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تأثیر فناوری های نوین ارتباطات مجازی در 
تحوالت  ساختار فضایی و همپیوندی پهنه های 

 کالنشهری
 )مطالعه حوزه های شهری سه گانه توکیو، اوزاکا و ناگویا در ژاپن(

رضا خیرالدین1، امید خزائیان2

چكیده 
فناوری هــای نویــن ارتباطــات مجــازی، به عنــوان بخشــی از ارتباطــات الکترونیــک، به دلیــل نامرئــی بــودن جریــان و وابســتگی انــدک 
گســترش ایــن فناوری هــا،  کامــًا متفــاوت از دیگــر انــواع ارتباطــات دارد؛ بنابرایــن، به نظــر می رســد  بــه فضــای فیزیکــی، ماهیتــی 
کــه پیامدهــای فضایــی گســترش ارتباطــات مجــازی  گــردد. حــال، پرســش آن اســت  تحــوالت نوینــی را نیــز در زندگــی امــروز ســبب 
ــا کاهــش چشــمگیر  ــاوری نویــن، ب ــه ایــن فن ک ــد  ــاور دارن ــود؟ اندیشــمندان ب ــد ب ــهری چــه خواه ــای کانش ــان پهنه ه ــی می فرامکان
کارکــردی و مبهــم شــدن مــرز میــان مناطــق و در نهایــت یکپارچگــی  گســترش ارتباطــات  محدودیت هــای مســافتی، منجــر بــه 

پهنه هــا خواهــد شــد.

ــای  ــی از قطب ه ــه« در یک ــهرـ  منطق ــر ش ــام »اب ــه ن ــد ب ــترده و هم پیون ــی گس ــکل گیری فضای ــای ش ــی ادع ــش، بررس ــن پژوه ــدف ای ه
فنــاوری اطاعــات جهــان )ژاپــن( بــر پایــه راهبــرد تفســیریـ  زمانــی و روش تحلیــل همبســتگی کانونــی میــان شــاخص های ارتباطــات 
کــی از وجــود رابطــه ای مســتقیم میــان ارتباطــات مجــازی و  مجــازی و جریان هــای فضایــی می باشــد. یافته هــای پژوهــش، حا
کــه ضمــن آنکــه رونــدی برخــاف انتظــارات موجــود مبنــی بــر نقــش کاهنــده ارتباطــات مجــازی در تقاضــای  حمل ونقــل اســت؛ 
حمل ونقــل را نشــان می دهــد، بــه معنــای گســترش ارتباطــات کارکــردی میــان پهنه هــای کانشــهری نیــز هســت. بدیــن ترتیــب، بــا 
شــکل گیری و تکویــن یکپارچگــی کارکــردی میــان آن هــا، تعییــن مــرز مشــخص بــرای هرکــدام، بســیار دشــوار شــده و در نتیجــه، "ابرشــهر 

ــد.  ــام »توکایــدو«  ظهــور می یاب ــا ن ـ منطقــه" ای ب

واژه های کلیدی: فناوری های نوین، ارتباطات مجازی، پهنه های کانشهری، ابر شهرـ  منطقه، توکایدو، ژاپن.
 تاریخ دریافت: 94/04/08
تاریخ پذیرش: 94/06/25

reza_kheryoddin@iust.ac.ir )گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم وصنعت ایران، تهران، ایران)نویسنده مسوول 1.استادیار 
omid_khazaeian@arch.iust.ac.ir کارشناسی ارشد)برنامه ریزی منطقه ای(، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم وصنعت ایران، تهران، ایران 2.دانشجوی 
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1. مقدمه
گــذار بــه هــزاره ســوم،  کــه  کســی پوشــیده نیســت  امــروزه بــر 
گــذار بــه عصــر پیشــرفت های شــتابان در زمینــه  به معنــای 
بــا  الکترونیــک،  دانــش  آن،  در  کــه  عصــری  اســت.  فنــاوری 
را  ارتباطــات  از  نوینــی  نــوع  خــود،  شــگرف  پیشــرفت های 
مجــازی1  ارتباطــات  نموده اســت.  ارائــه  بشــری  جامعــه  بــه 
گــون  گونا به معنــای هرگونــه تبــادل داده و اطاعــات از انــواع 
)صــوت، تصویــر، داده و ...( از طریــق شــبکه های الکترونیکــی، 
و  آنــی  عملکــرد  بلکــه،  نیســت؛  ارتباطــی  وســیله  یــک  تنهــا 
فرازمانــی و فرامکانــی شــبکه های الکترونیکــی، تبــادل داده 
غ از تمــام محدودیت هــای  و اطاعــات در زمانــی انــدک و فــار
 ،... و  سیاســی  نــژادی،  ـ  قومــی  جنســی،  طبیعــی،  فیزیکــی، 
تبدیــل  ارتباطــات  نــوع  ایــن  به فــرد  منحصــر  گــی  به ویژ را 
از  هیچ یــک  در  به حــال،  تــا  کــه  امــری  نموده اســت؛ 
و  نشده اســت  دیــده  آن،  از  پیــش  ارتباطــی  سیســتم های 
گــی، ماهیتــی یگانــه بــه ارتباطــات مجــازی  اصــواًل همیــن ویژ
کــه  بخشیده اســت. بــر همیــن اســاس می تــوان انتظــار داشــت 
گســترش چنیــن فنــاوری ای در جامعــه، بتوانــد آثــاری خــاص 
کنــون  کــه هم ا و بی ســابقه از خــود بــر جــای بگــذارد. آثــاری 
بیــش احســاس  کــم  و  هــزاره جدیــد،  آغازیــن  در دهه هــای 
می شــود؛ ظهــور فضــای مجــازی و شکســته شــدن حصارهــای 
بخــش  تنهــا  مناطــق،  میــان  تبــادالت  در  زمــان  و  مــکان 
کانــون توجــه ایــن مقالــه قــرار  کــه در  اندکــی از ایــن آثــار اســت 
کــه بــا گســترش  دارد. در ُبعــد فضایــی، برخــی بــر ایــن باورنــد 
محدودیت هــای  مناطــق،  میــان  الکترونیــک  ارتباطــات 
کــه اســاس جغرافیــای عصــر  مســافتی و مکانــی در تبــادالت 
صنعــت و پیــش از آن را تشــکیل مــی داد، رو بــه اضمحــال 
گســترش چشــمگیر ارتباطــات  نهــاده و ایــن امــر، به معنــای 
کارکــردی میــان مناطــق کانشــهری یــک کشــور اســت. بدیــن 
ترتیــب، مرزهــای فضایــی پیشــین منطقــه کانشــهری توســط 
جریان هــای بســیار گســترده ارتباطــی، درهــم شکســته شــده 
ــزرگ  و از یکپارچه شــدن ایــن مناطــق، یــک ابرمنطقــه بســیار ب

می شــود. تشــکیل  شــبکه ای  ســاختاری  بــا  کارکــردی 

ح  کــه عمدتــًا بــرای ملــل غربــی مطــر در ایــن مقالــه، ادعــای بــاال 
کشــورهای پیشــرو در زمینــه فنــاوری  شده اســت، در یکــی از 
گرفته اســت  اطاعــات و ارتباطــاتICT( 2(، مــورد آزمــون قــرار 
گی هــای اصلــی تحــوالت فضایــی نویــن  ــا از طرفــی بتــوان ویژ ت
کــرد و از طــرف دیگــر، راه را بــرای  کشــور را شناســایی  در ایــن 
شناســایی اشــکال فضایــی نوظهــور در دیگــر کشــورها، از جملــه 

ــود.  ــوار نم ــران، هم ای

ح مسئله و ضرورت موضوع: فناوری های  2. طر
نوین ارتباطات مجازی و ابهام در مرزهای 

فضایی 
ــی  کل ارتباطــات مجــازی )Telecommunications(، به طــور 
ــوده و دارای دو  ــاط از راه دور ب ــراری ارتب ــاوری برق ــای فن به معن
شــکل مکانیکــی و الکترونیکــی اســت. ایــن فنــاوری در رونــد 
برقــراری  مکانیکــی  شــیوه های  از  به تدریــج  خــود،  تکامــل 
ارتبــاط همچــون پســت، به شــیوه های الکترونیکــی همچــون 
تلگــراف و تلفــن و بعدهــا، بــه فناوری هــای نویــن و پیچیــده ای 
و  همــراه  تلفــن  پســت الکترونیک،  اینترنــت،  همچــون 
شــبکه های جهانــی تبــادل داده ارتقــا یافته اســت. به  عــاوه، 
فنــاوری مــورد بررســی، دارای دو نــوع یکطرفــه )شــخص، فقــط 
گیرنــده پیــام اســت( و دوطرفــه )طرفیــن می تواننــد بــا هــم 
 .)1 ,2003 ,Anttalainen( نیــز هســت )مبادلــه داشــته باشــند
شــکل 1، ابعــاد ایــن فنــاوری را به طــور خاصــه نشــان می دهــد.

در ایــن پژوهــش، مقصــود از فناوری هــای نویــن ارتباطــات 
مجــازی، به طــور خــاص، بخشــی از فناوری هــای ارتباطــات 
کــه نســبت بــه بقیــه، جدیدتــر،  الکترونیکــی دوطرفــه اســت 
گســتره عملکــرد وســیع تری دارنــد. ایــن  پیچیده تــر بــوده و 
ــا رنــگ تیــره نشــان داده شــده اند،  کــه در شــکل 1، ب فناوری هــا 
ــواع ارتباطــات، دارای چنــد تفــاوت اساســی  نســبت به دیگــر ان
شــبکه های  طریــق  از  ارتبــاط  آنکــه،  نخســت  هســتند؛ 
کابل هــا، فیبــر نــوری و یــا  الکترونیکــی شــامل انــواع ســیم ها، 
سیســتم های بیســیم )wireless( و امــواج ماهــواره ای برقــرار 
می شــود و بدیــن جهــت، جریــان ارتبــاط، تــا حــد زیــادی از 
کــه در برنامه ریــزی  گی هــای جغرافیــای طبیعــی و مســافت  ویژ
سیســتم های حمل ونقلــی از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت، 

ــواع فناوری هــای ارتباطــات مجــازی و فناوری هــای مــورد مطالعــه  شــكل 1: ان
 .)1 ,2003 ,Anttalainen :منبــع(
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مســتقل می باشــد. دوم آنکــه ســرعت تبــادل در ایــن فناوری ها 
کــه حتــی  بــه حــدی زیــاد اســت )تقریبــًا معــادل ســرعت نــور( 
قابــل مقایســه بــا ســریع ترین سیســتم های حمل ونقلــی نیــز 
نیســت. بنابرایــن، مســافت زمانــی نیــز کــه در ســفرهای فیزیکــی 
عاملــی مهــم محســوب می شــود، در مــورد ارتباطــات مجــازی 
ح نیســت. ایــن دو مــورد بــه همــراه هزینه هــای رو  چنــدان مطــر
بــه کاهــش فناوری هایــی چــون تلفــن همــراه، رایانــه و خدمــات 
خ  کــه عــاوه بــر آنکــه نــر گشته اســت  اینترنتــی، منجــر بــدان 
ــا رشــدی چشــمگیر  اســتفاده از فضاهــای مجــازی در جهــان ب
کــه تــا پیــش از ایــن امــکان انجــام  افزایــش یابــد، روابــط نوینــی 
آن هــا وجــود نداشــت )همچــون تعامــل فــردی همزمــان در 
ــود.  ــه ش ــانی اضاف ــط انس ــام رواب ــه نظ ــز ب ــی( نی ــاس جهان مقی

کــه فناوری هــای نویــن ارتباطــات  تفــاوت مهــم دیگــر آن اســت 
مجــازی، اطاعــات و ســرمایه را جابجــا می نماینــد. ایــن امــر بــا 
کــه دانــش و اطاعــات را بــه بــرگ برنــده  ظهــور اقتصــاد جهانــی 
رقابت هــای اقتصــادی تبدیــل نموده اســت، جایــگاه بســیار 
ارزشــمندی بــه ایــن فناوری هــا بخشیده اســت. ایــن در حالــی 
ــًا وظیفــه حمــل کاال  ــه نظام هــای حمل ونقلــی، عمدت ک اســت 
کــه در اقتصــاد امــروز، از درجــه دوم  ــد  ــر عهــده دارن و انســان را ب

ــد. ــت برخوردارن اهمی

الکترونیــک،  ارتباطــات  گی هــای  ویژ همیــن  برپایــه  امــروزه 
تــاش نموده انــد  از دولت هــا و نهادهــای شــهری  بســیاری 
تــا بــا شبیه ســازی محیــط فیزیکــی شــهر در فضــای مجــازی، 
خــود،  شــهروندان  بــرای  را  شــهری  به خدمــات  دسترســی 
تســهیل بخشــند و بدیــن ترتیــب، پدیده هایــی همچــون »شــهر 
مجــازی« و »شــهر دیجیتــال«، نیــز به عنــوان محیطــی بــرای 
ح  ارائــه خدمــات شــهری الکترونیکی در عرصه شهرســازی مطر
گســترده  شــده اند. ایــن پدیده هــا در واقــع، بخشــی از حــوزه 
فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات )ICT( و یــا فنــاوری اطاعــات 
گســترده ای از تمامــی  کــه خــود، شــامل طیــف  )IT( هســتند 
مفاهیــم و فعالیت هــای مرتبــط بــا تولیــد، توزیــع، پــردازش و 
شــبکه های  و  نرم افــزار  ســخت افزار،  شــامل  و  داده  انتقــال 
انتقــال می باشــد )mazda,1999:316( و فناوری هــای نویــن 
ارتباطــات مجــازی، زیربنــا و زیرســاخت اساســی تمامــی آن هــا 

می آیــد. به حســاب 

کــه ایــن فناوری هــا پیشــرفت قابل توجهــی را  حــال، در عصــری 
کــرده و بــا شــتابی فزاینــده در حــال گســترش در جوامــع  تجربــه 
انســانی و اثرگــذاری بــر آن اســت، بی اعتنایــی بــه ارتباطــات و 
فضاهــای مجــازی و اســتمرار بخشــیدن بــه الگوهــای رایــج 
کــه تمامــًا متکــی بــر فضــای فیزیکــی هســتند،  برنامه ریــزی 
بــه معنــای تکــرار تجربــه تلــخ عصــر صنعــت و واپــس مانــدن 
کــه  برنامه ریــز از تحــوالت شــهر خواهــد بــود. بهتــر آن اســت 

شهرســاز به عنــوان مســئول هدایــت توســعه شــهرها و مناطــق، 
ــا مطالعــه ای جامــع و دقیــق، ایــن فضاهــا و الگوهــای تعامــل  ب
آن هــا بــا محیــط فیزیکــی شــهر را شناســایی نمــوده و بــر همیــن 
اســاس، چارچــوب برنامه ریــزی توســعه شــهرهای آینــده را بنــا 
کیــد بــر  نهــد. در همیــن راســتا، مقالــه حاضــر تــاش دارد تــا بــا تأ
ح شــده درمــورد تحــول  ُبعــد فضایــی، یکــی از فرضیه هــای مطــر
ســاختار فضایــی مناطــق کانشــهری در هــزاره ســوم را در کشــور 
گی هــای  ــا از ایــن ره، برخــی ویژ ژاپــن، مــورد آزمــون قــرار دهــد ت
اساســی تحــوالت فضایــی را شناســایی نمایــد. فرضیــه مذکــور 

ح زیــر می باشــد: بــه شــر

ارتباطــات،  در  محدودیــت  به دلیــل  حاضــر،  عصــر  از  پیــش   
ــهری  ــه کانش ــل منطق ــردی در داخ ــات کارک ــترین ارتباط بیش
و بیــن شــهر اصلــی و روســتاهای همجــوار صــورت می گرفــت؛ 
مرزهــای  بتــوان  به راحتــی  کــه  می شــد  باعــث  امــر  ایــن 
کــرد. امــا در هــزاره جدیــد،  کانشــهری را مشــخص  منطقــه 
پیشــرفت های صــورت گرفتــه در زمینــه فناوری هــای ارتباطــی 
کــه  بوده اســت  حــدی  بــه  الکترونیــک(  ارتباطــات  )به ویــژه 
ارتبــاط  برقــراری  در  مکانــی  و  مســافتی  محدودیت هــای 
نتیجــه،  در  یافته اســت.  کاهــش  چشــمگیری  به میــزان 
جریان هــای ارتباطــی بــر فضــا مســلط شــده و مرزهــای فضایــی 
بی اعتبــار  را  آن هــا  و  درمی نوردنــد  به راحتــی  را  پیشــین 
می ســازند. بدیــن ترتیــب، از اجتمــاع مناطــق کانشــهری، یــک 
ابرمنطقــه کارکــردی بــه عنــوان شــکل نویــن فضایــی در هــزاره 

ســوم، شــکل می گیــرد.

3. تبیین مبانی نظری پژوهش: بازشناسی 
مفاهیم نوین فضایی در هزاره سوم

گــذار به هــزاره ســوم،  کــه  کســی پوشــیده نیســت  امــروزه بــر 
زمینــه  در  شــتابان  پیشــرفت های  به عصــر  گــذار  به معنــای 
بــا  الکترونیــک،  دانــش  آن،  در  کــه  عصــری  اســت.  فنــاوری 
را  ارتباطــات  از  نوینــی  نــوع  خــود،  شــگرف  پیشــرفت های 
مجــازی1  ارتباطــات  نموده اســت.  ارائــه  بشــری  جامعــه  بــه 
گــون  گونا به معنــای هرگونــه تبــادل داده و اطاعــات از انــواع 
)صــوت، تصویــر، داده و ...( از طریــق شــبکه های الکترونیکــی، 
تنهــا یــک وســیله ارتباطــی نیســت؛ بلکــه، عملکــرد آنــی و فــرا 
و  تبــادل داده  الکترونیکــی،  فرامکانــی شــبکه های  و  زمانــی 
غ از تمــام محدودیت هــای  اطاعــات در زمانــی انــدک و فــار
 ،... و  سیاســی  نــژادی،  ـ  قومــی  جنســی،  طبیعــی،  فیزیکــی، 
تبدیــل  ارتباطــات  نــوع  ایــن  به فــرد  منحصــر  گــی  به ویژ را 
از  هیچ یــک  در  حــال،  بــه  تــا  کــه  امــری  نموده اســت؛ 
و  نشده اســت  دیــده  آن،  از  پیــش  ارتباطــی  سیســتم های 
گــی، ماهیتــی یگانــه بــه  ارتباطــات مجــازی  اصــواًل همیــن ویژ
کــه  بخشیده اســت. بــر همیــن اســاس می تــوان انتظــار داشــت 
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گســترش چنیــن فنــاوری ای در جامعــه، بتوانــد آثــاری خــاص 
کنــون  کــه هم ا و بی ســابقه از خــود بــر جــای بگــذارد. آثــاری 
بیــش احســاس  کــم  و  هــزاره جدیــد،  آغازیــن  در دهه هــای 
می شــود؛ ظهــور فضــای مجــازی و شکســته شــدن حصارهــای 
بخــش  تنهــا  مناطــق،  میــان  تبــادالت  در  زمــان  و  مــکان 
کانــون توجــه ایــن مقالــه قــرار  کــه در  اندکــی از ایــن آثــار اســت 
کــه بــا گســترش  دارد. در ُبعــد فضایــی، برخــی بــر ایــن باورنــد 
محدودیت هــای  مناطــق،  میــان  الکترونیــک  ارتباطــات 
کــه اســاس جغرافیــای عصــر  مســافتی و مکانــی در تبــادالت 
صنعــت و پیــش از آن را تشــکیل مــی داد، رو بــه اضمحــال 
گســترش چشــمگیر ارتباطــات  نهــاده و ایــن امــر، به معنــای 
کارکــردی میــان مناطــق کانشــهری یــک کشــور اســت. بدیــن 
ترتیــب، مرزهــای فضایــی پیشــین منطقــه کانشــهری توســط 
جریان هــای بســیار گســترده ارتباطــی، درهــم شکســته شــده 
ــزرگ  و از یکپارچه شــدن ایــن مناطــق، یــک ابرمنطقــه بســیار ب

می شــود. تشــکیل  شــبکه ای  ســاختاری  بــا  کارکــردی 

ح  کــه عمدتــًا بــرای ملــل غربــی مطــر در ایــن مقالــه، ادعــای بــاال 
کشــورهای پیشــرو در زمینــه فنــاوری  شده اســت، در یکــی از 
گرفته اســت  اطاعــات و ارتباطــاتICT( 2(، مــورد آزمــون قــرار 
گی هــای اصلــی تحــوالت فضایــی نویــن  ــا از طرفــی بتــوان ویژ ت
کــرد و از طــرف دیگــر، راه را بــرای  کشــور را شناســایی  در ایــن 
شناســایی اشــکال فضایــی نوظهــور در دیگــر کشــورها، از جملــه 

ــرد.  ک ــوار  ــران، هم ای

3-1. ظهور شكل نوین فضایی در هزاره سوم
در  وقــوع  حــال  در  یــا  صورت گرفتــه  گســترده  تحــوالت   
هــزاره ســوم، بــر ُبعــد فضایــی نیــز بی تأثیــر نبــوده و منجــر بــدان 
ــا اندیشــمندان ایــن حــوزه، خبــر از ظهــور اشــکال  شده اســت ت

ح زیــر بدهنــد: فضایــی نویــن بــه شــر

3-1-1- ابر شهرـ  منطقه
به عقیــده هــال و پیــن )2006, 3(4 یــک پدیــده  نویــن در بیشــتر 
بــا درصــد بــاالی شهرنشــینی، در حــال  بخش هــای جهــان 

ظهــور اســت و آن را »ابــر شــهرـ  منطقــه«MCR( 5( نــام نهاده انــد. 
کــه ایــن پدیــده از فرآیندهــای تمرکززدایــی از  ــاور دارنــد  آن هــا ب
شــهرهای بــزرگ و انتقــال جمعیــت و فعالیت هــا بــه شــهرهای 
گرفته اســت. ایــن پدیــده، نــوع  کوچــک و میانــی سرچشــمه 
نوینــی از مناطــق کانشــهری می باشــد: منطقــه ای متشــکل 
از 10 تــا 50 شــهر کــه بــه لحــاظ کالبــدی، از یکدیگــر جــدا هســتند؛ 
امــا بــه لحــاظ عملکــردی، در یــک شــبکه، پیرامــون یــک یــا چنــد 
شــهر بــزرگ مرکــزی، ســازمان یافته و به واســطه الگــوی نویــن 
تقســیم کار )تخصصی شــدن( نیــروی اقتصــادی بســیار زیــادی 
کــه  دارنــد. ایــن مکان هــا هــم به عنــوان نواحــی جــدا از هــم 
کــرده و بیشــتر  کار  کنان، به صــورت محلــی  در آن، بیشــتر ســا
کنان محلــی هســتند و هــم به عنــوان بخشــی از  کارکنــان، ســا
یــک منطقــه شــهری کارکــردیFUR( 6( کــه توســط جریان هــای 
کــه در بزرگراه هــا، خطــوط راه آهــن  عظیــم جمعیــت و اطاعــات 
سریع الســیر و کابل هــای ارتباطــات مجــازی در جریــان هســتند 
و »فضــای جریان هــا« )Castells, 1996, 376-428( نامیــده 
ح اســت )Blowers and Pain, 1999(. ایــن  می شــود، مطــر
شــکل نویــن فضایــی، در واقــع، بیانگــر مبهــم شــدن مرزهــای 
فضایــی در عصــر ارتباطــات و بی اعتبارشــدن مرزبنــدی برپایــه 

کالبــدی و مکانــی اســت.  گی هــای  ویژ

 sui and( :در آســیای شــرقی Desakota 3-1-2- مناطــق
)39-38 ,2001  ,zeng

کشــورهای  فرآینــد شــهری شــدن آســیا، اساســًا متفــاوت از 
ــیر  ــیایی مس ــزرگ آس ــهرهای ب ــتر ش ــد بیش ــت. هرچن ــی اس غرب
ــدن  ــا شهری ش ــد؛ ام ــو را گذرانده ان ــن الگ ــابه ای ــعه ای مش توس
شــتابان در آســیا در اواخــر قــرن بیســتم، فرآینــدی متفــاوت 
تفــاوت   .)1989  ,McGee( داده اســت  نشــان  را  غــرب  از 
کــه فرآینــد شهری شــدن در ؟؟؟آســیا، در  اصلــی در آن اســت 
خ  کــم میــان شــهرهای بــزرگ ر مناطــق روســتایی نســبتًا پرترا
گســترده روســتا  داده اســت و بنابرایــن، نیــازی بــه مهاجــرت 
بــه شــهر نداشته اســت. در عــوض، شــهری شــدن شــتابان 
کــم  مترا جوامــع  ایــن  در  اقتصــادی  دگرگونــی  بــا  آســیا،  در 
فعالیت هــای  به ســوی  کشــاورزی  فعالیت هــای  از  گــذار  و 

ارتباطات مجازیحمل ونقل

شنک  ییو رلکتاناحکی ) یبلی، بدسحم ن اییثرفییو(ایحط رحزیکی ن جغتررحیو ونحعیاسحت رفرنیط

 آای(بسن  ب  ایحط رحزیکی، اسیرت، نرحل  اقلح  ن ...زاین رفرنیط
ً
بسحیف ایچحز )رقاانی

 اعینل رتعت اطف(بسن  ب  یاژگی ییو رحزیکی اسحت، نرحل  اقلح  ن ...رتعت رفرنیط
ً
بسحیف ریین )رقاانی

جایین ایاتئی رورعیت، رتایی جایین اتئی راسین،  یأ، رتایی اینثرو رفرنیط

جدول 1: مهمترین تفاوت های میان فناوری های نوین ارتباطات مجازی با جریان های فضایی )حمل ونقل(
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غیرکشــاورزی شــناخته می شــود. ایــن فرآینــد شهری شــدن 
جدیــدی  فضایــی  الگــوی  شــکل گیری  بــه  منجــر  آســیا،  در 
کوتا«7  شده اســت کــه در مــدل گینســبرگ بــا نــام »مناطــق دســا

. د خته می شــو شنا

مطابــق ایــن مــدل، ایــن مناطــق در آســیا بــا ترکیبــی از مشــاغل 
محورهــای  امتــداد  در  اغلــب  غیرکشــاورزی،  و  کشــاورزی 
ارتباطــی میــان هســته های بــزرگ شــهری شــکل می گیــرد. 
ایــن مناطــق بــا نام هــای کانشــهر گســترش یافتــه، کانشــهر 
کانشــهر به هم پیوســته، نواحــی نیمه شــهری و...  کنــده،  پرا
 )1991,McGee  ;1990,Ginsburg( می شــود  شــناخته  نیــز 
ایــن شــکل فضایــی، بــا کمرنــگ شــدن مــرز بیــن شــهر و روســتا 
و تشــکیل شــهر ـ منطقــه میانــی، به نوعــی می توانــد همــان 

الگــوی شــهرـ  منطقــه در آســیا باشــد. 

ســاختار  شــدند،  ح  مطــر بخــش،  ایــن  در  کــه  نمونه هایــی 
فضایــی نوینــی را ارائــه می دهنــد کــه همگــی نــه بــر مبنــای درک 
رایــج از منطــق جغرافیــا )فضــای مکان هــا(، بلکــه برپایــه فضــای 

ــد و بدیــن ترتیــب، احتمــال آن وجــود دارد  ــرار دارن جریان هــا ق
ــر  ــات کاســیک مبتنــی ب ــه بتواننــد، بخــش عمــده ای از نظری ک
کــه بــر ایــن  مــکان و در نتیجــه، الگوهــای رایــج برنامه ریــزی را 

ــا چالــش جــدی مواجــه ســازند. ــرار دارنــد، ب ــه ق پای

4. روش شناسی پژوهش و فرآیند کار
ــازی  ــد مج ــر دو ُبع ــه ه ــان ب ــگاه همزم ــه ن ــر برپای ــش حاض پژوه
از  متاثــر  منطقــه  فضایــی  ســاختار  تحــوالت  در  فیزیکــی  و 

دارد.  قــرار  ســاختارگرایانه  انگاره هــای 

گســتردگی شــاخص های  نکتــه قابــل ذکــر آنکــه بــا توجــه بــه 
مربــوط به ســنجش تحــوالت ســاختار فضایــی و نیــز بــا توجــه 
ارتباطــات مجــازی در تحــوالت  نقــش  بررســی  بــه موضــوع 
کیــد اصلــی بــر ُبعــد ارتباطــات بــوده اســت. به همیــن  فضایــی، تأ
ح شــده، شــاخص های  منظــور، برمبنــای ادبیــات نظــری مطــر
مناســب در دو دســته »شــاخص های بیانگــر توســعه ارتباطــات 
»شــاخص های  و  مســتقل  متغیرهــای  به عنــوان  مجــازی«، 
بیانگــر جریان هــای فضایــی« به عنــوان متغیرهــای وابســته، 

عصر ارتباطاتعصر صنعتدوره زمانی

رییو جایین ییرییو اکین ییادطق اسلط جغتررحیا 

اه ثع  ادیوق  راتجاو اهزر ریشنیف رییا  ادیوق  راتجاو
 نرشلی(

ً
)رفرنیویت ع یری

رسلط رییو جایین یی ن شکسن  شین اازییو
رییا  )رتکحل ربتشجتـ  ادطق   یف تنو(

زییکتن اظیم بتایاجاازو نف بتشطفن بی 
اسیئل شجت ن ادطق 

ییریتـ  ایطف )زییکتن هدتدجینو(نفاینـ  ایطف )ادفعرا (

شكل 2: فرضیه تحول ساختار فضایی مناطق کالنشهری و ظهور ابر شهرـ  منطقه ها )مأخذ: نگارندگان(

جدول 2: مقایسه ساختار فضایی در عصر صنعت و عصر ارتباطات )مأخذ: نگارندگان(
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کــه بررســی  ح جــدول 3 اســتخراج شده اســت. از آنجــا  به شــر
رابطــه ایــن  شــاخص ها مبتنــی بــر رونــد تغییــرات آن هــا در 
طــول زمــان اســت و نیــز الگــوی تحــوالت مبتنــی بــر ســیر زمانــی 
آن تفســیر می شــود لــذا راهبــرد پژوهــش، عمدتــًا تفســیری ـ 

زمانــی و روش آن، توصیفــیـ  تحلیلــی اســت.

کــه در  از میــان شــاخص های مربــوط بــه ارتباطــات مجــازی 
تلفــن  مشــترکین  »تعــداد  شــاخص  آمده اســت،   2 جــدول 
نفــوذ  میــزان  بیانگــر  اینترنــت«،  کاربــران  »تعــداد  و  همــراه« 
ارتباطــات مجــازی و ابزارهــای به کارگیــری آن در منطقــه مــورد 
ــر  ــت ب ل ــت«، دال ــد اینترن ــای بان ــاخص »پهن ــت. ش ــه اس مطالع
ارتباطــات  میــزان ظرفیت ســازی و توســعه زیرســاخت های 
عمومــی،  تقاضــای  بــا  متناســب  معمــواًل  کــه  دارد  مجــازی 
توســط دولــت یــا بخــش خصوصــی، صــورت می گیــرد. به عــاوه، 
شــاخص »ترافیــک صوتــی« بیانگر میــزان اســتفاده از ارتباطات 
گرایــش  لــت بــر میــزان رغبــت یــا  مجــازی بــوده و در واقــع، دال
ارتباطــی در  ایــن فناوری هــای  به کارگیــری  بــرای  اجتماعــی 

زندگــی روزانــه دارد. 

در ُبعــد جریــان فضایــی نیــز شــاخص »کل طــول راه هــا« بیانگــر 
بسترســازی  و  حمل ونقلــی  زیرســاخت های  توســعه  میــزان 
کیلومتــر  بــرای چنیــن ارتباطاتــی اســت؛ شــاخص »وســیله ـ 
لــت بــر میــزان اســتفاده از ایــن زیرســاخت ها  پیموده شــده« دال
گرایش هــای اجتماعــی  و شــاخص »جریان هــای جمعیتــی« 
بــه تحــرک و ســفر فیزیکــی را نشــان می دهــد. پــس از اســتخراج 
ــی،  ــتگی کانون ــل همبس ــتفاده از روش تحلی ــا اس ــاخص ها، ب ش
بــر  مجــازی  ارتباطــات  گســترش  اثرگــذاری  نحــوه  و  میــزان 
جریان هــای فضایــی و در نتیجــه، بــر ارتباطــات عملکــردی 

شده اســت. شناســایی 

5. مطالعات موردپژوهی: مناطق کالنشهری 
هم پیوند و ظهور “ابر شهرـ  منطقه”

بــا توجــه به آنکــه هــدف ایــن پژوهــش، جســتجو و شناســایی 
مصداق هــای تحــوالت فضایــی نویــن در مناطــق کانشــهری 
کشــوری را به عنــوان نمونــه مطالعاتــی انتخــاب  اســت، بایــد 
کــه در زمینــه فناوری هــای اطاعاتــی و ارتباطــی، یکــی  کــرد 
از پیشــگامان در عرصــه جهانــی در زمینــه ICT باشــد؛ زیــرا 
بســیار  کشــورها،  ایــن  در  فناوری هایــی  چنیــن  پیامدهــای 
همچنیــن  و  می شــود  آشــکار  کشــورها،  دیگــر  از  ســریع تر 
فرضیــه  رد  یــا  اثبــات  بــرای  می تــوان  بســیاری  ســرنخ های 

یافــت. ح شــده   مطر

به همیــن منظــور، بخــش مرکــزی کشــور ژاپــن شــامل پهنه های 
گویــا(، به عنــوان نمونــه  کا و نا کانشــهری ســه گانه )توکیــو، اوزا
مطالعاتــی، انتخــاب شده اســت و تــاش می شــود تــا بــا بررســی 
رونــد تعامــات فیزیکــی و مجــازی میــان ایــن ســه منطقــه، 
فرآینــد تحــوالت فضایــی آن را شناســایی و از آن بــرای اثبــات یــا 

ــرد. ک ــتفاده  رد فرضیــه اس

مهمتریــن  و  عمده تریــن  شــامل  مطالعــه،  مــورد  محــدوده 
کا  کانشــهری توکیــو، اوزا کانشــهری ژاپــن )مناطــق  مناطــق 
ــه  ــا( اســت؛ در ایــن میــان، منطقــه کانشــهری توکیــو، ب گوی و نا
کشــور  کانشــهر توکیــو به عنــوان پایتخــت  جهــت دارا بــودن 
ــه  ــان )ب ــی جه ــی و ارتباط ــر اطاعات ــب برت ــه قط ــی از س ــز یک و نی
کلیــدی  همــراه لنــدن و نیویــورک(، نقشــی بســیار حســاس و 
دیگــر  مهــم  کانشــهر  دو  حضــور  به عــاوه،  می نمایــد.  ایفــا 
کــه ارتباطــات بســیار  گویــا( منجــر شده اســت  کا و نا ژاپــن )اوزا
گســترده ای به منظــور تبــادل اطاعــات و ســرمایه و هماهنگــی 
گیــرد و بــه همیــن دلیــل،  امــور، میــان ایــن ســه منطقــه صــورت 
کــم زیرســاخت های ارتباطــی )فیزیکــی و مجــازی(  بیشــترین ترا

شكل3: مدل ارائه شده توسط مک گی و گینزبرگ برای مناطق Desakota در آسیای شرقی
)39 ,2001, Source: Sui and Zeng(
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زمینــه مشــترکین  آنجــا وجــود دارد. به طوری کــه در  نیــز در 
تلفــن همــراه، حــدود 52 درصــد از مشــترکین تلفــن همــراه و در 
زمینــه مشــترکین شــبکه بــا پهنــای بانــد بــاال، ایــن منطقــه، بــه 
تنهایــی، حــدود 66 درصــد از مشــترکین ایــن شــبکه را تشــکیل 

می دهــد. 

ناخالــص  تولیــد  از  درصــد   55 از  بیــش  حصــول  همچنیــن، 
کــم جمعیتــی  کانشــهرهای میلیونــی بــا ترا داخلــی و حضــور 
کــه  ــر ژاپــن و مــوارد اینچنینــی، بیانگــر آن اســت  بیــش از دو براب
بخــش مهمــی از حیــات اقتصــادی و اجتماعــی ژاپــن نیــز در 
ایــن حــوزه در جریــان اســت. همیــن مــوارد، منجــر بــه آن شــده 
اســت تــا بخــش مرکــزی، به عنــوان قلــب اقتصــادی، اجتماعــی و 
ح  نیــز مرکــز فرماندهــی بخــش اطاعــات و ارتباطــات ژاپــن، مطــر

باشــد.

کشــور ژاپــن به عنــوان یکــی از برتریــن قطب هــای  به عــاوه، 
مدیریــت  بــه  گــذار  زمینــه  در  جهــان،  مجــازی  ارتباطــات 
شــده  محســوب  پیشــرو  کشــورهای  از  الکترونیــک،  شــهری 
و پدیده هایــی چــون »شــهر مجــازی« و »شــهر دیجیتــال«، 
خدمــات  نهادینه شــدن  بــا  بلکــه  ظاهــری،  به صورتــی  نــه 
روزانــه  زندگــی  در  اساســی  و  حیاتــی  واقعیتــی  الکترونیکــی، 
از  پژوهــش،  ایــن  در  می باشــد.  کشــور  ایــن  شــهروندان 

معلــول  عمدتــًا  خــود،  پدیده هــا،  ایــن  گســترش  آنجایی کــه 
گســترش فناوری هــا و فضاهــای مجــازی بــوده و ارتباطــات 
نقــش  را تشــکیل می دهــد،  مجــازی، اســاس و زیربنــای آن 
آن هــا همســو بــا نقــش ایــن فنــاوری نویــن ارتباطــی در نظــر 

شده اســت. گرفتــه 

6. ارزیابی پیامدهای ارتباطات مجازی بر 
جریان های فضایی:

در ایــن بخــش به منظــور ارائــه تحلیلــی منطقــی و روش منــد 
از پیامدهــای ارتباطــات مجــازی بــر جریان هــای فضایــی، بــا 
انتخــاب شــاخص های مربــوط بــه ارتباطــات مجــازی به عنــوان 
به عنــوان  متغیرهــای مســتقل و شــاخص های حمل ونقــل 
تحلیــل  روش  بــا  آن هــا  داده هــای  وابســته،  متغیرهــای 
همبســتگی کانونــی و بــه کمــک نرم افــزار SPSS، مــورد آزمــون 
گرفته اســت. در ادامــه، ضمــن ارائــه مهمتریــن نتایــج،  قــرار 
گرفته انــد. )همبســتگی  یافته هــا مــورد تفســیر و ارزیابــی قــرار 
کــه به منظــور تعییــن میــزان همبســتگی  کانونــی، روشــی اســت 
میــان یــک مجموعــه متغیــر وابســته و یــک مجموعــه متغیــر 

کلــی بــه کار مــی رود(. مســتقل، به صــورت 

به همــراه  استخراج شــده  کانونــی  متغیــر  ســه   ،4 جــدول  در 
واریانــس  میــزان  و  کانونــی  همبســتگی های  ویــژه،  مقادیــر 

شاخص های 
ارتباطات 

مجازی
منبع

شاخص های 
جریان های 

فضایی
منبع

رعیرن اتنت حب 
رلفب ی تره

 Mobile Cellular,2010,World bank
Subscription in Japan)http://www.

tradingeconomics.com/japan/mobile-
)cellular-subscriptions-wb-data.html

جایین ییو 
ج عحنی )افت(

 Portal site of official statistics of
Japan, Number of In-migrants, Out-
 migrants and Net-migration for Tokyo
 Area, Nagoya Area and Osaka Area
http://www.e-stat.( 2010 to 1954 :

)estat/ListE.do/go.jp/SG1

رعیرن  یفبترن 
ریدنتات

 Internet users in Japan,2010,World bank
)www.tradingeconomics.com/japan/

)internet-users-wb-data.html
 ل وطل فره یی 

) حلثانت(
 TRAFFIC BUREAU, NATIONAL
 2007 POLICE AGENCY, statistics

.road accidents Japan, p13

هجدیو بیای 
ریدنتات 

)اگیبدت نف 
ویاح (

international-/2008,World bank
 internet-bandwidth-mbps in Japan
)www.tradingeconomics.com/japan/

international-internet-bandwidth-mbps-
)wb -data.html نرحل   حلثانت

هد ثنه شیه9 
 )یزرف  حلثانت(

 TRAFFIC BUREAU, NATIONAL
 2007 POLICE AGENCY, statistics

.road accidents Japan, p14
رتررحک صثری 
)احلحطن نقحق (

international-voice- ,2010,World bank
traffic-out-and-in- in Japan )www.

tradingeconomics.com/.../international-
voice-traffic-out-and-in-minutes -wb-

)data.html

جدول3: شاخص های منتخب8
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آنکــه  بــه  توجــه  بــا  داده شده اســت10.  نشــان  تبیین شــده، 
آمــاره مقــدار ویــژه، بیانگــر میــزان واریانــس تبیین شــده توســط 
کــه متغیــر  هرکــدام از متغیرهــای کانونی اســت، می تــوان گفــت 
نخســت، بــا مقــدار ویــژه ای ســه برابــر بزرگتــر از مقــدار ویــژه متغیــر 
دوم، به عنــوان مهمتریــن متغیــر، در تحلیل هــا مــورد بررســی 
قــرار می گیــرد. ایــن امــر بــا بررســی همبســتگی کانونــی و میــزان 

واریانــس نیــز تأییــد می شــود. 

کانونــی میــان مجموعــه  به عــاوه، مثبــت بــودن همبســتگی 
رابطــه ای  وجــود  بیانگــر  وابســته،  و  مســتقل  متغیرهــای 
تبــادل  جریان هــای  و  مجــازی  ارتباطــات  میــان  مســتقیم 
امــر  ایــن  واقــع،  در  اســت؛  قابل توجــه  شــدتی  بــا  فیزیکــی 
گســترش  می توانــد نقــش مثبــت ارتباطــات الکترونیــک را در 

ارتباطــات عملکــردی )شــامل ارتباطــات مجــازی و فیزیکــی( 
نمایــد. تأییــد  کانشــهری  میــان ســه منطقــه 

حــال به منظــور تفســیر نقــش هریــک از شــاخص ها در بــروز 
چنیــن امــری، می تــوان جــدول 5 را مــورد ارزیابــی قــرار داد. 
در ایــن جــدول، ضرایــب همبســتگی کانونــی استاندارد شــده 
بیانگــر اهمیــت نســبی هریــک از متغیرهــای اصلــی در محاســبه 
ــری،  ــت )کانت ــی اس ــای کانون ــک از متغیره ــی هری ــدار کانون مق

 .)278  ،1391

اواًل، شــاخص های »پهنــای  کــه  نشــان می دهــد  جــدول 5 
بانــد اینترنــت«، »مشــترکین تلفــن همــراه« و »ترافیــک صوتــی« 
بــر افزایــش ســفرهای فیزیکــی، تأثیــر مثبــت داشــته اند، ثانیــًا 
از میــان ایــن ســه شــاخص، دو شــاخص نخســت، به ترتیــب، 
ــد. در صــورت  بیشــترین نقــش را در ایــن افزایــش ایفــا نموده ان

شكل4: موقعیت بخش مرکزی ژاپن )شامل مناطق کالنشهری اصلی ژاپن(

شــكل 5: ســهم منطقــه مــورد بررســی از مشــترکین تلفــن همــراه ژاپــن در 
ســال 2012

شــكل 6: ســهم منطقــه مــورد بررســی از مشــترکین شــبكه بــا پهنــای 
ــال 2010 ــن در س ــاالی ژاپ ــد ب بان

)1986 ,Source: Rimmer(

 Ministry of Internal Affairs and Communications, Information and:منبع(

)10775/Communications Statistics Databse)http://stats-japan.com/t/kiji
 Ministry of Internal Affairs and Communications, Information and:منبــع(

)10775/Communications Statistics Databse )http://stats-japan.com/t/kiji
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کانونــی دوم، مثبــت بــودن تأثیــر »مشــترکین  بررســی متغیــر 
برجاســت.  همچنــان  صوتــی«  »ترافیــک  و  همــراه«  تلفــن 
از  به اســتفاده  ایــن دو شــاخص، عمدتــًا  آنکــه  بــه  توجــه  بــا 
تلفــن )همــراه یــا ثابــت( مربــوط می شــوند، چنیــن نتیجــه ای 
می توانــد بیانگــر اثــرات هم افزایــی تلفــن و درخواســت بــرای 
زیرســاخت های جریان هــای فضایــی باشــد؛ بدیــن صــورت 
کــه افزایــش اســتفاده از تلفــن، تقاضــا بــرای زیرســاخت های 
افزایــش  مطالعــه،  مــورد  مناطــق  در  نیــز  را  حمل ونقلــی 

داده اســت. 

ایــن یافتــه، عــاوه بــر آنکــه ادعاهــای عامیانــه موجــود، مبنــی 
کاهشــی ارتباطــات تلفنــی بــر تقاضــای ســفرهای  بــر نقــش 
فیزیکــی را دســت کم در محــدوده مطالعاتــی نقــض می کنــد، 
گســترش همزمــان ارتباطــات فیزیکــی و  بــر رونــد روزافــزون 
گذاشــته و  مجــازی میــان ســه منطقــه مــورد بررســی، صحــه 
بدیــن ترتیــب، بــا زمینه ســازی گســترش جریان هــا در منطقــه، 

می توانــد بــه نوعــی همراســتا بــا فرضیــه پژوهــش و شــکل گیری 
ابــر شــهرـ  منطقــه باشــد.

ارتباطــات  میــان  هم افزایانــه  رابطــه  نوعــی  بیانگــر  شــکل6 
رونــد،  ایــن  امــا  می باشــد؛  فضایــی  جریان هــای  و  مجــازی 
جــدای از گســترش ارتباطــات و کمرنگ شــدن مرزهــا، بــر ابعــاد 
کــه ایــن یکپارچگــی  دیگــر نیــز بی تأثیــر نیســت؛ یکــی از الزاماتــی 
ــه همــراه مــی آورد، یکپارچگــی سیاســی، اقتصــادی و  ــا خــود ب ب
اجتماعــی مناطــق اســت؛ در چنین شــرایطی، معمواًل کانشــهر 
برتــر بــر ایــن ســاختارها مســلط شــده و احتمــال آن وجــود دارد 
ــه  ــی، رو ب ــر نواح ــی دیگ ــی بوم ــی و اجتماع ــای فرهنگ ــه الگوه ک
اســت  به عــاوه، در ســطوح پیشــرفته تر، ممکــن  زوال  نهــد. 
شــهرها و روســتاهای ابــر شــهرـ  منطقــه، در حــد محله هــای یــک 
کارکــردی بســیار نزدیکــی بــا یکدیگــر بیاینــد. در  شــهر، پیونــد 

متغیر 
همبستگی مقدار ویژهکانونی

کانونی
میزان واریانس

تبیین شده

133/1420/9850/970

211/9620/9600/922

31/0010/7070/500

متغیر متغیر مستقل
کانونی 2کانونی 1 متغیر 

0/5131/701اتنت حب رلفب ی تره

0/846-0/306- یفبترن ریدنتات

هجدیو بیای ریدنتات 
1/090-0/699)اگیبدت نف ویاح (

0/3090/259رتررحک صثری )احلحطن نقحق (
جــدول4: متغیرهــای کانونــی استخراج شــده بــه همــراه همبســتگی های 

کانونــی و واریانــس تبییــن شــده

جدول5: ضرایب همبستگی کانونی استاندارد شده

شكل7: قیاس تطبیقی تحوالت تعداد مشترکین تلفن همراه )صدهزار نفر( و کل طول جاده های احداث شده )هزار کیلومتر( در مناطق مورد مطالعه 
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کــه همگــی  چنیــن شــرایطی، تعاریــف پیشــین از شــهر و منطقــه 
بــر اســاس نظریــه »فضــای مکان هــا«11 )کســتلز، 1389، 476( و 
مبتنــی بــر مرزبندی هــای کامــًا مشــخص بــرای نواحــی شــهری 
و روســتایی هســتند و تنهــا بــر ماهیــت فیزیکــی و ملمــوس 
کارایــی الزم را بــرای توجیــه ایــن پدیــده  آن هــا توجــه دارنــد، 
مبتنــی بــر منطــق »فضــای جریان هــا« نداشــته و به دنبــال آن، 
کــه براســاس همیــن  الگوهــای رایــج برنامه ریــزی منطقــه ای 
مســافتی  محدودیت هــای  و  محــور  ـ  مــکان  دیدگاه هــای 
گرایش هــای  هدایــت  در  نمی تواننــد  نیــز  شــده اند  تدویــن 

جریــانـ  محــور عصــر ارتباطــات، چنــدان مؤثــر افتنــد. 

کاربــران  در میــان شــاخص های جــدول 5، شــاخص »تعــداد 
اینترنــت« رونــد متفاوتــی را ارائــه می دهــد؛ ایــن شــاخص کــه در 
کن بخــش مرکــزی ژاپن  واقــع بیانگــر میــزان دسترســی افــراد ســا
کاهشــی و نســبتًا قابل توجهــی  بــه اینترنــت می باشــد، نقــش 
در ارتبــاط بــا حجــم جریان هــای فضایــی ایفــا نموده اســت. 
ــی  ــوان از طرفــی به فراهــم نمــودن امکانات ایــن موضــوع را می ت
کار از راه دور، خریــد از راه دور و بانکــداری الکترونیکــی  چــون 
کــه همگــی محصــول اینترنــت هســتند و از طــرف دیگــر، بــه 
ــه  توســعه روزافــزون زیرســاخت ها و نیــز، ابزارهــای دسترســی ب

فضاهــای مجــازی در ژاپــن، نســبت داد.

آنچــه از تحلیل هــای صورت گرفتــه در بخــش پیــش برمی آیــد، 
بــودن همبســتگی  مثبــت  به دلیــل  از طرفــی  کــه  اســت  آن 
کلــی نقــش افزاینــده ای  کانونــی، ارتباطــات مجــازی، به طــور 
در تحــوالت جریان هــای فیزیکــی میــان ایــن مناطــق داشــته 

خ بســیار بــاالی گســترش  کــی از نــر و از طــرف دیگــر، داده هــا حا
ارتباطــات الکترونیــک در منطقــه اســت؛ ایــن امــر، ضمــن آنکــه 
گســترش ارتباطــات عملکــردی  در مجمــوع، رونــد روزافــزون 
ــی از  ک ــی حا ــد، به خوب ــان می ده ــه را نش ــه منطق ــن س ــان ای می
ح شــدن ارتباطــات الکترونیــک به عنــوان شــکلی نویــن از  مطــر

همکاری هــای بین منطقــه ای نیــز هســت. 

ــان  ــات می ــای تعام ــی از پیامده ــه یک ــع ب ــوع، درواق ــن موض ای
کــی از  فضــای مجــازی و مــکان فیزیکــی شــهر اشــاره دارد و حا
گرایشــی نویــن بــه اســتفاده از فضاهــای مجــازی در  ظهــور 
گســترش  زندگــی روزانــه اقتصــادی و اجتماعــی شــهر اســت. 
اســتفاده از ارتباطــات مجــازی، ضمــن آنکــه بــا کمــک بــه تســلط 
منطــق »فضــای جریان هــا« بــر منطقــه، می توانــد بنــا بــه گفتــه 
هــال و پیــن4 )2006:3(، بــا یکپارچه ســازی مناطــق جــدا از هــم، 
ــر شــهرـ  منطقــه بینجامــد، همچنیــن  ــه تشــکیل اب ــت ب در نهای
می توانــد بــا متحــول نمــودن ابعــاد اقتصــادی، اجتماعــی و 
کالبــدی شــهرها، لــزوم بازتعریــف مفهــوم شــهر و متعاقــب آن، 
و  و شــیوه های مدیریتــی  الگوهــا  در  اساســی  بازنگری هــای 

کنــد.  برنامه ریزانــه شــهری و منطقــه ای را طلــب 

 7. یافته ها: پیامدهای ارتباطات مجازی بر 
ساختار فضایی بخش مرکزی ژاپن

کــه فضــای  بنابرایــن، در نمونــه مطالعاتــی، به نظــر می رســد 
به دلیــل  و  بــوده  منطقــه  بــر  تســلط  حــال  در  جریان هــا 
بــر  الکترونیــک(  ارتباطــات  )به ویــژه  فناوری هــا  ایــن  غلبــه 
محدودیت هــای فضایــی و زمانــی، امــکان برقــراری ارتبــاط 

شكل 8: قیاس تطبیقی میان تحوالت تعداد کاربران اینترنت )100هزار نفر( و میزان جمعیت جابجا شده )هزار نفر(
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امکان پذیــر  دیگــر،  نقطــه  هــر  بــا  نقطــه  هــر  از  واحــد  آن  در 
شده اســت؛ ایــن امــر بــه معنــای شکسته شــدن حصارهــای 
فضایــی  مرزهــای  شــدن  )بی اعتبــار  جغرافیایــی  و  فیزیکــی 
پیشــین( و کمرنــگ شــدن ماهیــت مجــزای ایــن ســه منطقــه 
کانشــهری و در مقابــل، تشــکیل یــک واحــد فضایــی بــزرگ، 
کــه  متشــکل از ایــن مناطــق و مناطــق بیــن آن هــا گشته اســت 
ح نموده اســت، توکایــدو  کســتلز )1389( مطــر کــه  همانطــور 
خــط  امتــداد  در  منطقــه،  ـ  شــهر  ابــر  ایــن  نامیده می شــود. 
ســاحلی جنــوب ژاپــن ســربر آورده و بــا دربرگرفتــن چیــزی در 
کــم جمعیتــی  بیــش  حــدود 60 درصــد از جمعیــت ژاپــن و بــا ترا
از دوبرابــر ژاپــن )90نفــر در هکتــار(، بزرگتریــن مجتمــع بشــری 
تاریــخ ژاپــن را تشــکیل داده اســت. به عــاوه، ایــن ابــر شــهر 
ـ منطقــه، یکــی از ســه قطــب برتــر اقتصــاد جهانــی و اطاعاتــی 

)یعنــی توکیــو( را در خــود دارد و بــه همیــن جهــت، در یکــی از 
ــرار دارد. ــز ق ــی نی بزرگتریــن گره گاه هــای شــبکه تبــادالت جهان

ــت  ــت آن اس ــود. واقعی ــم نمی ش ــا خت ــن ج ــئله به همی ــا مس ام
بــر آن، پیشــینه  ارتباطــات مجــازی و فضاهــای مبتنــی  کــه 
ح  چندانــی در جوامــع انســانی نداشــته و از ظهــور آن هــا و مطــر
از  یکــی  نیــز،  و  ارتباطــی  ارکان  از  یکــی  به عنــوان  شدنشــان 
بســترهای حیــات اقتصــادی و اجتماعــی شــهر، بیــش از چنــد 
گفــت، از طرفــی  دهــه نمی گــذرد. به همیــن دلیــل، می تــوان 
پیامدهــای آن هــا در بســیاری از ابعــاد، به طــور جــدی و علمــی 
شناســایی نشده اســت و از طــرف دیگــر، رونــد تحــوالت آتــی 

ایــن فضاهــا، چنــدان روشــن نیســت.

شكل 9: گسترش شبكه تبادالت بین منطقه ای و ظهور ابرشهرـ  منطقه توکایدو در قلب ژاپن )مأخذ: نگارندگان(

شكل 10: مقایسه روند کلی تحوالت تعداد کاربران اینترنت )صد هزار نفر( و کل جمعیت جابجا شده )هزار نفر(
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ــران  به طــور مثــال، در شــکل 10، هرچنــد شــاخص »تعــداد کارب
اینترنــت« بــر اســاس معادلــه بهتریــن بــرازش آن، بــا رونــدی 
پوشــش  را  ژاپــن  جمعیــت  تمامــی  تقریبــًا  افزایشــی،  کامــًا 
داده اســت و میــل بــه ســمت مجانــب دارد؛ ولــی تاچــه حــد 
کــه بنــا به دالیــل  می توانــد بــر میــزان جمعیــت جابجــا شــده 
گــون تــن بــه ایــن امــر می دهنــد، مؤثــر باشــد و تــا چــه میــزان  گونا
می توانــد ایــن دالیــل را کمرنــگ یــا پررنــگ نمایــد؟؛ به عبــارت 
فناوری هــا،  ایــن  فرازمانــی  و  فرامکانــی  ماهیــت  آیــا  دیگــر، 
آینــده،  در  را  فیزیکــی  جابجایی هــای  الزامــات  می توانــد 
کاهــش  همچنــان مطابــق معادلــه رگرســیون آن در شــکل10، 
دهــد یــا آنکــه مطابــق شــکل 7، خــود به عنــوان عاملــی مهــم 
در توســعه زیرســاخت های حمل ونقــل و در نتیجــه، افزایــش 
جریان هــای فضایــی نقــش ایفــا خواهــد نمــود؟ به عــاوه، از 
کل  گرایــش بــه پوشــش  کاربــران اینترنــت،  آنجایی کــه تعــداد 
جمعیــت کشــور دارد، آهنــگ تحــوالت جمعیــت در ســال های 

آتــی، تأثیــر بســزایی بــر آن خواهــد داشــت. 

در ایــن شــرایط، بــروز تحــوالت بنیادیــن در ســاختار خانــواده 
و نیــز، دیگــر تحــوالت اقتصــادی و اجتماعــی مؤثــر بــر ســاختار 
جمعیتــی، از جملــه انبوه زدایــی از نظــام اقتصــادی و اجتماعــی 
و تســلط منطــق شــبکه بــر نظــام تعامــات انســانی در هــزاره 
کســتلز در مجموعــه  کــه تافلــر درکتــاب »مــوج ســوم« و  ســوم 
»عصــر اطاعــات« بــدان اشــاره می نماینــد، آینــده ای را بــرای 
بــا فضــای  ارتبــاط  ژاپــن در  گرایش هــای اجتماعــی جامعــه 
بســیار  آن  مناســبات  تحلیــل  کــه  زد  خواهــد  رقــم  مجــازی 
پیچیــده می باشــد. در ایــن شــرایط، تحلیــل ســاختار فضایــی 
کلیــه نیروهــای  شــهرها و مناطــق فــردا به عنــوان برآینــدی از 
شــکل دهنده بــه جامعــه نیــز امــری بســیار دشــوار خواهــد بــود 
کــه احتمــااًل پایه هــای نظــری و روش هــای نوینــی را طلــب 

کــرد. خواهــد 

 نتیجه گیری
از  یکــی  مــوردی،  به طــور  توانســت  گرچــه  حاضــر  پژوهــش 
پیامدهــای فضایــی ارتباطــات مجــازی را در یکــی از نقــاط 
کــه تعامــات  جهــان روشــن نمایــد؛ ولــی واقعیــت آن اســت 
مکان هــای  و  مجــازی  فضاهــای  میــان  پیچیــده  بســیار 
فیزیکــی شــهر و منطقــه، در تمامــی ابعــاد جوامــع بشــری وارد 
شــده و آن هــا را متاثــر می کنــد. بنابرایــن، به منظــور داشــتن 
کــه دیگــر واجــد دو ماهیــت  درکــی جامــع از شــهر امروزیــن 
جدایی ناپذیــر فیزیکــی و مجــازی اســت، بایســتی تمامــی ایــن 
ابعــاد را مــورد پژوهــش قــرار داد و ســپس از برآینــد آن هــا، در 
ــرای شــهر و منطقــه برآمــد. به طــور  پــی یافتــن تعریفــی نویــن ب
کیــد بــر ُبعــد ارتباطــی انجــام گرفــت،  مثــال، ایــن پژوهــش، بــا تأ
ــا دیگــر ابعــاد فضایــی  کــه ایــن ُبعــد در ارتبــاط ب ولــی از آنجایــی 

می باشــد، ایــن پرســش بــه ذهــن پژوهشــگر یــا مخاطــب متبــادر 
کــه ظهــور شــکل نویــن فضایــی، چــه پیامدهایــی  می گــردد 
کاربــری زمیــن، الگــوی مســکن، طراحــی  می توانــد بــر الگــوی 
شــهری و امثــال آن داشته باشــد؟ و به دنبــال آن، درصــورت 
وقــوع چنیــن تحوالتــی، نظــام برنامه ریــزی چــه شــرایطی را 
تجربــه خواهــد نمــود؟ و ســرانجام دگرگونی هــای جامعــه در 
آینــده  برنامه ریــزی  بــرای  را  الزاماتــی  چــه  ارتباطــات،  عصــر 

ایجــاد خواهــد نمــود؟ 

گســترش داده و بــه  گــر ســطح و افــق دیــد خــود را  به عــاوه، ا
ســطح جهانــی نیــز نظــری بیفکنیــم، بــا پرســش های دیگــری 
کارکــردی  ارتباطــات  گســترش  گــر  ا بــود؛  خواهیــم  روبــرو 
به معنــای کمرنــگ شــدن مرزهــا و یکپارچگــی کارکــردی باشــد، 
بــا توجــه به گســترش روزافــزون فناوری هــای نویــن ارتباطــی 
محدودیت هــای  توجــه  قابــل  کاهــش  و  جهانــی  ســطح  در 
ــر شــهرـ  منطقه هــا در  مســافتی در ایــن تبــادالت، یکپارچگــی اب
ســطح جهانــی و تشــکیل شــبکه ای از ایــن واحدهــای فضایــی 
تــا چــه حــد می تــوان عملــی دانســت؟ و چگونــه  را  همــکار 
رایــج در  از بحث هــای  می تــوان به صــورت علمــی و جــدای 
در  بین المللــی  مرزهــای  کمرنگ شــدن  رونــد  عامــه،  میــان 
آینــده در مقابــل نیــروی بســیار قدرتمنــد »جهانــی شــدن« 
و در نتیجــه، تشــکیل آنچــه از آن بــه »دهکــده جهانــی« یــاد 
بــه  نظــری  گــر  ا به عــاوه،  نمــود؟  راســت آزمایی  را  می کننــد 
ــا گســترش ایــن رونــد، می توانــد منجــر  دیگــر ابعــاد بیفکنیــم، آی
گونــی در زمینــه فرهنــگ، الگوهــای  گونا بــه همگرایی هــای 
کوچــک در منطــق  زندگــی و به دنبــال آن، اســتحاله جوامــع 
کان و مســلط بــر شــبکه های  اجتماعــی و فرهنگــی جوامــع 
فرهنگــی  تعلقــات  و  هویت هــا  شــدن  کمرنــگ  و  جهانــی 
و  تهدیدهــا  زمینه ســاز  می توانــد  اینچنینــی،  مــوارد  شــود؟ 
کــه شایســته اســت  فرصت هــای مهمــی بــرای شــهر فــردا باشــد 

پرداخته شــود. بــدان  آتــی  پژوهش هــای  در 

آموزه هایی برای آینده شهرسازی ایران
گســترش فناوری هــای نویــن ارتباطــات مجــازی در  امــروزه، 
کامــًا اجتناب ناپذیــر اســت. در ایــن میــان،  جوامــع، امــری 
کشــور مــا نیــز از ایــن امــر مســتثنی نبــوده و پیشــرفت چشــمگیر 
کیفــی زیرســاخت های  کمــی و  در ارتقــای روزافــزون ســطح 
ارتباطــی، تهیــه و اجــرای پروژه هایــی همچــون افزایــش پهنــای 
کشــور،  نــوری  فیبــر  شــبکه  توســعه  مخابراتــی،  شــبکه  بانــد 
افزایــش ضریــب نفــوذ داده و ... )کــه در چشــم انداز توســعه 
کیــد قــرار  کشــور نیــز مــورد تأ و اســناد فرادســت برنامه ریــزی 

گرفته اســت( بیانگــر ایــن مســئله اســت. 
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فـصــــــــلنــــــامـــــــه
 علـمی-پژوهـشی

5-۲ �شــمــــاره�
۱۳۹۴� تابستـان�

نقـــش 
ــان جهـ

اســتمرار چنیــن رونــدی می توانــد به معنــای تقویــت هرچــه 
بیشــتر پیوندهــای بین شــهری و در نتیجــه، تســلط تدریجــی 
فضــای جریان هــا بــر جغرافیــای کشــور باشــد. در ایــن شــرایط، 
کشــور وجــود  امــکان بــروز دو تحــول بنیادیــن در شهرســازی 
خواهــد داشــت؛ نخســت آنکــه پیوســتگی کارکــردی حوزه هــای 
کــه پیــش از ایــن، در مقیــاس منطقــه ای بــا  شــهری در ایــران 
نام هایــی چــون »مجموعــه شــهری« در نظــام برنامه ریــزی 
ح شــده بــود، در آینــده، می توانــد هماننــد نمونــه  کشــور مطــر
عملکــردی  یکپارچگــی  به صــورت  و  ملــی  ســطح  در  ژاپــن، 
خ دهــد. ایــن یکپارچگــی  برخــی از مناطــق کانشــهری کشــور ر
از طرفــی به دلیــل مرکزیــت و تســلط بــاالی تهــران بــر شــبکه 
شــهری کشــور و قوی تــر بــودن پیوندهــای میــان کانشــهرها 
بــا تهــران، نســبت بــه روابطشــان بــا یکدیگــر و از طــرف دیگــر، 
نقــش مکمــل جریان هــای فضایــی، در درجــه نخســت میــان 
داد.  خواهــد  خ  ر آن  بــه  نزدیک تــر  کانشــهرهای  و  تهــران 
خ داده  ج ر کــر کــه پیشــتر درمــورد حــوزه شــهری تهــران و  امــری 
بود.گســترش چنیــن پدیده هــای نویــن فضایــی، بــه معنــای 
کم اهمیــت شــدن تدریجــی مرزهــای قــراردادی و در نتیجــه، 
کارآمــدی نظام هــای مدیریتــی و برنامه ریــزی مبتنــی بــر آن  نا
ــه  ــی یکپارچ ــوی حکمروای ــه الگ ــذار ب گ ــزوم  ــی، ل ــوده و به خوب ب

ح خواهــد نمــود. منطقــه ای را مطــر

تحــول دیگــر، رونــد تدریجــی تغییــر برخــی مفاهیــم و اصــول 
کــه بــا تســلط منطــق  شهرســازی اســت؛ واقعیــت آن اســت 
از  کشــور،  بین شــهری  روابــط  نظــام  بــر  جریان هــا  فضــای 
ــه حــوزه نفــوذ پیرامــون خــود کاســته شــده و  وابســتگی شــهر ب
در مقابــل، بــه موجودیتــی به شــدت وابســته بــه شــبکه ملــی و 
جهانــی مبــادالت و جریان هــای ارتباطــی بســیار ســریع، تغییــر 
نقــش خواهــد داد. در ایــن شــرایط، مطالعــات، برنامه ریزی هــا 
کــه  کشــورمان  و سیاســتگذاری های شــهری و منطقــه ای در 
کافــی بــه  گذشــته و عــدم توجــه  هنــوز بــر پایــه اصــول عصــر 
به طــور  می گیــرد،  صــورت  شــهر  مجــازی  ـ  فیزیکــی  ماهیــت 
روزافــزون، کارایــی خــود را در توجیــه تحــوالت ناشــی از تعامــل 
میــان ماهیــت فیزیکــی و ماهیــت شــبکه ای و مجــازی شــهر 
از دســت خواهنــد داد. ایــن رونــد، تنهــا در صورتــی اصــاح 
ــون ایــن تعامــات  گ ــا مطالعــه جامــع ابعــاد گونا ــه ب ک می شــود 
ــم  ــور، مفاهی ــردی هدایت مح ــب و رویک ــی مناس ــاذ نگرش و اتخ
بنیادیــن را مــورد بازنگــری قــرار داده و تعاریــف و الگوهــای نوین 
ح ریــزی  طر آینــده  و  حــال  بــرای  را  برنامه ریــزی  و  مدیریــت 

نمــود. 

پی نوشت ها
1 .Telecommunications
2 .Information and Communication Technology

فضــای جریان هــا ســازمان دهی مــادی عملکردهــای اجتماعــی ای . 3
جریان هــا  طریــق  از  و  هســتند  زمانــی  ک  اشــترا دارای  کــه  اســت 
عمــل می کننــد. جریان هــا به معنــای سلســله مبــادالت و تعامــات 
ــه  ک ــت  ــی اس ــان اجتماع ــان نقش آفرین ــه می ــراری و برنام ــد، تک هدفمن
از نظــر فیزیکــی بــا یکدیگــر ارتبــاط ندارنــد. ایــن فضــا، مکان هایــی جــدا 
از هــم بــه لحــاظ فضایــی را به صــورت الکترونیکــی بــه هــم مرتبــط 

می ســازد.
4 . The polycentric metropolis’,’  ,)2006(  Hall and pain

.London: Earthscan
5 .Mega city-region
6 .Functional urban region

ح . 7 کوتا« نخســتین بــار توســط مکگــی )1989( مطــر اصطــاح »دســا
گینســبرگ )1990( تکمیــل شــد. ایــن اصطــاح،  و ســپس توســط 
ترکیبــی از دو واژه اندونزیایــی: »desa« بــرای روســتا و »kota« بــرای 

شــهر کوچــک اســت.

دیگــری . 8 شــاخص  بــه  می تــوان  جــدول2،  شــاخص های  بــر  عــاوه 
توســط  انجــام  قابــل  بانکــی  ـ  اداری  خدمــات  تعــداد   « همچــون 
ــی از  ــوع خاص ــنجش ن ــور س ــد به منظ ــه می توان ک ــا«  ــترکین بانک ه مش
ارتباطــات الکترونیــک میــان مناطــق کانشــهری بــه کار رود نیــز اشــاره 
کــه در ایــن مقالــه، به دلیــل محدودیــت فــراوان در دسترســی بــه  نمــود 

داده هــای مربوطــه، مدنظــر قــرار نگرفته اســت.

منظــور از وســیلهـ  کیلومتــر پیمــوده شــده، حاصل ضــرب تعــداد وســایل . 9
نقلیــه در میــزان مســافت پیموده شــده به وســیله آن هــا می باشــد.

ــه داده هــای پژوهــش و مراحــل تحلیــل همبســتگی . 10 ــوط ب جــدول مرب
کانونــی در نرم افــزار SPSS، در پیوســت مقالــه آمده اســت.

جغرافیایــی . 11 مســلط  منطــق  به عنــوان  مکان هــا  فضــای  نظریــه 
دوران گذشــته، مــکان را تکیــه گاه مــادی عملکردهــای اجتماعــی ای 
کــه در یــک زمــان انجــام می شــوند. ایــن نظریــه مبتنــی  می دانســت 
لــزوم همجواری هــای فیزیکــی به دلیــل وجــود محدودیت هــای  بــر 

ارتباطــی و مســافتی بــود.

ج از بخشــی از پایان نامــه دوره کارشناســی ارشــد . 12 ایــن مقالــه، مســتخر
ــات  ــش ارتباط ــی نق ــنجش و ارزیاب ــوان »س ــا عن ــان ب ــد خزائی ــای امی آق
مجــازی در نظــام روابــط بیــن شــهری کشــور« بــه راهنمایــی دکتــر رضــا 

ــد.  ــران می باش ــت ای ــم وصنع ــگاه عل ــن در دانش خیرالدی

فهرست منابع
- Anttalainen, Tarmo; (2003) ‘Introduction 

to telecommunications network engi-
neering’, second edition, Artech House, 
boston/London.

-Blowers, A. and Pain, K; (1999) ‘The Unsus-
tainable City?’, in Pile, S. Brook, C. and 
Mooney, G. (eds) Unruly Cities? Order/Dis-
order. London: Routledge, pp298–247

- Castells, M. (1996), The Information 
Age: Economy, Society and Culture, 
Vol. I: The Rise of the Network Society. 
Oxford:Blackwell.

- Ginsburg, N; (1990) Extended metropolitan 
regions in Asia: a new spatial paradigm, In: 
The Urban Transition: Re-ections on the 



ت
ثأ
ری
نف 

و 
هیر

ت ا
وی
رنی
ب رف

اطا
و 
جی
یزا
ردی
حت 
رلو

و 
جا
ات
 ر

و 
یی
د  
 هج
و
ای
دث
 ی
ن ی

  
ییا

ف ر
شنی

ری
 

فـصــــــــلنــــــامـــــــه
 علـمی-پژوهـشی

5-۲ �شــمــــاره�
۱۳۹۴� تابستان�

نقـــش 
ــان جهـ

18

American and Asian Experiences. Chinese 
University of Hong Kong Press, Hong Kong, 
pp. 42-21.

- Gottman,J; (1976) megalopolitan systems 
around the world; the problem and sci-
ence of Human Settlements , volume41, 
number 243.

- Graham,S; Marvin,S (;2004) Telecommunica-
tion and the city, London, routledge.

- Hall and pain; (2006) The polycentric me-
tropolis, London: Earthscan.

- Kalantari, Khalil; (2012) ‘Processing and 
analysis of data in the social-Economical 
researchs - ’, Tehran, Farhang Saba.

- Ito,T; (1980) Tokaido- Megalopolis of Japan; 
Geo Journal.

- Mazda,xerxes and Mazda, Fraidoon; (1999) 
the focal illustration dictionary of Telecom-
munication, focal press.

- McGee, T.T.; (1989) Urabanisasi or kotade-
sasi? Evolving patterns of urbanization in 
Asia, In: Costa, F.J., et al. (Eds.), Urbaniza-
tion in Asia: Spatial Dimensions and Policy 
Issues. University of Hawaii Press, Hono-
lulu, pp. 108-93.

- McGee, T.G.; (1991) The emergence of desa-
kota regions in Asia: expanding a hypoth-
esis, In: Ginsburg, N., Koppel, B., McGee, 
T.G. (Eds.), The Extended Metropolis: 
Settlement Transition in Asia. University of 
Hawaii Press, Honolulu, pp. 26-3.

- Mc Gee; (2008) Managing the rural-urban 
transformations in east asia in 21st cen-
tury, springer.

- Norton,G; Bruce,K;McGee; (1991) The Ex-
tended Metropolis, university of Hawaii.

- OECD; (2013) OECD Information Technology 
Outlook 2010, on 12 Jan 2013, www.OECD.
com

- Portal Site of Official Statistics of Japan, 
Number of In-migrants, Out-migrants and 
Net-migration for Tokyo Area, Nagoya Area 
and Osaka Area : 1954 to 2012, on 12 Jan 

2013, https:// http://www.e-stat.go.jp/
SG1/estat/ListE.do?lid=000001105789.

- Rimmer, P; (1986) japan’s World Cities: 
Tokyo,Osaka, Nagoya or Tokaido Mega-
lopolis?; Developing and changes (SAGE, 
London, Beverly Hills and New Delhi), 
Vol.57-121 ,17. 

- Roy, Ananya; (2009) The 21st-Century 
Metropolis: New Geographies of Theory, 
regional studies; volume 43.

- Sui and Zeng; (2001) Modeling the dynamics 
of landscape structure in Asia’s emerging 
desakota regions: a case study in Shen-
zhen; landscape and urban planning, 
Vol.52-37 ,53. 

-Toffler, Alvin; (2012) ‘The Third Wave’, trans-
lated by Shahindokht Kharazmi. Tehran, 
Nashre No.

- Traffic Bureau, National Police Agency; 
(2008), Statistics 2007 Road Accidents 
Japan, International Association of Traffic 
and Safety Sciences, p14-13, http://www.
iatss.or.jp. 

- World Bank, (2013), International Internet 
Bandwidth (mbps) in Japan: 1990 to 2010, 
on 14 Jan 2013, http://www.tradingeco-
nomics.com/japan/international-internet-
bandwidth-mbps-wb-data.htm. 

- World Bank; (2013) Internet users in Japan: 
1990 to 2010, on 14 Jan 2013, http://www.
tradingeconomics.com/japan/internet-
users-wb-data.html.

- World Bank, (2013), Mobile Cellular Sub-
scriptions in Japan: 1990 to 2010, on 14 
Jan 2013, http://www.tradingeconomics.
com/japan/mobile-cellular-subscriptions-
wb-data.html. 

- World Bank; (2013) International Voice Traf-
fic (out and in; minutes) in Japan: 1990 to 
2010, on 14 Jan 2013, http://www.trading-
economics.com/japan/international-
voice-traffic-out-and-in-minutes-wb-data.
html.


