
 8931زمستان،4،شمارة7ریزیشهری،دورةهایجغرافیایبرنامهپژوهش

 977-933ص

 تهران شهر در تیفعال و شاغالنفضایی  توزیع بر دیتأک با یشهر ییساختار فضاتحلیل 

 ، تهران، ایرانتهران دانشگاه ، دانشکده جغرافیا،یشهر یزیر و برنامه ایجغراف اریاستاد -*ینیحس یعل

 ، تهران، ایرانتهران دانشگاه، دانشکده جغرافیا، یشهر یزیر و برنامه ایجغراف استاد -حمدپورا احمد

 69/85/8931مقاله:  دییتأ 62/50/8931مقاله:  رشیپذ

دهیچک
مهروربههشهرهایبخشمرکزت،یجمعشیوافزاییگسترشفضاموازاتبهنشاندادهاستشهرهاکالنةتوسع

درقالبسهاختاریشهردیمناطقجدجهیدرنت.دهندیمترازدستبهمناطقدوردستدهیخدماتخودرادرتوان

یرادرسهح م هیقهویمرکهزکیهداشهت تجربهگذشته،صدسالی.شهرتهرانطندیآیمدیپدیاچندهسته

درشههر یهاشدهاستسببر،یاخةدهپنجآندررامونیپدرهاتیفعالةروندمهاجرتوتوسعدیتشدگذرانده

ةدههد.ههدمملالهخودشکلیشهرکالنیرادرفضا ینویفرعیهاهستهوابدیتوسعهدیجدیفرعیمحورها

تهانشهاندههدکههاستتهرانشهردرتیفعالوشاغالنتوزیعبردیتأکبایشهرییساختارفضالیتح حاضر

یهاروشازتیوفعالنشاغالیالگولیتح ورمنظبه.استیپراکندگایایخوشهوفعالیت،شاغالنفضاییعیتوز

نشهانههاافتههیشهد.اسهتاادهاصالحقابلیاهیناحواحدةمسئ درقالبییفضایهاهمبستگیخودتراکمکرنلو

یههاآمهارهواسهتبرجستهتهرانشهریومناطقغربیوشمالغربیشرقیهابخشدرنشاغالتراکمدهدمی

تیوضهعةدهنهدنشهانزیهنهاتیفعالیبراییفضاهمبستگیخودلیتح است.تیوضع یادیمؤزینیمورانمح 

است.شدهاشارهیهابخششهرتهراندریدرساختارفضاتیفعال یابودنیاخوشه



شهرتهران.یفضایی،هایخودهمبستگ،تیفعال،شاغالن،یشهرییساختارفضا:یدیک هایهواژ





 

                                                 
 Email: a.hosseini@ut.ac.ir 53860435832: ، تلفنمسئول نویسندة *



 8931زمستان،4،شمارة7ریزیشهری،دورةهایجغرافیایبرنامهپژوهش971

ملدمه
 Hortonدانست ) یشهر یایجغراف یدر فضا ها دهیپد عیاز توز یکل ای یجزئ یفیتوص توان یرا م یشهر ییفضا ساختار

and Reynolds, 1971 .)ینیع ةجینتامر  نیا که کند رشد یمختلف ییفضا یعملکردها و ساختارها در تواند یم شهر هر 

 یها بنگاه عیتوز ع،یصنا ةتوسع ات،یمال مقررات، و نیقوان ها، رساختیز ،یتوپوگراف و نیزم یبازارها میان تعامالت

 گذاران، هیسرما و مستغالت و امالک دهندگان توسعه و زانیر برنامه یها میتصم ونقل، حمل ةشبک ،یاجتماع-یاقتصاد

 طول در که (Bertaud, 2003; Hall and Pain, 2006; Ding and Zhao, 2014) است گذاران استیس و تجار

 از ؛(Bertaud, 2001; 2004) گذارندریتأث کننده مصرفکار و  یروین یعملکرد بازارها بر شهر رشد مختلف یها دوره

 استیس دادن ارتباط یها برا تداوم تالش سبب یدگیچیپ و این است دهیچیپ اریبس شهر ییفضا عملکرد و ساختار رو نیا

 (.Bertaud, 2003) استبا شکل شهر  یشهر

 یبرا یگذار استیساز  یبانیو پشت یزیر برنامه یراهبردها نیدر تدو یا کننده قانع تیاهم یشهر ییفضادرک ساختار 

 .دیسنج ها تیفعالدر چارچوب کارکردها و آن را  توان یمکه  دارد باال تراکم با و سرزندهسکونت،  قابل ییشهرها خلق

 صورت به را یانسان یها تیفعال یضاف ،گرید یاست و از سو یکالبد یفضاهااز  یسو نماد کیاز  یشهر ییساختار فضا

 یدر نواح یشهر ییساختار فضا یها مؤلفه (.Chen et al., 2019) دهد یم نشان یو نشاط شهر یاجتماع ییایپو

 ،یتخصص یفرع مراکز و( CBD) شهر یتجار مراکزکه  رندیگ یمقرار  یکل تیموجودبزرگ در ارتباط با  یشهرها کالن

 تیامروز وضع یشهر ةدیچیپ یساختارها در شود. را شامل می (Fujii and Hartshorn, 1995) یاتفاق پراکنش و متنوع

بخش  نی(. اAnas et al., 1998) دارد ادامه شهر مرکز یتجارو از بخش  یلیر یهمچنان در سفرها ادیتراکم ز

 نیو بهتر استد جلب کرده را به خو ها مکانمتنوع از تمام  یها مهارت یاست که کارگران دارا یمکان نیتر دسترس در

 سببرودررو  تعاملشهر  یتجار مراکز(. در Alonso, 1964) کند یرا فراهم م شهر کالن عیوس یبازارهابه  یدسترس

کار  یروین یافتنو  یفناور ندیبازار، ابداعات در محصول و فرا دیجد یها فرصت یجوو مربوط به جست یها نهیهز کاهش

 یها نهیهزبه پرداخت  یشتریب لیتما ،برند یم یشتریب ةاطالعات بهر یاز تبادل رودررو که ییها بنگاه. شود یماهر م

 (.Leslie and HUallacháin, 2006)دارند  دسترس قابل یها مکاندر  نیزم یباال

 یمسکون و یتجار یها یکاربر به که کرد تأکید می شهر یتجار مراکز در اشتغال تمرکز به یا هسته تک مدل مفروض

 به مربوط یها تیفعال ةهم اما ،گرفت یم صورت اشتغال مراکز از فاصلهبراساس  تنها ینیگز مکان بود. شده داده صاصاخت

 یها نیزم و تر نییپا تراکم با یمناطق در و آن از رونیب در داتیتول از یبرخ و نبود متمرکز شهر یتجار مرکز در اشتغال

 مرکز از اشتغال ییتمرکززدا ج،یتدر به که( and Erson and Bogart, 2001; Clark, 2000 ) قرار داشت تر ارزش کم

 یها ستمیسکه  طور همان(. Giuliano et al., 2007) شد موجب را شهر یمسکون یها حومه در تمرکز و شهر یتجار

 ,Dökmeci and Berköz) است ریناپذ اجتناب یامرنیز  یا چندهسته ةدیپد ،ابندی یمدر شهرها رشد و توسعه  یارتباط

 یبا انتقاد از مدل شهر یاقتصاد شهر یتئور ةنیزم در رو شیپ مطالعات، بیشتر یکنون ةدر دور یطورکل به(. 1994

 یبرا نیگزیجا یلیتحل ابزار یا هسته تک یمهم مدل شهر میضمااز  یکی یا . مدل شهر چندهستهاست  مواجه یا هسته تک

 النیم مک( و 8331آناس و همکاران ) از دیدگاه (.Sasaki, 1990) ستا یشهر ینواح در اشتغال یفرع مراکز حیتوض
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به . شوند یم دهینام یا منطقه یو معموالً مراکز فرع هستند  یمیقد یمرکز تجار کی یفرع ةمراکز شاخ نیا بیشتر( 6558)

و عدم  دیتول اسیمقاز  یناش یداخل یها صرفه انیموازنه م کیاز  یمراکز فرع نیا( 8338) وانیسول و یهلسلعقیدة 

 طیمح در یشهر یساختارها پژوهشگران، یبرخاز دیدگاه (. Sun, 2009) دنکن یونقل رشد م در حمل اسیمق یها صرفه

 اشتغال نییتع یابیارز در توسعه مقدمات و یمحل یاقتصاد ةنیزم ،یزیر برنامه یها استیس از تیحما شده، ساخته

 (.Bothe et al., 2018) بسیاری دارد تیاهم ازهستند که  تارساخ نیا یاصل یها مؤلفه از، یشهر درون

 و یشناس ختیر تحوالت و راتییتغ ةجانب همه شناختآن در  یدیکل نقشدلیل  به حاضر، پژوهش موضوع تیاهم

 ساختار به توجه، کرد اذعان توان یم مورد نیا در. است یشهر ةتوسع انیجر تیهدا و یگذار استیس در یعملکرد

های  ویژه جنبه ، بهمختلف یها جنبه از شهر لکش تحول تیهدا و نترلک یبرا ییها حل راه افتنی و هرش ییفضا

 در ندیفرا نیهمبا  و اند گرفته شکل ریاخ ةده دو در که دارد شهر کالن 3 رانیا ،حاضر حال در. است مهم بسیار ،یاقتصاد

. بود خواهند ریدرگ مسئله نیا با دور چندان نه یا ندهیآ در نیز ما بزرگ یشهرها از یاریبس اند. مواجه شده کمتر اسیمق

 آن رامونیپ به تیفعال و مهاجرت یاجبار روند داشته است. همچنین را یمل سطح در یقو یمرکز گذشته، ةسد در تهران

 در ار ینینو یفرع یها هسته و ابدی توسعه دیجد یفرع یمحورها در شهر نیا که سبب شده است ر،یاخ ةده پنج در

 . دهد شکل خود یشهر کالن یفضا

ینظریمبان
ماندة  باقیحفظ  و کل به یمتک یشکل به اما ابند،ی رییتغ توانند یم عناصر ها آن در کهاست  روابط از یا مجموعه ساختار

 ا،یافجغر دگاهید از(. 8932 همکاران، و یدیحم) است تر مهم عناصر خود از عناصر میان روابط ،ییساختارگرا در. خود

 ستمیس کی عنوان به یانسان و یعیطب عناصر و اجزا انیم که شود یم گفته یروابط مجموعه به ساختار و ساخت مفهوم

 یطورکل به (.8935 پوراحمد،) شود میمنجر  یانسان–یفرهنگ یاندازها چشم خلق به تیدرنها و دارد وجود ییایجغراف

 روابط نیا. دارد اشاره گریدکی با ها آن ةرابط و شهر مهم یها بخش ،عناصر یابی انکم ،یریگ لکش ةنحو به شهر ساختار

 است شهر ییفضا یازهاین و ها ویژگی ،ینظام ،یادار ،یاجتماع ،یاقتصاد ،یعیطب عوامل مانند یمتعدد عواملاز  تأثرم

 نیا شهر ساخت یها هینظر اساسکه  اند دهیعق نیا بر (8318) کنل مک مانند پژوهشگران یبرخ(. 8930 ،زاده سلطان)

 یها تیفعال و ها یکاربر یبرا الزم یفضاها و ها یدسترس ،ها شبکه همة که یطرح براساس دیبا ها سکونتگاه که است

 هک ییها تالش از انتقاد با( 8332، 8338) بورن(. 8916 نگهبان، و بذرگر) شوند ساخته باشند، شده مشخص آن در یاصل

 هک پردازد می یشهر ییفضا ساختار فیتعار به ،دانند می نیزم یاربرک یکیزیف دمانیچ معادل را یشهر ییفضا ساختار

 ،ها ستمیس ةینظر یاکات به یو. باشد داشته وجوددر آن  شهر یزفضاسا دمانیرچیغ و یانکم بعد دو هر به توجه انکام

 با منفرد عناصر نیا ،مالتتعا لیدل به داند. می یشهر نظام کی درون منفرد عناصر ای یانکم یالگو را شهر لکش

 شهر لکش یرو  یوقت ها، رنظامیز در تعامل و رفتار یالگوها نیااند.  افتهی انسجام ها رنظامیز ای یردکارک یها تیموجود

 ساختار شوند،می بیکتر ،کنند می مرتبط شهر نظام به را ها رنظامیز هک دهنده سازمان نیقوان ةمجموع با و شوند اجرا

 اقتصاد باشد، کمتر معامالت یها نهیهز و تر بزرگ بازار هراندازه(. Chen et al., 2019) دهند یم لکش را یشهر ییفضا
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 کم و تر کوچک یبازارها به کننده مصرف و کار یروین یبازارها ناکارآمد، ییفضا ساختار کیدر . بود خواهد شکوفاتر

 یها سازمان در تیفعال یها محل تا سکونت محل از ها نهیهز و زمان جهیدرنت و سفرها طول. شوند می میتقس کارآمدتر

 یاقتصاد و یرقابت سود دارند، یمساعدتر تیوضع ییفضا ساختار نظر از که ییشهرها .است متفاوت مختلف ییفضا

 (.Bertaud, 2001; 2004) آورند دست می دارند به نامساعد ییفضا ساختار ی کهیشهرها از یشتریب

خرد  یاقتصاد یکرد که تئور یطراح ی( مدل8162) تونن ونف ةیاول یکشاورز مدل از اماله با( 8324) آلونسو

 یها هیفرضمدل،  نیا تر شرفتهیپ یها . در نسخهکرد یم متصل یشهر یاراض یرا به مدل کاربر کینئوکالس

 مناطق میانکاال  انیجراند و  کنار گذاشته شده یا هسته تکشهر  ةیفرض ای کامل اطالعات و رقابت مانند یا محدودکننده

انتقادات  ،یشناخت روش یمبنا بهاعتراض  توان یرا م یمکان سنت ی. انتقادات از تئورشدها به آن اضافه  و بخش

 در یسنت یمکان یتئورنداشتن  ارتباط بارة در تر یکل یها چالش وبازار کامل  یها هیفرضو  یور بهرهاز حداکثر  یکیدئولوژیا

( توسعه 8323( و موت )8323) لزیم رامدل  نی(. اSmith, 2011) دانست یجهان اقتصاد دانش به مربوط معاصر بافت

 مدل. اگرچه شدبه مدل اضافه  یمفصل بازار مسکون لیو تحل یشهر ةیمنابع در داخل ناح صیتخص دادند. در این میان،

 همراه است که زین ینواقص با، است یشهر یاقتصاد ةمسئل ةمطالع یبرا یدیمف اریچارچوب بس ها آن یا هسته تک

 (.Broitman, 2012است ) یمرکز تجار کیآن فرض وجود  نیبارزتر

 ،شود یم کم رامونیپ به مرکز از آن زانیم که تیفعال و تیجمع قبول قابل تجمع از یا هسته تک یشهرها معمول طور به

 یازهاین مردم و بود کینزد هم به یزندگ و ارک حلم ون،یزاسیمدرن و یصنعت ریفراگ ةتوسع از قبل درواقع. اند شده لیتشک

 کنند سفربودند  مجبور مترک و کردند یم نیتأم یرو ادهیپ با و یزندگ محل از وتاهک ای هفاصل در ،یآسان به را خود یاساس

(Pacione, 2001 .)از مردم سفر یالگو و تیجمع ییفضا عیتوز از قبیل یعوامل ریتأث و زمان گذر در شهرها یجیتدر ةتوسع با 

 به مربوط مسائل و ردیگ یم صورت آن در یاجتماع مهم تعامل ای تیفعال کی هک یمختلف یها مکان و مقاصد به ونتکس محل

 ر،ییتغ نیا(. Giuliano et al., 2007; Bertaud, 2001) است کرده رییتغ ساختار نیا ،یطیمح ستیز و یاقتصاد یها تیفعال

 یشهر یها نیزم یکاربر در رمتمرکزیغ یها یبند شکل انواع به یسنت یا هسته تک شکل از رگذا با ستمیب قرن لیاوا در

 یاصل مرکز از یشتریب یها فاصله در تیجمع که یطور به ؛(Burger et al., 2011; Rodrigue, 2013) صورت گرفته است

در داخل و اطراف هسته  ها شرکت یو دفتر مرکز یدولت ،یرا با تمرکز مال تیمرکز سمی، فورد8305از سال  پس. اند گرفته قرار

 ریو گسترش ز یدیمتوسط، مشاغل تول ةاز بسط طبق ینینش حومه کمک بهرا  ییتمرکززدا زمان همدر مرکز شهر برجسته کرد و 

وجود  به یتر یاساس رییتغ، 8315سال  از(. Soja, 2000) کرد عیدر حومه بود، تسر یحفظ زندگ ازمندیساختار مصرف انبوه که ن

 مرکز نیا از تیجمع یازهاین نیتأممتوقف شد و  یمرکز شهر یو شغل یدیتول یها تیفعال یواحد برا یکانون ةنقط. آمد

 شد ادیز تجمع از یناش یها نهیهز و مک شهر یاصل زکمر تجمع از یناش یها ییجو صرفه دیگر، عبارت به. نبود صرفه به

(Griffith and Wong, 2007)از مراکز  یا ندهیفزاو تمرکززدا با تعداد  مرز یب وسته،یناپ صورتیبه  یناطق شهرم نیبنابرا ؛

واقع در همان  یشهر یها گره گریو د یبا مرکز شهر یمتقابل عملکرد روابط یفرع مراکز نیشکل گرفت. ا یاقتصاد یفرع

 تیمرکز گرید یتجار مرکزنشان داد  یشهر یا هسته روند تک نی. اداشتند یالملل نیب ای یشهرها در سطح مل گریشهر و د

 مرور به شهرها یمرکز بخش است داده نشان یشهر توسعه ةتجرب گر،ید یسو از(. Romein et al., 2009) ندارد را یشهر
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 شهرها جهیدرنت ؛دهند یم دست از شرفتهیپ و نینو خدمات ةارائ و مرفه طبقات اسکان در ژهیو به ،ابعاد یبرخ در را خود توان

 ساختار قالب در یشهر دیجد مراکز و آورده یرو خدمات و تیفعال ت،یجمع یسامانده برای دیجد یها پهنه به یعیطب رطو به

 .اند آورده دیپدرا  یا چندهسته

شهر  مفهوم(. Feng et al., 2018دارد ) تیریو مد یعموم یها استیس یها حوزهدر  شهیر بودن یا چندهسته

 اتی(. در ادبMeijers and Romein, 2003) است ییایو پو ییگرا چندفرهنگ ،ییاگر کثرت با مترادف یا چندهسته

 نیدر ا یا چندهسته( کاربرد دارد. یا و منطقه یمحل سطح مابین) یانیم سطح در یا جهان، مفهوم چندهسته یعلم

 یدر داخل شهرها یصلمکان ا نیدر چند یاقتصاد یها تیو فعال تیتمرکز جمع ،یمفهوم، عبارت است از تراکم، انباشتگ

( و O'Sullivan, 2007; Anas et al, 2010) تجمع از یناش یها صرفه(، Davoudi, 2003; Fina, 2000بزرگ )

 ;Arbury, 2005; García-Palomares, 2010) یعموم ونقل حمل یها ستمیبر س دیبا تأک یشهر آمدهای و رفت

Sánchez-Mateos et al., 2014 ) است یسکونم یبها اجاره متیقو (Anas et al., 1998; Barrett, 1983; 

Fujita, 2010; Broitman, 2012 در مرکز، گسترش  دارامعن یممکن است بدون تجمع ای ،دهند یم خوشه لیتشک( که

 ییاروپاو  ییکایآمر یمادرشهرها یحنوا توان یمرا  این مقوله خاستگاه (.Yang et al., 2012داشته باشند ) 8هیرو یب

و بعد  یلیبعد تحل یعنیمفهوم  نیبعد ا دو باید ،یا درک مفهوم چندهسته یبررس برای (.Kim et al., 2018ت )دانس

 موجود یا چندهسته ستمیس کی لیتحل ای حیتوض یبرا یا چندهسته شهر مفهوم یلیتحل بعد. دادرا مدنظر قرار  6یزیتجو

هدف در  کیتحقق  یبرا ییراهنما نیز یزیبعد تجو .دیآ یم ودوج به ستمیس نیا یاجتماع رییتغ امدیظهور و پ حال در ای

 ;Davoudi, 2003; Green, 2007; Herrschel, 2009) کاربرد دارد ها استیس امدیعنوان پ به ای راهبردی استسطح 

Maier, 2009; Van Houtum and Lagendijk, 2001 .)مفهومعنوان  ،یا چندهسته شهر تفکر از دورشدن با 

 یاقتصاد یها مدل ،معتقدند( 8332) میک و آناس مانند یسندگانیآن، نو یلیتحل کامالًبه مفهوم  آوردن یرو و یزیتجو

 .شده است یریگیپ ها آن  یدرستنه  و یسادگدلیل  به شتریب یا هسته مدل تک یمبنا رشد بر یسنت

( عنوان 6551) جرزیوجود دارد. م یا شهر چندهسته یها ستمیس ییساختار فضا یریگ اندازه یبرا یاصل کردیرو چند

. کند یم یا شهر را چندهسته کالن هیناح کی ییزهایچه چ که  وجود داردموضوع  نیا ةدربار یمتفاوت یرهایتفس کند یم

 ;Kloosterman and Musterd, 2001) کند یم فیتعر شهر یشناس ختیر یمبنا بر را یا چندهسته شهر دگاه،ید کی

Parr, 2004)ای یارتباط یا چندهسته، شهر شهر نیا. دیافزا یرا به آن م یارتباط یها جنبه ،یگرید دگاهید که یدرحال ؛ 

 (.Hall and Pain, 2006; Green, 2007; Meijers and Burge, 2009) داردنام  یعملکرد یا چندهسته

 توجه دارد یمشاغل ای ها شرکت ت،یجمع زانیمبراساس  عیو توز اندازهبه  یشناس ختیر بعدافزون بر آنچه بیان شد، 

مراکز  تیاهم کرد،یرو نیا در، 8شکل  با توجه به. پردازد یمراکز م نیروابط ب یژگیبر و دیمنطقه با تأک کی داخل که

 گیرد صورت میمرکز غالب  کیبا حضور  یا هسته شهر تک قلمرو شناسایی وشود  می یابیارز ها آن  ینسب ةاندازبراساس 

 (.8933 همکاران، و ینیحس)

                                                 
1. Sprawl 

2. Normative 
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به کثرت مراکز در  یا عبارت چندهسته شود، یم ییشناسا یا در شهر چندهسته یشناس ختیر کردیرو یها نمونه یوقت

 تیاهمبراساس متعادل  عیبا توز یکیدر ارتباط نزد یا شهر چندهسته ،نیمشخص اشاره دارد. با وجود ا ییقلمرو فضا کی

 ةتوسع ریتفس ةمطالع( با 6553) جرزیم(. Kloosterman and Lambregts, 2001) ردیگ یم قرار یشهر مراکز نیا

 ای یاقتصاد یعملکردها عیرا توز یا چندهسته یمش خط ،ییاروپا یکشورها در یراهبرد یها یگذار استیدر س یا چندهسته

 .شود یمتعادل مسطح م ای محدودهدر  یشهر مراتب سلسله که ینحو هب ؛کند یم فیتعر ییفضا ستمیمرتبط با اقتصاد در س

را رد  یشناس ختیر کردیرو ،پردازند یم یا شهر چندهسته یعملکرد ای یارتباط ةحوز مطالعةبه  که پژوهشگرانی

 یکردهای. رورا شامل شود یشهر مراکز میان یتعامل عملکرد یالگو تا دهند میبلکه آن را گسترش  ،کنند ینم

 یا چندهسته ینواح ییبه شناسا کردیبرخوردارند و هر دو رو یکسانی یا هیپااز اصول  یشناس ختیو ر یعملکرد

 ;Kloosterman and Lambregts, 2001) اند گرفته  شکل برابر تیاهم با یشهر ةهست نیچند از کهپردازند  می

Meijers, 2008.) 

تعادل عملکردی و یکپارچگی فضایی  ، یعنیمجزا ینظر فهومم دو با یعملکرد یا چندهسته شهر ،یشهر مناطق در

به  یعملکرد تعادل(. Lambregts, 2009; Burger et al., 2011; Burger and Meijers, 2012) شود یم شناخته

توان  ایوجود  به توجه زیادیمفهوم  نی. اپردازد یم یا چندهسته یشهر ستمیدر س مراکز میان یجهت روابط عملکرد

متعادل روابط  عیاست. توز یروابط عملکرد عیمورد بحث آن تعادل در توز ةحوز بلکه ندارد، مراکز میان یعملکرد روابط

شود؛ برقرار  مراکز میان یشتریب کنواختی یها انیجرکه  اندازهبه هر  . همچنیناست یضرور مراکز میان یعملکرد

 نیا ری. در غشود یم شتریبودن آن ب یا چندهسته ةجدر زانیم(، Burger and Meijers 2012باشد ) هیچندسو یعنی

 Burger et( )6)شکل  شود یممنجر  یعملکرد از نظر یا هسته تک یساختار شهر یریگ شکل بهنامتعادل  عیتوز ،صورت

al. 2011; Burger and Meijers 2012.) 

 یکه بر ارتباطات عملکرداست  ییفضا یکپارچگی است، یعملکرد یا با شهر چندهسته مرتبط ی کهگرید مفهوم

جهات  یجا هب ییفضا یکپارچگی دگاهید(. Burger, 2011دارد ) دیتأک یشهر ستمیمجزا در داخل س مراکز میان

 ستمیس کیدر  درواقع(. Meijers and Romein, 2003) پردازد یم مراکز میان یعملکرد بطروا توان به ،ها انیجر

. برابرند تشانیمرکز ای شان یرونیبروابط  ةدامن نظرد ندارد و مراکز از خاص وجو یمرکزبه  یمشخص شیگرا ،یعملکرد

 (.6هستند )شکل  یا چندهستهاما  ،اند نشده یبند شبکه که وجود دارند ییفضا یها ستمیس یبرخدر این میان، 
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Burger et al., 2011; Burger and Meijers, 2012منبع:

شهرتهرانیموردةمحالع
پس از سال  ةبه دور رانیا شدن یاست. آغاز صنعت صیتشخ قابل ،متفاوت کامالً ةمرحلدر دو  رانیشدن در ا یوند صنعتر

خود را به  ةبودجدرصد  65متعلق به دولت بود که حدود  سیتأس تازه یها کارخانه شتریب ،8985 سال. در گردد بازمی 8950

 و یپهلو ةدور به ورود بانیز  تهرانشهر (. 8933 ،یدی؛ رش8932 ا،یدنیسع ؛8923 وضات،یبود )ف داده اختصاص عیصنا

 تیاهم تختیپا عنوان به ون،یزاسیمدرن ندیافر در دولت یاصل نقش و( 8965-8954) نینو یا کارخانه عیصنا یریگ شکل

 ؛شد لیتبد دیجد عیصنا مرکز به ،یارتباط لیوسا هورظ و دانشگاه جادیا متمکن، ةطبق تجمع با و افتی یا ژهیو

 پوراحمد) داشتند یجا تهران در ها آن کارکنان درصد 83 و بزرگ یها کارخانه درصد 62 حدود 8964 سال تا که یطور به

 یمامت باًیتقر .جو کردو جست آندر بازار مصرف  دیبا ،در تهران را عیصنا یابی مکانعلت  درواقع (.8914 ان،یفالح و

 یکینزد دیشا ،مورد نیدر ا مطرح لیاز جمله دال نیهمچن. داد یم لیتشک یمصرف عیتهران را صنا در افتهیاستقرار عیصنا

 (.8913 ،یاضی)ر باشدبه کانون قدرت  عیصاحبان صنا

 دیجد عیصنا. شدبه بعد آغاز  8996 سال ازمشترک  یگذار هیعنوان سرما با ران،یا شدن یروند صنعت از یگرید ةمرحل

 یها جاده محور در و یمسکون یها بافت از رونیب ده،یشیاند شیپ از ای برنامه بدون و خود عتیطب یاقتضابه  تهران

 شد ها آن اطراف در سکونت و تیفعال تمرکز و توسعه سبب نیز عیصنا نیا ةمحرک یروین .شدند مستقر یارتباط یاصل

 از است عبارت ،آوردند فراهم تهران در عیصنا تمرکز یبرا را نهیزم که یلعوام نیتر مهم یطورکل به(. 8918 ،زاده یمهد)

 ضعف نفت، به اتکا مهم عامل چهار خاص طور به و ینیشهرنش از یناش تجمع یها صرفه به مربوط عام یها سمیمکان

 یبورژواز دیشد یوابستگ و یاقتصاد ةتوسع در آن نقش و یدولت یبوروکراس دیشد تمرکز ران،یا یصنعت یخصوص بخش

 شکل بگیرد رانیا در واردات ینیگزیجا یمش خط از یا ژهیو نوعشد  موجب که یدار هیسرما ةشرفتیپ یکشورها به رانیا

 و ینیگز مکان در را خود ییفضا انعکاس ندیافر نیا .(8910 ان،یفالح؛ 8930 ،یدیرش؛ 8923 ،یاسد؛ 8923 وضات،ی)ف

 هم و یمصرف عیصنا مصرف بازار هم زمان هم بود قادرتهران  ةیناح رایز ؛کرد جوو جست تهران شهر در صنعت تمرکز

 جنوب و جنوب. در کرد رشد تهران شهر یها هیحاش ،بعد به 8905 ةده از (.8910 ان،ی)فالح باشد یمل بازار کانون و قلب
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 و فرودگاه آهن، راه ا،ه کارخانه از قبیل یساتیتأس و یصنعت بزرگ یها مجموعه رامونیپ خودرو یها بافت شهر، غرب

 ،زاده یمهد) صورت گرفت کرج ةجاد یحواش در و تهران غرب در عیوس یها گسترش ،بعد ةده. در یافتند توسعه انبارها

 کل درصد 1/43 که یا گونه به ؛بود نامتعادل اریبس ییایجغراف عیتوز نظر از عیصنا ،انقالباز  شیپ ة. در دور(8916

ة دور به ورود با ،بعد به 8948 سال از( 8930 ،یدی)رش داشت تمرکز تهرانکشور در  یصنعتو متوسط  بزرگ یها کارگاه

 یها یمش خط نیتدو یبرا نهیزم آن، سوء آثار و عوارض ظهور و تهران در تیجمع دیشد تمرکز ،یصنعت دیتول تسلط

 تراکم تر، موزون یا منطقه تغالاش عیتوز با تا شدند آن بر امر انیمتول و نمسئوال و شد فراهم یصنعت ییتمرکززدا

 .کنند کنترل را تهران یشهر منطقه تیجمع ازحد شیب

 19 از شیب که( 8914 ان،یفالح و)پوراحمد  بود درصد 2/94 کشور کل از تهران استان یها کارگاه سهم، 8990 سال در

 دیرس 8900 و 8940 یها سال در رصدد 9/40 و 9/45 به رشد نیا استمراربا  و داشت قرار( تهران)شهر  مرکز در آن درصد

 در یمرکز و تهران عیصنا تعداد(. 8914 ان،یاز پوراحمد و فالح به نقل 8934 تهران استان عیصنا کل ةادار عیصنا وزارت)

 ،دهد یمنشان  8925-8900 یها سال(. اطالعات 8935 ،ی)محمود است بوده کشور عیصنا کل درصد 4/99، 8909 سال

داده بود  یبخش صنعت کشور را در خود جا ةافزود ارزش درصد 35 و یصنعت یها یگذار هیسرما ةهم درصد 25تهران 

(Madanipour, 2006 پس .)درصد 93 و بزرگ یصنعت یها کارگاه درصد 4/91، 8929 سال در و یاسالم انقالب از 

 و 9/98 ،8932 سال در و( 8933)دهقان،  دواح 6125 با برابر 8939 سال در رقم نیا. بودند مستقر تهران در ها آن شاغالن

 یها کارگاه از یریآمارگ ،یزیر برنامه و تیریمد سازماناساس  کاهش یافته بود. براین قبلاز سال  آن روند که بود درصد 98

 1/94 تهران استان بار دیگر 8918 سال در یکارگاه یعموم یسرشمار نیآخر یمبنا بر شتریب و کارگر نفر 85 یصنعت

 یها کارگاه کل یگذار هیسرما ارزش درصد 1/98 وافزوده  درصد ارزش 1/63درصد شاغالن،  1/99 ها کارگاهتعداد درصد 

 ان،ی)فالحشهر تهران قرار گرفته است  یکینزد در این مقولهاز  یفراوان بخش. داد اختصاص خود به را کشور یصنعت بزرگ

 .است کشور ینواح ریسا از یاوانفر ةفاصل با همچنان یصنعت قطب کی عنوان به و( 8910

پژوهشروش
و  ها تیفعال ییساختار فضا لیتحل منظور بهاست.  یلیتحل-یفیتوصاز نظر ماهیت  و یا توسعه-یکاربردحاضر  پژوهش

 از. شد یبررستهران  یراهبرد-یطرح ساختار یها داده نیو همچن 8930-8930 یها سال یآمار یها داده ،شاغالن

 یواحدها نییتع یبرااستفاده شد.  ها تیفعالو  نشاغال بعد دو هر یبرا ییو آمار فضا نشاغال تراکم یبرا کرنل تراکم

بارة درکه  ی رادیمف اطالعات، لیتحل ی ازسطح در ییفضا مشاهدات درواقع. کار رفت بهخاص  ییها وهیش نیز ییفضا

 در(. Burger et al., 2008) کند ینم ارائه دارد، وجود ییفضا یناهمگن که یهنگام ژهیو به ،لیتحل تر نییپا سطوح

 ,Openshaw and Taylor) شود یم استفاده( MAUP) اصالح قابل یا هیناح واحد ةمسئل از ،ییایجغراف یکم یها لیتحل

 که یروش و اسیمق به عوارض یآمار لیتحل جهیدرنت ؛باشد واحدها نیا از ای اندازه ای شکل صورت به تواند یم که( 1979

 .شد استفاده لیتحل یبرا یضلع شش واحد از پژوهش نیا در. است وابسته ،شود می استفاده یا هیناح یواحدها جادیا یبرا
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 یمختصات تیموقع یاطالعات منبع دو کار، نیا انجام یبرااست.  ییآمار فضا مدنظرموضوع  ییفضا لیتحل یها روش

را در مقایسه  شده مشاهده واحد کی یفضا در ینسب تیوقعم که است اختیار در یگیهمسا و مجاورت ،یمکان اطالعات و

؛ است ییفضا همبستگیخود ،ییفضا آمار رشد حال در یها شاخه از یکی .دهد نشان می لیقب نیا از یگرید یواحدها با

 ییایجغراف نظم به استناد قابل ها آن همبستگی و هستند بسته خودهم شده مطالعه یها صفت ارزش که به این معنا

 کل در ریمتغ کی ییفضا یها یژگیو فیتوص یبرا توان یم را یعموم موران ییفضا همبستگیخود لیتحل .هاست دهیدپ

 را شناخت. ها آن مجاور عوارض و ییفضا عوارض همة ییفضا تفاوت نیانگیم آن از استفاده با و استفاده کرد هیناح کی

 .شود یم فیتعر 8 ةرابط صورت به یعموم موران ةآمار
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 میان وزن  و نیانگیم ، یا هیناح یواحدها در ینسب ای یا فاصله ریمتغ بیضر  ،ینواح تعداد  ،8ة رابط در

محاسبه  یوزن بیضر باشند، داشته کمشتر مرز ای میمستق ارتباط هک یا هیناح دو میان. کند یم مشخص را  و  ینواح

 موران بیضر ریتفس. ردیگ یم قرار صفر یوزن بیضر باشند، نداشته کمشتر مرز گریکدی با هک ینواح در و شودمی

 . شود یم محاسبه+ 8 تا -8 ریمقاد میان هک است صورت نیبد

 صورت به الگو ییفضا عیتوز شدن مشخص منظور به ،کند یم مشخص را الگو وعن تنها ،یعموم موران ةآمار که  آنجا از

 ییفضا وندیپ یمحل شاخص ای موران یمحل ةآمار (8330) نیانسل. است شده استفاده 8ناخوشه و خوشه لیتحل از نقشه،

(LISA )طور به فضادر  ها دهیپد نیا مک ای ادیز ریمقاد هایی چه مکان در دهد یم نشان ابزار نیا ه است.داد شنهادیپ را 

 ، ةمنطق یبرا شاخص نیا. ن خود دارندرامویپ عوارض با یمتفاوت اریبس ریمقاد عوارض، دامک و اند شده عیتوز یا خوشه

 عوارض داشتن فرض با لیتحل نیا دیگر عبارت به. کند یم ییشناسا آن به کینزد و ارزش  کی انیم ییفضا وندیپ

 یکدیگر به کینزد ای مشابه اندازه، نظر از ها آن ریمقاد هک پردازد یم عوارض از ییها خوشه ییشناسا به شده، یده وزن

 (.6 ة)رابط است
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 .دیآ یم دست به 9 ةمشاهده شده است که از رابط یها ارزش انسیوار آن در هک
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 :4 ةرابط با است برابر کامل یتصادف فرضبا  از انتظار مورد ارزش

                                                 
1. Outlier 
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 .شود یم فیتعر 0 ةرابط صورت به انسیوار و یسطر عناصر وزن جمع
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 (.2 ةاست )رابط که ییجا
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( High- High) ادیز ارزش با مناطق با ادیز ارزش با یمناطق که است این انگریب  از مثبتمقدار  LISAشاخص  در

 شارز کهدهد  می نشان  از یمنف مقدار .اند شده محصور( Low - Low) کم ارزش با مناطق با کم ارزش با مناطق و

 .است شده احاطه( High - Low) کم ارزش با ادیز ارزش ای( Low - High) ادیز ارزش با کم

را  8)استار( یج ای یج آرد-تسیگ ةکه آمار است داغ لکه لیتحل ،ییفضا همبستگیخود یها شاخص از گرید یکی

 داده نوع به توجه با را محور نمکا یها داده عیتوز نقاط شاخص نیا. کند یممحاسبه  ییفضا یها داده عوارض همة یبرا

 پراکنش نوع لیتحل برای تواند یمو  دهد یم شینما( z-score) استاندارد ةنمر صورت به ییفضا همبستگی یها لیتحل و

 ریمقاد ها، داده ای مطالعه مورد هیناح کدام در دهد یم نشان شده محاسبه( استاندارد ) ة. نمرکاربرد دارد ة آمار ییفضا

 طور به شگانیهمسا و عارضه کی 6یمحل جمعدر این میان، . اند افتهی تجمع سرد ای داغ یها خوشه صورت به کم ای ادیز

 شتریب انتظار مورد یمحل جمع از تر  رمنتظرهیغ و بیشتر یمحل جمع که ی. زمانشود یم سهیمقا ها عارضه کل جمع با ینسب

 ازیامت ینوع ة آمارحقیقت، در .دیآ یم دست به  ازیامت دانست، یتصادف را آن نتوان که باشد یا اندازه به اختالف و باشد

 (.3 ة)رابط آزمود را ییفضا عیتوز یالگو یدار امعن عدم و یدار امعن آن برحسب توان یم که شود یممحسوب  
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 کل تعداد با برابر و و ةعارض میان ییفضا وزن  ،ة عارض یبرا صهیخص مقدار ، 3براساس رابطة 

 فیتعر 1 ةرابط کمک به ینواح ریار مقادیو انحراف مع است. میانگین یر نواحیار مقادیمع انحرافنیز   .ستها عارضه

 .شود یم

                                                 
1.  Statistic 

2. Local Sum 
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هاافتهی
 شاغالنتراکمییفضالیتح 

 شهر مختلف ینواح در شاغالننرخ  8930 یسرشمار ةدور در دهد ینشان م یبرا یآمار ةدور چهار یبرا شاغالن نرخ

 بودهمربوط  یمناطق جنوب بهآن  نیو کمتر یمناطق شمال بهرشد  نیعمدترو  بوده درصد 0/33 حداکثر تا 3/13 از تهران

 ةدور ازدوره  نیدر ا شاغالن ینرخ کل که یحالدر. دیدرصد رس 4/11و به  افتیکاهش  یبعد ةدور در نرخ نیا. است

درصد تا حداکثر  9/12 حداقل 8935سال  یتهران برا ینواح شاغالن. نرخ یافتدرصد کاهش  39/8 زیقبل ن یآمار

 ،دهد یمنشان  یآمار ةدور چهار یبرا نشاغال تراکم .است بوده درصد 38 تا 12 حداقل 8930سال  یدرصد و برا 4/33

 نیا رامونیپ درتراکم  ة اینعمد .شود یم مشاهده 80و  83، 1، 85در مناطق  نچند هسته از شاغال 8930 یآمار ةدر دور

 نیتر پرتراکم دیشهر تهران که با یاصل ةهست ،دوره نیا درشکل گرفته است.  مرکز نیا خود در نه و شهر یمرکز بخش

. بود باال تراکم یدارا کوهکبررسی شده،  کزامر نیب درو  ستیبرخوردار ن ییباال تیاز جمع شهری باشد، تیبخش فعال

 در دهد ینشان م 8930 یآمار ةدور ی. بررسجود داشته استو نشاغال یباالتراکم  زین آباد افتیو  یمرکز آزاد اطراف در

 یها طرحدر  یشهر رانیکه مد وضعیتی . استداشته  یقو چندان نه یاقتصاد یمرکز اصل کیشهر تهران  ،دوره نیا

نقش  یفایبه ا یا برجسته صورت به یا چندهسته ساختاربه دنبال اصالح هستند تا  یراهبرد-جامع و ساختار مختلف

گرفته  درنظر شهراین  ییفضا یبخش تعادل یبرا تیپانزده مرکز فعال ،تهران 8912 یراهبرد-یساختار طرح رد. ازدبپرد

 یا فرامنطقه و یشهر ةحوز ردکعمل با یشهر زکمرا و تهران یفراشهر و یشهر مراکزمراکز به دو سطح  نیشده است. ا

 مرکز ش،یتجر یتفرج-یتجار یشهر مرکز، شهر یکزمر ةپهن در تهران یفراشهر و یشهر. مراکز شوند یم میتقس

 شهر نینو یها تیفعال مرکز ،(آباد عباس یها تپه) تهران یفرهنگ-یاجتماع مرکز ،(رامونیپ و مایصداوس) یهنر-یا رسانه

 نتهرا یجهان یاقتصاد مرکز ،(یناصر تهران ةمحدود و بازار) تهران یتجار و یخیتار مرکز ،(انقالب محور شمال) تهران

( و مرکز یر) یمذهب-یخیتار یشهر مرکز ،(اسالم انیفدائ تا آهن راه دانیم حدفاصل و شوش و بعثت حدفاصل ةپهن)

 شامل زین یا فرامنطقه و یشهر ةحوز ردکعمل با یشهر زکمرا. شوند یمرا شامل ( الدیم برج) تهران یجهان ارتباطات

 شمال زکمر ،یتجار-ی( با عملکرد خدماتیآزاد دانیم) تهران یغرب ةحوز زکمر ،(تپه دوشان) تهران یشرق ةحوز زکمر

 یغرب جنوب زکمر( و جیبس دانیم) یشرق جنوب زکمر ،(کوهک) شرق زکمر ،(کپون) غرب شمال زکمر ،(هیاقدس) شرق

 یجهان یشهر تهران و مرکز اقتصاد یاصل ةهست انیم. است یا فرامنطقه -یشهربا عملکرد خدمات  (آباد افتی)

در  داشت.خواهند  یتراکم رشد رییتغ یمراکز با اندک ریگرفته شده است و سا نظربخش در نیتر پرتراکم شده ینیب شیپ

 .مناطق کاسته شود نیدر ا تیجمع ازحد شیب یتا از بارگذار شود یم تیو تثب لیرشد تعد نیا یمناطق جنوب یبرخ

در  یتیفعال ةهست یریگ شکل ،بود نشده ینیب شیپ در طرح که رسد یممشهود به نظر  آنچه 8910 یآمار یها دوره در

در آن شهر تهران  عیصناو  یفراغت-یتجار مراکز نیتر بزرگ که ای منطقه یعنی ؛است تهرانشهر  66 و 68 ةمنطق
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 ؛میهست آباد افتیو  یآزاد ،یبا مرکز اقتصاد جهان یمرکز ةهست انیم ای حلقه جادیشاهد ا گرید ی. از سواند شده ینیگز مکان

و در مجاورت آن  افتهین یرشد چندان یآزاد ةآن هست برخالفاست و  شیو افزا تیدر حال تقو آباد افتی ةهست که یطور به

 گری. از داست شده تیقبل تقو ةدور بیشتر از زیتهران ن یدر جنوب شرق جیاست. مرکز بس یریگ شکلدر حال  یقو ای ههست

 به کینزد ینواح. هستندو رشد  تیکه در حال تقو استو شرق تهران  0 ةمنطق نشاغالدوره تراکم  نیا مدنظرنکات 

شده و به  یآن شمال یریگ بعد جهت ةکه البته در دور استخود  ییفضا ةگستر شیافزا حال در دوره نیا در زین هیصادق

به مرکز  کیدنز ینواحتراکم و  شود یم تیتهران تقو یشرق ةهست 8930 و 8935 ةدور در است. کرده حرکتسمت پونک 

 0 ةمنطق در یقو یمرکز. هستند یریگ شکلدر حال ظهور و  81 ةمنطق مدنظر در یتی. مناطق فعالیابد می شیافزاکوهک 

 نیااز  رتأثمکه  قرار داردمرکز پونک  یکیمرکز در نزد نیاست. ا تیشکل گرفته بود در حال تقو شیپ ةدور در کهنیز تهران 

آن  ییستایبلکه ا ،نشد اضافه یتجار مرکزبه تراکم  تنها نهبرخالف انتظار  ،دوره نیا در. استدر حال گسترش  ةهست

 ابانیدر شمال خ کهنیز  نینو یها تیمرکز فعال یمورد برا نیرا پوشاند. ا یاصل ةهست محدوده همة باًیو تقر افتیگسترش 

و  84، 83، 85 مناطقنگرفته است.  یل کاملمرکز هنوز شک نیا عملکرد دهد یاست و نشان م میتعم قابل قرار داردانقالب 

 (.9در حال ظهور هستند )شکل  یها هسته ةدهند نشان یا برجسته طور به 3و  1 مناطق

  

8930  8910 

  
8935 8930 

8936-8976یآماریهادورهدرنشاغالتراکم.9شکل  
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تیفعالوشاغالنییفضایالگولیتح 

 ییفضا عیتوز یبرا یعموم موران شاخص. شود یم پرداخته ییفضا یها آمارهبراساس  ها تیفعال یرآما یبررس به ادامه در

 ،است 8به  کیمثبت و نزد ریمقاد که آنجا از .استخوشه  صورت به عیتوز نیا دهد یم نشان شهر تهران نشاغالکل 

سال  یبرا یموران عموم ةآمارارزش . دارد ییفضا همبستگیخودتهران  شاغالن ییفضا عیتوزگرفت  جهینت توان یم

 زانیو از م ستیکاهش چندان محسوس ن نیاما ا است، افتهی کاهش یبعد یها دوره در کهاست  1/5 حدود 8930

 یبرا و 633/848 با برابر 8935 سال، 22/880برابر با  8910 سال یبرا موران شاخص. کند کم نمیآن  بودن یا خوشه

 شاغالن ییفضا یواحدها میان ،در سطح صفر p-valueبا استناد به مقدار  نیمچنه .است 29/891 با برابر 8930 سال

 کمتر ،دهد یمنشان  یآمار ةدور چهارهر  یبرااستاندارد  ازی. امت(8)جدول  داردوجود  ییفضا همبستگیخود ها سال نیدر ا

 (.4 شکلاشد )شکل گرفته ب یتصادف صورت به یا خوشه یالگو نیا که دارد وجود احتمال درصد کی از

8936-8976یآماریهادورهدرشاغالنکلی.مورانعموم8جدول

 z-score p-value انسیوار Iمورانشاخصسال

8930 154096/5 555593/5 883389/861 5555/5 
8910 399434/5 555545/5 222131/880 5555/5 
8935 388931/5 555560/5 635441/848 5555/5 
8930 3994824/5 555592/5 293839/891 5555/5 

 

89368تا8976یآماریهادورهدرشاغالنI))ی.مورانعموم4شکل

شاغالنییفضایهاخوشهییشناسا

 چهارشاغالن در  یبرا ریتا مقاد شود یپرداخته م عیتوز نیا ةنحو یشاغالن به بررس ییفضا عیتوز یالگو شدن مشخص از پس

این . دارد باال مثبت ییفضا همبستگیخود بر داللت شاغالن  یبرا عمومی موران خصشا. شود یابیارز یدوره آمار

 با تمجاور نییپا یها ارزش از استفاده با است ممکن یعموم موران شاخص که دهد، می نشان فضایی مثبت همبستگیخود

                                                 
 شد.یک مورد ترسیم  ها دوره همةباتوجه به همسانی شکل برای .  8
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 یباال ارزش لیلد  به است ممکن ای شود دهینام کم ریمقاد عنوان با یها خوشه تواند یم خوشه نیا. باشند آمده وجودبه گریکدی

 را ییفضا همبستگیخود نوع دو نیا تواند ینم یعموم موران شاخصباال را شکل دهند.  ریاز نوع مقاد ییها خوشه ،مجاورت

 یها را برا خوشه ریمقاد 0 شکل. کند یم لیموضوع را تحل نیوضع ا نیبه بهتر LISA ای یمحلشاخص موران  .کند زیمتما

 درباال -باال ریمقاد باها  خوشه ةکم است و عمد ریاز نوع مقاد تیفعال ةخوش ،8 ة. در شمال منطقدهد یم شینما 8930 ةدور

 ةعمد تمرکز. اند قرار گرفته ،دارد یادیزشاغالن  که 9 ةمنطق یحد تا و ییهوا یروین ةمنطق ،یو مناطق شرق 66، 68 ةمنطق

 وجود ندارد باال ریبا مقاد ییها خوشهبازار  ةهستدر  یعنی ،تهران شهر مرکز و است آباد عباس یکیباال در مرکز در نزد یها خوشه

از شمال شهر به  یدوریکر صورت به (L-L)کم  ریبا مقاد یها خوشه شتریاست. ب مشاهده قابل زیبعد ن ةموضوع در دور این که

 مناطق نیا. است مشاهده قابلغرب تهران  ةدر منطق نوع نیاز ا زین یمنف یها شده است و خوشه دهیجنوب شهر تهران کش

 تیفعال یواحدهاکم  تعداد توان یها را م نوع از خوشه نیا یریگ شکل اند. دلیل شهر تهران ادغام نشده یادار ةمحدود در هنوز

 ییهوا یروین محدودو تنها در اطراف  ستی( محسوس نH-L) و( L-Hخوشه ) ریمقاد ،دوره نیا در. دانستمنطقه  نیدر ا

 را مشاهده کرد. (L-H)مربوط به  ییفضا یها سلولاز  یتعداد توان یم

نوع  نیاز ا یا خوشه زیو در جنوب ن نددر مرکز و شمال شرق گسترده شد (H-H)باال  ریبا مقاد ییها خوشه 8910 سال در

سمت جنوب  به شتریب یجنوب-یشمال دوریکر و است مشهود شهر سطح تمام درکم  ریبا مقاد ییها خوشه. شکل گرفته است

شکل گرفته  ییهوا یروین شاغالنمرکز  یباال ریدر اطراف مقاد L-Hبا نشانگر  ییها خوشه ،گرید یسواست. از  گرایش یافته

 یواحنبر  یادیز زانیم به، باال در شرق یها است. خوشه مشاهده قابل یکم زانیها به م خوشه ریدر اطراف سا ریمقاد نیو ا

 .اند شدهباال ادغام  یها خوشهبعد در  یها دورهدر  ها سلول نیا که یطور به گذاشته است؛ ریتأث L-H یها خوشهاطراف 

 توان یدوره شده است. البته نم نیدر ا نییپا ریبا مقاد ییها خوشه کاهش موجبباال  ریمقاد ةگستر، 8935 ةدور در

خود پراکنش  یبعد ةدر دور یراهبرد-یساختار طرح ییفضا یها استیس که یورط به ؛گرفت دهیطرح جامع را ناد ریتأث

باال  ریبا مقاد ییها خوشه صورت بهدر باال هنوز  شده اشاره تیفعال ةگان پانزدهمراکز  یکرده است. البته برخ جادیرا ا یبهتر

تهران  یجنوب-یشمال دوریکر، 8935 سال رد. اند شدهواقع  نییپا ریبا مقاد ییها خوشه ةو همچنان در رد اند نگرفتهشکل 

. از دهد یرا نشان م شاغالن یمنف یها خوشه تیکرده است و وضع میکامل سرتاسر شهر را به دو منطقه تقس صورت به

دوره  نیاست. البته در ا آباد عباسمرکز  تیباال در غرب و مرکز تهران با محور یها خوشه تیتقو ،دوره نیا ةنکات برجست

 با بهباال مشا-باال ریبا مقاد ییها خوشه 8930 ةدور درتهران کاسته شده است.  یمرکز شهر یباال یها خوشه نزایاز م

 سوی دیگر،است. از  کم شده 68 ةدر منطق ها خوشه نیا بودن یکانوناز  یتفاوت که اندک نیبا ا ؛است قبل دوره

. شده استافزوده  تهران شهر یربغ یها قسمتبه  و کاهش یافتهشهر  یمرکز یها قسمتدر  نییپا-نییپا یها خوشه

 ةو مجموع یراهبرد یساختار یها طرحدر تهران در  نیسنگ عیخروج صنا یها استیساز  یناشامر  نیا رسد یم نظر به

 دییتأ نانیدرصد اطم 30و  33دوره با  چهاردر هر  ییفضا یواحدها یبرا برآوردشده یمعنادار سطحتهران باشد.  یشهر

 ییتمرکزگراسوی  به ها دوره نیدر ا تیجمع، دهد ینشان م یآمار ةدور چهاردر هر  یموران محل ةآمار جی. نتاشود یم

 شود. مشاهده میعدم تمرکز  یها شیگراسو  نیبه ا 8935 دورة از بعد، اما است کرده حرکت
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تیفعاللیتح یبرایجارد-سیگتةآمارلیتح 

و  یصنعت ،یتجار ،یآموزش ،یخدمات ،یادار یکل یبند طبقه هفت اب تیفعال نوزده ،با شهر تهران مرتبط تیفعال لیتحل منظور  به

 ها تیفعال نیشود که ا لیو تحل داده شود شیآن نما ییفضا عیتوز ،یکل یتیوضعتا در  شدند عیتجم یفراغتو  ونقل حمل ،یکارگاه

 دهد یرا نشان م یا خوشه تیوضع ها طبقه همة یبرا یموران محل ةآمار. دارندگرایش  یتمرکز در هسته و مرکز فرع بهحد  هچتا 

 ریمقاد و هستند یفیضع تیوضع در یآموزش و یتجار های مانند فعالیت ،ها تیفعال یبرخ یبرا آمده دست به یها خوشه (.6)جدول 

 .است 831484/5 یتجار یها تیفعال یو برا 899332/5 یآموزش یها تیفعال یبرا LISA ارزش که یطور به ؛ستیباال ن ها آن

 به کینزد ها ارزش نیا ی کهوجود با .گرم شکل نگرفته باشند ایسرد  یها خوشه ،ها تیفعال نیاکه در  ستیبدان معنا ن نیالبته ا

این  با مرز هم ینواح نیهمچن و 86 ةمنطق در یتجار یواحدها و ها تیفعال یباال اریبستمرکز  که یطور به ؛است  مثبت، است صفر

 . است داده شکل یتیفعال واحد 63.330 با محدوده نیا در را تیفعال ةهست کی 80 و 82 ،88 ،2 مناطق ینواح یعنی، منطقه

و  آباد افتیمرکز  یا هیحاش یو نواح یمرکز ر ش،یمرکز شهر، مرکز تجر در یآموزش یها تیفعال دهد یمنشان  3 شکل

 ةتپاز  باالتر، 9 ةمنطق ةاز محدود یو بخش یجنوب یها بخشدر  اند. داده لیرا تشک یداغ یها شهر خوشه یشمال ینواح یبرخ

ها در  خوشه آباد افتیمرکز  ةانیو م 83منطقه  ةانیم ،یاطراف مرکز اقتصاد جهان ی، نواح84 ةمنطق از ییها بخش ،آباد عباس

 یتیفعال یواحدها عیدر شهر تهران صورت گرفته است. تجم یهندس صورت به عیتوز نیا ،گرید ی. از سوسرد قرار دارند تیوضع

 ،تپه دوشانپونک،  ش،یدر مرکز شهر، تجر تیفعال نیا یقو یها داغ است که خوشه ةلک ةدهند نشانتنها  زین یتجار تیبا ماه

 ری. سااند شدهواقع  یاطراف مرکز آزاد یدر نواح زین یاغ متوسطد یها لکهو  88منطقه  ةانیم و یآزاد ینواح ،آباد افتی ،یر

در مرکز  تیفعال نیا شتریتجمع ب ةغلب ،گفته شد تر شیپکه  طور همانو نشر و چاپ است و  یشامل دفاتر ادار یادار یواحدها

بر  منطبق زیدمات نبخش خ یقو یها شکل گرفته است. خوشه یدفاتر ادار ییفضا تیسرد بر همان موقع یها است و خوشه

 شود یم مشاهدهدر اطراف  یسرد یها خوشه زین هیاقدس و کوهک ما،یصداوس ،آباد عباسمراکز  در .شده است ینیب شیپمراکز 

 .میمناطق باش نیداغ در ا یها لکه یریگ شکل شاهد ندهیدر آ شده گرفته درنظر عملکرد به توجه با که

 یفیضع ةلکتنها  .استپیدا کرده  تهران شهر جنوببه  شیگرا ،یغرب-یشرق با وضعیتی یکارگاه و یصنعت یواحدها

محدوده  نیخرد در ا ةدکنندیتول یاز واحدها متأثرکه  شود یمشاهده م تپه دوشان یکیدر نزد نانیدرصد سطح اطم 35با 

 نیا دهد یو نشان م ستها تیفعال از مقدار سایرکه باالتر  است 098/5 تیفعال نیا یبرا شده برآورده LISA ارزش. است

همان  ،خاص یواحد نشدن ادغام لیدل به یونقل و حمل یفراغت تیاست. فعال شده یبند خوشهواحدها  گریاز د شتریواحد ب

در شهر تهران صورت گرفته  یهندس صورت به تیدو فعال نیا عیگفت توز توان یم دارد.باال را  در شده مطرح یها لیتحل

 که است این انگریو ب دهد ینمنشان  راشاغالن  مانند ییارزش باال تیکل فعال یبرا LISA یاست. ارزش موران محل

 .اند نشده یا خوشه شاغالن تناسب به یتیفعال یواحدها

یتفعالیلتح یبراLISAمح یمورانشاخص.6جدول

 LISAیمح مورانشاخصتیفعالیبندطبلهLISAیمورانمح شاخصتیفعالیبندطبله

 098912/5 یکارگاه و یصنعت 910212/5 یادار
 943946/5 ونقل حمل 993683/5 یخدمات
 919094/5 یفراغت 899332/5 یآموزش
 909038/5 تیفعال کل 831484/5 یتجار



 939تهرانشهردرتیفعالوشاغالنفضاییتوزیعبردیتأکبایشهرییساختارفضاتح یل

  
 یخدمات یادار

  
 یتجار یآموزش

  
 ونقل حمل یکارگاه و یصنعت

  
 تیفعال کل یفراغت

جیارد-گتیسةآماربراساسهایتسردفعالداغویهالکه.7شکل



 8931زمستان،4،شمارة7ریزیشهری،دورةهایجغرافیایبرنامهپژوهش934

یریگجهینتوبحث
 ةتوسعشدن کشور و  یصنعتدولت،  ةبودجو در  کند یم نیتأمرا  یدرصد درآمد ارز 10 باًیتقرنفت،  فروشدرآمد حاصل از  رانیا در

 کشور یشهرها ریسا ه است تاآن موجب شد درکشور  عیامکانات و صنا تمرکزتهران و  ةیرو یدارد. رشد ب یا نقش عمده یشهر

 به ورود با تهران. است آندر تهران بازار مصرف  عیصنا یابی مکانعلت  درواقع. مدنظر قرار بگیرند رانیا تختیاقمار پا عنوان به

 شهر جنوب در ها کارخانهو  مؤسسات بیشتر. ه استافتی یا ژهیو تیاهم خود نینو یا کارخانه عیصنا یریگ شکل و یپهلو ةدور

 ةنقش تهران، ةتوسعروند  در رو از این را یافت؛ یصنعت ای منطقه تیموقع جیتدر به محدوده نیاو به همین دلیل شدند  یابی مکان

 ةصرف عدم و ازدحام لیدل به ،گرید ی. از سوگرفت قرار عیصنا یکالبد و یاقتصاد عملکرداز  رتأثم یادیز حدود تا شهر دیجد

 را ها آن رشد یفرع دیجد یها هسته ،ینیشهرنش یبعد یها شد. در توسعه شیپخشا ةر وارد مرحلرشد شه ندیفرا اسیاز مق یناش

 بر نظارت و یشهر یزیر برنامه ضرورت، 8940 سال در. شد ادغام یشهر یها بافت درون یا هیحاش ینواح و کرد عیتسر

 یطراح یها استیس جمله . ازافتی ییرااج و یقانون ةجنب 8943 سال در تهران جامع طرح و شد مطرح تهران شهر گسترش

 که بود تهران یلومتریک 865 شعاع در دیجد عیصنا احداث ،تیممنوع قانون و کشور سطح در توسعه و رشد یها قطب و مراکز

د کن را تهران در عیصنا استقرار روند یزمانة دور کی یط تهران از یصنعت ییتمرکززدا یها استیسواقع نشد. اگرچه  مؤثر چندان

 .شد تهران با اتصال در و یا رهیزنج صورت به تهران رامونیپ ینواح به یصنعت تمرکز روند انتقال سبب کرد،

 دهد مینشان  ها افتهی .شد لیو تحل یبررس 8930و  8930 یآمار ةدور یشهر تهران ط ةگان66مناطق  شاغالن تحوالت

 مختلف یها دوره یمراکز شکل گرفته است. بررس نیه در خود امراکز و ن نیا رامونیدر پ شاغالنتراکم  ةدوره عمد نیدر ا

 یمرکز ةمنطق، شهر تیجمع یکل شیافزا وجود با. نداشت یاقتصاد یمرکز قو کیشهر تهران  ،دوره نیا در دهد ینشان م

 رو هروب مراکز میان در تراکم نیشتریب با آباد عباس و ادمانی مراکز ،دوره نیا. در است بوده رو هروب شاغالن کاهش با تهران شهر

شاغالن  ییفضا یالگو لیتحل ،ادامه در. است مراکز نیا ةمحدود در یفراغت و یمال ،یدولت یها ینهاداین امر  لیدل که هستند

نشان  ها تیفعال لیتحل .کند یم تأیید یآمار یها دوره نیا شاغالن یبرا را بودن یا خوشه تیوضع جینتا. صورت گرفت تیفعال و

 نیسهم ا ،گرید ی. از سوشود یشامل م تیفعال نیواحد را ا شتریب که یطور به ؛است یخدمات شتریعملکرد شهر تهران ب دهد می

شهر تهران از نظر  شهر تهران باالست. ییفضا یواحدها ریو سا یو فرع یمرکز ةدر هست یتجاربخش به همراه  تیفعال

در  تیو فعال ونقل حمل، یمونتاژکارمانند  ییها تیفعال شتریب یاطق جنوب. منردیگ یمخود  به یا ژهیو، شکل ها تیفعالع یتوز

شهر تهران  یجنوب یها بخشتعداد شاغالن را در  نیشتریب زین ی. بهداشت و مددکاراند دادهبخش صنعت را به خود اختصاص 

و  گذاران قانونمتخصصان،  ان،اریو دست ها نیتکنس، یریبگ حقوقو  یدر بخش دولت تیفعال یابی تیعمومبا توجه به  .دارد

 جینتا رو نیاز ا ؛شهر تهران و از محور انقالب به سمت شمال سکونت دارند یدر مناطق شمال رانیبگ حقوق یطورکل بهو  رانیمد

شهر  یراهبرد-یدر طرح ساختار مدنظرباشد تا بتوانند اهداف  یشهر رانیو مد زانیر برنامه یبراراهنما  تواند یم پژوهش نیا

 کنند. یآن بررس یا چندهسته ساختار پژوهش یرا برا یو اصل یشنهادیپ یو مراکز فرع یابیهران را ارزت

یقدردان
 و یساختار یالگو ةارائ» هشیپژواعتبار طرح  نیتأماز پژوهشگران و فناوران کشور که با  تیصندوق حما ازنگارندگان 

 .کنند می یتشکر و قدردان کردند،ا فراهم امکان پژوهش ر «تهران یشهر کالن یا چندهسته یعملکرد
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منابع
 .859-11 صص ،46 ةشمار اقتصادی، های پژوهش ،ایران اقتصادی دوگانگی و نامتوازنرشد  ،8923، مرتضی اسدی،

 .شیراز کوشامهر، انتشارات نخست، چاپ ،شهر اصلی ساخت و شهرسازی ،8916 نگهبان، محمدباقر و محمدرضا بذرگر،

 -کرج محور بر یدتأک با تهران شهر پیرامون صنعتی محورهای یریگ شکل روند بررسی» ،8914 فالحیان، ناهیدو احمد  پوراحمد،

 .836-839 صص ،9 ةشمار جغرافیایی، یها پژوهش ،«قزوین

 یکردرو یتیبر بعد جمع یدبا تأک یشهر ییساختار فضا یلتحل» ،8933 زیاری،اله  کرامتو  احمدپوراحمد،  ،علی حسینی،

 .91-83 صص ،95 ةشمار ،هشتمفضا، سال  یایجغراف یشآما ،«انمورد مطالعه: شهر تهر ،یا چندهسته شهر شناسی ختیر

 و یفن مشاور سازماناول،  جلد تهران، شهر یبنداستخوان ،8932 ،یمیسل جواد و محسن ،یبیحب ،یروسس ،یصبر ،حهیمل ،یدیحم

 .تهران تهران، شهر یمهندس

 .82-2 صص ،90 شمارة  جامعه، و کار ،«تهران شهر در صنعتی یها کارگاه مشکالت توصیف و شناسایی» ،8933، علیرضا دهقان،

 ، صص84سال پنجم، شمارة  اقتصادی،-سیاسی اطالعات ،«آینده افق و گذشته ةتجرب ایران؛ صنعتی ةتوسع» ،8933، علی رشیدی،
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