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 دهیچک
 یکالبد -ییفضا یها ضرورتو  اقتصاد شدن یجهان ندیافربه  توجهبا  ،حاضرپژوهش  در

 یکارکردها ییفضامنطق استقرار  نةیزم درموجود  اتیادبدر گام نخست  ،ندیفرا نیا درشهرها 

و در  است دهش یبررس یا شهر چندهسته یاختارهاسو  انیبن دانش در عصر اقتصاد یشهر

از  یبخش عنوان به یشهر یمجدد کارکردها یکربندیپ یها ضرورت دربارة یگام دوم، با شناخت

و  یبررس گرفته و کارتهران به شهرها درمورد  شاخص ،یرقابت جهان ةعرصتوان در  شیافزا

 مانند) یمحاسباتو  یافزار نرممختلف  یهابا استفاده از روش ،راستا نیدر ااست.  شده لیتحل

AHP_Phazzy ،Janks )...در تهران مشخص شده و  یشهر یها تیفعال یکربندیپ ،و

و برتر  یسنت یاز استقرار کارکردها یقیتطب یا سهیمقا، ها هیال یانداز همیرو اتیبا عمل تیدرنها

 یآمار ةجامعو  است یشهر ةمحدودمورد مطالعه شهر تهران درون  ةمحدود ارائه شده است.

 یو تمام یدسته شرکت 7 کیبه تفک خدمات برتر ةدهند ارائهکت شر 6500از  شیب شامل

 یکربندیپ دهندة نشان پژوهش جی. نتاشودیمدر شهر تهران  یسنت یو کارکردها ها تیفعال

حال انطباق  نیمنتخب و در ع یدر هر دو بخش کارکردها یا هسته تکو  یاندامتک متمرکز،

 ةهستانتقال  نی. همچناست یتر با خدمات سنتبر یاستقرار کارکردها ةحوزدرصد  70از  شیب

در بخش  ژهیو به 3 ةاز منطق یبخش نیو همچن 7و  6به مرز مناطق  12 ةاز منطق تیفعال یکانون

حفظ  نیشهر در ع یتیمرکز فعال یعنی ؛است مشاهده قابلو خدمات برتر  یادار یکارکردها

 .تاس افتهی انتقال یشمال مةیبه سمت ن یا هسته تکساختار 

 
 .یسنت یکارکردها، انیبن دانش یکارکردها ،شهر تهران، ترخدمات بربخش : یدیکل یهاهواژ
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 مقدمه

 یها شرکت یها میتصمبا  شهرها جهاناما هنوز هم ظهور  ،شکل گرفته است 1«یمکان یبمنطق »با  یاقتصاد جهان

(. به 2004،لوریت ؛2001 ،ساسن ؛2003 ،کنید ؛1996 ،کاستلزاست )مکان کنترل اقدامات در ارتباط  مورددر یتیملچند

که  کند یدست و پنجه نرم م مسئله نیابا  ادشدهی منطقهنوز  ،یدر اقتصاد جهان یمکان یببا وجود منطق  ،گریعبارت د

 2ساپیج که است یزیچ همان نیا. باشد دیکجا با یاقتصاد جهان یهافرمانمرکز و مکان کنترل اقدامات و 

 یها ضرورت ندیفرا نیا (.18: 2005 ،یترانل و ومنین ؛1999 ،ساپیجاست ) دهینام شدن یجهان 3«یها یطقمن یب»

و  یتوان رقابت شبردیپ یها ضرورتپژوهشگران، از ابزارها و  اغلب دةیعقبهکه  است کردهرا مطرح  ییفضا -یکالبد

 لوری؛ ت2006 ن،یو پ هال ؛2005 ،یو ترانل ومنین ؛2001 سن،سا ؛1995 فت،یتر و نیاماست ) یجهان ةعرصدر  یاثرگذار

و  کلوسترمن ؛2004 ،سونیبرا ؛2006 ،نگیتوتل  ؛1999 گراهام، ؛1989 کاستلز، ؛2001و ناچام،  بلیک ؛2006 گران،یو د

 (.1995 الل،یو د مولرت ؛2001 لمبرت،

شکل  ندیفرا نیا ریاخ یها دهه. البته در اند جهان درحال رشد و گسترش یشهرها تاکنون شیپدو قرن  از

(. 1426: 1998 گران،یو د آناس) است تیتعدد مراکز اشتغال و جمعاز آن  منظورکه  استگرفته  به خود یا چندهسته

مطرح کرد و به  1964 سال در لونسوآ امیلیوبود که  یا هسته تکاز مدل شهر  یا عمدهانحراف  یا چندهستهمفهوم شهر 

جانستون و  ؛1434 :1998 آناس،رفت ) یمشمار به غالب دگاهید یشهر ساختار یها لیتحلدر از آن  بعدمدت دو دهه 

 (.13: 1994 گران،ید

 یدر مناطق شهر یریگ شکلدرحال  یگرید توجهانیشا ییفضا ی، الگوینینش حومه یبعد از الگو ،ریاخ یها سالدر 

کنترل  ةجینت( 2001کالسترمن )( و 2006) نیپهال و  تریپ یدر گفتارها که ستایآس شرقاروپا، و  ،یشمال یکایآمر

. اند شده –یغالب شهر یاقتصاد تیفعال عنوان به -یصنعت دیتول نیگزیکه جا شودیم محسوب یخدمات دیاطالعات و تول

مبدل  یجهان نیاقتصاد نو یاصل گرانیبرتر را به باز یخدمات یها بنگاه ،یاقتصاد جهان ةدیچیپ یاز بازساز یناش رییتغ نیا

 یتجار تیکز فعالامر فقط گرید( CBDشهرها ) یتجار یمراکز سنت(. 2004 لور،یت ؛2001: 1991 ساسن،است )ساخته 

ن زما قیطر ازرها شوند. اکنون مجاورت  ییفضا یها تیمحدودتا از  دهد یماجازه  ها شرکتبه  یورافن. ندستین

 کیبلکه  ست،ین یتصادف یپراکندگ یمعنابه نیا خدمات برتر یها شرکتنه مسافت. البته درمورد  شود یم یریگ اندازه

 بیترکرا براساس کارکردها و  دیجد یمراکز فرع توانیم ،کاستلزباور  به .(1989 کاستلز،است ) 4«متمرکز ییتمرکززدا»

 د.کر ییشناسا هاآن  یکارکرد

شده  لیتبد یجهان یبه فرم غالب شهرها یا چندهسته یالگو ای: آشودیم مطرحپرسش  نیا ادشدهی طیشراحال با 

 یا چندهسته یالگو کی صورت به ها شرکت نیاگر ا دارند؟ ازیدر شهرها به تمرکز ن یاقتصاد جهان یکارکردها ایاست؟ آ

 ست؟یچ ها آن یکارکرد بیو ترک اند گرفتهرار شهر ق یمجاورت با مرکز تجار به نسبت چگونه مراکز نی، ااند شده عیتوز

؟ ندک یم یرویپ ییالگودر شهر تهران از چه  یو خدمات سنت انیبن دانشدر بخش خدمات  یشهر یها هسته یکربندیپ

 دانست؟ یا چندهسته یرا منطبق بر الگو یکربندیپ نیا توان یم ایآ

 

 

 

                                                                                                                                               
1. Placeless 
2. Jessop 
3. Illogics 
4. Centralized Decentralization 



 3 ... یکارکردها مقابل در انیبن دانش یکارکردها یکالبد -ییفضا استقرار لیتحل

 ینظر یمبان

 (یاقتصاد جهان یاثر کارکردها) 2یا چندهستهتا مادرشهر  1یا هسته تکاز شهر 

 یمکان  همهنوز  ای(، دنICT) یارتباط یها یورافندر اطالعات، ارتباطات و  فناورانه یها شرفتیپ ندیخوشا آثار رغم به

 لیاز قبشهرها  نیا یدرون یو اجتماع ییفضا زمینامیاست. د یقدرتمند جهان یاز شهرها یبا تعداد اندک 3«حساس»

سازمان  جادیا و تیفیبا ک یشهر ی، فضاهابااستعدادکار خالق و  یرویبه ن ازی، ن4انیبن دانشد اقتصاد رو به رش تیاهم

اکنون در  .(110: 2006 گران،ید و هالبرتکند ) یم لیتبد ینوآور یبرا یمهم یها مکانرا به  یجهان ی، شهرهایا شبکه

از  یبه بخش ها تیفعال ینیگز مکانرار کارکردها و الگو و فرم استق ،یعموم طور بهبزرگ  یو شهرها یجهان یشهرها

 (.1989کاستلز،  ؛1998ساسن،  ؛1991 ،ساسن) دارد راخود  ژةیو ییفضاکه منطق  استشده  لیتبد یزمینامید ندیفرا

 عنوان به ینینش حومه، 1960تا  1920 یهاسال نیدر شهرها ب یا هسته تکمتمرکز و  ةتوسعبعد از آزمون الگو و فرم 

از  ییبه تمرکززدا (1998 گران،ید و آناس ؛13: 1994 گران،ید و)جانستون عمل در انتخاب مکان استقرار  یآزاد امدیپ

 لیکوچک و بزرگ از قب یتجار یروند، استقرار کارکردها نیا ةادام شد. درمنجر درون شهرها  یتیو فعال یکارکرد مسکون

 یریگ شکل موجب -دهند یم لیرا تشک یفرع یا حومهکه مراکز  -به بازارها کینزد یها مکاندر  یفروش مراکز خرده

 ییفضا ی، الگوینینش حومه یبعد از الگو ،ریاخ یها سالدر (. 1989و مولر،  هارتشورنشد ) یا چندهسته یساختار شهر

هال و  رتیپ یدر گفتارها که است شکل گرفته ایآس شرق و اروپا ،یشمال یکایآمر یشهر مناطق در یگرید توجهانیشا

 -یصنعت دیتول نیگزیکه جا شوند یمحسوب م یخدمات دیکنترل اطالعات و تول ةجینت( 2001کالسترمن )( و 2006) نیپ

 خدمات یها بنگاه ،یاقتصاد جهان ةدیچیپ یاز بازساز یناش رییتغ نی. ااند شده – یغالب شهر یاقتصاد تیفعال عنوان به

هستند که  ها تیاز فعال یا دستهخدمات برتر مبدل ساخته است.  یجهان نینو اقتصاد یاصل گرانیرا به باز 5(APS) برتر

. کنند یمد و پردازش نآوریمفراهم  یخدمات یها بخش ریسا یرا برا یو اطالعات تخصص یا و حرفه یخدمات تخصص

را  یو خدمات کنند یم( استفاده ICT) یارتباط یهایفناور زیو ن شرفتهیپ اریاز اطالعات و ارتباطات بس APS یها شرکت

 غات،یتبل ،یبانکدار -ییدارا مه،ی، بیفناورحقوق، اطالعات و ارتباطات،  ،یحسابدار ت،یریمد لیاز قب ییها عرصهدر 

 گران،یو د لوریت ؛2006 ن،یپ و هالکنند ) یم شنهادیو توسعه پ قیتدارکات و تحق ،یطراح ةمشاور ،یمنابع انسان ،یابیبازار

2006.) 

 ظهور اقتصادکه حاصل  کرد یبند میتقسرا در سه دسته  یشهر یکارکردها توان یمصر اطالعات، درون شهر ع

روزمره،  یدی. خدمات تول8گر لیتحل -نینمادو خدمات  7یخدمات شخص 6،روزمره یدی: خدمات تولاست یجهان دیجد

مانند  اند؛ وابستهافراد  یخدمات برا نیبه تأم ی. خدمات شخصهستند ها داده ةواردکنندروزمره و  دیتول ،یمشاغل کارگر

 توان یم. ندا وابستهدانش و حل مشکالت  دی( به تولیکاون)روا یلگریتحل -نی. خدمات نمادیهتل یو کارها ها رستوران

موجب  ها آن دادن انجام که است نیا ادشدهی خدمات دنینامنینماد لی. دلکرد دادوستد یالملل نیب صورت بهخدمات را  نیا

 دیکارکرد جد .(42: 2004 گران،ید و سونیبرا) شودیم یانتزاع ریتصاو ایدرست از نمادها  ةاستفاد قیکالت از طرحل مش

 .رندیگ یمدسته قرار  نیها در ا APS یا حرفهکار  یروین ای یاقتصاد جهان

 یابی مکانا منطق و ب اند افتهیبروز و ظهور  درون شهرها انیبن دانشاقتصاد  یبخش اصل عنوان بهکارکردها  نیا
                                                                                                                                               
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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ست درون شهرها یبخش خدمات نیاستقرار ا یارهایمع نیتر مهماز  یبند خوشهتجمع و  تی. مزاند بودهمواجه  یا ژهیو

 نیا یمحل یهاراهبرد، یا چندهسته شهر کالندر مبحث مربوط به  جه،یدرنت(. 2004 لور،یت ؛2001 ؛1991 ساسن،)

 نیا دیشد ازیرا نیز ؛شود یممهم محسوب  یا چندهسته یشهر کالن ةمنطق لیه تشکب ها آنکمک  یچگونگو  ها شرکت

 .دده یماست، ارائه  ییرا که تمرکززدا یبه تمرکز، منطق معکوس ها شرکت

در  شرفتیچگونه پ نکهیاز ا دهد یارائه م ینیادیبن لیتحلخود  1یشهر اطالعات( در کتاب 1989کاستلز )مانوئل 

 موجببرتر اثر گذاشته و  یخدمات یها شرکت یمکان یهاراهبردبر  ونقل و حملعات، ارتباطات اطال یهایفناور

که مراکز  سازد یمکاستلز آشکار  لیشده است. تحل یجهان یدر شهرها یا چندهسته دیجد یساختار شهر یریگ شکل

 یدر مراکز سنت رساختیر زچقد برتر هستند. هر یخدمات یها شرکتتجمعات  نیتر بزرگشهرها هنوز هم از  یسنت

منهتن  دیشا .(149: 1989 کاستلز،شوند ) یم ها مکان نیجذب ا یشتریخدمات برتر ب یها شرکتشهرها متمرکزتر باشد، 

بودند که بر مربوط  ییها تیفعالدرصد مشاغل به  35در منهتن،  1958در سال  .مورد باشد نیا ینمونه برا نیبهتر

 (.232: 2001 ن،یمارو و گراهام) افتی شیدرصد افزا 54به  زانیم نی، ا1982ال داشتند. در س دیاطالعات تأک

نشان ( 153 :1989کاستلز ) ،یجهان یشهرها یدر مناطق مرکز بر اطالعات دیبا تأکبر تجمع خدمات برتر، عالوه

 یخدمات یها تیفعالاز  ییتمرکززدا ندیفرا نی. ادهد یممعاصر شکل  یوجود دارد که به ساختار شهر یگریروند د دهد یم

 شتریکه ب دیجد ینینش حومه یالگو کی، یشهر کالناز مناطق  ییتمرکززدا ندیفرا. در است یشهر کالندرون مناطق 

و  یتجار یمراکز فرع لیبراساس تشک دیجد ینینش حومه یالگو نیاست. ا یریگشکلدرحال  ،یاست تا مسکون یتجار

 نیا نیهمچن. آورد یدرم یا چندهسته( یسازمان )ده کی صورت بهرا  یشهر کالنق متراکم است که مناط نسبتاً یبازرگان

 کی را ییتمرکززدا نیاکاستلز  داد. رییتغ یکل به بود، افتهی  توسعه 1980 ةدهرا که تا  یادار یمساحت فضا دیجنبش جد

 .داند یم یمراتبسلسله شیآرا

است که  دآمدنیاز شهر درحال پد یدینوع جد د،یجد ةنفناورا یها شرفتیپ ةجینتاست که در  نیا یچالش اصل

 ییتمرکززدا ةواسط بهو  دیآ یم وجودبه یجهان یدر بافت شهرها شتریب دیشهر جد نی. اشود یم دهینام «یشهر اطالعات»

 (.167: 1989 کاستلز،شود ) یم فیبرتر توص یخدمات یها شرکت ژهیو به یتجار تیفعال

در  2«یا چندهسته یشهر کالنمناطق »عنوان با  دیجد یشهر معتقدند ساختار (1391) نیپ یهال و کت تریپ

 دآمدنیکوچک درحال پد یبزرگ به سمت شهرها یمرکز یاز شهرها ییتمرکززدا ندیفرا قیاز طر یجهان یشهرها

ل یتشک یا شبکه یجدا، اما از نظر کارکرد یکیزیلحاظ فبه شهر پانزده تا ده از که است دیجد یشهر شکل نیا. است

 یمناطق به صنعت خدمات نی. اقتصاد ااند شده یبند خوشه تر بزرگشهر  یشتریتعداد ب ای کیکه در اطراف  استشده 

 .است شرفتهیپ یدیخدمات تول اساس ازکه است وابسته محور اطالعات

 3«مرکز از زیگر التح» الگو نی: اولدهد یمارائه  یساختار نیچن یریگ شکل ی( سه الگو را برا664: 2001) ونیچمپ

به مرکز شهر  یدسترس تیو مشکالت قابل نیزم ةاجار شیرشد مداوم به افزاممکن است  یا هسته تکشهر  کیاست. در 

 بیرق به است ممکن حال نیشوند که در عیممنتقل  گریبه مراکز د یو خدمات یدیتول یها تیفعال، جهیدرنت. شودمنجر 

را  تر کوچکدرحال رشد ممکن است مراکز  یمرکز شهر کیاست.  4«الحاق حالت» دوم روش. شوند لیتبد یاصل مرکز

ممکن ند و شوو مشاغل  تیجذب جمع موجب هابعدشده الحاقمناطق  نیا دیشا ند.کاطراف به خود متصل  ةمنطقدر 

. راه شود یمجر من یا چندهسته یشهر ةمنطق کی جادیبه ا مسئله نیکه ا ندیآ دیپد ها آندر اطراف  هیمراکز ثانواست 

                                                                                                                                               
1. The Informational City 
2. Polycentric Mega City Region 
3. The Centrifugal Mode 
4. The Incorporation Mode 
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 لیتبد یو به مرکز قدرتمند کندیم جادیرا ا ییوندهایپ ،مرکز مستقل نیاست که در آن چند 1«قیتلف یالگو»سوم 

 (.1990 شمن،یفرود ) یم شمار به یدیکل ةنکتمراکز،  نیب یقو یاقتصاد یبند شبکه، ها مدل نی. در تمام اشود یم

را با  2«یا چندهسته یشهر جهانمناطق » دیباشوند،  فیتعر یخارج یاوندهیپ ةواسط به یجهان یاگر شهرها

منظم افراد به محل کار خود و  وآمد رفتبا  یداخل یوندهایپ نی. اکرد فیتعر ها آن( یدرون منطقه شهر) یداخل یوندهایپ

 یبرا دیبا مندان هحرف رایز ؛است تیاهم حائز یداخل یوندهایپ نی. تماس رو در رو در ارندیگ یمشکل  یجلسات کار

در مرکز  ییآ گردهم یها مکان نیا ستیالزم ن گرید(. 72: 2001 ن،یو پ هال) ندیآ  گرد همو تبادل اطالعات  ریتفس

 پراکنده داشته باشند. یالگو ییفضالحاظ به است ممکن( باشند، بلکه CBD) یتجار

. اند هکرد یبررس را یا چندهسته یشهر کالنمناطق  یدرون ییساختار فضا یژگیپژوهشگر و نیتاکنون چند

 4لیردند، رانبرگر و کک یبررس را خیزور 1994در سال  گرانیدو  تزیبر آتالنتا تمرکز کردند، ه( 1989) 3هارتشورن و مولر

 5انیو اواالچ یو لسل کردند یابیرا ارز ( فرانکفورت1986) چاردسونیر ، گوردن وکردند یفرانکفورت را بررس (1995)

تراکم  یبررس قیاز طر یمرکز فرع لیبر تشک ها پژوهش نیا شتریب. ردندک یبررس را کسیفون شهر ةتوسع( 2007)

 .اند بودهبرتر متمرکز  یخدمات یها شرکت یبند خوشهو  و اشتغال تیفعال

 :است کرده ییشناسا یا چندهسته یشهر کالنمعمول را در شکل  ةگرشش نوع  کاستلز

مانند مرکز شهر منهتن  یمیقد خوشنام یبخش مسکون کیکه در  دتریجد یمراکز تجار 6:شهر یسنت یمراکز تجار

 یمانند مرکز تجارت جهان ؛ابندی یمانبارها توسعه  ای یصنعت ینواح یکیدر نزد 7:یا لبه یداخل یشهرها ؛ابندی یمتوسعه 

واقع  ها فرودگاهمانند  ییها گرهو  ونقل حمل یرهایمس یکیدر نزد 8:یا لبه یخارج یشهرها در لندن؛ و داکلند ورکیوین

و مراکز  (R&Dتوسعه )پژوهش و  یها تیفعالو  یبانیدفاتر پشت ینقطه برا نیواقع در دورتر یا هیحاش یشهرها ؛اند شده

 (.1391 ن،ی)هال و پ یرفاه یها تیفعالو  حیوزش، تفرآم یبرا یتخصص یفرع

است. براساس  یشهر کالن ةمنطقکه متشکل از پنج هسته در قالب  کنند یم حیرا تشر یساختار نیهال و پ

مانند  ییروستامهین یها مکانبه  یشهر کالن یها هستهحدود دو ساعت )زمان سفر از  توانندیم، افراد ها آن یها لیتحل

مختلف را از  یها ستهه نیفرانکفورت( ارتباط ب یشهر کالنا اودن والد خارج از منطقة یلز در خارج از لندن یکاتس ولد ه

تمرکز » ندیفرا، 9یهلند زانیر برنامهساختار را به نقل از  نیاهال برقرار سازند.  یشهر یها حومهتا  ها هسته نیتر یدرون

 یها هستهآن،  درکه  کند یم حیرا تشر یجهان یا چندهسته شهر کالنساختار  ندیفرا نیا است. کردهعنوان  «رمتمرکزیغ

ز کدرون آن دوباره متمر ییها ن زمان در گرهیاما در هم ،شوند ینده مکگسترده پرا یشهر ةیناح کیاس یدر مق یشهر

 ها آناما  ،ت دارندیشهر هنوز هم اهم یشوند. مراکز سنت یمداوم فاصله محدود م یها تیمحدود قیطر از فقطو  شوندیم

ه کهستند  یشهر ةکار در محدود ییفضا یبند میتقس کیاز  یبخش بلکه ،ستندین یت اقتصادیفعال ینقاط تجمع برا فقط

 .(34: 1391 ن،یهال و پ ؛626: 2001 ماسترد، و کلوسترمندارند )گر نقاط مهم قرار ین دیدر ب

 یها دپارتمان –عملکردها یاری: بسابدی یمش یافزا مداوم طوربهشدن یتخصص، یچندمرکزن ساختار یدرون ا

با  -اسیمقبزرگ یحیو تفر یز ورزشکو مرا یا ز رسانهکمدرن، مرا یاصل یاهمجمتع، کیت لجستیری، مدیمعامالت مال

                                                                                                                                               
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 

 .است شده ذکر کاستلز از نقل به اصطالح نیا یگرید یدر جا. 9
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گر ید ،جهینتدرشوند.  یم یابی انکرات متفاوت دوباره میمتفاوت و تأث یها سرعتنامتمرکز، البته با  یها مکانگذر زمان در 

 (.627: 2001 ماسترد، و کلوسترمن) استه کانون و محل تمرکز یبلکه ناح ،ستیکانون، شهر ن

وجود  یشده است که مناطق مگاشهرمنجر  هیدو فرض به اثبات هر ،یاصل ةیدو فرضدنبال به نیمطالعات هال و پ

 ؛1391 ن،یهال و پاست )ت درحال رشد یک واقعی یا چندهستهساختار  نیهمچنآن را مشخص کرد و  توان یمدارند و 

 (.2001 هال،

 یبرا« شدنپراکنده» ای scatterationاز عبارت  یدر شهر جهان ییفضابازساخت  یالگو حیتشر ( در458: 1990) وویپ

گسترش  یاژهیو ینقاط کانون گونه چیهبدون  یکه در سرتاسر بافت شهر است کردهاستفاده تراکم کم یادار ةتوسع فیتوص

اتفاق  صورت کیشهرها به  ةیشهر به حاش یاز مراکز سنت یادار تیانتقال مراکز فعال یالگو ردیگ یم جهینت یو. ابندی یم

 .دهد یمتراکم( رخ کم ی)پراکندگ scatterationو  یبزرگراه یدورهای، کریا حومهاز مراکز  یبیبلکه ترک ،افتد ینم

 ی، بلکه شهرهاشوند ینممحسوب  یا حومه یادار یاز لحاظ فضا یاصل یها گره یا هیحاش یشهرها است ذکر انیشا

درمورد  خود پژوهش( در 2006) گرانیو د دارند. النگ اریرا در اخت CBD ریغ یادار یااز فض یکم باًیتقرسهم  یا هیحاش

 1فوت مربع اردیلیم 3که از هر  اند دهیرس جهینت نیمتحده به ا االتیا یشهر کالن یادار یبازارها نیتر بزرگنقطه از  13

 یدرصد درون شهرها 33و  اندداشته یرادا یدرصد فضا 14حدود  یا هیحاش ی، شهرهاشدهلیو تحل هیتجز یادار یفضا

 2«لبه یب یها توسعه» آن را( 2003که النگ ) اند افتهیاستقرار  ییدر جا یادار یدرصد فضا 40. اندداشتهقرار  یمرکز

 یادار یفضا یباق. (2006 ،گرانید)النگ و دارد  یا پراکنده یو شکل تجار تر کوچک اسیشکل توسعه مق نی. انامد یم

 یا هیحاش ی. تسلط شهرهاردیگ یمقرار  یبزرگراه یدورهایو کر 4یشهر یها حلقه، 3یشهر درون هیثانو یتجار در مراکز

 کی، بلکه شود ینم یبند طبقه یگره صورت به گرید دیجد شهر کالندر  یادار ةتوسعمعناست که  نیا هب یادار یدر فضا

 کیاست. النگ در  یشهر کالنال تکامل در مناطق وجود دارد که درح 5«یا هستهچند -پسا یادار یایجغراف» نوع

 یمرکز تجارمتفاوت از جمله  ةدستو شش  رودیم CBDفراتر از مدل حومه دربرابر  یشرکت -یادار یاز فضا یبند طبقه

 و لنگکند ) یم ییلبه( را شناسا) هیحاشبدون  یو شهرها دوری، کریا هیحاش شهر ،یشهر ةحلق ه،یثانو یمرکز تجارشهر، 

 (.10 -8: 2007 گران،ید

 

 روش پژوهش

منطقه است.  22 شاملشهری تهران  ةمحدود آنی یجغرافیا ةو محدود استمیدانی  -این پژوهش اسنادی ةروش مطالع

آماری  ةو استفاده از تمام جامع یشمار بر تمام کار مبتنی ةبا توجه به بررسی در دو بعد خدمات سنتی و خدمات برتر، شیو

 ةخدمات سنتی، ممیزی مرحل یشمار مورد نیاز در بخش تمام یها نتخب بوده است. اطالعات و دادهدر کارکردهای م

طرح  1:2000کاربری اراضی  یها تهران )شهرداری تهران(، نقشه یها تی( اصناف و فعال1390( و پنج )1385چهار )

)خدمات  انیبن ش خدمات دانشو در بخ 1:2000پایه مقیاس  یها ( روی نقشه1388 -1385تفصیلی مناطق تهران )

مهندسان مشاور و... است. نگارنده عملیات  ةها، جامع بانک اطالعات اصناف، بانک اطالعات شرکت یها برتر(، ورود داده

مرجع مربوطه در  از سویها از روی آدرس اخذشده  با ورود مورد به مورد تمام شرکت رااصلی در بخش خدمات برتر 

 است. دهانجام دا Arc Mapمحیط 

                                                                                                                                               
 .است هکتار 914 معادل مربع فوت اردیلیم 3 نجایا در. است متر 3/0 معادل هرفوت. 1

2. Edgeless cities 
3. Secondary downtowns 
4. Urban envelopes 
5. Post-polycentric office geography 
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 براساس مطالعات النگ یا شهر چندهسته . مدل بازساخت کالن1شکل 

  (2005النگ ) : نگارنده براساسمنبع

 

 در پژوهش یبررس منظور به یخدمات سنت و خدمات برتر یبند دسته. 1جدول 

 یخدمات سنت خدمات برتر
 یفروش خرده یتجار یابیو بازار یغاتتبل

 یفروش عمده یتجار و مخابرات یکالکترون
 یادار یبازرگان

 یو آموزش عال یفرهنگ یو حسابدار یمال
 یراییپذو  یگردشگر یمهب
 صنعتی و کارگاهی و چاپ یطراح

  یمشاوره و طراح

 : نگارندهمنبع      

 

 میبه شش دسته و در خدمات برتر به هفت دسته تقس یسنت یدر بخش کارکردها یآمار ة، جامع1براساس جدول 

 244194پژوهش  نیدر ا یسنت یکارکردها یاست. تعداد واحدها گرفتهبات کامل انجام هر گروه محاس یشده و برا

 یها تمرکز هسته بیو ضر ییایپراکنش جغراف یبوده است. بررس یواحد شرکت 6751واحد و در بخش خدمات برتر 

 ,Janksتمیده از الگوربا استفا یتراکم یها و در بخش AHP -یفاز تمیالگور بیدر هر بخش با استفاده از ترک یکارکرد

Kernel Dendity, MS Large است. گرفته صورت عیتوز بیتمرکز و ضر بیضر یها مدل و 

 

 ها افتهیبحث و 

 در تهران یشهر یها هستهاستقرار  یاییجغراف یلتحل

 لیبدتجهان  یشهرها نیتر بزرگاز  یکیهزار نفر به  15معادل  یتیکوچک با جمع یدو قرن گذشته از شهر درتهران 

محالت اوائل 
 CBD صنعتی شدن

 هیثانو یتجار مراکز

 یشهر حلقه

 یصنعت ینواح
 نقل و حمل و یمیقد

 یالبه شهر

 و هفرودگا به متصل
 قطار ستگاهیا

 از ترتراکم کم
 درون مراکز

 خارج در یشهر
 شهر از

 

 

 -یادار مراکز
 به یشرکت

 صورت
 در یاخوشه

 محالت
 درون دیجد
 یمرکز شهر

 لبه یب یشهرها

 لبه یب یشهرها

 لبه یب یشهرها

 یهاتیفعال کم تمرکز
 که ینقاط در یشرکت

 دارند یشهر رعناص عمدتاً
 شناخته شهر عنوان به اما

 شوندینم
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بازار  نیتر بزرگاکنون تهران  ،یمل اسیدر مق (.40 :1381 پور،یمدناست ) افتهیدر کشور و منطقه  ژهیو یگاهیشده و جا

فراوان و  تیبا وجود جمع ،یجهان اسیاما در مق ،(23: 1388 ،یعاملشود ) یمکشور محسوب  یو مصرف اقتصاد دیتول

نظر شهر  نیو از ا ردندا یگاهیجا یجهان یشهرها یها یبند دستهاز  کدام چیه انیتهران در م ،یدر اقتصاد مل یاثرگذار

 ییشهرها ةزمرشهر را در  نینام ا توان یم ،یجهان یگروه لوبرو از شهرها یبند میتقسدر  فقط. شود ینممحسوب  یجهان

 تهران دهد یم نشان یتمندقدر شواهد نکهیا تر مهم. ستین یجهان یتهران شهر ،جهیدرنت. دید شدن یجهاناثر  نیبا کمتر

مطالعات نگارنده ) است گرفته فاصله ندیفرا نیا از ،ها جنبه یاریبس در و است نکرده آغاز یرا حت شدن یجهان ندیفرا

و  July 1999 GaWC Research Bulletin (www.iboro.ac.uk) ,) :یجهان یمختلف شهرها یها یبند دستهبراساس 

Global Urban Indicators Database (www.unhabitat.org) 2008 .) 

مشخص  یکردهایاتخاذ رو ،یتهران در اقتصاد و بازار جهانو  رانیا یو اثرگذار وستنیبا توجه به ضرورت پ نیهمچن

-ییفضا یکربندیپ شد، گفته کهطور انمه. است یراهبرد یها ضرورتشهر از  نیا یریپذ رقابتتوان  شیافزا یبرا

و  یشهر یها هستهمجدد  یکربندیپ .شود یم محسوب یبازساخت شهر ندیفرااز  یبخش یجهان یشهرها یدرون یکالبد

 دارد. ازینروشمند  لیو تحل ی، به بررسییفضاخاص  یها یژگیوو  ها ضرورتبا  انیبن دانشاقتصاد  یکارکردها عیتوز

شده  شنهادیکار پ ییفضا می، با مراکز متعدد و تقسیا هستهشهر تهران، چند ییفضا یکربندیپ ،یشهر ةتوسعدر اسناد 

و  یا منطقه یو کارکردها یاقتصاد جهان یبرا ییها بخش. با وجود درنظرگرفتن (1385تهران،  یطرح جامع راهبرداست )

و  یجهان دیاقتصاد جد کردیبا رو یشهر یها هسته عیروشمند از توز یا مطالعه ،یا توسعهناد از اس کدام چیهدر  ،یالملل نیب

 .ردیگیمهدف انجام  نیبا ا لیتحل ،آن صورت نگرفته است. درادامه یکارکردها

تهران در دستور کار  یکارکرد شهر یها کانون نییتع ن،یآغاز ةمرحلدر  ،پژوهش ینظر برامد ةمحدودبا توجه به 

 یبند میتقس ،یشهر یها هستهکارکردها و  ییفضادن پراکنش کر ضرورت مشخص براساس ،پژوهش نیدر ا .است ودهب

 آن معادل پژوهش نیدر ا یسنت یخدمات و کارکردهاو خدمات برتر صورت گرفته است.  یسنت یبر کارکردهایمبتن

درون  یشکل سنتبهکارکردها  نی. ادارند ارقرهستند که جدا از خدمات برتر  یو فراشهر یشهر یکارکردها از دسته

عصر  ندةینما عنوان به د،یجد یاقتصاد عصر صنعت و خدمات در مقابل کارکردها ندةینماو درواقع  رندداشهرها وجود 

و  یسنت یها بخشاستقرار  ییایجغراف ی، الگوها دسته نیک از ایهر پراکنش و عی. توزهستند انیبن دانشاقتصاد 

 .دهدیم شیدر تهران را نما یشهر یها هسته یکربندیپ و انیبن دانش

 

 یسنت یکارکردها

 .دهد یم شیمنتخب را نما یاز کارکردها هرکدامبه  افتهی اختصاصسطوح  تیوضع 2جدول  ،یسنت یدر بخش کارکردها

ر تهران را هکتار از مجموع مساحت شه 7130درصد با مساحت معادل  47/11 کارکرد منتخب 6 درمجموع ،اساسنیبرا

 لیتحل ةجامع جه،یدرنتواحد بوده است.  هزار 244از  شیب ها آنبه  افتهی اختصاص یتعداد واحدهاو مجموع  اند دربرگرفته

آمار  نکهیبا توجه به ا .استبا مساحت ذکرشده  یمختلف کارکرد یها بخشواحد در  244193بخش شامل  نیدر ا

 نیتوسط ا جادشدهیادر دست بوده است، مجموع اشتغال  ییرایپذو  یو گردشگر یفرهنگ ،یتجار یاشتغال کارکردها

 شغل 1 کمتر از ،سه بخش نیدر ا یتیفعال هر واحد یازابه ،گرینفر بوده است. به عبارت د 227711 ،یسه کارکرد خدمات

 شده است. جادیا میمستق
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 در شهر تهران یخدمات سنت یمساحت و تعداد واحدها یعتوز .2جدول 

 نشاغالتعداد  سهم از مساحت )درصد( مترمربع(مساحت ) تعداد واحد ردکارک

 یتجار
 212730 یفروش خرده

12456020 
75/1 

220955 
 26/0 13000 یفروش عمده

 - 64/1 10210393 2375 یادار

 2050 47/0 2924000 1969 یفرهنگ

 - 49/0 3010648 373 یآموزش عال

 5272 75/0 4627979 4892 ییرایپذو  یگردشگر

 - 61/6 41090000 8853 یو کارگاه یصنعت

 : نگارندهمنبع

 

 عیتوز بیضر واز دو مدل سنجش سطح تمرکز  یسنت یکارکردها یها کانوناستقرار  نییتع یبرا ،نخست ةمرحلدر 

عداد و بعد، تراکم هر کارکرد براساس ت مرحلةو در شده است  استفاده یبراساس تعداد واحدها در هر بخش کارکرد

بخش  نیا در کارکردها عیتوز جیمحاسبه شده است. نتا AHP -یفاز تمیدر الگور ها آن یگذار ارزشمساحت هر واحد و 

در بخش  جیدرآمده است. نتا شیبه نما 2و  1 ینمودارهادر  عیتوز بیضر با توجه به دو مدل سنجش سطح تمرکز و

بعد،  مرحلةدر است.  یو گردشگر یآموزش عال یش کارکردهابخسطح تمرکز باال در  دهندة سنجش سطح تمرکز، نشان

تمرکز  بیضر نیشتریب دهد یم نشاناعداد  ز،ین عیتوز بیتمرکز را داشته است. در بخش ضر نیشتریب یکارکرد تجار

 .اند داشتهقرار  15و  17، 11بعد، مناطق  یها ردهبوده است و در  12در منطقه  ها تیفعال

 

 
 کارکردها یسنجش سطح تمرکز در تمام کیکنت جی. نتا1نمودار 

 

 
 مناطق نسبت به خط نرمال عیتوز بیضر کیتکن جینتا .2نمودار 

 : نگارندهمنبع
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 یقیتلف صورت به یسنت یتعداد و مساحت واحدها در بخش کارکردها یگذار ارزشبراساس  یقیتلف ةنقش ،تیدرنها

و  ها هیال یانداز هم یروبراساس  یقیتلف ةنقشبا توجه به . شود یم اهدهمش 1 ةنقشکه در  دده یمرا ارائه  ییالگو

 یگرید یها هستهو در کنار آن  است شده مشاهدهتهران  ییایجغرافدر مرکز  یا هسته تک ی، ساختارها آن یگذار ارزش

 ةگان شش یرکردهادر تهران براساس کا تیفعال یها هستهاز  یینها یانینقشه درواقع ب نیاست. ا صیتشخ قابل زین

 .شود یم مشاهده 3در جدول  ها نقشه نیاطالعات مربوط به ا نی. همچناستپژوهش  نیمنتخب ا

 
 هر دسته از مجموع مساحت منطقه یو سهم مساحت یخدمات سنت یها تیفعال یتراکم یها حوزه یبند دسته. 3جدول 

 مجموع کل ادیز رایتراکم بس ادیتراکم ز تراکم کم کم اریتراکم بس منطقه

1 98/66 37/25 65/7 0 43451335/23 
2 71/70 52/25 75/3 02/0 47337775/13 
3 54/31 55/44 90/23 0 29375603/60 
4 51/27 33/71 16/1 0 61244981/40 
5 46/89 54/10 0 0 53095803/82 
6 93/8 98/17 34/21 75/51 21443176/41 
7 61/14 57/60 26/19 56/5 15368235/81 
8 36/3 64/95 1 0 13239392/38 
9 54/43 91/39 55/16 0 19554122/68 
10 0 45/0 40/98 14/1 8059984/75 
11 0 81/15 93/61 26/22 12239839/84 
12 0 97/19 37/64 67/15 16024402/39 
13 12 31/47 69/40 0 12325823/17 
14 0/63 28/18 92/71 16/9 14559952/20 
15 41/13 93/27 55 65/3 28455351/90 
16 31/3 91/58 78/37 0 16449825/59 
17 0 0 100 0 7900797/69 
18 79/34 08/25 13/40 0 37207478/55 
19 41/43 71/28 88/27 0 20385638/76 
20 14/14 63/48 07/35 16/2 20282801/64 
21 77/75 23/24 0 0 51959890/18 
22 74/98 26/1 0 0 59521510.68 

 : نگارندهمنبع

 

در مرز مناطق  یقو یا هستهمتمرکز و  یساختار یریگ شکل دهندة نشان یسنت یتراکم کارکردها قیتلف ةنقش لیتحل

منتخب  یشده در بخش کارکردهایو قطب یا هسته تک یکربندیپ یمعنابه فرم نی. ااست 7 یتا حدودو  11، 6، 12

شکل گرفته است.  7و  6 ةبه منطق 12 ةشهر تهران از منطق یدر مرکز کانون سو شمال یانتقال ییگو نیهمچناست. 

 لیتحلذکر است  انیشامشهود است.  یجنوب ةمینسبت به ن یسنت یشهر بر کارکردها یجنوب ةمیتمرکز ن عالوه، به

 ةمیبه سمت ن یو تجار یصنعت یها تیفعال ،مثال یبرا دارد؛ تیاهم زیمختلف ن یها بخش کیاستقرار کارکردها به تفک

. اند گرفتهشهر را به خود  یشمال ةمین یسو سمت و یو گردشگر یادار ،یفرهنگ یو کارکردها اند شدهجهت داده  یجنوب

 دارد. ازین یو بررس لیخود به تحل یو در جا ستینپژوهش  نیموضوع ا یبخش لیالبته تحل
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 در شهر تهران یخدمات سنت یدهاکارکر یتراکم یها هیال قی. تلف1 ةنقش

 : نگارندهمنبع

 

 در شهر تهران (انیبن دانشاقتصاد  یکارکردهابرتر )خدمات 

 یانتفاع یا مجموعهاست که شرکت  نیا یاصلموضوع  اما، است شده انیب ها شرکت درمورد یمیمفاه حاضرپژوهش  در

 تیو با اهداف و موضوع فعال دارد قرار( یردولتیغ) یعموم ای یبخش خصوص اریدر اخت شتریکه باست  یرانتفاعیغ ای

که خدمات  است ییها شرکت یموضوع اصل ،پژوهش نی. در اشود یممستقر  ها آن رامونیپ ایمشخص، درون شهرها 

 .دنده ی( ارائه مAPSبه نام خدمات برتر ) انیبن دانشبر اقتصاد   یمبتن

 نیبا عناو انیبن دانشاقتصاد  ةحوزدر  یهزار شرکت خدمات 19از  شیحدود ب درمجموعموجود،  یبا توجه به آمارها

 .شود یمشاهده م  4دارند که در جدول  تیمختلف در شهر تهران فعال یها اسیمقمختلف و در 

هکتار را در شهر تهران اشغال  407شرکت موجود مساحتی بالغ بر  19694، 4ها و محاسبات جدول  براساس داده

. سهم این کارکردها در بافت ردیگ یدرصدی از مجموع مساحت شهر تهران را دربرم 65/0 ناچیزاند. این رقم سهم  دهکر

مناطق مختلف بسیار متفاوت است. در اما این وضعیت  ،و اثرگذاری چندانی ندارداست کالبدی شهر تهران ناچیز 

اند. البته این  منطقه اشغال کرده ترتیب بیشترین سهم را از مساحت به 3و  4، 7، 12ها در مناطق  شرکت ،اساس براین

دفاتر شرکتی در گرفت  هجینت توان یاما م ،دلیل مساحت کم این مناطق نسبت به سایر مناطق باشد بهمسئله ممکن است 

. کمترین حضور دفاتر شرکتی در میان مناطق تهران به مناطق استلحاظ کالبدی بیشتر از سایر مناطق  این مناطق به

 اختصاص یافته است. 18و  22، 21 وسیع شهری همچون
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 (1385سال شهر ) و اشتغالموجود در شهر تهران و سهم در کالبد  یها شرکتمربوط به مجموع دفاتر و  یها داده .4 جدول

 منطقه
مساحت 

 مترمربع()
 مجموع دفاتر

 مساحت نیانگیم انتعداد کارکن
 واحد

مساحت سهم از 
 نیانگیم مجموع منطقه

1 108527 597 812 4/1 181 24/0 

2 246623 1575 4132 6/2 130 50/0 

3 434052 2360 1729 0.7 144 48/1 

4 1501106 215 430 2 142 45/2 

5 22386 182 418 3/2 123 04/0 

6 197890 1799 77068 8/42 110 92/0 

7 384210 2910 1242 0/4 122 50/2 

8 65300 653 656 1 100 49/0 

9 44757 223 264 2/1 123 23/0 

10 56124 348 389 1/1 149 70/0 

11 183486 1548 1721 1/1 119 5/1 

12 566338 5479 5417 1 103 53/3 

13 13620 140 140 1 97 11/0 

14 17267 235 115 5/0 93 12/0 

15 87341 515 727 4/1 169 31/0 

16 11154 78 80 1 143 07/0 

17 21117 175 259 5/1 116 27/0 

18 8120 70 94 3/1 116 02/0 

19 6600 60 68 1/1 110 03/0 

20 69225 377 792 1/2 172 34/0 

21 14448 86 187 2/2 168 03/0 

22 12075 69 197 9/2 175 02/0 

 65/0 132 92/4 96937 19694 4071766 مجموع شهر

 

 ةیبر پا .واحدهاست نیه در اجادشدیا اشتغال زانی، مسنجش قابلتنها شاخص موجود و  ،یلحاظ اقتصادبه نیهمچن

 شاغلدر شهر تهران  یشرکت یها بخش درر نفر هزا 96از  شیب درمجموع 1385در سال ، 5موجود در جدول  یها داده

 کیبه تفک ینگاه بااما  ،نفر بوده است 5 باًیتقرکار توسط هر شرکت در تهران  یرویجذب ن نیانگیم ،بیترت نیا به. اند بوده

کت در هر شر مندکار 42از  شیبا ب 6 ةمنطق یعنی ؛شود یمشاهده م یریچشمگ یها تفاوت ،مختلف مناطق یبرا آمار نیا

منطقه بوده  نیفعال و بزرگ در ا یها شرکت یتمرکز اصل یلحاظ اقتصادبه، نیبنابرا ؛شغل را داشته است دیتول نیشتریب

 است.

دسته  7 در ها شرکت نیمختلف کارکرد ا یها دسته انیاز م رو شیپگرفته، در پژوهش صورت یها یبررسبا توجه به 

 .شود یم مشاهده 5در جدول  ها آن یکه تعداد و اطالعات کل شوند یم یبررس

 

 برتر یها شرکت یآمار ةجامعو  یبند دسته .5جدول 

 

ک یالکترون
 و مخابرات

 مهیب یبازرگان
غات و یتبل

 یابیبازار

و  یطراح
 چاپ

و  یمال
 یحسابدار

 نیمهندس
 مشاور

مجموع 
 کل

 6751 861 276 203 1879 1819 300 1413 مجموع
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 ها شرکت نی. تمام اردیگ یدربرم یکار ةحوز 7شرکت را در  6751 یلحاظ عددبه یآمار ةجامع، 5با توجه به جدول 

 .اند شدهاستفاده  یجهان اسیدر مق نیشیو در مطالعات پ اند خدمات برتر بوده ةدهند ارائه یها شرکتاز نوع 

 نیتراکم ا یها کانونقسمت  نیشده، در اانتخاب یها دستهمختلف در  یها شرکت ییفضا عیتوز یبررسپس از 

از  موضوع نی. اشود یم دهینام «خدمات برتر یشهر یها هسته»پژوهش  نیکه در ا شود یم نییتعفضاها  ایکارکردها 

و روش  AHPبا استفاده از روش  یگذار ارزشو  ها آن ییفضا عیو توز یمختلف شرکت یها هیال یانداز همیرو قیطر

را  ییها تفاوتو  ییفضا عیاز توز ینوع توان یمر دسته از خدمات است. در ه شده یابیمحاسبه و ارز Janks یتراکم

تراکم  یشده برامحاسبه یقیتلف ةنقشدر  نیکه در و همچنطور همان ،یقیتلف یها هیال یکل ی، اما در بررسکردمشاهده 

در  یبخش 5 یبند هدست. براساس دید 12و  3، 7، 6را در مناطق  یحداکثر یها تراکم توان یمبازتاب داشته است،  ها آن

در  عصریو ول یعتیدکتر شر یها ابانیخ نیب یا محدودهرا در  7و  6 ةمرز منطق توان یماطالعات،  گرید لیو تحل 2 ةنقش

تمرکز  یاصل ةمحدودکه  دانستدر شمال  میبزرگراه حک نیدر جنوب و همچن یو طالقان یفاطم ابانیشرق و غرب و خ

پهنه مراکز  نیا جز به نیو همچن دارد یفراوان یمحدوده گستردگ نی، اما ادشو یم محسوبخدمات برتر  یها شرکت

 :شود یم استنتاج ها لیتحلاز  ریزموارد  قیدق ینگاهدر  جه،یدرنتد. کر ییشناسا توان یم را یگرید

و انقالب در جنوب  ابانیدر غرب، خ عصریدر شرق، ول یعتیدکتر شر یمحورها ةدر محدود 7و  6 ةمنطق انیمرز م .1

 خدمات برتر در تهران است؛ یشرکت یها تیفعالتمرکز  یدر شمال کانون اصل میبزرگراه حک

 دیشه ،یمطهر دیشه یو در امتداد محورها یخط صورت بهفراوان،  یمحدوده با گستردگ نیشکل استقرار درون ا  .2

 یشرکت یه تراکم واحدهابردنام یو در عمق محورها است یو دکتر فاطم یطالقان ،یعتیدکتر شر عصر،یول ،یبهشت

 ؛شود یمکمتر 

شکل گرفته است  12و  11، 2، 3در مناطق  تر کوچکبا مساحت و ابعاد  یگرید یها کانون ،یبر کانون اصلعالوه .3

بوده است.  یانیشر یاصل یدر امتداد محورها یخط صورت به زین ها کانون نیکه شکل استقرار درون ا

 دارد؛ وجود زین یگرید یها هستهکانون،  نیا جز بهاست، اما  1 ةدر نقط ی، کانون اصلبیترت نیا به

 ؛شود یم دهید یمختلف شهر یها حوزهدر  یادیز ی، پراکندگها کانوندر سطح سوم استقرار و تراکم  .4

 .خورد یمبه چشم خدمات برتر  یها شرکت ییر جانماتهران د یشمال ةمیبه سمت ن یشیکامل گرا صورت به باًیتقر .5

 

 
 تهران یمجموع خدمات برتر در مناطق شهر یطح تراکم نسبس .3 مودارن

 : نگارندهمنبع
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 خدمات برتر در شهر تهران یکارکردها ی. پراکنش تراکم2 ةنقش

 : نگارندهمنبع

 

 یریگ جهینت

 تیآن مرکز فعال یکه ط است یروند انگریبتهران در  یسنت یمتمرکز کارکردها یها کانون یریگ شکلروند  یبررس

 در یسنت یکارکردها پراکنش و عیاست. توزده کربه جهات مختلف حرکت  یخیو تار یاز مرکز سنت وستهیتهران پ

 ةمنطقدر تهران،  یسنت یو بازرگان یتجار تیفعال ی. کانون اصلسازد یمروشن  یخوب بهرا  تیوضع نیاحاضر،  پژوهش

تهران است، اما در مقابل  یجنوب مةینش تسلط با بخ نیدر ا ،کلدربوده است.  17و  15از مناطق  ییها بخشو  12

شکل گرفته است.  ریاخ یها دورهدر  گری(، دو مرکز دیتهران ناصر ةپهنو  12 ةمنطقتهران )در  تیفعال یکانون سنت

 ( نقش و تسلط خود را حفظ نکرده است.CBDشهر ) یسنت یمرکز تجار زین یبازرگان یسنت تیدر فعال ،بیترت نیا به

از زمان  وستهیو اشتغال، پ تیفعال یها کانونو اثرگذار در  دیکارکرد جد گرید عنوان به یکارکرد ادار نیهمچن

به  ،یسنت یو استقرار در کنار کانون تجار یجوار همبوده است و از  تیوضع رییدرحال تغدر شهر،  یکالبد یاثرگذار

 نیاز ا تی. به تبعشوند یم محسوبکارکرد  نیا یکانون اصل 7و  6اکنون مناطق  که استکرده  دایپوق سسمت شمال 

نظر دارند. به یرا با کارکرد ادار یمکان یوستگیپ نیشتریب زین یو آموزش عال یگردشگر ،یفرهنگ یها کانونکارکرد، 

مکان،  یاجتماع تیهمچون هو ییهادر شهر تهران در رابطه با شاخص یمحور کارکرد ادارشمال یسمت و سو رسد یم

 .باشد طیمح یکالبد تیفیو ک یقتصادا یها شاخص

 یها شرکت وندیو پ یسازگار دیبا ،مورد مطالعه ةمحدوددر  یسنت یخدمات برتر با کارکردها یاکارکرده یدر انطباق کالبد

 لیدلهب درواقع،نظر قرار داد. دم شتریب ران،یا یدر ساختار متمرکز دولت ژهیو بهرا  یو دولت یادار یها تیفعالخدمات برتر با 

 مدنظر باشد. دیبا شتریب کارکردها نیا با یمکان ارتباط لیتحل ،یو ادار یمراکز دولت هب کارکردها نیا شتریب یوابستگ

 یسنت یخدمات برتر با کارکردها یها کانون یدرصد 70 یانطباق و همپوشان ،یکل تیدر وضع 3 ةنقش براساس

اما در سطوح دوم و  ،رسد یمبه حداکثر  یهمپوشان نیا 1 ةمرکز درجت ةو نقط یاصل در کانون ،ژهیو به. شود یم مشاهده

و  ها تفاوت نیخدمات برتر، ا یمحور کارکردهاو شمال یسنت یها تیفعالمحور جنوب یسو و سمت لیدلسوم تمرکز به

 .شود یم شتریفاصله ب
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است. در انطباق  کیتفک صورت به یسنت یها تیفعالخدمات برتر با  یاستقرار کارکردها لیتحل نه،یزم نیمهم در ا ةنکت

از  یو بخش 6 ةمنطق یجنوب ةدرون محدود ها بخش یدر برخ هرچندو  اند با هم متفاوت بوده ها کانون ،یتجار یبا کاربر

شهر  یتمرکز خدمات برتر در شمال کانون تجار یدرصد کانون اصل 80از  شیب اند، داشته یبا همپوشان 11و  12 ةمنطق

 .شود یم شتریفاصله ب نیسطح دوم و سوم ا یها کانوندر  ،ضمندر. ندارند یو با هم همپوشان دارندتهران قرار 

 دو نیا نیب یکامل یهمپوشان ،درمجموعاست.  یخدمات برتر با کارکرد ادار یارتباط و همپوشان لیتحل یاصل ةاما نکت

 ینیگزمکاندر سطح تهران  یادار یکاربر ییاز جانما یور دنبالهخدمات برتر در انطباق کامل و در  ییگو. دارد وجود کارکرد

در  یکربندیفرم و پ نیدر ارتباط با هم کامالً 3و  6 ةمنطق ةاستقرار خدمات برتر در محدود یساختار خط ی. حتاند شده

که در  دارد ازین هنیزم نیدر ا یلیتکم یها پژوهش به و ارتباط یکربندیپ نیا لیدال افتنی ،بیترت نیا بهاست.  یکارکرد ادار

 یدولت -یساختار متمرکز ادار مانند یلیدال ،یهمپوشان نیا درمورد توان یماما  ،گنجد ینمپژوهش  نیا یچارچوب موضوع

خدمات برتر و  یها شرکت یشهر درونو  یمل یاتیعمل ةقدرتمند و مستقل، حوز یبخش خصوص یریگ شکلکشور، عدم 

 .را برشمرد یو جهان یالملل نیبدر اقتصاد  یاثرگذارعدم تعامل و  ،یدولت یها مجموعهبا  شتریب یوابستگ

 یاز کارکردها ییدر استقرار و جانما هعمد طور بهکه  است ییهاتیفعالعنوان دسته  ییرایپذو  یکارکرد گردشگر

 ینطباق و همپوشانکارکردها در ا نیا ینیگز مکان شود یممشاهده  زیسطح ن نی. در اکند یم تیو... تبع یو بازرگان یادار

 دارند. 7و  6 ةو خدمات برتر در منطق یادار یها تیفعالشهر و  یدر مرکز سنت یتجار تیفعال یها هستها ب

 کارکرد دو نیا نیب را یو همپوشان یهمبستگ ینوع توان یم زین یو فرهنگ یآموزش عال یدر بخش کارکردها

شده  ییجانما یدر کنار سطح اول تمرکز آموزش عال ول تمرکز،در سطح ا یفرهنگ یها تیفعالکانون  اریز مشاهده کرد؛

 است. مشاهده قابل یاصل یها کانونسطح در  نیدو کارکرد در باالتر نیا یو همبستگ وندیاست. پ

 :شود یدرادامه ارائه م خالصه صورت به سهیمقا نیا جینتا گرید

 واحدهاست، اما در کنار  یلکردها و سهم مساحتلحاظ تعداد عمبه 6 ةمنطقتمرکز قاطع با  ،یدر بخش خدمات سنت

سه  نیا نیمحدوده در مرز ب یکانون تمرکز خدمات سنت ،بیترت نیا بهنام برد.  زین 12و  11از مناطق  توان یمآن 

لحاظ بهکانون  نیباالتر از ا یا پلهدر  7و  6مناطق  ةمحدودکانون تمرکز خدمات برتر در  که یدرحال ،استمنطقه 

 ینیگز مکان یبرا ریاخ ةده دو در تهران در تیحرکت کانون فعال یمعنابهامر  نیاست. ا افتهیستقرار ا یمکان

در گذار  ،لیتحل نیا براساس سمت بوده است. نیشهر به ا یتیمرکز فعال یجیو انتقال تدر انیبن دانشخدمات 

اول در مرکز  ةمحدود موجود، اتیس ادبد. براساکر ییشناسا توان یممرحله و محدوده را  3تهران  یتیمراکز فعال

مناطق  یمحدوده به مرزها نیانتقال ا 1370تا  1340 ةدر ده .داردقرار  12 ةدر منطق یو بازار کنون یتهران ناصر

از  یدیجد ةکه مرحل کند یم دییتأ حاضر. پژوهش کرد جادیاشهر تهران  تیدر مرکز یتحول اساس 6و  11، 12

سوم انتقال دانست  ةمرحلآن را  توان یم و است شده اجرادوم  ةمرحل ةمحدود یل شرقشما یانتقال با سمت و سو

 .است شده تیتثب 7 و 6 مناطق انیم مرز در اشتغال و تیتمرکز و تراکم فعال یاصل ةهستآن  یکه ط

 نین ا، اما دروکرد ییشناساو برتر  یاستقرار را در دو محدوده در بخش خدمات سنت یاصل یها کانون توان یم 

مربوط به هر  حیدر تشرآن را  توان یمکه  شود یم ییشناسااز خدمات  کیهر یها کانون، ها یبند دستهکارکردها و 

 یتیو فعال یتمرکز صنف ینوع ،یسنت یکارکردها ژهیو بهکارکردها  کیدر تفک جه،یدرنتد. کرکارکرد مشاهده 

 ةمنطق یشرق مةیندر  ی، ادار12 ةمنطقدر  یتجار را در تمرکز کارکرد تیوضع نیا توان یماست.  گرفته صورت

 .کرد مشاهده 21و  15، 18، 12مناطق در  یو صنعت 11و  6در مرز مناطق  ی، فرهنگ6

 یخدمات یکارکردها یعنی ؛برتر است یخدمات یبا کارکردها نینو یاستقرار در کارکردها ریتفاوت س گرید ةنکت 

جز بهغالب )طور  هب یکه خدمات سنتیدرحال ،اند دهیبرگزقصد استقرار خود تهران را م یشمال مةینطور کامل بهبرتر 
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کردن میدون و یجنوب -یشمال یکربندیپ به یحد تا امر نی. ااند شدهمتمرکز  یجنوب ةمین در( یادار یدر کاربر

 و یاجتماع لتمنز با محالت به انیبندانش یها تیفعال لیحاصل از تما ییفضا یبند قطبد. ردا میشهر اثر مستق

 .است داشته بازتاب پراکنش فرم نیدر ا ینوعبه ،شتریب یاقتصاد گاهیجا
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