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چکیده
در پژوهش حاضر ،با توجه به فرایند جهانیشدن اقتصاد و ضرورتهای فضایی -کالبدی
شهرها در این فرایند ،در گام نخست ادبیات موجود در زمینة منطق استقرار فضایی کارکردهای
شهری در عصر اقتصاد دانشبنیان و ساختارهای شهر چندهستهای بررسی شده است و در
گام دوم ،با شناختی دربارة ضرورتهای پیکربندی مجدد کارکردهای شهری بهعنوان بخشی از
افزایش توان در عرصة رقابت جهانی ،شاخصها درمورد شهر تهران بهکار گرفته و بررسی و
تحلیل شده است .در این راستا ،با استفاده از روشهای مختلف نرمافزاری و محاسباتی (مانند
 Janks ،AHP_Phazzyو ،)...پیکربندی فعالیتهای شهری در تهران مشخص شده و
درنهایت با عملیات رویهماندازی الیهها ،مقایسهای تطبیقی از استقرار کارکردهای سنتی و برتر
ارائه شده است .محدودة مورد مطالعه شهر تهران درون محدودة شهری است و جامعة آماری
شامل بیش از  6500شرکت ارائهدهندة خدمات برتر به تفکیک  7دسته شرکتی و تمامی
فعالیتها و کارکردهای سنتی در شهر تهران میشود .نتایج پژوهش نشاندهندة پیکربندی
متمرکز ،تکاندامی و تکهستهای در هر دو بخش کارکردهای منتخب و در عین حال انطباق
بیش از  70درصد حوزة استقرار کارکردهای برتر با خدمات سنتی است .همچنین انتقال هستة
کانونی فعالیت از منطقة  12به مرز مناطق  6و  7و همچنین بخشی از منطقة  3بهویژه در بخش
کارکردهای اداری و خدمات برتر قابلمشاهده است؛ یعنی مرکز فعالیتی شهر در عین حفظ
ساختار تکهستهای به سمت نیمة شمالی انتقال یافته است.
واژههای کلیدی :بخش خدمات برتر ،شهر تهران ،کارکردهای دانشبنیان ،کارکردهای سنتی.

 نویسندة مسئول09124160035 :

Email: ramin_saedm@yahoo.com
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مقدمه
اقتصاد جهانی با «منطق بیمکانی» 1شکل گرفته است ،اما هنوز هم ظهور جهانشهرها با تصمیمهای شرکتهای
چندملیتی درمورد مکان کنترل اقدامات در ارتباط است (کاستلز1996 ،؛ دیکن2003 ،؛ ساسن2001 ،؛ تیلور .)2004،به
عبارت دیگر ،با وجود منطق بیمکانی در اقتصاد جهانی ،هنوز منطق یادشده با این مسئله دست و پنجه نرم میکند که
مرکز و مکان کنترل اقدامات و فرمانهای اقتصاد جهانی کجا باید باشد .این همان چیزی است که جیساپ
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«بیمنطقیهای» 3جهانیشدن نامیده است (جیساپ1999 ،؛ نیومن و ترانلی .)18 :2005 ،این فرایند ضرورتهای
کالبدی -فضایی را مطرح کرده است که بهعقیدة اغلب پژوهشگران ،از ابزارها و ضرورتهای پیشبرد توان رقابتی و
اثرگذاری در عرصة جهانی است (امین و تریفت1995 ،؛ ساسن2001 ،؛ نیومن و ترانلی2005 ،؛ هال و پین2006 ،؛ تیلور
و دیگران2006 ،؛ کیبل و ناچام2001 ،؛ کاستلز1989 ،؛ گراهام1999 ،؛ توتلینگ2006 ،؛ برایسون2004 ،؛ کلوسترمن و
لمبرت2001 ،؛ مولرت و دیالل.)1995 ،
از دو قرن پیش تاکنون شهرهای جهان درحال رشد و گسترشاند .البته در دهههای اخیر این فرایند شکل
چندهستهای به خود گرفته است که منظور از آن تعدد مراکز اشتغال و جمعیت است (آناس و دیگران.)1426 :1998 ،
مفهوم شهر چندهستهای انحراف عمدهای از مدل شهر تکهستهای بود که ویلیام آلونسو در سال  1964مطرح کرد و به
مدت دو دهه بعد از آن در تحلیلهای ساختار شهری دیدگاه غالب بهشمار میرفت (آناس1434 :1998 ،؛ جانستون و
دیگران.)13 :1994 ،
در سالهای اخیر ،بعد از الگوی حومهنشینی ،الگوی فضایی شایانتوجه دیگری درحال شکلگیری در مناطق شهری
آمریکای شمالی ،اروپا ،و شرق آسیاست که در گفتارهای پیتر هال و پین ( )2006و کالسترمن ( )2001نتیجة کنترل
اطالعات و تولید خدماتی محسوب میشود که جایگزین تولید صنعتی -بهعنوان فعالیت اقتصادی غالب شهری– شدهاند.
این تغییر ناشی از بازسازی پیچیدة اقتصاد جهانی ،بنگاههای خدماتی برتر را به بازیگران اصلی اقتصاد نوین جهانی مبدل
ساخته است (ساسن2001 :1991 ،؛ تیلور .)2004 ،مراکز سنتی تجاری شهرها ( )CBDدیگر فقط مراکز فعالیت تجاری
نیستند .فناوری به شرکتها اجازه میدهد تا از محدودیتهای فضایی رها شوند .اکنون مجاورت از طریق زمان
اندازهگیری میشود نه مسافت .البته درمورد شرکتهای خدمات برتر این بهمعنای پراکندگی تصادفی نیست ،بلکه یک
«تمرکززدایی متمرکز» 4است (کاستلز .)1989 ،به باور کاستلز ،میتوان مراکز فرعی جدید را براساس کارکردها و ترکیب
کارکردی آنها شناسایی کرد.
حال با شرایط یادشده این پرسش مطرح میشود :آیا الگوی چندهستهای به فرم غالب شهرهای جهانی تبدیل شده
است؟ آیا کارکردهای اقتصاد جهانی در شهرها به تمرکز نیاز دارند؟ اگر این شرکتها بهصورت یک الگوی چندهستهای
توزیع شدهاند ،این مراکز چگونه نسبت به مجاورت با مرکز تجاری شهر قرار گرفتهاند و ترکیب کارکردی آنها چیست؟
پیکربندی هستههای شهری در بخش خدمات دانشبنیان و خدمات سنتی در شهر تهران از چه الگویی پیروی میکند؟
آیا میتوان این پیکربندی را منطبق بر الگوی چندهستهای دانست؟

1. Placeless
2. Jessop
3. Illogics
4. Centralized Decentralization
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تحلیل استقرار فضایی -کالبدی کارکردهای دانشبنیان در مقابل کارکردهای...

مبانی نظری
از شهر تکهستهای 1تا مادرشهر چندهستهای( 2اثر کارکردهای اقتصاد جهانی)
بهرغم آثار خوشایند پیشرفتهای فناورانه در اطالعات ،ارتباطات و فناوریهای ارتباطی ( ،)ICTدنیا هنوز هم مکانی
«حساس» 3با تعداد اندکی از شهرهای قدرتمند جهانی است .دینامیزم فضایی و اجتماعی درونی این شهرها از قبیل
اهمیت رو به رشد اقتصاد دانشبنیان ،4نیاز به نیروی کار خالق و بااستعداد ،فضاهای شهری با کیفیت و ایجاد سازمان
شبکهای ،شهرهای جهانی را به مکانهای مهمی برای نوآوری تبدیل میکند (هالبرت و دیگران .)110 :2006 ،اکنون در
شهرهای جهانی و شهرهای بزرگ بهطور عمومی ،الگو و فرم استقرار کارکردها و مکانگزینی فعالیتها به بخشی از
فرایند دینامیزمی تبدیل شده است که منطق فضایی ویژة خود را دارد (ساسن1991 ،؛ ساسن1998 ،؛ کاستلز.)1989 ،
بعد از آزمون الگو و فرم توسعة متمرکز و تکهستهای در شهرها بین سالهای  1920تا  ،1960حومهنشینی بهعنوان
پیامد آزادی عمل در انتخاب مکان استقرار (جانستون و دیگران13 :1994 ،؛ آناس و دیگران )1998 ،به تمرکززدایی از
کارکرد مسکونی و فعالیتی درون شهرها منجر شد .در ادامة این روند ،استقرار کارکردهای تجاری کوچک و بزرگ از قبیل
مراکز خردهفروشی در مکانهای نزدیک به بازارها -که مراکز حومهای فرعی را تشکیل میدهند -موجب شکلگیری
ساختار شهری چندهستهای شد (هارتشورن و مولر .)1989 ،در سالهای اخیر ،بعد از الگوی حومهنشینی ،الگوی فضایی
شایانتوجه دیگری در مناطق شهری آمریکای شمالی ،اروپا و شرق آسیا شکل گرفته است که در گفتارهای پیتر هال و
پین ( )2006و کالسترمن ( )2001نتیجة کنترل اطالعات و تولید خدماتی محسوب میشوند که جایگزین تولید صنعتی-
بهعنوان فعالیت اقتصادی غالب شهری – شدهاند .این تغییر ناشی از بازسازی پیچیدة اقتصاد جهانی ،بنگاههای خدمات
برتر ( 5)APSرا به بازیگران اصلی اقتصاد نوین جهانی مبدل ساخته است .خدمات برتر دستهای از فعالیتها هستند که
خدمات تخصصی و حرفهای و اطالعات تخصصی را برای سایر بخشهای خدماتی فراهم میآورند و پردازش میکنند.
شرکتهای  APSاز اطالعات و ارتباطات بسیار پیشرفته و نیز فناوریهای ارتباطی ( )ICTاستفاده میکنند و خدماتی را
در عرصههایی از قبیل مدیریت ،حسابداری ،حقوق ،اطالعات و ارتباطات ،فناوری ،بیمه ،دارایی -بانکداری ،تبلیغات،
بازاریابی ،منابع انسانی ،مشاورة طراحی ،تدارکات و تحقیق و توسعه پیشنهاد میکنند (هال و پین2006 ،؛ تیلور و دیگران،
.)2006
درون شهر عصر اطالعات ،میتوان کارکردهای شهری را در سه دسته تقسیمبندی کرد که حاصل ظهور اقتصاد
جدید جهانی است :خدمات تولیدی روزمره 6،خدمات شخصی 7و خدمات نمادین -تحلیلگر .8خدمات تولیدی روزمره،
مشاغل کارگری ،تولید روزمره و واردکنندة دادهها هستند .خدمات شخصی به تأمین خدمات برای افراد وابستهاند؛ مانند
رستورانها و کارهای هتلی .خدمات نمادین -تحلیلگری (روانکاوی) به تولید دانش و حل مشکالت وابستهاند .میتوان
این خدمات را بهصورت بینالمللی دادوستد کرد .دلیل نمادیننامیدن خدمات یادشده این است که انجامدادن آنها موجب
حل مشکالت از طریق استفادة درست از نمادها یا تصاویر انتزاعی میشود (برایسون و دیگران .)42 :2004 ،کارکرد جدید
اقتصاد جهانی یا نیروی کار حرفهای  APSها در این دسته قرار میگیرند.
این کارکردها بهعنوان بخش اصلی اقتصاد دانشبنیان درون شهرها بروز و ظهور یافتهاند و با منطق مکانیابی
1. Monocentric City
2. Polycentric Metropolis
3. spiky
4. Knowledge Base economy
5. Advanced Producer Services
6. routine production services
7. in-person services
8. symbolic-analyst services
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ویژهای مواجه بودهاند .مزیت تجمع و خوشهبندی از مهمترین معیارهای استقرار این بخش خدماتی درون شهرهاست
(ساسن1991 ،؛ 2001؛ تیلور .)2004 ،درنتیجه ،در مبحث مربوط به کالنشهر چندهستهای ،راهبردهای محلی این
شرکتها و چگونگی کمک آنها به تشکیل منطقة کالنشهری چندهستهای مهم محسوب میشود؛ زیرا نیاز شدید این
شرکتها به تمرکز ،منطق معکوسی را که تمرکززدایی است ،ارائه میدهد.
مانوئل کاستلز ( )1989در کتاب شهر اطالعاتی 1خود تحلیل بنیادینی ارائه میدهد از اینکه چگونه پیشرفت در
فناوریهای اطالعات ،ارتباطات و حملونقل بر راهبردهای مکانی شرکتهای خدماتی برتر اثر گذاشته و موجب
شکلگیری ساختار شهری جدید چندهستهای در شهرهای جهانی شده است .تحلیل کاستلز آشکار میسازد که مراکز
سنتی شهرها هنوز هم از بزرگترین تجمعات شرکتهای خدماتی برتر هستند .هر چقدر زیرساخت در مراکز سنتی
شهرها متمرکزتر باشد ،شرکتهای خدمات برتر بیشتری جذب این مکانها میشوند (کاستلز .)149 :1989 ،شاید منهتن
بهترین نمونه برای این مورد باشد .در سال  1958در منهتن 35 ،درصد مشاغل به فعالیتهایی مربوط بودند که بر
اطالعات تأکید داشتند .در سال  ،1982این میزان به  54درصد افزایش یافت (گراهام و ماروین.)232 :2001 ،
عالوهبر تجمع خدمات برتر ،با تأکید بر اطالعات در مناطق مرکزی شهرهای جهانی ،کاستلز ( )153 :1989نشان
میدهد روند دیگری وجود دارد که به ساختار شهری معاصر شکل میدهد .این فرایند تمرکززدایی از فعالیتهای خدماتی
درون مناطق کالنشهری است .در فرایند تمرکززدایی از مناطق کالنشهری ،یک الگوی حومهنشینی جدید که بیشتر
تجاری است تا مسکونی ،درحال شکلگیری است .این الگوی حومهنشینی جدید براساس تشکیل مراکز فرعی تجاری و
بازرگانی نسبتاً متراکم است که مناطق کالنشهری را بهصورت یک سازمان (دهی) چندهستهای درمیآورد .همچنین این
جنبش جدید مساحت فضای اداری را که تا دهة  1980توسعه یافته بود ،بهکلی تغییر داد .کاستلز این تمرکززدایی را یک
آرایش سلسلهمراتبی میداند.
چالش اصلی این است که در نتیجة پیشرفتهای فناورانة جدید ،نوع جدیدی از شهر درحال پدیدآمدن است که
«شهر اطالعاتی» نامیده میشود .این شهر جدید بیشتر در بافت شهرهای جهانی بهوجود میآید و بهواسطة تمرکززدایی
فعالیت تجاری بهویژه شرکتهای خدماتی برتر توصیف میشود (کاستلز.)167 :1989 ،
پیتر هال و کتی پین ( )1391معتقدند ساختار شهری جدید با عنوان «مناطق کالنشهری چندهستهای» 2در
شهرهای جهانی از طریق فرایند تمرکززدایی از شهرهای مرکزی بزرگ به سمت شهرهای کوچک درحال پدیدآمدن
است .این شکل شهری جدید است که از ده تا پانزده شهر بهلحاظ فیزیکی جدا ،اما از نظر کارکردی شبکهای تشکیل
شده است که در اطراف یک یا تعداد بیشتری شهر بزرگتر خوشهبندی شدهاند .اقتصاد این مناطق به صنعت خدماتی
اطالعاتمحور وابسته است که از اساس خدمات تولیدی پیشرفته است.
چمپیون ( )664 :2001سه الگو را برای شکلگیری چنین ساختاری ارائه میدهد :اولین الگو «حالت گریز از مرکز»
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است .در یک شهر تکهستهای ممکن است رشد مداوم به افزایش اجارة زمین و مشکالت قابلیت دسترسی به مرکز شهر
منجر شود .درنتیجه ،فعالیتهای تولیدی و خدماتی به مراکز دیگر منتقل میشوند که در عین حال ممکن است به رقیب
مرکز اصلی تبدیل شوند .روش دوم «حالت الحاق» 4است .یک مرکز شهری درحال رشد ممکن است مراکز کوچکتر را
در منطقة اطراف به خود متصل کند .شاید این مناطق الحاقشده بعدها موجب جذب جمعیت و مشاغل شوند و ممکن
است مراکز ثانویه در اطراف آنها پدید آیند که این مسئله به ایجاد یک منطقة شهری چندهستهای منجر میشود .راه
1. The Informational City
2. Polycentric Mega City Region
3. The Centrifugal Mode
4. The Incorporation Mode
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سوم «الگوی تلفیق» 1است که در آن چندین مرکز مستقل ،پیوندهایی را ایجاد میکند و به مرکز قدرتمندی تبدیل
میشود .در تمام این مدلها ،شبکهبندی اقتصادی قوی بین مراکز ،نکتة کلیدی بهشمار میرود (فیشمن.)1990 ،
2

اگر شهرهای جهانی بهواسطة پیوندهای خارجی تعریف شوند ،باید «مناطق جهانشهری چندهستهای» را با
پیوندهای داخلی (درون منطقه شهری) آنها تعریف کرد .این پیوندهای داخلی با رفتوآمد منظم افراد به محل کار خود و
جلسات کاری شکل میگیرند .تماس رو در رو در این پیوندهای داخلی حائز اهمیت است؛ زیرا حرفهمندان باید برای
تفسیر و تبادل اطالعات گرد هم آیند (هال و پین .)72 :2001 ،دیگر الزم نیست این مکانهای گردهمآیی در مرکز
تجاری ( )CBDباشند ،بلکه ممکن است بهلحاظ فضایی الگوی پراکنده داشته باشند.
تاکنون چندین پژوهشگر ویژگی ساختار فضایی درونی مناطق کالنشهری چندهستهای را بررسی کردهاند.
هارتشورن و مولر )1989( 3بر آتالنتا تمرکز کردند ،هیتز و دیگران در سال  1994زوریخ را بررسی کردند ،رانبرگر و کیل

4

( )1995فرانکفورت را بررسی کردند ،گوردن و ریچاردسون ( )1986فرانکفورت را ارزیابی کردند و لسلی و اواالچیان
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( )2007توسعة شهر فونیکس را بررسی کردند .بیشتر این پژوهشها بر تشکیل مرکز فرعی از طریق بررسی تراکم
فعالیت و اشتغال و خوشهبندی شرکتهای خدماتی برتر متمرکز بودهاند.
کاستلز شش نوع گرة معمول را در شکل کالنشهری چندهستهای شناسایی کرده است:
مراکز تجاری سنتی شهر 6:مراکز تجاری جدیدتر که در یک بخش مسکونی خوشنام قدیمی مانند مرکز شهر منهتن
توسعه مییابند؛ شهرهای داخلی لبهای 7:در نزدیکی نواحی صنعتی یا انبارها توسعه مییابند؛ مانند مرکز تجارت جهانی
نیویورک و داکلند در لندن؛ شهرهای خارجی لبهای 8:در نزدیکی مسیرهای حملونقل و گرههایی مانند فرودگاهها واقع
شدهاند؛ شهرهای حاشیهای واقع در دورترین نقطه برای دفاتر پشتیبانی و فعالیتهای پژوهش و توسعه ( )R&Dو مراکز
فرعی تخصصی برای آموزش ،تفریح و فعالیتهای رفاهی (هال و پین.)1391 ،
هال و پین ساختاری را تشریح میکنند که متشکل از پنج هسته در قالب منطقة کالنشهری است .براساس
تحلیلهای آنها ،افراد میتوانند حدود دو ساعت (زمان سفر از هستههای کالنشهری به مکانهای نیمهروستایی مانند
کاتس ولد هیلز در خارج از لندن یا اودن والد خارج از منطقة کالنشهری فرانکفورت) ارتباط بین هستههای مختلف را از
درونیترین هستهها تا حومههای شهری برقرار سازند .هال این ساختار را به نقل از برنامهریزان هلندی ،9فرایند «تمرکز
غیرمتمرکز» عنوان کرده است .این فرایند ساختار کالنشهر چندهستهای جهانی را تشریح میکند که در آن ،هستههای
شهری در مقیاس یک ناحیة شهری گسترده پراکنده میشوند ،اما در همین زمان در گرههایی درون آن دوباره متمرکز
میشوند و فقط از طریق محدودیتهای مداوم فاصله محدود میشوند .مراکز سنتی شهر هنوز هم اهمیت دارند ،اما آنها
فقط نقاط تجمع برای فعالیت اقتصادی نیستند ،بلکه بخشی از یک تقسیمبندی فضایی کار در محدودة شهری هستند که
در بین دیگر نقاط مهم قرار دارند (کلوسترمن و ماسترد626 :2001 ،؛ هال و پین.)34 :1391 ،
درون این ساختار چندمرکزی ،تخصصیشدن بهطور مداوم افزایش مییابد :بسیاری عملکردها– دپارتمانهای
معامالت مالی ،مدیریت لجستیک ،مجمتعهای اصلی مدرن ،مراکز رسانهای و مراکز ورزشی و تفریحی بزرگمقیاس -با
1. The Fusion Mode
2. polycentric global-city regions
3. Hartshorn and Muller
4. Keil and Ronneberger
5. O'hUallachian and Leslie
6. Traditional downtown centers
7. Internal edge cities
8. External edge cities
 .9در جای دیگری این اصطالح به نقل از کاستلز ذکر شده است.
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گذر زمان در مکانهای نامتمرکز ،البته با سرعتهای متفاوت و تأثیرات متفاوت دوباره مکانیابی میشوند .درنتیجه ،دیگر
کانون ،شهر نیست ،بلکه ناحیه کانون و محل تمرکز است (کلوسترمن و ماسترد.)627 :2001 ،
مطالعات هال و پین بهدنبال دو فرضیة اصلی ،به اثبات هر دو فرضیه منجر شده است که مناطق مگاشهری وجود
دارند و میتوان آن را مشخص کرد و همچنین ساختار چندهستهای یک واقعیت درحال رشد است (هال و پین1391 ،؛
هال.)2001 ،
پیوو ( )458 :1990در تشریح الگوی بازساخت فضایی در شهر جهانی از عبارت

scatteration

یا «پراکندهشدن» برای

توصیف توسعة اداری کمتراکم استفاده کرده است که در سرتاسر بافت شهری بدون هیچگونه نقاط کانونی ویژهای گسترش
مییابند .وی نتیجه میگیرد الگوی انتقال مراکز فعالیت اداری از مراکز سنتی شهر به حاشیة شهرها به یک صورت اتفاق
نمیافتد ،بلکه ترکیبی از مراکز حومهای ،کریدورهای بزرگراهی و ( scatterationپراکندگی کمتراکم) رخ میدهد.
شایان ذکر است شهرهای حاشیهای گرههای اصلی از لحاظ فضای اداری حومهای محسوب نمیشوند ،بلکه شهرهای
حاشیهای سهم تقریباً کمی از فضای اداری غیر  CBDرا در اختیار دارند .النگ و دیگران ( )2006در پژوهش خود درمورد
 13نقطه از بزرگترین بازارهای اداری کالنشهری ایاالت متحده به این نتیجه رسیدهاند که از هر  3میلیارد فوت مربع

1

فضای اداری تجزیه و تحلیلشده ،شهرهای حاشیهای حدود  14درصد فضای اداری داشتهاند و  33درصد درون شهرهای
مرکزی قرار داشتهاند 40 .درصد فضای اداری در جایی استقرار یافتهاند که النگ ( )2003آن را «توسعههای بیلبه»

2

مینامد .این شکل توسعه مقیاس کوچکتر و شکل تجاری پراکندهای دارد (النگ و دیگران .)2006 ،باقی فضای اداری
در مراکز تجاری ثانویه درونشهری ،3حلقههای شهری 4و کریدورهای بزرگراهی قرار میگیرد .تسلط شهرهای حاشیهای
در فضای اداری به این معناست که توسعة اداری در کالنشهر جدید دیگر بهصورت گرهی طبقهبندی نمیشود ،بلکه یک
نوع «جغرافیای اداری پسا -چندهستهای» 5وجود دارد که درحال تکامل در مناطق کالنشهری است .النگ در یک
طبقهبندی از فضای اداری -شرکتی فراتر از مدل حومه دربرابر  CBDمیرود و شش دستة متفاوت از جمله مرکز تجاری
شهر ،مرکز تجاری ثانویه ،حلقة شهری ،شهر حاشیهای ،کریدور و شهرهای بدون حاشیه (لبه) را شناسایی میکند (لنگ و
دیگران.)10 -8 :2007 ،

روش پژوهش
روش مطالعة این پژوهش اسنادی -میدانی است و محدودة جغرافیایی آن محدودة شهری تهران شامل  22منطقه است.
با توجه به بررسی در دو بعد خدمات سنتی و خدمات برتر ،شیوة کار مبتنیبر تمامشماری و استفاده از تمام جامعة آماری
در کارکردهای منتخب بوده است .اطالعات و دادههای مورد نیاز در بخش تمامشماری خدمات سنتی ،ممیزی مرحلة
چهار ( )1385و پنج ( )1390اصناف و فعالیتهای تهران (شهرداری تهران) ،نقشههای کاربری اراضی  1:2000طرح
تفصیلی مناطق تهران ( )1388 -1385روی نقشههای پایه مقیاس  1:2000و در بخش خدمات دانشبنیان (خدمات
برتر) ،ورود دادههای بانک اطالعات اصناف ،بانک اطالعات شرکتها ،جامعة مهندسان مشاور و ...است .نگارنده عملیات
اصلی در بخش خدمات برتر را با ورود مورد به مورد تمام شرکتها از روی آدرس اخذشده از سوی مرجع مربوطه در
محیط  Arc Mapانجام داده است.
 .1هرفوت معادل  0/3متر است .در اینجا  3میلیارد فوت مربع معادل  914هکتار است.
2. Edgeless cities
3. Secondary downtowns
4. Urban envelopes
5. Post-polycentric office geography
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شهر لبهای
شهرهای بی لبه
حلقه شهری
مراکز تجاری ثانویه

مراکز اداری-
شرکتی به
صورت
خوشهای در
محالت
جدید درون
شهر مرکزی

کم تراکمتر از
مراکز درون
شهری در خارج
از شهر

محالت اوائل
صنعتی شدن

CBD

نواحی صنعتی
قدیمی و حمل و نقل
متصل به فرودگاه و
ایستگاه قطار

شهرهای بی لبه
تمرکز کم فعالیتهای
شرکتی در نقاطی که
عمدتاً عناصر شهری دارند
اما به عنوان شهر شناخته
نمیشوند

شهرهای بی لبه

شکل  .1مدل بازساخت کالنشهر چندهستهای براساس مطالعات النگ

منبع :نگارنده براساس النگ ()2005
جدول  .1دستهبندی خدمات برتر و خدمات سنتی بهمنظور بررسی در پژوهش
خدمات برتر

تبلیغات و بازاریابی
الکترونیک و مخابرات
بازرگانی
مالی و حسابداری
بیمه
طراحی و چاپ
مشاوره و طراحی
منبع :نگارنده

خدمات سنتی

تجاری خردهفروشی
تجاری عمدهفروشی
اداری
فرهنگی و آموزش عالی
گردشگری و پذیرایی
صنعتی و کارگاهی

براساس جدول  ،1جامعة آماری در بخش کارکردهای سنتی به شش دسته و در خدمات برتر به هفت دسته تقسیم
شده و برای هر گروه محاسبات کامل انجام گرفته است .تعداد واحدهای کارکردهای سنتی در این پژوهش 244194
واحد و در بخش خدمات برتر  6751واحد شرکتی بوده است .بررسی پراکنش جغرافیایی و ضریب تمرکز هستههای
کارکردی در هر بخش با استفاده از ترکیب الگوریتم فازی AHP -و در بخشهای تراکمی با استفاده از

الگوریتم Janks,

 Kernel Dendity, MS Largeو مدلهای ضریب تمرکز و ضریب توزیع صورت گرفته است.

بحث و یافتهها
تحلیل جغرافیایی استقرار هستههای شهری در تهران

تهران در دو قرن گذشته از شهری کوچک با جمعیتی معادل  15هزار نفر به یکی از بزرگترین شهرهای جهان تبدیل
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شده و جایگاهی ویژه در کشور و منطقه یافته است (مدنیپور .)40 :1381 ،در مقیاس ملی ،اکنون تهران بزرگترین بازار
تولید و مصرف اقتصادی کشور محسوب میشود (عاملی ،)23 :1388 ،اما در مقیاس جهانی ،با وجود جمعیت فراوان و
اثرگذاری در اقتصاد ملی ،تهران در میان هیچکدام از دستهبندیهای شهرهای جهانی جایگاهی ندارد و از این نظر شهر
جهانی محسوب نمیشود .فقط در تقسیمبندی گروه لوبرو از شهرهای جهانی ،میتوان نام این شهر را در زمرة شهرهایی
با کمترین اثر جهانیشدن دید .درنتیجه ،تهران شهری جهانی نیست .مهمتر اینکه شواهد قدرتمندی نشان میدهد تهران
فرایند جهانیشدن را حتی آغاز نکرده است و در بسیاری جنبهها ،از این فرایند فاصله گرفته است (مطالعات نگارنده
براساس دستهبندیهای مختلف شهرهای جهانی:

(, July 1999

) GaWC Research Bulletin (www.iboro.ac.ukو

.) Global Urban Indicators Database (www.unhabitat.org) 2008
همچنین با توجه به ضرورت پیوستن و اثرگذاری ایران و تهران در اقتصاد و بازار جهانی ،اتخاذ رویکردهای مشخص
برای افزایش توان رقابتپذیری این شهر از ضرورتهای راهبردی است .همانطورکه گفته شد ،پیکربندی فضایی-
کالبدی درونی شهرهای جهانی بخشی از فرایند بازساخت شهری محسوب میشود .پیکربندی مجدد هستههای شهری و
توزیع کارکردهای اقتصاد دانشبنیان با ضرورتها و ویژگیهای خاص فضایی ،به بررسی و تحلیل روشمند نیاز دارد.
در اسناد توسعة شهری ،پیکربندی فضایی شهر تهران ،چندهستهای ،با مراکز متعدد و تقسیم فضایی کار پیشنهاد شده
است (طرح جامع راهبردی تهران .)1385 ،با وجود درنظرگرفتن بخشهایی برای اقتصاد جهانی و کارکردهای منطقهای و
بینالمللی ،در هیچکدام از اسناد توسعهای ،مطالعهای روشمند از توزیع هستههای شهری با رویکرد اقتصاد جدید جهانی و
کارکردهای آن صورت نگرفته است .درادامه ،تحلیل با این هدف انجام میگیرد.
با توجه به محدودة مدنظر برای پژوهش ،در مرحلة آغازین ،تعیین کانونهای کارکرد شهری تهران در دستور کار
بوده است .در این پژوهش ،براساس ضرورت مشخصکردن پراکنش فضایی کارکردها و هستههای شهری ،تقسیمبندی
مبتنیبر کارکردهای سنتی و خدمات برتر صورت گرفته است .خدمات و کارکردهای سنتی در این پژوهش معادل آن
دسته از کارکردهای شهری و فراشهری هستند که جدا از خدمات برتر قرار دارند .این کارکردها بهشکل سنتی درون
شهرها وجود دارند و درواقع نمایندة اقتصاد عصر صنعت و خدمات در مقابل کارکردهای جدید ،بهعنوان نمایندة عصر
اقتصاد دانشبنیان هستند .توزیع و پراکنش هریک از این دستهها ،الگوی جغرافیایی استقرار بخشهای سنتی و
دانشبنیان و پیکربندی هستههای شهری در تهران را نمایش میدهد.
کارکردهای سنتی

در بخش کارکردهای سنتی ،جدول  2وضعیت سطوح اختصاصیافته به هرکدام از کارکردهای منتخب را نمایش میدهد.
برایناساس ،درمجموع  6کارکرد منتخب  11/47درصد با مساحت معادل  7130هکتار از مجموع مساحت شهر تهران را
دربرگرفتهاند و مجموع تعداد واحدهای اختصاصیافته به آنها بیش از  244هزار واحد بوده است .درنتیجه ،جامعة تحلیل
در این بخش شامل  244193واحد در بخشهای مختلف کارکردی با مساحت ذکرشده است .با توجه به اینکه آمار
اشتغال کارکردهای تجاری ،فرهنگی و گردشگری و پذیرایی در دست بوده است ،مجموع اشتغال ایجادشده توسط این
سه کارکرد خدماتی 227711 ،نفر بوده است .به عبارت دیگر ،بهازای هر واحد فعالیتی در این سه بخش ،کمتر از  1شغل
مستقیم ایجاد شده است.
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جدول  .2توزیع مساحت و تعداد واحدهای خدمات سنتی در شهر تهران
تعداد شاغالن

سهم از مساحت (درصد)

220955
-

مساحت (مترمربع)

1/75
0/26
1/64

10210393

کارکرد

تعداد واحد

212730
13000
2375

12456020

خردهفروشی
عمدهفروشی
اداری

تجاری

2050

0/47

2924000

1969

فرهنگی

-

0/49

3010648

373

آموزش عالی

5272

0/75

4627979

4892

گردشگری و پذیرایی

-

6/61

41090000

8853

صنعتی و کارگاهی

منبع :نگارنده

در مرحلة نخست ،برای تعیین استقرار کانونهای کارکردهای سنتی از دو مدل سنجش سطح تمرکز و ضریب توزیع
براساس تعداد واحدها در هر بخش کارکردی استفاده شده است و در مرحلة بعد ،تراکم هر کارکرد براساس تعداد و
مساحت هر واحد و ارزشگذاری آنها در الگوریتم فازی AHP -محاسبه شده است .نتایج توزیع کارکردها در این بخش
با توجه به دو مدل سنجش سطح تمرکز و ضریب توزیع در نمودارهای  1و  2به نمایش درآمده است .نتایج در بخش
سنجش سطح تمرکز ،نشاندهندة سطح تمرکز باال در بخش کارکردهای آموزش عالی و گردشگری است .در مرحلة بعد،
کارکرد تجاری بیشترین تمرکز را داشته است .در بخش ضریب توزیع نیز ،اعداد نشان میدهد بیشترین ضریب تمرکز
فعالیتها در منطقه  12بوده است و در ردههای بعد ،مناطق  17 ،11و  15قرار داشتهاند.

نمودار  .1نتایج تکنیک سنجش سطح تمرکز در تمامی کارکردها

100000

5259

5850
10074

8977

5702

10925

7262

7634

4397

4935

14427

56850
8911

4696

11642

5521

23555

9831

13401

خط نرمال

15

16

17

18

12752

2

3

4

5

6

7

8

9

11 10
14 13 12

6868

0

1

19

20

4170

50000

21

22

تعداد واحدها

نمودار  .2نتایج تکنیک ضریب توزیع مناطق نسبت به خط نرمال

منبع :نگارنده
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درنهایت ،نقشة تلفیقی براساس ارزشگذاری تعداد و مساحت واحدها در بخش کارکردهای سنتی بهصورت تلفیقی
الگویی را ارائه میدهد که در نقشة  1مشاهده میشود .با توجه به نقشة تلفیقی براساس رویهماندازی الیهها و
ارزشگذاری آنها ،ساختاری تکهستهای در مرکز جغرافیایی تهران مشاهده شده است و در کنار آن هستههای دیگری
نیز قابلتشخیص است .این نقشه درواقع بیانی نهایی از هستههای فعالیت در تهران براساس کارکردهای ششگانة
منتخب این پژوهش است .همچنین اطالعات مربوط به این نقشهها در جدول  3مشاهده میشود.
جدول  .3دستهبندی حوزههای تراکمی فعالیتهای خدمات سنتی و سهم مساحتی هر دسته از مجموع مساحت منطقه
مجموع کل

43451335/23
47337775/13
29375603/60
61244981/40
53095803/82
21443176/41
15368235/81
13239392/38
19554122/68
8059984/75
12239839/84
16024402/39
12325823/17
14559952/20
28455351/90
16449825/59
7900797/69
37207478/55
20385638/76
20282801/64
51959890/18
59521510.68
منبع :نگارنده

تراکم بسیار زیاد

تراکم زیاد

تراکم کم

تراکم بسیار کم

منطقه

0
0/02
0
0
0
51/75
5/56
0
0
1/14
22/26
15/67
0
9/16
3/65
0
0
0
0
2/16
0
0

7/65
3/75
23/90
1/16
0
21/34
19/26
1
16/55
98/40
61/93
64/37
40/69
71/92
55
37/78
100
40/13
27/88
35/07
0
0

25/37
25/52
44/55
71/33
10/54
17/98
60/57
95/64
39/91
0/45
15/81
19/97
47/31
18/28
27/93
58/91
0
25/08
28/71
48/63
24/23
1/26

66/98
70/71
31/54
27/51
89/46
8/93
14/61
3/36
43/54
0
0
0
12
63/0
13/41
3/31
0
34/79
43/41
14/14
75/77
98/74

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

تحلیل نقشة تلفیق تراکم کارکردهای سنتی نشاندهندة شکلگیری ساختاری متمرکز و هستهای قوی در مرز مناطق
 11 ،6 ،12و تا حدودی  7است .این فرم بهمعنای پیکربندی تکهستهای و قطبیشده در بخش کارکردهای منتخب
است .همچنین گویی انتقالی شمالسو در مرکز کانونی شهر تهران از منطقة  12به منطقة  6و  7شکل گرفته است.
بهعالوه ،تمرکز نیمة جنوبی شهر بر کارکردهای سنتی نسبت به نیمة جنوبی مشهود است .شایان ذکر است تحلیل
استقرار کارکردها به تفکیک بخشهای مختلف نیز اهمیت دارد؛ برای مثال ،فعالیتهای صنعتی و تجاری به سمت نیمة
جنوبی جهت داده شدهاند و کارکردهای فرهنگی ،اداری و گردشگری سمت و سوی نیمة شمالی شهر را به خود گرفتهاند.
البته تحلیل بخشی موضوع این پژوهش نیست و در جای خود به تحلیل و بررسی نیاز دارد.
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نقشة  .1تلفیق الیههای تراکمی کارکردهای خدمات سنتی در شهر تهران

منبع :نگارنده

خدمات برتر (کارکردهای اقتصاد دانشبنیان) در شهر تهران

در پژوهش حاضر مفاهیمی درمورد شرکتها بیان شده است ،اما موضوع اصلی این است که شرکت مجموعهای انتفاعی
یا غیرانتفاعی است که بیشتر در اختیار بخش خصوصی یا عمومی (غیردولتی) قرار دارد و با اهداف و موضوع فعالیت
مشخص ،درون شهرها یا پیرامون آنها مستقر میشود .در این پژوهش ،موضوع اصلی شرکتهایی است که خدمات
مبتنیبر اقتصاد دانشبنیان به نام خدمات برتر ( )APSارائه میدهند.
با توجه به آمارهای موجود ،درمجموع حدود بیش از  19هزار شرکت خدماتی در حوزة اقتصاد دانشبنیان با عناوین
مختلف و در مقیاسهای مختلف در شهر تهران فعالیت دارند که در جدول  4مشاهده میشود.
براساس دادهها و محاسبات جدول  19694 ،4شرکت موجود مساحتی بالغ بر  407هکتار را در شهر تهران اشغال
کردهاند .این رقم سهم ناچیز  0/65درصدی از مجموع مساحت شهر تهران را دربرمیگیرد .سهم این کارکردها در بافت
کالبدی شهر تهران ناچیز است و اثرگذاری چندانی ندارد ،اما این وضعیت در مناطق مختلف بسیار متفاوت است.
برایناساس ،شرکتها در مناطق  4 ،7 ،12و  3بهترتیب بیشترین سهم را از مساحت منطقه اشغال کردهاند .البته این
مسئله ممکن است بهدلیل مساحت کم این مناطق نسبت به سایر مناطق باشد ،اما میتوان نتیجه گرفت دفاتر شرکتی در
این مناطق بهلحاظ کالبدی بیشتر از سایر مناطق است .کمترین حضور دفاتر شرکتی در میان مناطق تهران به مناطق
وسیع شهری همچون  22 ،21و  18اختصاص یافته است.
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جدول  .4دادههای مربوط به مجموع دفاتر و شرکتهای موجود در شهر تهران و سهم در کالبد و اشتغال شهر (سال )1385
منطقه

مساحت
(مترمربع)

مجموع دفاتر

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
مجموع شهر

108527
246623
434052
1501106
22386
197890
384210
65300
44757
56124
183486
566338
13620
17267
87341
11154
21117
8120
6600
69225
14448
12075
4071766

597
1575
2360
215
182
1799
2910
653
223
348
1548
5479
140
235
515
78
175
70
60
377
86
69
19694

تعداد کارکنان
مجموع

میانگین

میانگین مساحت
واحد

سهم از مساحت
منطقه

812
4132
1729
430
418
77068
1242
656
264
389
1721
5417
140
115
727
80
259
94
68
792
187
197
96937

1/4
2/6
0.7
2
2/3
42/8
4/0
1
1/2
1/1
1/1
1
1
0/5
1/4
1
1/5
1/3
1/1
2/1
2/2
2/9
4/92

181
130
144
142
123
110
122
100
123
149
119
103
97
93
169
143
116
116
110
172
168
175
132

0/24
0/50
1/48
2/45
0/04
0/92
2/50
0/49
0/23
0/70
1/5
3/53
0/11
0/12
0/31
0/07
0/27
0/02
0/03
0/34
0/03
0/02
0/65

همچنین بهلحاظ اقتصادی ،تنها شاخص موجود و قابلسنجش ،میزان اشتغال ایجادشده در این واحدهاست .بر پایة
دادههای موجود در جدول  ،5در سال  1385درمجموع بیش از  96هزار نفر در بخشهای شرکتی در شهر تهران شاغل
بودهاند .بهاینترتیب ،میانگین جذب نیروی کار توسط هر شرکت در تهران تقریباً  5نفر بوده است ،اما با نگاهی به تفکیک
این آمار برای مناطق مختلف ،تفاوتهای چشمگیری مشاهده میشود؛ یعنی منطقة  6با بیش از  42کارمند در هر شرکت
بیشترین تولید شغل را داشته است؛ بنابراین ،بهلحاظ اقتصادی تمرکز اصلی شرکتهای فعال و بزرگ در این منطقه بوده
است.
با توجه به بررسیهای صورتگرفته ،در پژوهش پیشرو از میان دستههای مختلف کارکرد این شرکتها در  7دسته
بررسی میشوند که تعداد و اطالعات کلی آنها در جدول  5مشاهده میشود.
جدول  .5دستهبندی و جامعة آماری شرکتهای برتر

مجموع

الکترونیک
و مخابرات

بازرگانی

بیمه

تبلیغات و
بازاریابی

طراحی و
چاپ

مالی و
حسابداری

مهندسین
مشاور

مجموع
کل

1413

300

1819

1879

203

276

861

6751
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تحلیل استقرار فضایی -کالبدی کارکردهای دانشبنیان در مقابل کارکردهای...

با توجه به جدول  ،5جامعة آماری بهلحاظ عددی  6751شرکت را در  7حوزة کاری دربرمیگیرد .تمام این شرکتها
از نوع شرکتهای ارائهدهندة خدمات برتر بودهاند و در مطالعات پیشین در مقیاس جهانی استفاده شدهاند.
پس از بررسی توزیع فضایی شرکتهای مختلف در دستههای انتخابشده ،در این قسمت کانونهای تراکم این
کارکردها یا فضاها تعیین میشود که در این پژوهش «هستههای شهری خدمات برتر» نامیده میشود .این موضوع از
طریق رویهماندازی الیههای مختلف شرکتی و توزیع فضایی آنها و ارزشگذاری با استفاده از روش
تراکمی

Janks

AHP

و روش

محاسبه و ارزیابی شده است .در هر دسته از خدمات میتوان نوعی از توزیع فضایی و تفاوتهایی را

مشاهده کرد ،اما در بررسی کلی الیههای تلفیقی ،همانطورکه در و همچنین در نقشة تلفیقی محاسبهشده برای تراکم
آنها بازتاب داشته است ،میتوان تراکمهای حداکثری را در مناطق  3 ،7 ،6و  12دید .براساس دستهبندی  5بخشی در
نقشة  2و تحلیل دیگر اطالعات ،میتوان مرز منطقة  6و  7را در محدودهای بین خیابانهای دکتر شریعتی و ولیعصر در
شرق و غرب و خیابان فاطمی و طالقانی در جنوب و همچنین بزرگراه حکیم در شمال دانست که محدودة اصلی تمرکز
شرکتهای خدمات برتر محسوب میشود ،اما این محدوده گستردگی فراوانی دارد و همچنین بهجز این پهنه مراکز
دیگری را میتوان شناسایی کرد .درنتیجه ،در نگاهی دقیق موارد زیر از تحلیلها استنتاج میشود:
 .1مرز میان منطقة  6و  7در محدودة محورهای دکتر شریعتی در شرق ،ولیعصر در غرب ،خیابان انقالب در جنوب و
بزرگراه حکیم در شمال کانون اصلی تمرکز فعالیتهای شرکتی خدمات برتر در تهران است؛
 .2شکل استقرار درون این محدوده با گستردگی فراوان ،بهصورت خطی و در امتداد محورهای شهید مطهری ،شهید
بهشتی ،ولیعصر ،دکتر شریعتی ،طالقانی و دکتر فاطمی است و در عمق محورهای نامبرده تراکم واحدهای شرکتی
کمتر میشود؛
 .3عالوهبر کانون اصلی ،کانونهای دیگری با مساحت و ابعاد کوچکتر در مناطق  11 ،2 ،3و  12شکل گرفته است
که شکل استقرار درون این کانونها نیز بهصورت خطی در امتداد محورهای اصلی شریانی بوده است.
بهاینترتیب ،کانون اصلی در نقطة  1است ،اما بهجز این کانون ،هستههای دیگری نیز وجود دارد؛
 .4در سطح سوم استقرار و تراکم کانونها ،پراکندگی زیادی در حوزههای مختلف شهری دیده میشود؛
 .5تقریباً بهصورت کامل گرایشی به سمت نیمة شمالی تهران در جانمایی شرکتهای خدمات برتر به چشم میخورد.
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نمودار  .3سطح تراکم نسبی مجموع خدمات برتر در مناطق شهری تهران

منبع :نگارنده

30
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نقشة  .2پراکنش تراکمی کارکردهای خدمات برتر در شهر تهران

منبع :نگارنده

نتیجهگیری
بررسی روند شکلگیری کانونهای متمرکز کارکردهای سنتی در تهران بیانگر روندی است که طی آن مرکز فعالیت
تهران پیوسته از مرکز سنتی و تاریخی به جهات مختلف حرکت کرده است .توزیع و پراکنش کارکردهای سنتی در
پژوهش حاضر ،این وضعیت را بهخوبی روشن میسازد .کانون اصلی فعالیت تجاری و بازرگانی سنتی در تهران ،منطقة
 12و بخشهایی از مناطق  15و  17بوده است .درکل ،در این بخش تسلط با نیمة جنوبی تهران است ،اما در مقابل
کانون سنتی فعالیت در تهران (منطقة  12و پهنة تهران ناصری) ،دو مرکز دیگر در دورههای اخیر شکل گرفته است.
بهاینترتیب ،در فعالیت سنتی بازرگانی نیز مرکز تجاری سنتی شهر ( )CBDنقش و تسلط خود را حفظ نکرده است.
همچنین کارکرد اداری بهعنوان دیگر کارکرد جدید و اثرگذار در کانونهای فعالیت و اشتغال ،پیوسته از زمان
اثرگذاری کالبدی در شهر ،درحال تغییر وضعیت بوده است و از همجواری و استقرار در کنار کانون تجاری سنتی ،به
سمت شمال سوق پیدا کرده است که اکنون مناطق  6و  7کانون اصلی این کارکرد محسوب میشوند .به تبعیت از این
کارکرد ،کانونهای فرهنگی ،گردشگری و آموزش عالی نیز بیشترین پیوستگی مکانی را با کارکرد اداری دارند .بهنظر
میرسد سمت و سوی شمالمحور کارکرد اداری در شهر تهران در رابطه با شاخصهایی همچون هویت اجتماعی مکان،
شاخصهای اقتصادی و کیفیت کالبدی محیط باشد.
در انطباق کالبدی کارکردهای خدمات برتر با کارکردهای سنتی در محدودة مورد مطالعه ،باید سازگاری و پیوند شرکتهای
خدمات برتر با فعالیتهای اداری و دولتی را بهویژه در ساختار متمرکز دولتی ایران ،بیشتر مدنظر قرار داد .درواقع ،بهدلیل
وابستگی بیشتر این کارکردها به مراکز دولتی و اداری ،تحلیل ارتباط مکانی با این کارکردها بیشتر باید مدنظر باشد.
براساس نقشة  3در وضعیت کلی ،انطباق و همپوشانی  70درصدی کانونهای خدمات برتر با کارکردهای سنتی
مشاهده میشود .بهویژه ،در کانون اصلی و نقطة تمرکز درجة  1این همپوشانی به حداکثر میرسد ،اما در سطوح دوم و
سوم تمرکز بهدلیل سمت و سوی جنوبمحور فعالیتهای سنتی و شمالمحور کارکردهای خدمات برتر ،این تفاوتها و
فاصله بیشتر میشود.
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نکتة مهم در این زمینه ،تحلیل استقرار کارکردهای خدمات برتر با فعالیتهای سنتی بهصورت تفکیک است .در انطباق
با کاربری تجاری ،کانونها با هم متفاوت بودهاند و هرچند در برخی بخشها درون محدودة جنوبی منطقة  6و بخشی از
منطقة  12و  11با همپوشانی داشتهاند ،بیش از  80درصد کانون اصلی تمرکز خدمات برتر در شمال کانون تجاری شهر
تهران قرار دارند و با هم همپوشانی ندارند .درضمن ،در کانونهای سطح دوم و سوم این فاصله بیشتر میشود.
اما نکتة اصلی تحلیل ارتباط و همپوشانی خدمات برتر با کارکرد اداری است .درمجموع ،همپوشانی کاملی بین این دو
کارکرد وجود دارد .گویی خدمات برتر در انطباق کامل و در دنبالهروی از جانمایی کاربری اداری در سطح تهران مکانگزینی
شدهاند .حتی ساختار خطی استقرار خدمات برتر در محدودة منطقة  6و  3کامالً در ارتباط با همین فرم و پیکربندی در
کارکرد اداری است .بهاینترتیب ،یافتن دالیل این پیکربندی و ارتباط به پژوهشهای تکمیلی در این زمینه نیاز دارد که در
چارچوب موضوعی این پژوهش نمیگنجد ،اما میتوان درمورد این همپوشانی ،دالیلی مانند ساختار متمرکز اداری -دولتی
کشور ،عدم شکلگیری بخش خصوصی قدرتمند و مستقل ،حوزة عملیاتی ملی و درونشهری شرکتهای خدمات برتر و
وابستگی بیشتر با مجموعههای دولتی ،عدم تعامل و اثرگذاری در اقتصاد بینالمللی و جهانی را برشمرد.
کارکرد گردشگری و پذیرایی عنوان دسته فعالیتهایی است که بهطور عمده در استقرار و جانمایی از کارکردهای
اداری و بازرگانی و ...تبعیت میکند .در این سطح نیز مشاهده میشود مکانگزینی این کارکردها در انطباق و همپوشانی
با هستههای فعالیت تجاری در مرکز سنتی شهر و فعالیتهای اداری و خدمات برتر در منطقة  6و  7دارند.
در بخش کارکردهای آموزش عالی و فرهنگی نیز میتوان نوعی همبستگی و همپوشانی را بین این دو کارکرد
مشاهده کرد؛ زیرا کانون فعالیتهای فرهنگی در سطح اول تمرکز ،در کنار سطح اول تمرکز آموزش عالی جانمایی شده
است .پیوند و همبستگی این دو کارکرد در باالترین سطح در کانونهای اصلی قابلمشاهده است.
دیگر نتایج این مقایسه بهصورت خالصه درادامه ارائه میشود:


در بخش خدمات سنتی ،تمرکز قاطع با منطقة  6بهلحاظ تعداد عملکردها و سهم مساحتی واحدهاست ،اما در کنار
آن میتوان از مناطق  11و  12نیز نام برد .بهاینترتیب ،کانون تمرکز خدمات سنتی محدوده در مرز بین این سه
منطقه است ،درحالیکه کانون تمرکز خدمات برتر در محدودة مناطق  6و  7در پلهای باالتر از این کانون بهلحاظ
مکانی استقرار یافته است .این امر بهمعنای حرکت کانون فعالیت در تهران در دو دهة اخیر برای مکانگزینی
خدمات دانشبنیان و انتقال تدریجی مرکز فعالیتی شهر به این سمت بوده است .براساس این تحلیل ،در گذار
مراکز فعالیتی تهران  3مرحله و محدوده را میتوان شناسایی کرد .براساس ادبیات موجود ،محدودة اول در مرکز
تهران ناصری و بازار کنونی در منطقة  12قرار دارد .در دهة  1340تا  1370انتقال این محدوده به مرزهای مناطق
 11 ،12و  6تحول اساسی در مرکزیت شهر تهران ایجاد کرد .پژوهش حاضر تأیید میکند که مرحلة جدیدی از
انتقال با سمت و سوی شمال شرقی محدودة مرحلة دوم اجرا شده است و میتوان آن را مرحلة سوم انتقال دانست
که طی آن هستة اصلی تمرکز و تراکم فعالیت و اشتغال در مرز میان مناطق  6و  7تثبیت شده است.



میتوان کانونهای اصلی استقرار را در دو محدوده در بخش خدمات سنتی و برتر شناسایی کرد ،اما درون این
کارکردها و دستهبندیها ،کانونهای هریک از خدمات شناسایی میشود که میتوان آن را در تشریح مربوط به هر
کارکرد مشاهده کرد .درنتیجه ،در تفکیک کارکردها بهویژه کارکردهای سنتی ،نوعی تمرکز صنفی و فعالیتی
صورت گرفته است .میتوان این وضعیت را در تمرکز کارکرد تجاری در منطقة  ،12اداری در نیمة شرقی منطقة
 ،6فرهنگی در مرز مناطق  6و  11و صنعتی در مناطق  15 ،18 ،12و  21مشاهده کرد.



نکتة دیگر تفاوت سیر استقرار در کارکردهای نوین با کارکردهای خدماتی برتر است؛ یعنی کارکردهای خدماتی
برتر بهطور کامل نیمة شمالی تهران را مقصد استقرار خود برگزیدهاند ،درحالیکه خدمات سنتی بهطور غالب (بهجز
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در کاربری اداری) در نیمة جنوبی متمرکز شدهاند .این امر تا حدی به پیکربندی شمالی -جنوبی و دونیمکردن
شهر اثر مستقیم دارد .قطببندی فضایی حاصل از تمایل فعالیتهای دانشبنیان به محالت با منزلت اجتماعی و
جایگاه اقتصادی بیشتر ،بهنوعی در این فرم پراکنش بازتاب داشته است.

نقشة  .3مقایسة تطبیق کانونهای کارکردی سنتی و خدمات برتر در شهر تهران
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