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تبیین نقش بنادر در تکوین ساختار فضایی
پسکرانهها در حوزه سرزمین ایران*
هاشم داداشپور** ،1مجتبی آراسته
 1دانشیار گروه برنامهریزی شهری و منطقهای ،دانشکده هنر و معماری ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران.
 2استادیار گروه شهرسازی ،دانشکده هنر و معماری ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران.
2

(تاریخ دریافت مقاله ،97/3/23 :تاریخ پذیرش نهایی)97/7/24 :

چکیده
امــروزه بنــادر در اغلــب نقــاط جهان ،به عنــوان مهمتریــن کانون مفصلی میــان حملو نقــل دریایی و
زمینی ،نقش حیاتی ایفا میکنند .بنادر ایران ،علیرغم برخورداری از موقعیت راهبردی ،آنگونه که باید
نتوانستهاند نقش موثر خود را در توسعه مناطق پسکرانه محلی بروز دهند .هدف از انجام این تحقیق،
بررسی تعاملهای کاالیی میان بنادر ایرانی و کانونهای پسکرانهای و تبیین ساختار فضایی حاصل
از این تعامل است .بدین منظور ،چارچوب روششناختی این پژوهش بر مبنای پارادایم اثباتگرایی
اســتوار شــده و برای تحلیل تعاملهای ّکمی کاال ،از تکنیک تحلیل شــبکههای اجتماعی بهره گرفته
شــده اســت .یافتههای تحقیق نشان میدهد بندرعباس ،طی دو دهه اخیر اغلب تعاملهای کاالیی
خود را با تهران انجام داده و این دو کانون ،شاخصترین سهم مرکزیت وزنی و واسطگی کاال را به خود
ً
اختصــاص دادهانــد؛ بــه طوریکه چرخه تامین کاال ،کامال وابســته به این کریدور تعاملی شــده اســت.
هرچند که در گذر زمان ،به مرور نقش کانونهای پســکرانه منطقهای پررنگتر از ســابق شــده اســت.
نکته قابل توجه اینکه اغلب کانونهای پسکرانه محلی بنادر جنوبی علیرغم مجاورت با بنادر ،جایگاه
قابــل توجهــی در تولیــد ،ذخیره ،فــرآوری و توزیع کاال ندارنــد .بنابراین میتوان گفت ســاختار فضایی
سرزمین ایران در طول دو دهه اخیر ،بر مبنای ساختار منظومهای قطبمحور شکل گرفته است.

واژههای کلیدی
بندر ،پسکرانه ،تحلیل شبکه ،ساختار منظومهای قطب محور.
* این مقاله برگرفته از رســاله دکترای نگارنده دوم با عنوان" :تبیین نقش بنادر درتکوین ســاختار فضایی و توســعه پســکرانههای حوزه ســاحلی
جنوب ایران" است که با راهنمایی نگارنده اول در دانشگاه تربیت مدرس انجام شده است.
**نویسنده مسئول :تلفن ،021-82883764 :نمابر.E-mail: H-dadashpoor@modares.ac.ir ،021-82883710 :
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مقدمه
بنــادر به دلیل اینکــه اصلیترین دروازههــای ورود و خروج کاال در
پهنه یک سرزمین به شمار میروند ،میتوانند نقش قابل توجهی در
شکلدهی و تحول ساختار فضایی یک سرزمین ایفا نمایند .در عین
حال ،نقش موثر بنادر در تقویت زنجیره تامین کاال و توسعه فضایی
در پسکرانهها ،موحب شده است از نیمه دوم قرن بیستم ،بسیاری از
پژوهشگران در حوزه تخصصی برنامهریزی فضایی ،زمینه مطالعاتی
خــود را بر روی این موضوع متمرکز کنند .مروری بر پژوهشهای این
حیط ـهی تخصصــی نشــان میدهد بخشــی از ایــن مقالهها ،بر ســیر
تحول ساختار فضایی و چگونگی تکوین روابط و تعاملهای فضایی
بندر -پس��کرانه تا کید دارند (Bird, 1963; Taaffe, Morrill & Gould,
1963; Hayuth, 1981; Barke, 1986; Heaver, 2006; Wilmsmeier
 .)&Sanchez, 2017در گروه دیگری از این مقالهها نیز ،پژوهشگران با
تمرکز بر روابط سیستمی بنادر و کانونهای مجاور در مقیاس پسکرانه
منطق ـهای ،اثــر انتشــار جریان توســعه بندر به ســمت پســکرانههای
منطقــهای را میســنجند و فازهــای جدیدی از توســعه فعالیتهای
مرتبــط با قطب بندرگاهی در مناطق پســکرانه محلــی و منطقهای را
تبیی��ن میکنن��د (;Airriess, 2001; Notteboom & Rodrigue, 2005
.)Rodrigue & Notteboom, 2010; Chen, Cullinane & Liu, 2017
گســتره پژوهشهای بندر -پســکرانه به حدی اســت که میتوان آنها
را در پنج دســته موضوعی طبقهبندی نمود :ارتباطات بندر  -شــهر؛
ســیر تکوین جغرافیای فضایی بندر؛ ابعاد مدیریتی ،سیاستگذاری
و حکمراویــی در بنــادر ،عملکرد بنادر و نقش بنــادر در زنجیره تامین
کاال و حمل و نقل چندوجهی (آراسته ،داداشپور و تقوایی.)1395 ،
در حقیقت بســیاری از پژوهشــگران به منظور تشــریح روابط ،ترسیم
ساختار فضایی یک سرزمین و تبیین الگوی انتظام یافته از فضا ،به
تحلیلجریانهایانسانی،مالی ،کاالییواطالعاتیمیان کانونهای
شـ�هری متوسـ�ل میشـ�وند (Dadashpoor, Afaghpoor & Allan,
 .)2017تعمیم این موضوع و الگوهای روششناسی مرتبط ،در روابط
میان بنادر و کانونهای پسکرانهای ،اصل انکارناپذیری است.
در حالی که انتشار هدفمند جریان توسعه به پسکرانهها ،میتواند
موجب بروز تعادل فضایی میان بنادر و پســکرانهها شود ،اما در عین
حــال ،ارتباطــات میــان بنــادر و چنــد کانــون پســکرانهای خــاص ،در
بسیاری مواقع میتواند موجب بروز قطبگرایی و در ادامه شکلگیری
پدیــده نابرابــری فضایــی در ســایر پهنههــای پیرامونی تقویت شــود
(Beresford & McFarlane, 1995 ; Zhang & Fan, 2002; Xu et
 .)al., 2015; Liu, Wang & Zhang, 2018در مقیــاس کشــور ایران نیز
میتوان به خوبی شــواهدی از پدیده قطبگرایی ،نابرابری فضایی و

عــدم توازن منطق ـهای را بهخصوص در نواحی مرزی مشــاهده نمود
(Amirahmadi & Atash, 1987; Noorbakhsh, 2005; Afrakhteh,
 .)2006ســاختار سیاسی  -اقتصادی در کشــور ایران و استقرار دولت
متمرکز در پایتخت به گونهای بوده که موجب شده است تهران طی
نیم قرن اخیر ،به بزرگترین و مهمترین قطب جمعیتی و فعالیتی کشور
تبدیل شـ�ود (Amirahmadi, 1986; Zebardast, 2006; Daneshpour,
 .)2006این ســاختار فضایی متمرکز موجب شــده که شهرهای دور از
مرکز ،از توسعه متوازن منطقهای فاصله بگیرند و با قرارگیری در چرخه
نابرابری فضایــی ،آنطور که باید ،از توزیع عادالنه خدمات بهرهمند
نشــوند و در عین حال نتوانند به طور متناســب از ظرفیتهای خود
استفاده نمایند ( .)Nemati et al., 2014; Abolhallaje et al., 2014در
این میان ،بنادر جنوبی ایران هم از لحاظ عوامل اقتصادی و هم با در
نظرگرفتن عوامل فضایی -ژئوپلیتیکی ،در طول تاریخ سهم بسزایی
در قدرت گرفتن قطبهای درون سرزمینی داشتهاند (�Arasteh, Da
 .)dashpoor & Taghvaee, 2017بهخصــوص در دوران معاصــر ،بنادر
جنوبی ایران ،عالوه بر اینکه به اصلیترین کانونهای تامین زنجیره
کاال در پســکرانه هــا بهخصوص پایتخت شــدهاند ،نقش مهمــی را در
گسیل درآمدهای ارزی و منابع مالی که از صادرات گسترده منابع خام
انرژی حاصل شده بود ،به سمت پایتخت ایفا نمودهاند (داداشپور
و آراسته .)1396 ،هرچند تا کنون پژوهشهای برجستهای در زمینه
عوامل موثر بر بروز پدیده نخســت شــهری و تاثیر آن در ســازمانیابی
فضا و شکلگیری ساختار فضایی ایران قلمفرسایی نمودهاند (برای
مطالعه بیشتر رجوع گردد به :زبردست1386،؛ حاجیپور1387،؛Ali
 ،)& Amirahmadi, 2017اما تا کنون کمتر پژوهش مســتندی با نگاه
به روابط فضایی کانونهای شهری در مقیاس ملی ،نقش بنادر را در
شــکلدهی به ساختار فضایی ســرزمین ایران مورد بررســی قرار داده
است .هدف از انجام این پژوهش ،تبیین ساختار فضایی شکلگرفته
حاصل از روابط بندر و پسکرانه در طول دو دهه اخیر است .در همین
راســتا ،ایــن پژوهــش در پــی پاســخ به ایــن ســوال اصلی اســت :طی
سالهای اخیر ،روابط و جریانهای کاالیی میان بنادر و کانونهای
پســکرانهای ،چه نقشی بر شکلدهی ساختار فضایی سرزمین ایران
داشــته است؟ برای پاسخگویی به این سوال ،از روش تحلیل شبکه
و شاخصهای منتخب در این روش استفاده شده است .در ادامه و
در بخش یافتههای تحقیق ،خروجی تصویری یا محاسباتی حاصل از
پردازش دادهها مورد تحلیل قرار خواهند گرفت .در نهایت در بخش
نتیجهگیری ،به جمعبندی از دســتاوردها ،پاســخ به ســوال و تبیین
مدل نظری پژوهش پرداخته خواهد شد.

 .1روششناسی پژوهش
بنیــان فلســفی ایــن پژوهــش ،مبتنــی بــر پارادایــم اثباتگرایی

خواهــد بــود .جنــس دادههــای ایــن پژوهــشّ ،کمــی و بــر اســاس
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تعاملهــای کاالیــی میــان کانونهــای شــهری منتخــب در حــوزه
جغرافیایــی ســرزمین ایــران (تعــداد ســفر و ُتنــاژ مبادلهشــده کاال)
تنظیــم شــدهاند .الزم بــه ذ کــر اســت دادههــای اولیــه در قالــب
تعاملهــای کاالیــی هــر شهرســتان ،از ســازمان حمــل و نقــل و
راهداری کشور اخذ شده و به منظور تسهیل در فرایند تحلیل ،به
مرکز هر شهرســتان منســوب شده اســت .بازه زمانی منتخب برای
برداشــت دادههــا ،بــر مبنای یک بــازه زمانی  20ســاله و در مقاطع
زمانــی ســه گانه  1385 ،1375و  1394بوده اســت تــا بدین طریق
بتــوان بهطور مناس ـبتری ،ســیر تحول ســاختار فضایی ســرزمین
ایــران را تبییــن نمود .تحلیل دادههای ّکمی بــا بهرهگیری از روش
تحلیــل شــبکههای اجتماعــی 1و نرمافزارهــای  Ucinetو Gephi
انجــام شــده اســت .روش تحلیل شــبکه ،در حقیقت به تشــریح و
تبیین روابط در یک شبکه و به تعبیر ریاضی آن ،گراف ،میپردازد.
هــر گــراف ،در حقیقت متشــکل از رئوس و روابط و ســاختار و نظم
حا کم بر آن گراف اس��ت ( .)Scott, 2017به دلیل تعدد کانونهای
شــبکه فضایــی ســرزمین ایــران و به منظــور خالصهســازی دادهها
و سبکســازی از حجــم محاســبات ،تنهــا کانونهــای واقــع در
دهــک آخــر تعاملهــای کاالیــی (از نظــر ُتنــاژ تعامــات کاالیی) در
ســال مبــدا ( ،)1375انتخــاب شــدهاند ( 66شــهر منتخــب) .برای
ارزیابــی تعاملهــای موجود میــان کانونهای یک شــبکه ،ابزارها
و شــاخصهای متنوعــی وجــود دارد امــا در اینجــا برای دســتیابی
بــه هدف تحقیق ،از  6شــاخص موثر ترا کم شــبکه ،2انتقالپذیری
شــبکه ،3مرکزیــت وزنــی ،4مرکزیــت واســطه ،5هســته  -پیرامــون،6
خوش ـهبندی 7و کانونهای قطبی و قدرت 8اســتفاده شــده که در
ادامه در مورد مفهوم و نحوه محاســبه هریک از این شــاخصها از
منظر ریاضی (نظریه گراف) ،توضیحات مختصری ارائه خواهد شد.
 .۱-۱ترا کــم شــبکه :ایــن شــاخص ،بــا درنظــر گرفتــن متوســط
مرکزیت درجه کلیه رئوس ،تعداد پیوندهای موجود در یک شبکه
را نســبت بــه کل پیوندهــای ممکــن در همــان شــبکه بــرای همــه
رئوس (رئوس فعال و خنثی) محاسبه میکند .هرچه تعداد واقعی
پیوندهای بین رئوس به تعداد پیوند ممکن بین مجموعه رئوس
نزدیکتر باشـ�د ،ترا کم کلی شـ�بکه بیشتر خواهد بود (& Crabtree
 .)Pillow, 2018به طور کلی ،افزایش ترا کم شــبکه ،ســبب افزایش
انســجام ســازمانی و تقویــت پیوندهــا در شــبکه شــده و همچنین
امــکان هماهنگــی ،همــکاری و همافزایــی کانونهــای مختلــف را
افزای��ش میدهد ( .)Coleman, 1990بنابراین میتوان گفت ترا کم
و فشــردگی باالی شبکه ،نشاندهندهی انسجام زیادتر و بالعکس
ترا کم و فشــردگی پایین شــبکه ،نشــانه انســجام کمتر میان رئوس
شبکه است.
 .۲-۱انتقالپذیــری شــبکه :انتقالپذیــری ،بــه درجــه انتقــال
رابطه میان رئوس اطالق میشــود .این شــاخص در حقیقت از به
اشــترا کگذاری پیوندها بین ســه رأس که یکــی از آنها پل ارتباطی
بیـ�ن دو رأس دیگر اسـ�ت ،حاصل میشـ�ود (Girvan & Newman,
 .)2002انتقالپذیری بر مفهوم گســتردگی تعامل چندسویه میان
رئوس یک شــبکه تا کید دارد؛ بنابراین هرچه تعداد انتقالدهنده
پیوندها بیشــتر باشــد ،مقدار این شــاخص بیشــتر بوده و شبکه از

پایداری ،دوام ،تعادل و توازن باالتری برخوردار است.
 .۳-۱مرکزیت وزنی :شاخص مرکزیت وزنی ،مفهومی ارتقا یافتهتر
از مرکزیــت درجه اســت که در واقع درجه وزنی کانونها را محاســبه
میکند .محاســبه این شــاخص ،بهخصــوص در روابــط صفت مبنا
میـ�ان رئوس ،از اهمیـ�ت باالیی برخوردار اسـ�ت (.)Newman, 2004
این شــاخص خود به دو شــاخص مرکزیت دروندرجه و بروندرجه
وزنــی قابــل تقســیم اســت .شــاخص مرکزیــت بروندرجــه وزنــی ،بر
هرگونه ارســال کاال یا اطالعات توســط رأس مورد نظر به سایر رئوس
اشاره دارد .در حالی که شاخص دروندرجه وزنی ،بر هرگونه دریافت
کاال یا اطالعات یک راس از ســایر رئوس اشــاره دارد .این شــاخص با
تمرکز بر حجم ارسال /دریافت کاال یا اطالعات در یک رأس ،قدرت
وزنــی رأس مــورد نظــر را در مقایســه بــا ســایر کانونهــا میســنجد.
 .۴-۱مرکزیت واســطه :مرکزیت واســطه بر این فــرض قرار دارد
کــه هــر رأس یا گره میتواند بــا قرار گرفتن بر یک تنــگراه ارتباطی،
قــدرت کســب کنــد .مقــدار این شــاخص ،بیــن صفر و یک اســت.
در حالــت صفــر ،با برداشــتن گره ،هیــچ اتفاقی در شــبکه نمیافتد
و همــه گرههــا به هم متصــل باقی میمانند امــا در حالت یک ،ا گر
گره واســطه برداشــته شــود ،رابطــه اطرافیان او به کلــی با هم قطع
میشــود .نقطــهای دارای بیشــترین مرکزیت واســطه اســت که در
راه بســیاری از جفت نقاط دیگر قرارگرفته و راههای ارتباطی
میانه ِ
نقـ�اط دیگـ�ر از آن بگـ�ذرد ( .)Hanneman, 2001در حقیقــت ایــن
مفهوم نشــاندهندهی امتیاز پل یا گلوگاه در یک شــبکه است که
بــا برداشــتن آن ،اتصــال میان اغلــب یا همه گرهها ،قطع میشــود
ً
و عمال شـ�بکه از هم میپاشـ�د (Hansen, Shneiderman & Smith,
 .)2010بنابرایــن میتوان گفت نقش شــاخص مرکزیت واســطه در
یک شبکه ،شناسایی و تبیین اهمیت رئوس واسطه است.
 .۵-۱هســته  -پیرامون :این شاخص ،برای طبقهبندی رئوس
یک شــبکه در دو طبقه کالن مورد اســتفاده قرار میگیرد .به عبارت
دیگــر ،ایــن شــاخص نشــان میدهد کــدام رئــوس در طبقه هســته
قــرار گرفتــه و کدام رئوس در طبقه پیرامون دســتهبندی میشــوند
( .)Csermely et al., 2013رئــوس هســتهای در مرکزیــت فضــای
اقلیدسیقرار دارند؛جایی که کلیهرئوسشبکه،بیشترینپیوستگی
و ترا کم ارتباطی را با هستههای مرکزی دارند؛ در حالی که در طبقه
دیگر ،رئوسی قرار دارند که در نواحی دورافتادهتر و کم ترا کم فضایی
واقــع شــدهاند و اتصاالت کمتری از ســایر رئوس به آنهــا وجود دارد.
 .۶-۱خوشهبندی :این شاخص ،رئوس یک شبکه را به صورت
سلســلهمراتبی خوشــهبندی میکند .الگوریتمهای خوشــهبندی
سلســلهمراتبی ،دادههــا را به صورت یک درخــت نمایش میدهد
که به این درخت سلس��لهمراتبی ،دندروگ��رام میگویند (Johnson,
 .)1967نمــودار دندروگــرام ،مرکب از خوشــههایی از رئوس موجود
در یــک شــبکه اســت .هر خوشــه بســته به میــزان قدرت و شــدت
ارتباطات هر رأس با سایر رئوس ،شکل میگیرد.
 .۷-۱کانونهــای قطبــی و قــدرت :ایــن مفهــوم ،تعبیــری
بســطیافته از مفهوم مرکزیت بردار ویژه 9اســت .یک کانون قطبی با
امتیاز باال ،در حقیقت عمدهترین ارسالکننده (کاال ،انرژی ،اطالعات
و  )...به سایر رئوس قدرتمند بوده و یک کانون قدرت ،عمدهترین
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جدول -1شاخصهای برگزیده برای انجام تحلیل شبکه.

تعریف

یکی از ویژگیهای مهم هر شبکه ،درجه پیوستگی
آن یا تعداد رئوس نسبت به حداکثر ممکن تعداد
پیوندها است .هرچه تعداد واقعی پیوندهای بین
رئوس به تعداد پیوند ممکن بین مجموعه رئوس
نزدیکتر باشد ،تراکم کلی شبکه بیشتر خواهد بود
انتقالپذیری به درجه انتقال رابطه میان رئوس
اطالق میشود .بنابراین سه راس  v ،uو  wانتقال-
پذیر هستند تازمانی که  uبه  vو  vبه  wو در نتیجه
 uبه  wمتصل باشد .انتقالپذیری بر مفهوم
گستردگی تعامل چندسویه میان رئوس یک شبکه
تاکید دارد.

منطق ،الگوریتم یا رابطه ریاضی
aij

ai j

این شاخص ،رئوس یک شبکه را به صورت سلسله-
مراتبی و در قالب نمودار دندوگرام یا درختی ،سطح-
بندی میکند.
این مفهوم ،تعبیری طبیعی و بسط یافته از مفهوم
مرکزیت بردار ویژه است .یک کانون قطبی با امتیاز
باال ،در حقیقت عمدهترین ارسالکننده کاال به سایر
رئوس قدرتمند بوده و یک کانون پرقدرت ،عمده-
ترین دریافتکننده کاال از بزرگترین قطبهای
شبکه است

j

ij
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(Crabtree & Pillow,
2018; Dadashpoor,
Afaghpoor & Allan,
)2017

تراکم پیوندها

(Aghagolzadeh,
Barjasteh & Radha,
& 2012; Small
)Mason, 2013

w w w
 w w

jk

در صورتیکه ارزیابی وزن رئوس یک شبکه مورد
نظر باشد ،شاخص مرکزیت درجه کانونها به طور
معمول قابلیت تبدیل به جمع وزنی کانونها را چه
به صورت دروندرجه و چه بروندرجه دارد
هر کانون میتواند با قرار گرفتن بر مسیر یک راه
ارتباطی ،قدرت کسب کند .این مفهوم ،نشاندهنده-
ی امتیاز گلوگاه در یک شبکه است که با برداشتن
آن ،اتصال میان اغلب یا همهی گرهها ،قطع میشود
و عمالً شبکه از هم میپاشد
هسته در مرکزیت فضای اقلیدسی قرار دارد؛ جایی
که کانونها بیشترین پیوستگی و تراکم را با هسته-
های مرکزی دارند؛ در حالی که در نقطه مقابل،
کانونهایی قرار دارند که در نواحی کم تراکم فضایی
واقع شده و اتصاالت از سایر کانونها به آنها نیز
اغلب از کمترین هاست.
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;(Newman, 2004
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)& Skvoretz, 2010

مرکزیت وزنی

;(Freeman, 1978
Guida & Maria,
2007;Newman,
2004; Opsahl,
& Agneessens
)Skvoretz, 2010

مرکزیت واسطه
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(Borgatti
& Everett,
i 1
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1999; Csermely et
)al., 2013

cic j

انتقال پذیری

هسته – پیرامون



or c j CORE 
1 if c i CORE

0 otherwise


 ij  

] chain

[siz e of

min

all chains
f rom x to y

d ' (x , y ) 

]) Value of Clustering  max [d ' ( x , y

)(Johnson, 1967

خوشه بندی


size max max [d (z i 1, z i )],
z 0 x
,zL y
i 1,..., L

) y (q



authority weight = x ( p ) 
)(Kleinberg, 1999

q :(q , p )E

) x (q



کانون قطبی و قدرت

hub weight = y ( p ) 

q :( p ,q )E

دریافتکنن��ده از بزرگتری��ن قطبه��ای ش��بکه اس��ت (Kleinberg,
 .)1999بــه تعبیــر دیگــر میتــوان گفــت یــک کانــون قــدرت ،کانونی
اســت کــه بســیاری از کانونهای دیگر به ســمت آن گرایــش دارند و
جهت پیوندها به سمت آنها هدایت میشود .در نتیجه یک کانون
قدرتمند ،به شدت به کانونهای قطبی وابسته بوده و کانونهای
قطبــی نیز برای ادامه حیات پایدار خــود ،به کانونهای قدرتمندتر
تمایــل بیشــتری دارند .جــدول ،1به طــور خالصه به شــاخصهای
برگزیده تحلیل شبکه در این پژوهش ،فرمول محاسبه آنها و منابع
برگزیــدهای کــه به تفصیل به متغیرهای هر فرمول و نحوه محاســبه
آنها اشاره نموده اند ،پرداخته است.

 .2یافتههای پژوهش
اولیــن شــاخص مــورد ارزیابــی در ایــن تحقیق ،شــاخص ترا کم
پیوندها اســت .همانگونه که پیش از این ذکر شد ،شاخص ترا کم
شــبکه میتوانــد رونــد توزیــع و ترا کــم جریانهــا را در یــک شــبکه
مشــخص کنــد .بنابراین شــبکهای کــه از ترا کــم باالتــری برخوردار
اســت ،نشاندهندهی گستردگی بیشــتر ارتباطات در پهنه شبکه
اســت .این موضوع یعنی اینکه در قلمرو شــبکه مــورد نظر ،تعادل
عملکردی بیشــتری وجود دارد .از ترکیب این شــاخص با شاخص
انتقالپذیــری ،میتــوان تعامالت چندســویه کانونهــا را نیز مورد
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جدول -2ترا کم و انتقالپذیری شبکه تعاملهای کاالیی در پهنه سرزمین ایران در سه مقطع زمانی  1385 ،1375و .1394

سال

متوسط مرکزیت درجه کانون ها

ضریب ترا کم شبکه

ضریب انتقال پذیری شبکه

1375

38/78

0/596

0/738

1385

45/02

0/682

0/796

1394

45/47

0/688

0/798

مأخذ( :خروجی نرمافزار )Ucinet

تصویر -1مرکزیت درون و برون درجه وزنی کانونهای شهری ایران در سالهای  1385 ،1375و .1394

سنجش قرار دارد و سطح توازن یا نابرابری فضایی را در دورههای
زمانــی مختلــف ارزیابــی نمود .جــدول ،2نتایــج حاصــل از ارزیابی
متوســط مرکزیــت درجــه کانونهــا ،ترا کــم و انتقالپذیــری شــبکه
تعاملهای کاالیی را در پهنه سرزمین ایران و در سه مقطع زمانی
 1385 ،1375و  1394نشان میدهد.
خروجــی ایــن جدول نشــان میدهــد در کنار افزایش متوســط
مرکزیت درجه کانونها طی  20سال اخیر ،ترا کم شبکه تعاملهای
فضایــی در پهنــه ســرزمین ایــران نیــز افزایــش یافتــه اســت .ایــن
موضوع نشــان میدهد این شــبکه در طول زمان به سمت تعادل
بیشــتری میــل نموده اســت .در عین حــال ،ضریــب انتقالپذیری
شــبکه تعاملهــای فضایــی نیــز طی دو دهــه اخیر افزایش داشــته

اســت که بــه معنــای گســترش دامنــه نفــوذ تعاملهــای کاالیی و
چندســویگی روابــط در میــان کانونهای شــبکه اســت .به عبارت
دیگر میتوان گفت یک کانون شــهری در ســال  ،1394در مقایسه
با ســال  ،1375تعاملهای چندگانه و وســیعتری با سایر کانونها
داشته و دامنه انتقال کاالی تولیدی ،توزیعی و مصرفی ،گستردهتر
بــوده اســت .بنابرایــن بــه طور کلــی میتــوان نتیجه گرفت شــبکه
تعاملهــای فضایی از ســال  1375تا  ،1394به گونــهای عادالنهتر
در پهنهی وســیعتری از ســرزمین ایران تســری یافته است .ترا کم
کمتر شــبکه در ســال  ،1375به معنای این اســت که روابط شبکه
بیشــتر در میــان کانونهــای اصلــی و خــاص جــاری اســت و تنهــا
کریدورهــای ارتباطــی خاصــی بــرای انتقــال کاال در ایــن ســه گروه
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کاالیــی فعــال هســتند؛ در حالی کــه در ســال  1385و  ،1394تمرکز
جریانهــای شــبکه از میــان چنــد کانون خــاص به ســایر کانونها
نیــز ســرایت نمــوده و در نتیجــه تــوازن تعاملهــای کاالیــی بیشــتر
شــده است .پس از تحلیل کلی ساختار حا کم بر نظام جریانهای
شــبکه تعاملهای کاالیی ،میتوان تمرکز بیشــتری بر روی رفتار و
عملکرد کانونهای شــهری این شــبکه داشــت .شــاخص مرکزیت
وزنــی ،بــه خوبــی میتوانــد قــدرت یــک کانــون را در دریافــت و
ارســال کاال مشــخص کنــد .نتایج حاصــل از ارزیابی این شــاخص
نشــان میدهــد ،شــهر تهران در هر ســه مقطــع زمانــی ،بزرگترین
دریافتکننــده وزنــی کاال در پســکرانه بنــادر بــوده اســت و در عین
حال کانونهای منطقهای دیگری مثل مشــهد ،اصفهان ،شیراز،
تبریز و اهواز نیز با اختالف فاحش نســبت به پایتخت ،توانســتهاند
در طــول دو دهــه اخیــر ،بــه کانونهای مهــم دریافتکننــده وزنی
کاال تبدیــل شــوند .از ســوی دیگــر ،مطابــق نتایــج ،بنــادر جنوبی
ایران بهخصوص بندرعباس و بندر ماهشهر (بندرامام خمینی نیز
تحــت تابعیت اداری شهرســتان ماهشــهر اســت) نیز طی  20ســال
گذشــته ،بزرگترین ارســالکنندگان و به تعبیر دیگر ،تامینکنندگان
کاال بــرای مناطــق پســکرانهای و بهخصــوص پایتخــت بودهانــد.
همچنیــن مرا کــز منطق ـهای همچــون مشــهد و اصفهــان و ســایر
شــهرهای پســکرانهای مجــاور کالنشــهر تهــران همچــون کــرج،
ســاری و قــم ،توانســتهاند طــی دو دهــه اخیــر ،جایــگاه خــود را به
عنــوان مهمتریــن کانونهــای ارســال کاال ارتقــا دهنــد (تصویــر.)1
شــاخص بعدی مورد ارزیابی ،شــاخص مرکزیت واســطه اســت.
نتایج حاصل از ارزیابی این شــاخص نشــان میدهد شــهر تهران در
مجموع در هر ســه مقطع زمانی ،دارای باالترین مرکزیت واسطه در
میــان کانونهــای دیگر بــوده و پس از آن نیــز کانونهای منطقهای

مثل شــیراز ،اصفهان ،مشهد و تبریز و کانونهای پیراشهری تهران
(مثل قم ،کرج و قزوین) و همچنین بندرعباس به عنوان مهمترین
بندر سواحل جنوبی ،بیشترین سهم مرکزیت واسطه در میان سایر
باالتر تهران نسبت به
کانونها را داشتهاند .معنای مرکزیت واسطه ِ
ســایر شــهرها این است که این کانون ،در واقع به عنوان یک کانون
ذخیــره ،فــرآوری و توزیع عمــل میکند .به این مفهــوم که کاالهای
تولیدی یا وارد شده از مرزهای زمینی و بهخصوص دریایی از سمت
بنادر جنوب را دریافت نموده و به عنوان مهمترین کانون واسطهگر
در مقیاس ملی ،به سایر کانونهای نزدیک و دور ارسال میکند .با
تدقیق در جزییات آمار جریانهای کاالیی رد و بدل شده ،میتوان
مشــاهده نمــود کــه در بســیاری مــوارد ،کاالهــای ضــروری از بنــادر
جنوبــی ایران به تهران رفته و در ادامه از تهران به مقصد شــهرهای
پسکرانهای مجاور بنادر جنوبی توزیع شده است.
شــاخص پنجم مورد ارزیابی ،شاخص هسته  -پیرامون است.
جدول ،3نتایج حاصل از محاسبه این شاخص را نشان میدهد.
در ایــن جــدول ،بــه دلیــل کاســتن از حجــم اطالعــات ،تنهــا بــه
ً
کانونهای هستهای اشاره شده است و قاعدتا کانونهایی که نام
آنها در این طبقهبندی ذکر نشــده ،در ردیف کانونهای پیرامونی
قــرار میگیرنــد .در ارزیابــی شــاخص خوشــهبندی ،جایــگاه کلیــه
کانونهــا به صورت دقیقتر مشــخص شــده اســت .یافتههای این
جدول حا کی از آن اســت که شــهرهای تهران و بندرعباس ،در هر
ســه مقطع زمانی ،در راس تعاملهای کاالیی در ســاختار فضایی
ســرزمین ایران قرار داشــته و در طول  20ســال گذشــته تا به امروز،
همچنــان به عنوان هســتههای اصلی شــبکه مبــادالت کاالیی در
ســاختار فضایی ســرزمین ایران ،فعالیت داشتهاند .پس از این دو
شــهر ،شــهر اصفهان در دوره زمانــی  1375و  ،1385به عنوان یک

تصویر -2مرکزیت واسطه کانونهای شهری ایران در سالهای  1385 ،1375و .1394
جدول -3کانونهای هستهای واقع در ساختار فضایی سرزمین ایران در مقاطع زمانی  1385 ،1375و .1394

کانونهای هستهای در سال 1375

کانونهای هستهای در سال 1385

کانونهای هستهای در سال 1394

تهران ،اصفهان ،مشهد ،بندرعباس

تهران ،بندرعباس ،اصفهان ،بندرماهشهر

تهران ،بندرماهشهر ،بندرعباس ،سیرجان
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تبیین نقش بنادر در تکوین ساختار فضایی پسکرانهها در حوزه سرزمین ایران

کانون هســتهای در ســاختار فضایی سرزمین ایران فعالیت داشته
و بندرماهشــهر نیز در ســالهای  1385و  ،1394توانســته است به
عنوان یک کانون مهم هستهای در ساختار فضایی سرزمین ایران
مطرح شود .شهر اصفهان به عنوان پرجمعیت ترین شهر واقع در
پســکرانه منطقهای بنادر جنوبی و شمالی ،در طول نیم قرن اخیر
به عنوان قطب کشاورزی و صنعتی ایران مطرح بوده است.
هرچنــد قرار نداشــتن این شــهر در میان کانونهای هســتهای
در ســال  ،1394نشــان میدهــد طــی ســالهای اخیــر ،از قــدرت
تولیــد کشــاورزی  -صنعتــی و ظرفیــت توزیعــی این کانون کاســته
شده است .بندر ماهشهر از یک سو ،بزرگترین قطب تولیدکننده
محصوالت پتروشــیمی در کشــور اســت و از ســوی دیگر ،بندر امام

خمینــی نیــز کــه در حــوزه مدیریت اداری -سیاســی این شــهر قرار
دارد ،طــی یــک دهه اخیــر ،یکــی از بزرگترین دروازههــای واردات
و صادرات کشــور به شــمار میرود .همین دو موضوع باعث شــده
اســت کــه ایــن بندر ،در هــر دو مقطــع زمانــی اخیر ،به عنــوان یک
کانون هســتهای در ســاختار فضایی ایران مطرح شود .نکته قابل
توجــه ،قرار گرفتن شــهر ســیرجان بــه عنوان یک کانون هســتهای
مبادالت کاالیی در ساختار فضایی سرزمین ایران است .سیرجان
کــه در پســکرانه منطقــهای بندرعبــاس واقــع شــده اســت ،یکــی از
مهمتریــن کانونهای تولید منابع معدنی (خام یا فرآوریشــده) و
محصوالت ســاختمانی در کشور به شمار میرود که طی یک دهه
اخیــر ،اســتخراج ،فــرآوری و صــادرات ایــن محصوالت ،رشــد قابل

جدول -4خوشههای سلسله مراتبی در سال  1385 ،1375و .1394

خوشه

کانونهای واقع در هر خوشه سلسله مراتبی  -سال 1375

1

تهران

2

اصفهان

3

بندرعباس ،بندرماهشهر ،اهواز ،بندرانزلی ،مشهد

4

شیراز ،مرودشت ،ارا ک ،قزوین ،سیرجان ،تبریز ،ساوه

5

تربتحیدریه ،برخوار ،کرج ،ساری ،نکا ،سمنان ،بندرنوشهر ،یزد ،کرمان

6

ارومیه ،چابهار ،دزفول ،بابل ،رشت ،همدان ،قم ،زنجان ،گرگان ،بوشهر ،نیشابور ،شاهرود ،جهرم ،تربتجام ،اردبیل

7

شهریار ،آباده ،شهرکرد ،قائم شهر ،سنندج ،بندرلنگه ،تا کستان ،کاشان ،آباده ،زاهدان ،کرمانشاه ،بندرآستارا ،سبزوار

8

قوچان ،دشتستان ،بهشهر ،ورامین ،بیرجند ،شهرضا ،بروجن ،شیروان ،بندرترکمن ،بیلهسوار ،آذرشهر ،فریمان ،بناب ،آمل ،گنبدکاووس

خوشه

کانونهای واقع در هر خوشه سلسله مراتبی  -سال 1385

1

تهران ،بندرعباس

2

اصفهان ،ماهشهر ،اهواز ،سیرجان ،بندرانزلی

3

یزد ،ساری ،تبریز ،زاهدان ،سمنان ،شیراز ،مشهد ،بوشهر

4

تا کستان ،کرمانشاه ،مرودشت ،ساوه ،رشت ،نیشابور ،آمل ،برخوار ،نوشهر ،کرج ،قزوین ،قم ،دزفول

5

همدان ،کرمان ،ارا ک ،بیرجند ،دشتستان ،چابهار ،اردبیل ،کاشان ،بابل

6

تربت حیدریه ،شاهرود ،بندرلنگه ،شهرکرد ،آبیک ،زنجان ،بهشهر ،ارومیه

7

شهرضا ،آبادان ،ورامین ،گرگان ،جهرم ،سبزوار ،بناب ،سنندج ،بیله سوار ،آباده ،نکا

8

آستارا ،قائمشهر ،بندرترکمن ،آققال ،شهریار ،بروجن ،فریمان ،تربت جام ،قوچان ،گنبدکاووس ،آذرشهر

خوشه

کانونهای واقع در هر خوشه سلسله مراتبی  -سال 1394

1

بندرعباس

2

تهران ،سیرجان

3

اصفهان ،ماهشهر ،اهواز ،ساری ،کرج

4

نکا ،بندرانزلی ،مشهد ،کرمان ،بوشهر ،قم ،یزد

5

شیراز ،تبریز ،قزوین ،رشت ،آمل ،زاهدان ،دزفول ،سمنان ،کرمانشاه ،همدان ،ارا ک ،ساوه ،نیشابور ،آبادان

6

مرودشت ،کاشان ،اشتهارد ،تا کستان ،برخوار ،بندرنوشهر ،آباده ،گرگان ،شاهرود ،سبزوار

7

فریمان ،تربت حیدریه ،بابل ،قائم شهر ،اردبیل ،ارومیه ،آذرشهر ،بناب ،بیرجند ،بهشهر ،گنبدکاووس ،بروجن ،دشتستان ،چابهار

8

آبیک ،آستارا ،ورامین ،تربت جام ،جهرم ،بندرلنگه ،سنندج ،بیلهسوار ،شهرکرد ،زنجان ،آققال ،بندرترکمن ،شهرضا ،شهریار ،قوچان
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نشریه هنرهای زیبا  -معماری و شهرسازی دوره  ۲۳شماره  ۳پاییز ۱۳۹۷

مهمتریــن کانــون واردات و صــادرات کاال را برعهــده دارد ،بلکه به
مهمتریــن دروازه ترانزیتــی فراملــی نیز تبدیل شــده اســت .در این
میــان ،جایــگاه تهــران نیز بــه عنــوان مهمترین کانون قــدرت ملی
در طول این دو دهه تثبیت شــده و شــهرهای اقماری وابســته به
تهران نیز در طول این چند سال ،تقویت شده است.
همانطــور کــه در جدول  4قابل مشــاهده اســت ،جایــگاه کرج
از ســطح  5در ســال ،1375به ســطح  4در ســال  1385و ســطح 3
در ســال  1394ارتقا یافته است .همین موضوع برای شهرهای قم
و قزویــن نیز صادق اســت .در عین حال رشــد شــهرهای پســکرانه
شــمالی در این دو دهه ،قابل توجه اســت .به عنوان مثال جایگاه
هــر دو شــهر ســاری و نــکا از ســطح  5در ســال  ،1375بــه ترتیب به
ســطح  3و  4در ســال  1394ارتقــا یافته اســت .در ایــن میان نکته
قابل توجه این اســت که با وجود رشــد جایگاه بنادر جنوبی کشور
(بندرعباس ،بوشــهر و ماهشهر) در سطوح سلسله مراتبی ،جایگاه
شهرهای بزرگ و متوسط واقع در پسکرانههای محلی و منطقهای
بنادر جنوبی (مثل شــیراز ،مرودشت ،جهرم و دشتستان) ،در این
ردهبندی کاهش یافته است.
آخریــن شــاخص مــورد بررســی ،شــاخص کانونهــای قطبــی و
قــدرت اســت .جــداول  5و  ،6بــه ترتیب بــه ده کانــون قطبی و ده
کانون قدرتمند در مقاطع زمانی  1385 ،1375و  1394اشاره دارد.
نتایــج نشــان میدهد دو بندر اصلــی جنوبی کشــور (بندرعباس و
بندرماهشــهر) در دو مقطــع زمانــی  1375و  ،1385بــا اختــاف
امتیازی قابل توجه نسبت به سایر قطبها ،مهمترین قطبهای

توجهی داشــته اســت .با توجه به اینکه این شــهر در مســیر کریدور
بینالمللــی شــمال  -جنــوب قــرار داشــته و در عین حــال در حوزه
پیرامونــی آن ،منطقــه ویــژه اقتصــادی و بندر خشــک نیــز احداث
شــده اســت ،توانســته اســت طــی ســالهای اخیــر ،جهــش قابــل
توجهــی در میان کانونهای پســکرانهای از لحــاظ تولید ،فرآوری،
ذخیــره و توزیــع کاال داشــته باشــد و خــود را در میــان کانونهــای
هستهای در ساختار فضایی سرزمین ایران ،مطرح نماید.
همانگونه که گفته شــد شــاخص هســته  -پیرامــون ،کانونها
را در دو دســته کلی کانونهای هســتهای و کانونهای پیرامونی،
طبقهبندی میکند .اما شــاخص خوشهبندی ،کانونها را در یک
مقیــاس دقیقتــر ،به خوش ـههای سلســلهمراتبی تقســیم میکند.
جــدول ،4نتایــج ســطحبندی کانونهــای منتخــب را در هــر ســه
مقطــع زمانی نشــان میدهــد .همانگونه کــه از نتایــج این جدول
مشــخص اســت ،رونــد گســترش ارتباطــات بنــادر ایــران بــا ســایر
کانونهــا و قطبهــای پیشــکرانهای بــه گون ـهای پیــش رفتــه کــه
جایگاه بندرعباس از ســطح ســوم در سال  ،1375به سطح اول در
سال  1394رسیده است .در حالی که در همین سال ،حتی جایگاه
شهر تهران به سطح دوم تنزل یافته است .در حقیقت بندرعباس
که دو بندرگاه مهم شــهیدرجایی و شهیدباهنر را در محدوده خود
دارد ،در طــول دو دهــه اخیر ،چنان اهمیت و قدرتی پیدا کرده که
در سلســله مراتب خوش ـهای نیز توانســته است به ســطح اول ارتقا
یابــد .علــت اصلــی این موضوع آن اســت کــه بندرعباس بــا اتصال
بــه کریــدور جادهای و ریلی شــمال– جنــوب ،امروزه نــه تنها نقش
جدول -5قطبهای ده گانه برتر در مقاطع زمانی  1385 ،1375و .1394

رتبه سال
1375

1385

1394

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

بندرعباس

بندرماهشهر

دزفول

شیراز

تهران

گرگان

اصفهان

ساری

بندربوشهر

مشهد

0.781

0.531

0.148

0.121

0.099

0.089

0.081

0.076

0.072

0.072

بندرماهشهر

بندرعباس

مشهد

تهران

دزفول

شیراز

کرمانشاه

بندربوشهر

ساری

اصفهان

0.667

0.507

0.216

0.197

0.186

0.145

0.124

0.123

0.122

0.108

سیرجان

تهران

قم

بندرماهشهر

شیراز

اصفهان

مشهد

بندرعباس

ساری

آمل

0.989

0.085

0.06

0.051

0.048

0.035

0.033

0.031

0.025

0.019
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رتبه سال
1375

1385

1394

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

تهران

اصفهان

مشهد

تبریز

اهواز

کرمان

شیراز

یزد

کر ج

رشت

0.859

0.263

0.196

0.158

0.136

0.124

0.122

0.111

0.11

0.096

تهران

اصفهان

کرج

مشهد

کرمانشاه

شیراز

ساری

سمنان

اهواز

قم

0.671

0.323

0.255

0.231

0.219

0.175

0.174

0.148

0.139

0.136

بندرعباس

اهواز

تهران

مشهد

اصفهان

شیراز

آمل

قم

تبریز

کرمان

0.973

0.211

0.054

0.033

0.031

0.024

0.018

0.017

0.017

0.016
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تبیین نقش بنادر در تکوین ساختار فضایی پسکرانهها در حوزه سرزمین ایران

ارسال کاال به مناطق پسکرانه هستند و در هر دو مقطع زمانی ،در
رده اول و دوم قرار گرفتهاند .جایگاه بندر بوشــهر به ترتیب در رده
دهم و رده هشــتم قطبهای کشــور در ســالهای  1375و ،1385
نشــاندهنده ســهم عمــده بنادر جنوبی کشــور در تغذیــه و تامین
زنجیــره کاالی مــورد نیاز مناطق پســکرانهای کشــور اســت .پس از
ایــن ســه بندر ،وجــود شــهرهای پســکرانهای محلــی ،منطقهای و
ملــی همچون تهران (به عنوان مهمترین قطب تولیدی ،خدماتی
و فعالیتــی کشــور) ،اصفهــان (بــه عنوان قطــب فعالیتــی و تولیدی
در مرکــز کشــور) ،مشــهد (بــه عنــوان قطــب فعالیتــی و تولیــدی در
لشــرق کشــور) ،شــیراز (به عنوان قطب فعالیتی و تولیدی در
شما 
پســکرانه منطقهای بنــادر عباس و بوشــهر) و همچنین دزفول (به
عنوان قطب کشــاورزی منطقه خوزســتان) ،نشــان از این دارد که
ایــن کانونهــا ،همگی به عنوان مرا کز ارســال کاال (صادرات کاال)،
نقــش مهمــی در ســاختار فضایــی کشــور بــازی میکنند .از ســوی
دیگر ،در میان قدرتهای برتر سالهای  1375و  ،1385شهرهای
تهران ،اصفهان ،کرج ،مشــهد ،شــیراز و اهواز ،در ردهبندی هر دو
دوره قرار داشته و حضور شهرهای پسکرانهای تبریز ،کرمان ،یزد،
کرمانشــاه ،رشــت ،ســاری ،ســمنان و قم در یکی از این دو مقطع،
نشاندهندهی قدرت این کانونها در دریافت کاال بوده است.
از لحاظ امتیاز ،تهران در هر دو دوره ،اختالف فاحشــی با شــهر
اصفهان دارد و این موضوع نشان میدهد ،تهران قدرت بالمناز ع
در دریافت کاال در این دو مقطع بوده است .هرچند فاصله امتیاز
تهران با شهر دوم (اصفهان) در سال  1385نسبت به سال ،1375
کمتر و در مجموع توزیع سایر امتیازها نیز یکنواختتر شده است.
در حالی که بندرعباس و ماهشهر ،در دو مقطع  1375و  ،1385در
جایگاه اول قطبهای ملی قرار دارند ،این جایگاه در ســال 1394
با اختالف فاحش نســبت به رتبه دوم (تهران) ،به شــهر ســیرجان
تعلق دارد؛ تدقیق در آمار مبادالت کاالیی اخذ شده از وزارت راه و
شهرســازی نشان میدهد که سیرجان در سال  ،1394در دو گروه
کاالیــی( 1محصوالت کشــاورزی ،غذایی و دامــی) و ( 3محصوالت
ساختمانی و معدنی) ،در مجموع بیشترین و حجیمترین محموله
ارسال کاال را به شهر بندرعباس داشته است .وجود معادن متعدد
ســنگ آهــن و مــس در شهرســتان ســیرجان و اســتخراج مضاعــف
ایــن محصــوالت معدنــی بــرای صــادرات خــام آنهــا ،موجب شــده
اســت که ســیرجان ،تبدیل به بزرگترین قطب ارســال کاال شــده و
در ســوی مقابــل ،بندرعبــاس نیز که تــا پیش از ایــن از کانونهای
عمدهی ارســال کاال بوده ،در این ســال تبدیل به بزرگترین قدرت
دریافت کاال در کشــور شــود .از ســوی دیگر در این ســال ،اهواز نیز
بیشترین واردات گروه کاالیی( 2محصوالت فلزی) را از بندرعباس
بــه خــود اختصــاص داده و در رده دوم شــهرهای قدرتمنــد قــرار
گرفته اســت .پس از این دو شهر ،ســایر شهرهای پسکرانهای مثل
تهران ،اصفهان و مشــهد هســتند کــه در ردهبنــدی مقاطع زمانی
قبلــی نیــز حضور داشــتهاند .افزایــش امتیاز و رده شــهرهای تهران
و قم به عنوان قطبهای ارســال کاال ،ناشــی از قوت گرفتن نقش
تولیدی -توزیعی این کانونهای قطبی در ســاختار فضایی کشــور
اســت .حضور شهرهای شــیراز ،اصفهان ،مشهد ،ســاری و آمل در

ردهبنــدی قطبهــای برتر ارســال کاال نیــز ،حا کــی از تقویت نقش
ایــن کانونهــای واقــع در پســکرانه ملــی و منطقــهای در ســاختار
فضایی کشور است .در عین حال ،حضور شهرهای تهران ،شیراز،
مشــهد ،اصفهــان ،آمــل ،قــم ،تبریــز و کرمــان در ردهبنــدی بعدی
شــهرهای قدرتمنــد در دریافــت کاال ،همگی نشــاندهنده تثبیت
نقــش شــهرهای پســکرانه منطقــهای و ملی به عنــوان قدرتهای
ً
مصرف کاال و بعضا گســترش صنایع تبدیلی در این کانونهاســت
کــه به شــدت وابســته بــه مــواد اولیــه وارداتــی از ســایر کانونهای
تولیدکننده داخلی و خارجی اســت .در مجموع میتوان به خوبی
مشــاهده نمــود کــه جــای کانونهــای شناختهشــده در پســکرانه
محلــی بنــادر جنوبــی کشــور در میــان کانونهای مســلط قطبی و
قدرت در ســاختار فضایی کشور کمرنگ است .این موضوع نشان
میدهد ،علیرغم نزدیکی این پهنهها به نوار ســاحلی ،از پتانســیل
ایــن مجــاورت و ظرفیتهای نهفته در این مناطق کمتر اســتفاده
شــده و نابرابری و عدم توازن فضایی در چرخه تامین کاال (تولید،
ذخیــره ،توزیــع و مصــرف کاال) در میان این کانونهــا و حوزههای
نفوذ وابسته به آنها ،بیش از سایر نقاط کشور دیده میشود.

 .3بحــث :تبییــن الگــوی منظوم ـهای قطــب
محور در ساختار فضایی سرزمین ایران
جمعبنــدی از یافتههای این پژوهش نشــان میدهد ســاختار
فضایــی ســرزمین ایران ،از یک ســاختار مرکزگرا تبعیــت میکند که
در آن ،اغلــب جریانهــای کاالیــی بــه پایتخــت منتهــی میشــود.
ایــن جریــان در ادامــه از مرکــز به ســوی مناطــق پیرامونــی هدایت
شــده و واضح اســت که بنا به اصل انتشــار جریان توســعه ،در گام
اول ،کانونهــای مجــاور پایتخت و در گام دوم ،کانونهایی که در
مســیر کریدورهــای زنجیره تامیــن کاال 10قرار دارنــد ،تحت تاثیر این
منطقهگرایــی و اثرات پرا کنش توســعه قرار میگیرنــد .در نتیجه در
این حالت ،کانونهای دورتر از مرکز و بهخصوص کانونهای واقع
در نواحــی مــرزی ،درکمترین میــزان ممکن از اثرات مثبت توســعه
فضایــی و مزایــای ناشــی از قرارگیــری در مســیر زنجیــره تامیــن کاال
بهرهمند میشــوند .در مجموع میتوان گفت مرکزیت شــهر تهران
در طــول دو قــرن اخیر ،با مرکزیت اداری  -سیاســی آغاز شــده و به
مــرور زمــان ،بــا وقــوع تغییــرات قابــل توجه در نظــام تولیــد ،توزیع
و مصــرف کاال در کشــور ،بــه مرکزیــت اقتصــادی و جمعیتی کشــور
نیز تبدیل شــده اســت .هرچنــد یافتههای این تحقیــق حکایت از
آن دارد کــه علیرغم اینکه شــهر تهران طی یک دهه اخیر توانســته
کما کان شــاخص مرکزیت و قدرت غالب خود را در ساختار فضایی
حفــظ کنــد ،امــا شــهرهای پیرامونــی پایتخــت نیــز توانســتهاند بــا
گرایــش بــه تخصصیســازی در بعضــی از عرصههــای تولیــدی و
فعالیتــی ،ضریــب مرکزیت خــود را افزایــش داده و فاصله خــود را با
شهر تهران کمتر کنند.
وقــوع ایــن پدیــده بهخصــوص بــرای شــهرهای واقــع در حــوزه
پیرامونــی کالنشــهر تهــران (شــامل قــم ،کــرج ،قزویــن ،همــدان،
ســمنان ،ســاری ،آمــل و کاشــان) ،همچنیــن ســایر شــهرهای
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تصویر  -4ترســیم ساختار فضایی بندر  -پسکرانه در پهنه سرزمین
ایران در وضع موجود.

تصویر -3سیر تحول و تطور رابطه بندر  -پسکرانه در ساختار فضایی سرزمین ایران.

منطق ـهای شــناخته شــده در پســکرانه ملــی (مشــهد و تبریــز) و
منطق ـهای (اصفهان ،شــیراز و اهواز) ،مصداق روش ـنتری دارد .در
حالی که در نوار ســاحلی جنوب کشــور نیز رشد مرکزیت قابل توجه
بندرعباس ،بندر ماهشهر (امام خمینی) و بندر بوشهر ،نشان از آن
دارد کــه طــی یک دهــه اخیر ،در ســاختار فضایی مرکزگرای کشــور،
تعدیل فضایی نیز صورت گرفته و این کانونها به مرا کز اثرگذاری در
ساختار فضایی سرزمین ایران بدل شدهاند؛ اما همچنان میتوان
ادعــا نمــود همگــی ایــن مرا کــز محلــی و منطق ـهای ،کمــا کان تابــع
مرکزیــت سیاســی ،اداری ،اقتصادی ،فعالیتــی و جمعیتی پایتخت
ایــران هســتند .بنابراین با قــراردادن مجموعه نتایــج این پژوهش
در کنــار هــم ،میتوان الگــوی ســاختاری روابط بندر– پســکرانه در
ایــران را بــه صــورت یــک ســاختار فضایی متمرکــز تعبیر نمــود که بر
اســاس دادههــا و نتایــج ایــن پژوهــش ،در طــول دو دهــه اخیر ،در
حال تغییر به سمت به یک ساختار منظومهای قطب محور است.
در حقیقت ،ســاختار منظومهای قطب محــور ،همان فرم و الگوی
مرکزگرا را در درون خود حفظ نموده در حالی که با یک تغییر بطئی
و آرام ،در حال ّ
تطور به ســمت یک ســاختار فضایی جدید متشکل
از چنــد ســاختار منظومه مجزا اما در عیــن حال تابع یک مرکز راهبر
(تهــران) اســت (تصویــر .)3در عیــن حــال ،بــا تدقیق بــر روی نتایج
ایــن پژوهش ،میتــوان ســاختار منظومهای قطب محور در کشــور
ایــران را در چهــار ســطح پســکرانهای مجــزا مــورد بررســی قــرار داد.
خروجــی دادههــای ایــن تحقیق نشــان میدهد که میتــوان برای
ســطح اول که متمرکز بر پســکرانه بالفصل بنادر و حوزه جغرافیایی
نوار ســاحلی است ،ساختار محوری -مفصلی تعریف نمود .در این
ســاختار ،هــر کانــون (بنــدر) ،اغلب حــوزه عملکــردی محلی خاص
خــود را دارد و در ســطحی ضعیــف و ناپایــدار ،تعامــل بیــن کانونــی
نیــز بــه چشــم میخــورد .هرچنــد نتایــج حاصــل از تحلیــل شــبکه

تعاملهــای کاالیی نشــان میدهد قــدرت پیوندهــا و دامنه حوزه
نفوذ بنادر هنوز به میزانی نرســیده که بتواند پســکرانههای محلی
را تحتالشــعاع خود قرار داده و جریانهای توســعه را به سوی این
مناطق نیز هدایت کند .در نتیجه میتوان گفت در ســطح دوم که
شامل مناطق پسکرانه محلی سواحل جنوبی ایران است ،ساختار
سلسله مراتبی کریدوری به چشم میخورد .در حقیقت همانگونه
کــه میتــوان بــرای رأسهای یک گراف و شــبکه ،ســاختار سلســله
مراتبی در نظرگرفت ،برای کریدورهای موجود در شبکه نیز میتوان
چنیــن سلســله مراتبــی را در نظر گرفت .روشــن اســت دولتمردان،
مدیــران و برنامهریــزان حکومــت مرکــزی بــرای کریدورهایــی که به
کانونهای اصلی شــبکه متصل هســتند ،اهمیت بیشــتری از سایر
کانونها قائل هســتند و در نتیجه توجه به کیفیت خدماترسانی
این کریدورها ،همواره در سطحی باالتر از سایر کریدورها قرار دارد.
در ایــن حالــت ،در میان کریدورها نیز الگویی سلســله مراتبی برقرار
میشــود .در سطح سوم که شــامل پسکرانههای منطقهای است،
ســاختار چندمرکزی پرا کنده به چشــم میخورد .در این ســاختار،
کانونهای مختلفی به صورت پرا کنده و ارگانیک واقع شــدهاند که
مرکزیــت هرکدام از آنهــا ،به فراخور نزدیکی بــه کریدورهای ارتباطی
میان بنادر  -پایتخت و یا داشتن مزیتهای رقابتی در فعالیتهای
تولیــدی (صنعــت ،معدن ،کشــاورزی) یا خدماتی (ذخیــره و توزیع
کاالهای رد و بدل شده در مسیر زنجیره تامین کاال) ،افزایش یافته
است .در نهایت در سطح چهارم که معطوف به حوزه پسکرانه ملی
اســت ،ســاختار تک مرکزی حا کم اســت .منطقه کالنشهری تهران
بــه عنــوان پایتخــت کشــور ایــران در این ســطح حضور داشــته و در
حقیقت مرکزیت درجه ،وزنی و واسطه در اغلب گروههای کاالیی و
با فاصله معناداری ،کما کان متعلق به این کانون هســتهای کشور
است (تصویر .)4

نتیجه
هــدف این مقاله ،تبیین ســاختار فضایی شــکل گرفته حاصل
از روابط بندر و پســکرانه در طول دو دهه اخیر بود .نتایج یافتهها
نشــان میدهد کــه منطقه کالنشــهری تهران همچنــان مهمترین
کانــون فعالیتــی ایــران اســت .این موضوع موجب شــده اســت که
ســاختار فضایــی بندر -پســکرانه در ســرزمین ایران نیــز تحت تاثیر

مرکزیــت تهــران قــرار بگیــرد .بنابرایــن میتــوان اذعــان نمــود بنادر
جنوبــی ایــران ،عــاوه بــر اینکــه طــی دو دهــه اخیــر بــه مهمتریــن
ارســالکنندگان کاال به پایتخت تبدیل شــدهاند ،خــود نیز به مرور
بــه یکــی از مهمتریــن کانونهای دریافــت کاال از مناطق پســکرانه
بهخصــوص تهــران بــدل شــدهاند .در حالیکــه تــا بــه امــروز نقــش
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تهــران کما کان بــه عنوان اصلیتریــن کانون دریافت /ارســال کاال
از /بــه بنــادر باقــی اســت ،شــهرهای مجــاور منطقــه کالنشــهری
تهــران همچــون قم ،قزوین ،کرج و ســاری نیز به مرور طی دو دهه
گذشــته ،بــه کانونهــای قدرتمنــد و تاثیرگــذار در ســاختار فضایی
کشــور تبدیل شــدهاند .همین موضوع موجب شده است ساختار
فضایــی ســرزمین ایــران در طــول زمــان ،بــه عنــوان یــک ســاختار
فضایــی مجموع ـهای مرکزگرا شــکل بگیــرد .در این ســاختار ،بنادر
در دو ســوی قلمــرو ســرزمین ،نقــش تغذیهکننــده هســته مرکــزی
کشــور را دارنــد و تودههای جمعیتی و زیرســاختهای اقتصادی-
فعالیتــی ،اغلب در هســتههای واقع در پســکرانه ملی و منطقهای
متمرکــز میشــوند .از ســوی دیگــر ،بنــادر جنوبی کشــور بــه عنوان
دروازههــای واردات و صــادرات کشــور ،جریانهــای کاالیــی و
حتــی درآمدهــای ارزی حاصل از صــادرات کاال و انــرژی و دریافت
عــوارض گمرکــی را بــه ســمت اصلیتریــن هســته واقع در پســکرانه
ملــی (تهران) گســیل میکنند .ایــن موضوع در عیــن حال موجب
شــده اســت در ســاختار فضایی ســرزمین ایــران ،نوعــی نابرابری و
عدم انســجام در توســعه متوازن پســکرانهها رخ دهــد .یافتههای
ایــن پژوهــش نشــان میدهد ،علیرغــم ظرفیــت قابل توجــه بنادر
جنوبــی در ذخیــره و ترانزیــت کاال ،کانونهــای شناختهشــده و
پرجمعیت در پســکرانههای محلی و منطقهای (در مجاورت بنادر
جنوبی) ،کمتر از فرصت همجواری با این بنادر بهرهمند شــدهاند
ً
و عمــا در چرخ ـهی تامیــن کاال (تولیــد ،ذخیره ،توزیــع ،فرآوری و
مصــرف کاال) نقــش موثری ندارند .در نتیجــه طی چند دهه اخیر،
انتشار جریانهای توسعه در این پهنهها کمتر رخ داده و به نوعی
نابرابری فضایی و توسعه نامتوازن در مقیاس پسکرانههای محلی
بیــش از پســکرانههای منطق ـهای و ملــی بــه چشــم میخــورد .بــه
عبارت واضحتر میتوان گفت اغلب کانونهای پســکرانه محلی در
نواحی جنوبی کشور ،به دلیل فاصله زیاد با هسته اصلی سرزمین
ایــران (پایتخــت) و علی رغم مجاورت با بنادر اســتراتژیک جنوبی،

کمتــر از اثــرات ناشــی از پرا کنــش جریــان توســعه و چرخــه زنجیــره
تامین کاال بهرهمند میگردند (پاسخ به سوال دوم پژوهش).
ایــن در حالــی اســت کــه مناطــق پســکرانه محلــی در گذشــته،
پیوند ســاختاری و پشــتیبانی مناســبی بــا بنادر تجــاری و بازرگانی
جنوبی کشور داشتند ،اما امروزه عملکرد شهرهای موجود در این
مناطــق ،در ارتبــاط ســاختاری و فعالیتی ضعیفی بــا عملکردهای
بنــدری اســت .بــه عبارت دیگــر ،در ایــن نواحی به طــور غالب یک
خــاء بــارز در توســعه عادالنــه فضــا و عقبماندگــی اقتصــادی بــه
چشــم میخــورد کــه در آن ،بــا تعریــف شــدن بســترکریدوری مبدا
(بنــادر جنوبی بــه عنوان قطبهای عمده ورود کاال) و مقصد ملی
(تهــران به عنوان بزرگترین کانون قدرت و مهمترین دریافتکننده
و ارســالکننده کاال) ،نقش مناطق پســکرانه و پشــتیبان محلی در
نظام تولید و توزیع کاال کمرنگ شده است .همین موضوع موجب
شــده اســت که تا بــه امروز ،گونههــای متنوعــی از نابرابری فضایی
و توســعه نامتــوازن (شــامل زمینههــای اقتصــادی ،اجتماعــی،
خدماتــی و زیرســاختی) در ایــن عرصههــا مشــاهده شــود .در این
حالت ،شــهرهایی که در مســیر کریدور اتصالی بنادر به هسته ملی
یــا کانونهای منطقهای قرار دارند ،به لطــف بهرهمندی از جریان
ترانزیــت کاال میــان این دو کانون عمــده ،میتوانند از فرصتهای
بیشــتر برای توســعه کالبدی ،فضایی و اقتصادی بهرهمند گردند؛
در حالی که احتمال توسعه در سایر کانونها و پهنههای پسکرانه
پیرامونــی بهخصــوص پســکرانههای محلی ،کمتر از ســایر مناطق
اســت .هرچنــد در مجموع ســیر تحــول تعاملهای فضایی نشــان
میدهــد ،ســاختار فضایــی مرکزگــرا و نامتــوازن فعلــی ،بــا تدویــن
سیاستگذاری و برنامهریزی هدفمند ،قابلیت تبدیل به ساختار
چندمرکزی همکار 11را خواهد داشــت .تثبیت این الگو در ســاختار
فضایــی کشــور ایــران در ادامه میتوانــد نابرابری فضایــی فعلی در
پهنه های پســکرانه محلی را در مقایسه با سایر پسکرانههای ملی
و منطقهای کاهش دهد.

پینوشتها
1 Social Network Analysis (SNA).
2 Network Density.
3 Network Transivity.
4 Weighted Centrality.
5 Betweenness Centrality.
6 Core –Periphery.
7 Community and Levels.
8 Hubs and Authorities.
9 Eigenvector Centrality.
 10کریدورهای زنجیره تامین ،کریدورهای اصلی واقع در ساختار فضایی
یک سرزمین هستند که در حقیقت وظیفه اتصال جریانهای کاالیی و انسانی
خارج شده از کانونهای قطبی به سمت کانونهای قدرت را برعهده دارند.
11 Cooperative Polycentric Structure.
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n recent decades, in a large number of developing countries, spatial inequalities have been
a growing trend, as new forms of regional imbalance are emerging in the context of these countries. In fact, the growth of inequality between
cores and peripheral regions has led to the rise
of inequality, even nationally. In Iran, especially in
the second half of the century, the spatial structure of the country has been heavily influenced
by changes in the use of oil resources and its increasing exports. As a result, the capital (Tehran)
has been steadily growing at the center of political, economic and social power, and its growth
has continued to this day. This has made other
peripheral areas increasingly dependent on the
capital. It is clear that nodes, corridors, and flows
are the basic elements of the spatial structure of a
territory. Therefore, the relationship between seaports and hinterlands, due to the intensity of existing interactions, play an important role in shaping
the spatial structure of a country. Southern ports
in Iran seem to have played a double role in increasing power and concentration in the capital
in recent years, but also have added to the severity of spatial inequality in peripheral regions. The
basic statistical data and preliminary observations
confirm the claim that the most deprived and most
undeveloped areas of the country are located in
the local hinterlands of the southern ports. This
research intends to explore the levels of development and spatial inequality of the national and
regional scales in Iran, focusing on the study of
ports relations and hinterlands by employing social network analysis and evaluating of related indicators that have been extracted by UCINET and
Gephi software. Accordingly, quantitative data
(based on commodity flows between nodes) dur-

ing the period 1996 to 2015 have been collected
and analyzed based on the positivism paradigm
framework. The findings of this research show
that some social network analysis indicators (such
as Network Transivity & Density, Weighted & Betweenness centrality, Core-Periphery, Community-levels, and Hubs-Authorities) emphasize that
both the two cities of Tehran and Bandar Abbas
have been in the first interacting and exchanging commodity flows during these two decades.
other peripheral centers are also at the second
level with significant differences (including Isfahan, Mashhad, Shiraz, and Ahwaz). However, cities such as Kerman, Zahedan, and Jahrom, while
in the past centuries have been considered as
strong logistic hubs for the southern ports, have
had a good boom in the local hinterlands of ports;
in recent years have not had a proper level and
position in the network of spatial interactions. In
other words, the results of this study indicate that
the local southern hinterlands of the country, in
spite of the proximity to the main southern ports
of the country, and the huge capacity of development in the storage, processing, and distribution
of goods, are suffering the growing spatial inequality compared with other national and regional hinterlands. Overall, according to these findings, we
can name this spatial structure as a Constellation
Centralized Structure.
Keywords: Spatial Structure, Port, Hinterlands,
Network Analysis, Constellation, Centralized
Structure.
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