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Abstract
Background and objective: The spatial structure of cities depends on the different and mutual relationships of all forces and factors in the 
city. These factors include market forces, activities, urban infrastructures and various services, which always have a complex and reciprocal 
relationship. In today's world, one of the basic challenges in cities is to create a balanced spatial structure that plays an important role in 
sustainable development. Development and creating an efficient multi-core spatial structure in metropolises like Tehran requires a balanced 
spatial distribution of population and activity cores. The factors of population and activity are the main elements of the spatial structure that 
have a direct and main effect on the creation or non-creation of desirable urban cores.  The Aim of this research is to evaluate and analyze the 
spatial structure of Tehran metropolis from the perspective of population and activity indicators in order to determine the state of balance or 
imbalance of the spatial structure as well as the state of urban functional cores.
Method: The research method is descriptive-analytical and based on spatial statistics calculations. The information and data used are collected 
from official and library sources and include information related to urban activities in the field of  employment. The activities are listed in seven 
(7) main industrial, commercial, administrative, educational and recreational, cultural and medical categories and are considered as functional 
cores. In order to analyze the distribution of functional cores of activities and the population of Tehran and the spatial patterns of activities, the 
methods of mean center, standard deviation ellipse, nearest neighborhood mean and geographical weighted regression (GWR) have been used.
Findings: The results of this research regarding the distribution of the spatial struc ture of the city of Tehran based on the indicators of activity 
and population and the relationship between these two indicate that the activity nuclei are in the form of a single nucleus and in some 
components in the form of multiple cores and the pattern of distribution of functional cores in the city has a cluster pattern.
Conclusion: Based on the results of geographic regression, there is an effective relationship between functional cores and population 
distribution in the city of Tehran, and this situation causes and aggravates traffic problems and congestion in the metropolis of Tehran. In 
this regard, it is necessary to strengthen the functional role of areas in which the relationship between these two indicators is weak (Region’s 
15-22-5-18) in order to reduce the burden of traffic and congestion in other saturated areas of the city (Region’s 3-6-7-11-12) And also be 
strengthened the multi-core spatial structure of the city.
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چكيده
زمينه و هدف: ساختار فضايي شهرها به روابط مختلف و متقابل تمامي نيروها و عوامل موجود در شهر بستگي دارد. اين عوامل مي تواند دربرگيرنده نيروي بازار، 
فعاليت ها، زيرساخت هاي شهري و خدمات گوناگون باشد كه همواره ارتباطي پيچيده و متقابل دارند. در دنياى امروز يكى از چالش هاى اساسى در شهرها، ايجاد يك 
ساختار فضايي متعادل است. شكل دهى و ايجاد ساختار فضايى چند هسته اى كارآمد در كالن شهر تهران نيازمند توزيع متعادل فضايي جمعيت و فعاليت در آن ها 
مى باشد. هدف از اين پژوهش، ارزيابي و تحليل ساختار فضايي كالن شهر تهران از منظر شاخص هاي جمعيتى و فعاليتى به منظور مشخص نمودن وضعيت تعادل يا عدم 

تعادل ساختار فضايي و همچنين وضعيت هسته هاى عملكردى شهرى است. 
روش: روش تحقيق انجام پژوهش، توصيفي-تحليلي و مبتنى بر محاسبات آمارفضايى مى باشد. اطالعات و داده هاى مورد استفاده، از منابع رسمى و كتابخانه  اى گردآورى 
مى شود و شامل اطالعات مربوط به فعاليت هاى شهرى در حوزه اشتغال مى باشد. به منظور تحليل نحوه توزيع هسته هاي عملكردي فعاليت ها و جمعيت شهر تهران و 
الگوهاى فضايى فعاليت ها، از روش هاى مركز ميانگين، بيضي انحراف معيار و ميانگين نزديك ترين همسايه و رگريسيون وزني جغرافيايي (GWR) استفاده شده است.   

يافته ها: يافته هاى اين پژوهش در خصوص توزيع ساختار فضايى شهر تهران بر اساس شاخصه هاى فعاليت و جمعيت و ارتباط بين اين دو گوياى اين است كه هسته هاى 
فعاليتى به صورت تك هسته اي و در بعضي مؤلفه ها به صورت چند هسته اي است و الگوي توزيع هسته هاي عملكردي در سطح شهر وضعيتى خوشه اى دارد. 

نتيجه گيرى: بر اساس نتايج رگرسيون جغرافيايي، بين هسته هاي عملكردي و توزيع جمعيت ارتباط مؤثرى وجود دارد و اين وضعيت در ايجاد و تشديد مشكالت ترافيكي و 
ازدحام در كالن شهر تهران نقش زيادي دارد. در اين راستا الزم است نقش عملكردى مناطقى كه در آن ها ارتباط بين اين دو شاخص ضعيف است (22-5-18-15) تقويت 

گردد تا از بارترافيكى و ازدحام در ديگر مناطق اشباع شده شهر (11-12-6-7-3) كاسته  شود و همچنين، ساختار فضايى چندهسته اى شهر تقويت گردد.
كليدواژهها: فعاليت، جمعيت، ساختار فضايي، هسته هاى عملكردى، كالن شهرتهران.
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مقدمه
با رخداد انقالب صنعتي، شهرها كانون تمركز فعاليت هاي اقتصادي، 
به ويژه صنايع و فعاليت هاي متمركز شدند. در نتيجه ساكنان روستاها 
شكل گيري  باعث  كه  آوردند  روي  شهرها  به  كار  جست وجوي  در 
كشورها  از  بسياري  در  روند  اين  پيامد  شد.  جديد  فضايي  روابط 
به ويژه كشورهاي رو به رشد مانند ايران، شكل گيري نابساماني در 
پراكنش جمعيت و ساختار فضايي  شهرها بود (فرناندز مالندو، رومن، 
ويركرون، پارينت پاوالپيسوا، 2013). رشد فزايندة جمعيت كشور و 
مهاجرت از روستاها سبب شد تا شهرها به دليل فقدان زيرساخت هاي 
شهري متناسب با پذيرش جمعيت، دچار گسيختگي كالبدي شوند 
روبه رو  ساختاري  چالش هاي  با  شهرسازي  و  شهرنشيني  فرآيند  و 
گردند كه ساختار فضايي نامناسب و تك هسته اي تمركزگرا يكي از 
آن ها مى باشد (شكويي، 1381). در طي چند دهه اخير نيز بسياري 
از تالش هايي كه براي بهبود وضعيت و هدايت و ساماندهي فضايي 
اين  است.  مانده  بي نتيجه  گرفته  انجام  تهران  مانند  بزرگ  شهرهاي 
-كه  شهر  ساختار  تحول  كه  مي شود  ناشي  آن جا  از  موفقيت  عدم 
ضوابط  و  فعاليت  و  جمعيت  بين  پيچيده  و  متقابل  اثر  اساس  بر 
در  نمي شود،  پيگيري  و  بررسي  اغلب  مي گيرد-،  شكل  مقررات  و 
نتيجه ساختار فضايي نامناسب و تك هسته ا ي با عملكرد ضعيف 
شكل مى گيرد و نتيجه اي جز آاليندگي و ترافيك و آشفتگي براي 

كالن شهر در برندارد (فرناندز مالندو و همكاران، 2013).
در واقع، ساختار فضايي مورد بحث، پارامتري است كه محيط 
اين  در  مي گيرد.  شكل  انساني  كنش هاي  كمك  به  و  آن  به واسطة 
و  رياضي  قانون مندي هاي  و  فضايي  روابط  از  فضايي  نظم  ميان، 
بين  دوگانگي  بر  تأكيد  با  و  مى يابد  تكامل  آن  بر  حاكم  آماري 
ساختار و عامل انساني و محيطي رشد و شكل مي گيرد و نه به عنوان 
تعريف  سازمان دهي  و  تنظيم  فرايند  يك  عنوان  به  بلكه  نظم،  يك 
مي شود (دالديستيما، 2006 ). وقتي يك جامعه شهري بدون الگوي 
خاص و مشخص رشد مي كند، پيچيدگي ساختار فضايي شهري آن، 
مانع تحقق پذيري بسياري از تالش ها براي تنظيم و سازمان دهي و 
برقراري ارتباط بين سياست شهري و شكل شهر مي شود (مك ميالن 
ومك دونالد، 1997). با توجه به نبود شبكه حمل و نقل و ساختار 
بسته شهرها در گذشته، ساختار فضايي ابتدا به صورت مدل هاي تك 

جمعيت  مكاني  پراكنش  اصل،  در  هسته اي  تك   مدل  بود.   مركزي 
در اطراف يك هسته اشتغال در مركز شهر بود. مدل تك هسته اي 
امروزه نيز براي شهرهاي كوچك مدل مناسبي است و باعث انطباق 
فضايي فعاليت با جمعيت مي شود. ليكن براي كالن شهرهاي بزرگ 
و در حال رشد، مدل هاي چندهسته اي براي سيستم هاي چند مركزي 
فضايي  ساختار  الگوي  اين  فراگيرشدن  مى باشند.  ضروري  فرعي 
مالي،  مشكالت  دليل  به  تهران  مانند  كالن شهرى  در  جمعيت  در 
و  منطقه بندى  مقررات  نزديك،  و  مناسب  مسكن  به  دسترسي  عدم 
دورتر  بسيار  كه  است  مكانهايي  در  زندگي  به  اجبار  يا  گرايش 
وضعيت  اين  ويو،1997).  (سيرويرو،  مى باشد  كارشان  محل  از 
باعث مى شود بين ساختار فضايي شهرها و سفرهاي كاري، ارتباطي 
مؤسسات  و  خانوارها  مكانگزيني  بگيرد.  شكل  اساسي  و  نزديك 
موجب  مى گذاردو  تأثير  روزانه  جريانهاي  بر  اقتصادي  مختلف 
شكل گيرى آن ها ميشود. هم زمان سفرهاي كاري ميتوانند شاخص 
در  (برتود،2001).  شوند  محسوب  كارايي  سنجش  براي  مناسبي 
عين حال، يكي از چالش هاى اساسى شهرسازي امروز، رشد و توسعة 
از  ناشي  موجود،  ناكارآمديهاي  كه  مى باشد  كالنشهرها  بيروية 
ضعف ساختار فضايي آن است. ساختار فضايي تكهستهاي باعث 
ناكارآمد  فضايي  ساختار  واقع  در  ميشود.  زيادي  مشكالت  بروز 
تك هستهاي، باعث توزيع نامتناسب كاربرىها مى گردد و همچنين 
به دليل افزايش فواصل بين مبدأ و مقصد، منجر به هزينههاي بيشتر 
براي مبادالت مى شود كه همين موضوع، سبب افزايش طول شبكة 
زيرساختهاي شهري و هزينههاي سرمايهاي و جاري آن ميگردد 

(لين، آالن و سوى،2015).
همان گونه كه ذكر شد، يكي از مشكالت اصليكالن شهر تهران، 
وجود يك هستة قوي تجارى - ادارى منطبق با بافت تاريخى تهران 
و محدوده هاى مركزى شهر است كه حوزه نفوذ قوى و تمركز بيش 
از حد خدمات مالى و ادارى اين محدوده باعث تجمع رفت و آمدها 
از منطقة كالن شهري و كل كشور مى شود و با توجه به نبود برنامه 
كشور  سطح  در  ادارى  و  مالى  خدمات  و  ثروث  توزيع  مشخص 
از يك طرف و از طرف ديگر، عدم برنامه ريزى در حوزه اقتصاد، 
جمعيت و ترافيك به منظور شكل گيرى هسته هاى مختلف در كل 
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عرصه تهران؛ ساختار فضايى شهر، دچار پيچيدگى مى گردد. لذا نياز 
داراى  مناطق  تقويت  و  عملكردى  هسته هاى  شناسايى  با  تا  است 
پتانسيل؛ روند ساختار فضايى شهر به سمت چند هسته اى سوق داده 
شود و از نقش بازدارنگى فعاليت ها در ايجاد و تقويت تك هسته ها 
كاسته شود. بدين منظور در اين پژوهش ابتدا به شناسايي اشتغال 
و  شده  پرداخته  مختلف  حوزه  هفت  در  تهران  شهر  سطح  در  پايه 
وضعيت پراكنش هسته هاى مختلف فعاليتى و عملكردى شناسايى 
هستههاي  نقش  آمارفضايى  تحليل هاى  از  بهره گيرى  با  سپس  و 
تبيين  تهران  شهر  كالن  فضايي  ريختگي  به هم  ايجاد  در  عملكردي 

شده است.
آن،  در  كه  است  فضايي  فرايند  محصول  فضايي،  ساختار 
سازمان  طبيعي  و  اقتصادي  اجتماعي،  فرايندهاي  وسيلة  به  فضا 
داخلي  اجزاء  و  عناصر  استقرار  محل  از  سازمانيابي  اين  مي يابد. 
جزء  هر  استقرار  محل  مي پذيرد.  تأثير  فضايي  پراكندگي  يك 
به  نسبت  جزء  هر  جايگاه  و  ديگر  اجزاء  از  يك  هر  به  نسبت 
ميدهند  شكل  را  فضايي  سازمانيابي  توأم،  و  هم  با  اجزاء،  همة 
آرايش  از  فضايي،  ساختار  واقع  در   .(2014 ديروزا،  و  (صلواتى 
و  اجتماعي  طبيعي،  فرايندهاي  نتيجة  -كه  پديدهها  سازمانيابي  و 
فضايى  ساختار  عمومي  عناصر  ميآيد.  وجود  به  است-،  اقتصادي 
مسيرهاي  و  نقل  و  حمل  شبكههاي  خطوط  دربرگيرندة  شهر،  يك 
بازارخردهفروشها  توليدي،  كارخانههاي  خريد،  مراكز  تجاري، 
تراكم  و  كلي  صورت  به  ساكن  جمعيت  تراكم  و  عمدهفروشها  و 
جمعيت زيرگروهها مى باشد (پژوهان، 1392). ساختار فضايي شهر 
نيروهاي  و  عوامل  اين  تأثيرپذيري  و  تأثيرگذاري  تعامل،  ماحصل 
مختلف سازنده و تصميمگيريهاي سياسي و مديريتى راهبردى در 
بطن يك فرايند تاريخي مى باشد (دير و فلوستى، 1998). ساختار 
فضايي كالن شهرها بسيار پيچيده و مابهازاي كالبدي تعامالت مابين 
مالياتي  مقررات  و  قوانين  توپوگرافي،  زيرساخت،  بازار،  نيروهاي 
و زمين در  طول  قرن ها مى باشد و در واقع، ساختار فضايي شهر، 
تأثير تعيينكننده اي بر كارايي اقتصادي و كيفيت محيطي در شهرها 
 .(2003 مالپزى،  و  (برتود  دارد  عملكردى  هسته هاى  وضعيت  و 
همچنين، ساختار فضايي در اين مگاپليس ها مي تواند در طى فرايند 
تمركز  از  درجهاي  عنوان  به  شهر  عملكردى  هسته هاى  شكل گيرى 

بيان  يكديگر  بر  آن ها  تأثيرپذيرى  و  اشتغال  و  جمعيت  فضايي 
و  فعاليتى  مراكز  اهميت  و  تعداد  واقع،  در  (الله پور،1380).  شود 
عاملى  عنوان  به  شهر،  سطح  در  آن ها  پراكنش  نحوه  و  عملكردى 
مهم در تعيين وضعيت تك  هسته اى يا چند هسته اى بودن شهر و 
نحوه توزيع پديدهها در فضاي جغرافيايي تعريف مىشود (هورتن 

و رينالد، 1971).
ساختار  بر  منفى  و  قوى  تأثيرات  مولد،  فعاليت هاى  و  صنعت 
بُعد  در  تأثيرگذارى  بيشترين  همچنين  و  گذاشته اند  تهران  شهر 
محيط زيستى شهر در جهت منفى داشته اند. در واقع، اشتغال و ايجاد 
ساير  به  نسبت  بيشترى  نسبى  اهميت   ، مستقيم  شغلى  فرصت هاى 
متغيرهاى مهاجرپذيرى در مجموع متغيرهاى تأثيرگذار بر ساختار 
كالبدى فضايى شهر تهران داشته است (فصيحى و پريزادى، 1399).

مروز  به  شهرى  هر  در  تجارى  و  تاريخى  ساختار  طرفى  از 
انسجام  و  عملكرد  گرفت.  خواهد  قرار  شهر  گسترش  تأثير  تحت 
محدوده تاريخي و ارتباط آن با ساختار كل شهر با تأثيرپذيري از 
اين  دروني  ساختار  و  شده  كمتر  زمان  مرور  به  كالبدي،  تغييرات 
بخش  همچنين  است.  نخورده  پيوند  شهر  كلي  ساختار  با  محدوده 
تغييرات  از  تأثيرپذيري  با  بافت،  هويتي  ارزش هاي  از  عظيمي 
اهميت  و  محدوده  اصلي  عناصر  فضايي  پيوستگي  و  رفته  بين  از 
عملكردي راسته هاي تاريخي تضعيف شده است؛ از اين رو تغييرات 
سريع كالبدي در دوره هاي اخير بر ساختار فضايي محدوده تاريخي 

تأثيرات منفي داشته است (عابدينى و همكاران، 1398).
تأثيرگذار  عامل  يك  عنوان  به  هسته اى  چند  فضايي  ساختار 
مى باشد.  مطرح  شهر  سطح  در  آمدي  و  رفت  رفتارهاي  در  حياتي 
بر  شهري  رشد  الگوهاي  طريق  از  ساختار  اين  در  فضايي  تغييرات 
به  منجر  شهرها  فضايي  تغييرات  ميگذارد.  تأثير  سفر  ويژگيهاي 
(سچوانن،  ميشود  اقتصادى  فعاالن  و  ساكنين  رفتارهاي  تغييرات 
ديلمان، ديجست، 2003). در اين راستا مى توان اين مسأله را مطرح 
زدايي  تمركز  با  هستهاي  چند  فضايي  ساختار  تكامل  آيا  كه  نمود 
بيشتري  فرصتهاي  ميتواند  تهران  مانند  مگاشهرهايى  در  اشتغال 
براي افزايش رقابت فضايي بين انتخاب مكان شغل و محل مسكن 
آاليندگى  حجم  و  بارترافيكى  ميزان  از  و  كند  فراهم  ساكنين  براى 
 .(1376 (سعيدنيا،  بكاهد  شهرى  زيست محيطى  چالش هاى  و 



فصلنامه د           انش پيشگيرى و مد           يريت بحران / د           ورة دوازدهم، شمارة چهارم، زمستان 1401   426

براى  شاخص  ويژگى  يك  و  مهم  مزيت  يك  شدن  هستهاي  چند 
پايداري  براي  پيشنيازي  عنوان  به  و  مى باشد  دنيا  در  كالن شهرها 
واقعيت  يك  اين  و  مى باشد  ابرشهرها  در  متوازن  توسعة  و  بيشتر 
است كه هر كالن شهرى اگر بخواهد به سمت توسعه پايدار و كاهش 
چالش هاى زيست محيطى و ترافيكى پيش برود، نياز است به تدريج 
از مدلهاي استاندارد تك هستهاي به سمت ساختار فضايي متعادل 
و تراكم عملكردي چند هستهاي سوق پيدا كند (سلطانى، 1390).

با  جهانى  نوين  نظم  تأثير  تحت  اخير  قرن  در  تهران  كالن شهر 
شتاب زياد رشد كرده و اين رشد سريع سبب تحوالت و تغييرات 
ادارى،  اقتصادى،  تمركز  است.  شده  آن  فضايى  شكل  در  مهمى 
سياسى، فرهنگى، ادارى و خدماتى در تهران، زمينه اشتغال وسيعى 
شكل  در  عمده اى  تغييرات  سبب  هم زمان  كه  است  كرده  فراهم  را 
فضايى شهر نيز شده است و متعاقبًا مشكالت زيست محيطى شديد 

به شهر تحميل نموده است (رفيعيان و شالى، 1391).
نحوه  و  جمعيتى  بافت  است  نياز  مهمى  چنين  به  دستيابى  براى 
توزيع ساكنان و نيازهاى آن ها از يك طرف و عملكرد هسته ها و 
محورها و كانون هاى فعاليتى بررسى و سنجيده شود و در واقع، يك 
آن  مرتبط  عملكرد  و  شهري  ساختار  بررسي  براي  اطالعاتي  ابزار 
بررسى  همكاران، 2014).  و  (صلواتى  گردد  فراهم  شهر  سطح  در 
مطالعات و تكنيك هاى مرتبط با دستيابى به راه كارهاى فنى و علمى 
ايجاد و شكل دهى شهر چندهسته اى گوياى اين است كه از اواسط 
در  تئوريك  چهارچوب  يك  عنوان  به  هستهاي  چند  شهر   ،1990
همچنين  و  كالنشهري  مناطق  فضايي  تحليل سازمان دهى  و  تجزيه 
امروزه  است.  گرفته  قرار  توجه  مورد  محلي  مداخلة  ابزار  يك 
پيش نيازي  دانش،  يك  عنوان  به  هستهاي  چند  شهري  گسترش 
شده  محلي  پراكندگي  كاهش  در  متوازن  توسعة  و  پايداري  براي 
است  شده  تبديل  سياسي  هدف  يك  به  كامًال  كه  مفهومي  است؛ 
يك  عنوان  به  هستهاي  چند  توسعة  مسترد، 2001).  (كلوسترمن، 
استراتژي در ارتقاء بيشتر توسعة متوازن و متعادل مناطق در اروپا 
و امريكا مطرح مى باشد. اين هدف از طريق مداخالت بومى گرايانه 
به جاي سياستهاي باالبه پايين بدون در نظر گرفتن ابعاد منطقهاي 

قابل دستيابي است (ديالديتيما، 2013).
پژوهش هاى متعددى كه در خصوص نقش فعاليت ها و جمعيت 

در روند ايجاد يا عدم ايجاد شهر چند هسته اى صورت گرفته است 
و  برنامهريزي  در  مهم  موضوع  چند  شدن  روشن  به  بزرگي  كمك 
سياستهاي شهري نموده است. بسياري از برنامهريزان معتقدند كه 
الگوهاي اشتغال و سكونت منسجم و چند هسته اى و كارآمد، منعكس  
كننده الگوهاي توسعة شهرهاي برنامهريزي شده توسط برنامهريزان 
براي  پذيرفتني  راهبرد  يك  عنوان  به  و  است  سياستگذاران  و 
كالن شهري  مناطق  در  ازدحام  و  محيطزيستي  چالش هاى  كاهش 
بزرگ از طريق كاهش جدايي فضايي بين محل كار و محل سكونت 
در نظر گرفته شده است كه در نهايت منجر به كاهش در رفت و 
آمد اضافي ميشود (بذرگر، 1384). از  اين رو در اين پژوهش نيز 
سعى بر آن است با استفاده از ابزارهاى آمارى و تحليلى، وضعيت 
هسته هاى عملكردى و انطباق آن با تراكم جمعيتى در شهر تهران 
را سنجش نمود و در صورت لزوم، راهبردهاى ضرورى به منظور 
تقويت عملكرد هاى چند هسته اى منطبق با تراكم جمعيتى به منظور 
كاهش مشكالت محيطزيستي، ازدحام در مناطق كالن شهري و در 

نهايت شكل دهى شهرى با رويكرد توسعه پايدار، ارائه كرد.
آلن برتاد در سال2000، در مقالهاي تحت عنوان "كالن شهر: 
اندازهگيري سازمان فضايي هفت شهر بزرگ" نتيجهگيري ميكند 
كه ساختار فضايي يك شهر با دو جزء مكمل تعريف ميشود: الف- 
 توزيع فضايي جمعيت كه به عنوان دادههاي سرشماري ثبت شده اند؛ 
از  آنها  كه  زماني  مردم  توسط  شده  ساخته  سفرهاي  ب-  الگوي 
محل اقامت خود به محل كارشان، مدارس، مغازهها، گردهماييهاي 
اجتماعي و هر مكان ديگري كه آنها كار مولد يا فعاليت اجتماعي 
بيان   (1997) مكدونالد١  و  مك ملين  ميروند.  داشت،  خواهند 
مزاياي  غيرپارامتري  تحليلهاي  برآورد  شيوههاي  كه  ميدارند 
ميكنند،  ارائه  هستهاي  چند  شهرهاي  مدلسازي  براي  را  متمايزي 
زيرا از انعطافپذيري كافي براي بررسي هرگونه نقص در مكانهاي 
پيراموني برخوردار ميباشند. گريك و نگ٢ (2001) هدف پژوهش 
خود را ارائه يك تعريف آماري در مورد مراكز فرعي اشتغال براي 
هوآالچين٣  و  لسلى  ميكند.  عنوان  هستهاي  چند  شهري  نواحي 
(2006) در پژوهش خود در مورد شهر فونيكس به بررسي الگوي 
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اقتصادي  ساختار  نويسندگان  پژوهش  اين  در  پرداختهاند.  فضايي 
منطقه مركز تجاري شهر CBD و پنج مركز فرعي را مورد مقايسه 

و تطبيق قرار دادند. 
كه  ميكنند  مطرح   (2013) همكاران  و  فرناندز-مالدونادو١ 
چند  ساختارهاي  تشكيل  بررسي  به  محلي  مطالعات  از  بسياري 
دهه1990  از  -كه  چشم گير  فضايي  تحوالت  و  تغيير  و  هستهاي 
است-،  داده  رخ  التين  آمريكاي  كشورهاي  كالنشهري  مناطق  در 
معطوف شده است. ژوزف و وانگ٢ (2010) به بررسي الگوهاي 
پرداختند.  هائيتي -  پايتخت  پرتوپرنس -  شهر  در  جمعيتي  تراكم 
اساس  بر  هستهاي  چند  و  هستهاي  تك  مدلهاي  از  منظور  بدين 
دادههاي سرشماري سال 2003 در سطح منطقه و ناحيه شهر استفاده 
و  كاركردها  ضعيف  برازش  توان  از  حاكي  رگرسيون  نتايج  شد. 
چند  عملكردهاي  ميزان  افزايش  و  هستهاي  تك  عملكردهاي 

هستهاي بوده است. 
چند  مدل  بررسي  به  پژوهشي  در  همكاران (1390)  و  زياري 
هستهاي و چند مركزي شهر و كالنشهرِي شهر كرج پرداختهاند و 
هدف از اين پژوهش را معرفي ساختار فضايي چند هستهاي و چند 
مدل  علمي  بررسي  با  كرج  كالنشهر  سامان دهى  فضايي  و  مركزي 
الگوي  كه  ميدارند  بيان  و  ميكنند  عنوان  پيترهال  هستهاي  چند 
توسعه چند هستهاي با كالبد، اقتصاد و وضعيت شهرهاي كنوني و 
بهويژه كالنشهرها منطبق و متناسبتر است. نظريان (1370) در 
اشاره  تهران  فضايي  گسترش  و  توسعه  با  ارتباط  در  خود  پژوهش 
ميكند اين گسترش فضايي عالوه بر پيدايش كويها - محالت و 
شهركهاي جديد، هستههاي جمعيتي كوچكي را كه به صورت قريه 
صورت  به  جديد  مهاجرين  پذيرش  با  بودند  گرفته  شكل  آبادي  و 

قطبهاي متمركز جمعيتي درآورده است (زيارى، 1390).
"مدل  عنوان  با  مقالهاي  در  سال1390،  در  همكاران  و  رزاقي 
چندهسته اي و چند مركزي شهر و كالن شهري، از نظريه تا عمل، 
چند  توسعه  الگوي  كه  كردند  نتيجهگيري  كرج"  شهر  مورد  در 
هستهاي مناسب اين شهر ميباشد و با سامان دهي شهر براساس اين 
از  را  خود  شغلي  و  روزمره  احتياجات  و  خدمات  شهروندان،  الگو، 
كانونها و محورهاي مجهز شهري در باالترين سطح از همان هسته 
1.  Fernández-Maldonado
2. Joseph and Wang

سكونتي خود تأمين مى كنند.
توجه به ساختار فضايي شهر و يافتن راهحلهايي براي كنترل 
جنبههاي  بهويژه  مختلف،  جنبههاي  از  شهر  شكل  تحول  هدايت  و 
به  منظر  اين  از  پژوهش  بنابراين،  مى باشد.  مهم  بسيار  اقتصادي، 
شهري  فعاليت هاي  انطباق  ميزان  و  شهري  فضايي  ساختار  بررسي 
عملكرد  و  ساختار  يعنى  شهرى  مهم  مسائل  همچنين  و  جمعيت  و 
و  روش ها  طريق  از  شهر  هسته اى  چند  الگوى  قالب  در  فضايى 

تحليل هاى متناسب با آن مى پردازد.
اجتماعي،  اقتصادي،  ديناميك  برخوردهاي  اينكه  به  توجه  با 
اثرگذاري  باعث  گذشته  دهـههاي  زيسـت محيطـي  و  فرهنگـي 
شهرنشـيني،  رونـد  شـهرها،  كالبـدي  و  فضايي  وضع  بر  شديد 
بافت  مجموعة  سپس  و  شهرها  مراكز  در  به ويژه  كالبدي  تحـوالت 
ساختاري  تحوالت  نهايت،  در  و  نقش هـا  انتقـال  و  نقـل  شـهري، 

شهر شده است. اهداف مشخص تحقيق عبارت است از:
تعيين الگوي پيكر بندي هسته هاي فعاليت و كانون هاي جمعيتي • 

شهر تهران.
شناخت هسته هاي فعاليت و كانون هاي جمعيتي شهر تهران از • 

نظر عملكرد و ساختار در وضع موجود و آتي
همچنين مبناى پژوهش جوابگويى به پرسش هاى ذيل مى باشد:

شكل گيري هسته هاي مختلف فعاليت و كانون هاي جمعيت در • 
شهر تهران از نظر عملكرد و ساختار چگونه مي باشد؟

نقش انطباقى كانون هاي جمعيتي و فعاليت هاى شهري در نحوه • 
شكل دهى ساختار فضايىشهر تهران چيست؟

موقعيت محدوده مورد مطالعه
محدوده مورد مطالعه منطبق بر محدوده شهرى تهران (مناطق22گانه 
شهردارى تهران) مى باشد. شهر تهران، پايتخت و پرجمعيت ترين شهر 
ايران، در شمال كشور و در دامنه رشته كوه البرز قرار دارد. اين شهر 
حدود پنج درصد جمعيت كل كشور را در خود جاى داده  است. شهر 
تهران از غرب به كرج، از شرق به شهر پرديس، از شمال به ارتفاعات 

البرز و از جنوب به دشت ورامين ختم مى شود.
نزديك ترين مركز استان به تهران كرج است كه 44 كيلومتر با 
تهران فاصله دارد و پس از آن قم با 144 كيلومتر و قزوين با 147 

كيلومتر فاصله نزديك ترين شهرها به تهران هستند.
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روش 
اين تحقيق از نظر روش توصيفي- تحليلي مى باشد. ابزارهاي جمعآوري 
اطالعات به صورت اسنادي وكتابخانهاي بوده است. تجزيه  و تحليل با 

استفاده از روشهاي آمار فضايي و توزيع فضايي انجام شده است.
در اين راستا ابتدا دادههاي فعاليتى شهر تهران در سال1399 در 
هفت گروه فعاليتى (تجارى، فرهنگى، صنعتى، تفريحى، آموزشى، 
درمانى، ادارى) مورد بررسى و تحليل قرار گرفت (شكل شماره2 ) 
از  استفاده  با  آمارى  اطالعات  فضايى  تحليل  منظور  به  سپس  و 
تهران  عملكردى  هسته هاى  پراكنش  وضعيت   “ArcGIS" نرم افزار 
براي  ادامه  در  گرديد.  استخراج  مذكور  فعاليتى  گروه هاى  در 
بيضي  منحني  از  شهر  عملكردي  هسته هاى  توزيع  الگوهاي  تبيين 
از  شهري  هستههاي  توزيع  براي  ميانگين،  مركز  و  معيار  انحراف 
تراكم تخمين كرنل، تحليل خوشهاي فضايي چند فاصله اى و براي 
از  عملكردي  هستههاي  و  جمعيت  بين  فضايي  ارتباط  مدلسازي 

رگرسيون وزني جغرافيايي استفاده شد (شكل شماره1).

شكل 1. مدل مفهومى پژوهش  (مأخذ: نگارندگان)

شكل 2. نمودار مفهومى شاخص هاى پژوهش(مأخذ: نگارندگان)

تحليل هاى آمارفضايى
بيضى انحراف معيار

  توزيع بسيارى از پديده  هاى جغرافيايى در فضا به گونه  اى است كه 
ممكن است جهت دار باشد و نتوان آن ها را با دايره نشان داد. در اين 
مورد مى توان با محاسبه واريانس محورهاى x و y به طور جداگانه 
و مستقل، روند و جهت توزيع پديده  ها در فضا را نشان داد. اين ابزار 
صورت  به  فضا  در  جغرافيايى  عوارض  توزيع  آيا  كه  مى دهد  نشان 
جهت دار توزيع شده  است يا خير. در واقع، انحراف معيار، يكى از 
شاخص هاى پراكندگى است كه نشان مى دهد به طور ميانگين داده ها 

چه مقدار از متوسط فاصله دارند.
مركز ميانگين

مركز ميانگين شناخته  شده  ترين و وسيع ترين مقدار متوسطى است 
كه مورد استفاده قرار مى گيرد و توصيف  كننده مركز توزيع فراوانى 
مقادير  حتى  مقادير  همهى  به  ميانگين  واقع،  در  مى باشد.  داده ها 
خيلى بزرگ يا خيلى كوچك ارزش يكسانى مى دهد و قادر است 

به طور كامل ترى از داده ها استفاده كند. 
آماره موران عمومي 

براي  ميتوانيم  را  عمومي  موران  فضايي  خودهمبستگي  تحليل 
كار  به  ناحيه  يك  كل  در  متغير  يك  فضايي  ويژگيهاي  توصيف 
ببريم و با استفاده از آن، ميانگين تفاوت فضايي بين همه عوارض 
را  آنها  مجاور  (پيكسلهاي)  عوارض  و  فضايي  (پيكسلهاي) 

شكل (3). موقعيت محدوده مورد مطالعه
مأخذ: طرح تفصيلى شهر تهران،1399
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تعريف  ذيل  رابطه  صورت  به  عمومي  موران  آماره  كنيم.  شناسايي 
ميشود (كيانى،كاظمى، 1394).

يا  فاصلهاي  متغير  ضريب   xi نواحي،  تعداد   n رابطه  اين  در 
نواحي  بين  وزن   wij و  ميانگين   i ،xناحيهاي واحدهاي  در  نسبي 
i و j را مشخص ميكند. تفسير ضريب موران بدينصورت است 
كه بين مقادير 1- تا 1+ محاسبه ميشود. اگر مقدار آماره موران به 
سمت 1+ حركت  كند نشان از يك الگوي خوشهاي باال و متمركز 
در محدو ده مورد مطالعه دارد. اگر آماره موران به سمت 1- حركت 
نمايد مبين يك الگوي پراكنده در ناحيه جغرافيايي مى باشد. مقدار 
نزديك به صفر، گوياي يك الگوي تصادفي و غير معنيدار در سطح 

اطمينان مورد نظر است.
تحليل خوشهاي فضايي چندفاصلهاي (تابع k رايپلي)

تحليل خوشهاي فضايي چندفاصلهاي كه به تابع k رايپلي نيز معروف 
است، ابراز منحصر به فردي است كه به كمك آن ميتوان تجمع و 
يا پراكندگي عوارض را بر اساس فواصل مختلف و يا مقياسهاي 
فضايي متفاوت اندازهگيري نمود. تابع k بر پايه شمارش نقاط موجود 
در همه فواصل موجود ميان نقاط قرار دارد، در نتيجه مانند ميانگين 
كالسهاي  نميشود.  استفاده  فاصله  حداقل  از  همسايه  نزديكترين 
فاصله از قبل تعيين مى شود و بهصورت حريمهايي در اطراف هر 
يك از نقاط ترسيم شده است. شمارش تعداد نقاطي كه در هر يك 
از حريمها قرار ميگيرد، مبناي محاسبه تابع k رايپلي خواهد بود. 
همكاران،  و  (علوى  ميشود  تعريف  ذيل  رابطه  اساس  بر  تابع  اين 

.(1392

كه در آن  مقدار تابع k در فاصله  d است، i(dij) مجموع 
نقاط و اگر فاصله  i تا  j كمتر از مقدار d  باشد I(dij)1=1 خواهد 
بود؛ و در غير اين صورت I(dij)1=0  است.  A مساحت منطقه و 
n تعداد كل نقاط موجود در محدوده مورد مطالعه مى باشد. w نيز در 

صورتيكه تصحيحات لبهاي انجام نشود، برابر يك فرض ميشود.

(GWR)رگرسيون وزن دار جغرافيايى
برآورد حداقل مربعات از ضرايب مدل رگرسيون در اين مدل، خطي 
اختالف  كه  بهگونهاي  ميآورد،  پديد  را  برازش  بهترين  با  مستقيم 
مقادير پيشبيني از مقدار مشاهده شده آنها، كمينه گردد. توانايي 
اهميت  با  بسيار  جغرافيايي  مطالعات  در  پديدهها  فضايي  نمايش 
است، لذا نتايج مدل GWR ميتواند به صورت فضايي نمايش داده 
بررسي  و  باقيماندهها  و  تشخيص  تخمينها،  ارائه  قابليت  و  شود 
عميق تغييرات محلي در ارتباط با فضاي تحليل حاصل از اجراي 
مدل به صورت نقشه را به وجود آورد. اين مدل از توابع هموارسازي و 
رگرسيون محلي نشات گرفته است كه بر پايه قانون اول جغرافيا بنا 
شده است. فرم كلي مدل GWR با توسعه رابطه 4 به بُعد فضايي، 
در رابطه رگرسيون حداقل مربعات معمولي ديده ميشود. همان گونه 
ضرايب  فضايي،  رگرسيون  و   OLS رگرسيون  برخالف  شد  ذكر  كه 
به دست آمده در GWR در هر مختصات فضايي (ui, vi) مقدار 

مخصوص به خود را دارد (نيك پور و همكاران، 1397).

 yi ،امkمتغير مستقل xki ،ضريب رگرسيون βk در اين مدل
 i) فضايى مختصات  در  همگى  مدل،  باقيمانده   i و  وابسته  متغير 

ui,vi) مى باشند.

يافته ها
تحليل توزيع اشتغال

است  اين  گوياى  تهران  شهر  در  اشتغال  شاخص  وضعيت  بررسى 
شدن  كم رنگ  و  تهران  در  صنايع  از  درصد  از 20  بيش  تمركز  كه 
و  اشتغال  توليد  و  ثروت  تمركز  در  استان ها  ساير  نقش  تاريخى 
حمايت مستقيم از صنايع در چند دهه اخير، رشد شتابان تهران را 
به گونه اى رقم زده است كه كه تا به امروز شاهد عوارض آن هستيم. 
مقايسه دو دوره آمارى سال هاى1375 و 1395 نشان مى دهد كه در 
دوره سرشمارى 1375، نرخ اشتغال در نواحى مختلف شهر تهران از 
89/7 تا حداكثر 99/5 درصد بوده است، در حالى كه نرخ اشتغال 
 99/6 حداكثر  تا  درصد   90 حداقل  بين   ،1395 سال  براى  تهران 
داده  نشان  ذيل  شكل  در  كه  همان گونه  طرفى  از  است.  بوده  درصد 

)+ ,( 0)=,( 
)
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شده است، درسال1390، 38/1 درصد از جمعيت 10 ساله و بيشتر 
شهر تهران جمعيت فعال اقتصادي بوده اند. اين ميزان در سال 1395 
از  نشان  كه  است،  رسيده  به 37/7  درصدى  حدود 0/5  كاهش  با 
جاذب  همچنان  تهران  اقتصادى  شرايط  افول  على رغم  كه  دارد  اين 
مى باشد.  خدمات  ديگر  به  دسترسى  و  اشتغال  منظور  به  جمعيت 
نرخ بيكاري در شهر تهران در سال 1395، معادل11/5درصد و در 
سال1390، معادل13/5 درصد بوده است. بنابراين نرخ بيكاري نيز 

در شهر تهران حدود 2 درصد كاهش داشته است (شكل شماره4).

شكل 4. نرخ مشاركت اقتصادى و نرخ بيكارى شهر 
تهران،1390-1395 (منبع: مركز آمار ايران، 1395)

تحليل الگوى توزيع فضايى نرخ اشتغال تهران نشان مى دهد كه 
در سال 1395 در بين مناطق شهر تهران، مناطق 11-10-12 و7 
به ترتيب داراي بيشترين نسبت جمعيت شاغل و مناطق 2-13-

21 و22 داراي كمترين نسبت جمعيت شاغل مي باشند.

شكل 5. پراكنش نرخ اشتغال شهر تهران در دوره آمارى 1395 
منبع: مركز آمار ايران،1395. تحليل: نگارندگان، 1401.

مركز  تهران  شهر  جمعيت  توزيع  پيش بينى  آمار  به  استناد  با 
شهر  جمعيت  سال1401،  در  تهران  شهر  برنامه ريزى  و  مطالعات 
تهران در افق 1410 در دامنه اى از 13 ميليون تا حدود 13 ميليون 
به  قادر  شده  پيش بينى  جمعيت  اين  دارد.  قرار  نفر  هزار   800 و 
استفاده از يك مركز يا هسته شهرى نمى باشد، بلكه عالوه بر توزيع 
متناسب جمعيت بايستى در نابرابرى فضايى جهت تأمين خدمات و 
سامان دهى وضعيت توزيع فضاهاى خدماتى و تجارى نيز تعديلى 
رخ دهد و از سويى ديگر در پهنه هاى فعاليت و گسترش عرصه هاى 
فعاليت نيز بايستى پااليشى اتفاق افتد. در واقع، نظام مطرح شده 
مورد الگوى  در تهران نه شعاعى نه قطاعى بلكه همان گونه كه در 

جمعيتى نشان داده شد، بايد نظامى چند هسته اى باشد. 
تهران  شهر  عملكردى  هسته هاى  وضعيت  تعيين  راستاى  در 
از 15  اشتغال،  تراك م  فضايى  تغييرات  تحليل  بررسى  منظور  به  و 
مركز فعاليت در سطح شهر تهران استفاده شد. نقشه پراكنش تراكم 
اشتغال  تراكم  كه  مى دهد  نشان  سال1395  در  تهران  شهر  اشتغال 
هسته شرقى تهران تقويت شده است، منطقه18 شكل كامل تراكمى 
دوره  در  كه  تهران   5 منطقه  در  قوى  مراكز  است،  گرفته  خود  به 
پيش شكل گرفته بود به دليل ايجاد مگامال ها تقويت شده است و 
برخالف انتظار، نه تنها به تراكم آن اضافه نشده است بلكه ايستايى 
پوشانده  را  اصلى  هسته  محدوده  همه  تقريبًا  و  يافته  گسترش  آن 
خرده فروشى  تمركز  باالترين  مركزى  نواحى  هرچند كماكان  است. 
را خواهد داشت. در غرب تهران، منطقه 22 به دليل ايجاد قطب هاى 
گردشگرى و ايجاد مگامال هاى بزرگ مانند؛ ايران مال، رز مال و... 
و همچنين وجود پارك جنگلى چيتگر، درياچه شهداى خليج فارس، 
پارك آبشار و باغ وحش ارم تبديل به قطب تجارى و گردشگرى 
قوى شده است و خود به تنهايى هسته جديد شهرى مدرن اما بدون 
واقع،  در  است.  كرده  ايجاد  شهرى  هسته هاى  بقيه  با  مؤثر  ارتباط 
مى باشد،  روبرو  هسته اى  چند  ساختار  با  اينكه  وجود  با  تهران  شهر 
ليكن اين ساختار به صورت قوى حاصل نشده است و عدم مركزيت 
تجارى تا دوره كنونى، اين وضعيت بينابينى را هم چنان حفظ كرده 

است. 
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شكل 6. پراكنش تراكم اشتغال دوره آمارى شهر تهران در سال 
1395 منبع: طرح تفصيلى شهر تهران. تحليل: نگارندگان، 1401.

توزيع فضايي هسته هاي عملكرد شهري
بررسى فعاليت هاى هفت گانه (تجارى، فرهنگى، صنعتى، تفريحى، 
به  سال1399  در  تهران  شهر  سطح  در  ادارى)  درمانى،  آموزشى، 
است  اين  گوياى  شهر  اين  در  اشتغال  نظام  مبانى  و  پايه  عنوان 
سال  در  را  فعاليت  ميزان  بيشترين  مناطق20-10-12-4-6  كه 
1399 داشته اند. در اين ميان مناطق 9-22-21 و 18 نيز كمترين 

برخوردارى را نسبت به ساير مناطق دارند.

جدول 1. پراكنش فعاليت هاى هفت گانه در 22 منطقة كالن شهر تهران، 1399

  منطقه
صنعتيتجارىگردشگرى- تفريحىفرهنگيادارىدرمانيآموزشي

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد
13508140830771897601112002601
2360814182406823408191031303
3355812874041075343311102752
430079953057135528580301256012
52406875962783102280342626
650011189108842216069017129121904
726068142817115422421103261
8160440287299416331002551
9752503451743153221033868
1012034531053100419435605752
1121058342105135526524804752
122806210617943291248945607982
131103553822592112193531072
14130349377210844132205701
15170459314131656132599691774
16135356314641586143415061854
178524838721716112429072255
18121389511531285823250578117
1981241255187318328104742
20202561312231756153439073638
217524528727331221155270315
2232148341118182250481
4531100185510041051002713100531100655861004725100جمع

منبع: طرح تفصيلى شهر تهران. تحليل: نگارندگان، 1401.
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به منظور تحليل پراكنش فضايى فعاليت هاى هفت گانه مذكور، 
نقشه هسته هاى عملكردى شهر تهران از طريق روش تحليل تراكم 
استخراج گرديد. نقشه هسته  عملكرد آموزشي نشان دهنده هسته هاى 
قوى در مناطق مركزى(6-7-11) و هستههاي فرعي ضعيفتري 
تهران  شهر  در  آموزشي  فعاليتهاي  وجود  اين  با  است،  مناطق  در 
هستة  دومين  الف).  (شكل7:  مى باشد  تكهستهاي  الگوي  داراي 
شهري مربوط به فعاليتهاي درماني است. نتايج نشان ميدهد كه 
اين فعاليت چند هستهاي است و هستة اصلي آن در مركز شهر در 

مناطق 12-6 قرار دارد (شكل7: ب).  
سومين فعاليت مربوط به هستة اداري است كه مناطق 6-7 و3 
را دربرگرفته اند (شكل7: ج). عملكرد بعدي مربوط به فعاليتهاي 
تجاري است. اين فعاليت به صورت تك  هسته اى مركز تهران در 
منطقه 12 و هسته فرعى در منطقه 17 را شامل مى شود (شكل7: د). 
فعاليت ديگر مربوط به فعاليت تفريحي است. با توجه به گستردگى 
هسته هاى  تهران،  شهر  سطح  در  پارك ها  و  تفريحى  مراكز  تعدد  و 

ه).   (شكل7:  مى شود  مشاهده  شهر  مناطق  بيشتر  در  فعاليت  اين 
كه  است  صنعتي  هستههاي  توزيع  الگوي  به  مربوط  ديگر  فعاليت 
در جنوب  غرب و غرب شهر استقرار دارند. به همين دليل مهمترين 
آخرين  و).  (شكل7:  دارد  قرار   18 و  مناطق9-21  در  آن  هسته 
به  گرايش  كه  است  فرهنگي  هستههاي  الگوي  به  مربوط  فعاليت 
مركز و جنوب دارند و دو هستة قوي آن در مناطق 17-12و 21 

شكل گرفته است (شكل7: ز).
استخراج  تهران  شهر  فعاليتهاي  تمام  الگوي  نيز  نهايت  در   
در  اينكه  على رغم  تهران  شهر  كه  دهد  مي  نشان  كه  است  شده 
گسترش  دليل  به  ليكن  دارد،  مركزى  قوى  هسته  يك  حاضر  حال 
هسته هاى عملكردى، به مرور از حالت تك هستهاي به سمت چند 
هسته  بودن  حركت مى كند و هستة قوي ديگر در مناطق 22-1 
و محدوده مناطق 4 و 8 حال شكل گيري است و رقيب هستههاي 

مناطق مركزي خواهد شد (شكل7: ح).

شكل(7). الگوي پراكنش هستههاي عملكردي شهر تهران، 1399 (   منبع: نگارن دگان، 1401)

الف

ج د

ب



 433 محسن مهرجو و همكاران /   نقش تغييرات فضايى اشتغال و فعاليت در ايجاد عدم هسته هاى متناسب شهرى ... 

مركزميانگين
در اغلب كالن شهرهاى جهان، مركز ثقل و مركز تجارى با هم تقارن 
مى يابند. وقتى در يك شهر چند هسته اى اين دو نقطه متقارن نشوند، 
براى محاسبه شيب تراكم، به جاى مركز تجارى، مركز ثقل انتخاب 
عنوان  به   اشتغالى  خوشه  بزرگترين  شهرها  از  بسيارى  در  مى گردد. 
مركز تجارى شهر در نظر گرفته مى شود كه عم دتًا مبتنى بر هسته 
تاريخى شهر است. به منظور شناسايى مراكز ثقل جمعيتى تهران، 
از روش ميانگين استفاده شد تا نشان داده شود كه آيا مركز ثقل بر 
مركز تجارى شهر منطبق است يا تطابقى وجود ندارد. در واقع، نتايج 

اين روش به منظور اندازهگيري توزيع فضايي به كار ميرود.
براى شهر تهران  مركز ثقل، همان محدوده ناصرى است كه در 
طرح جامع نيز به  عنوان مركز تجارى شهر تهران در نظر گرفته شده 
مركز  و  ثقل  مركز  كه  مى دهد  نشان  شده  انجام  محاسبات  و  است 
كه  ويژگي اى  اولين  عبارتى،  به  دارند.  انطباق  هم  با  تهران  تجارى 
هستههاى عملكردي تهران داشتهاند، تمركز آنها در مناطق مركزي 
هستههاي  ثقل  كه  ميدهد  نشان  ميانگين  مركز  كل  در  مى باشد. 

عملكردي شهر در مناطق مركزي شهر يعني 6-11-12 و2 و منطقة 
2 قرار دارند و يك ساختار فضايي تكهستهاي را شكل داده اند.

شكل 8. مركزميا نگين هستههاي عملكردي شهر تهران، 1399 منبع: 
نگارندگان، 1401

مدل بيضي انحراف معيار
تهران  شهر  فعاليتى  هسته هاى  استاندارد  انحراف  بيضوى  بررسى 
شهر  جنوبى  و  مركزى  بخش  در  فعاليت  تراكم  وضعيت  مؤويد 

ادامه شكل(7). الگوي پراكنش هستههاي عملكردي شهر تهران، 1399 (   منبع: نگارن دگان، 1401)

ه

ز

و

ح
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بيضوى هاى  بلوك،  سطح  در  داده ها  مبناى  بر  به طورى كه  مى باشد، 
انحراف استاندارد، عمده مناطق مركزى و جنوبى را تحت پوشش خود 
داشته است. در واقع، الگوهاي بيضي انحراف معيار نشان ميدهد كه 
فعاليتهاي اداري به صورت متمركزتر در بخش مركزي قرار دارند 
و جهت آن كامًال جنوب غربي- شمالشرقي است و بيشتر متمايل 
از مركز به سمت شمال مى باشند. الگوي تغيير فعاليتهاي تجاري 
ميزان  ليكن  است؛  بوده  اداري  فعاليتهاي  الگوي  صورت  به  نيز 
هستههاي  الگوي  است.  بيشتر  خيلي  تجاري  فعاليتهاي  تمركز 
صنعتي به صورت كشيده است و جهت آن به سمت غرب و جنوب 
مى باشد. فعاليتهاي تفريحي به نسبت ساير فعاليتها پراكنده تر 
مى باشند و جهات آنها به سمت شمال و شمال غرب است. با توجه 
شكلگيري  در  منطقة 22  رفاهي،  تفريحي-  فعاليتهاي  افزايش  به 
همه  مجموع  الگوي  كل،  در  است.  بوده  تأثيرگذار  الگويي  چنين 
فعاليتها نسبتًا متمركز است و جهت آنها نيز متمايل به جنوب 

غربي -شمال شرقي ميباشد.   

شكل 9. بيضي انحرافمعيار هستههاي عملكردي شهر تهران،1399 
منبع: نگارندگان،1401

تحليل آمار فضايي
از ضريب موران براى شناسايى و تعيين الگوى آمار فضايى فعاليت 
دو  عمومى،  موران  فضايى  همبستگى  خود  تحليل  گرديد.  استفاده 
به طوركلى  مى دهد.  ارائه  گرافيكى  و  عددى  به صورت  خروجى  نوع 
داراى  داده ها  باشد،  يك  مثبت  به  نزديك  موران  شاخص  مقدار  اگر 
اگر  و  مى باشند  خوشه اى  الگوى  داراى  و  فضايى  همبستگى  خود 
مقدار شاخص موران نزديك به عدد منفى يك باشد، داده ها از هم 

خروجى گرافيكى، پراكنده يا خوشه اى  خواهند.  و پراكنده  گسسته 
اين  صفر  فرضيه  ابزار،  اين  مورد  در  مى دهد.  نشان  را  داده ها  بودن 
است كه هيچ نوع خوشه بندى فضايى بين مقادير عنصر مرتبط با 
سطح  مقدار  كه  زمانى  ندارد.  وجود  نظر  مورد  جغرافيايى  عوارض 
معنى دارى (p-value) بسيار كوچك و مقدار Z-score محاسبه 
(خارج  باشد  بزرگ  بسيار  آن)  استاندارد  امتياز  يا  مطلق  (قدر  شده 
رد  را  صفر  فرضيه  مى توان  آن گاه  گيرد)،  قرار  اطمينان  محدوده  از 
كرد. اگر مقدار شاخص موران بزرگ تر از صفر باشد، داده ها نوعى 
كمتر  شاخص  مقدار  اگر  مى دهند.  نشان  را  فضايى  خوشه بندى 
هستند.  پراكنده  الگوى  داراى  شده  مطالعه  عوارض  باشد،  صفر  از 
را  الگو  نوع  فقط  عمومى  موران  فضايى  همبستگى  خود  واقع،  در 
مشخص مى كند. بنابراين، نياز است كه همگونى و ناهمگونى اين 
شهر  در  پراكنده  و  و تصادفى  خوشه اى  توزيع  نحوه  يعنى  الگو  نوع 
تهران براى متغير فعاليت تعيين شود تا بتوان با نگرش جغرافيايى 
تحليل ها را انجام داد. نتايج حاصل از بررسى آمار فضايى هسته هاى 
عملكردى فعاليت هاى شهر تهران نشان ميدهد كه الگوي پراكنش 
فضايي هستههاي عملكردي در كالن شهر تهران به صورت خوشهاي 
مى باشد؛ بدين معني كه فعاليتهاي  شهري به صورت خوشهاي در 
مقدار  با  خوشهاي  الگوي  بيشترين  شده اند.  توزيع  تهران  شهر  كالن 
0,55 مربوط به فعاليت هاي تفريحى  و كمترين الگوي خوشهاي با 

مقدار 0,35 مربوط به فعاليتهاي تجاري مى باشد.  

جدول 2. نتايج آزمون شاخص هاي موران براي توزيع هسته هاي 
عملكردي

شاخص نمرهZفعاليت
NNRatio

سطح 
معناداري

الگوي 
توزيع

خوشه اى0,480,00-62,87آموزشي
خوشه اى0,510,00-39,2درماني
خوشه اى0,450,00-62,3ادارى
خوشه اى0,530,00-45,7فرهنگي

خوشه اى0,550,00-45,8گردشگرى- تفريحى
خوشه اى0,350,00-210تجارى
خوشه اى0,380,00-92,1صنعتي

خوشه اى3150,450,00مجموع هسته هاى عملكردى
منبع: نگارندگان، 1401

هسته هاي  و  جمعيت  متغير  بين  فضايى  ارتباط  تحليل  براى 
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شده  استفاده   (GWR) جغرافيايى  وزن دار  رگرسيون  از  فعاليتى 
است، بدين صورت كه جمعيت به عنوان متغير مستقل و فعاليت به 
عنوان متغير وابسته در نظر گرفته شد. نتايج رگرسيون جغرافيايي 
وزني نشان ميدهد كه ميزان ضريب تعيين تعديل شده و ضريب 
تعيين (R2) مقادير نزديك به هم را نشان مى دهد كه در حدود 0,85 
واحدهاى  تعداد  معنادارى  آزمايش  براى  كه   F آزمون  مى باشد. 

فضايى استفاده مى شود معنى دارى را در سطح هزارم نشان مى دهد. 
هستههاي  بين  فضايي  همبستگي  كه  ميدهد  نشان  نتايج  همچنين 
عملكردي و توزيع جمعيت در سطح بااليي است؛  بدين معني كه 
77 درصد توزيع جمعيت در كالن شهر تهران را هستههاي عملكردي 
تبيين و شكل مى دهند. به عبارتى، هسته هاى هفت گانه فعاليتى نقش 

معنادارى در تعيين ساختار هسته هاى شهرى تهران دارند.

جدول 3. رگرسيون جغرافيايي وزني بين هستههاي عملكردي شهر با جمعيت

R2مقدار R2سالمتغيير

تعديل شده
AICcResidual SquaresSIGMA

13990,850,77573,2114307476224,3178578,6هسته هاى عملكردى/جمعيت
منبع: نگارندگان، 1401

و  فعاليتى  هستههاي  از  يك  هر  بين  فضايي  همبستگي  تحليل 
توزيع جمعيت نتايج نشان مي دهد كه بيشترين همبستگي مربوط 
به دسته تجارى به ميزان63 درصد مى باشد. اين نتيجه بدين معني 
جمعيت  توزيع  در  را  نقش  بيشترين  تجاري  فعاليت هاي  كه  است 
در شهر تهران دارد. بعد از آن فعاليت هاى اداري و صنعتي نسبت 
تأثيرگذارتر  جمعيت  توزيع  الگوي  تبيين  در  ديگر  فعاليتهاي  به 

و  درماني  فرهنگي،  تفريحي،  مانند  فعاليت ها  از  برخى  مى باشند. 
وضعيت  اين  ندارند.  جمعيت  توزيع  در  معناداري  نقش  آموزشي 
گوياى اين است كه تهران، كماكان شهرى با غلبه تجارى محض 
مى باشد و  اين فعاليت،  كماكان بيشترين تأثير را در تبيين الگوي 
فعال  بخشها  اين  در  نيز  زيادي  شاغالن  و  دارد  جمعيت  توزيع 

هستند.

جدول 4. رگرسيون جغرافيايي وزني بين هستههاي عملكردي شهر با جمعيت
R2تعديل شدهمقدار R2سالمتغيير

13990,300,17هستة صنعتي/ جمعيت
13990,770,63هستة تجاري/ جمعيت

0,0001-13990,1هستة گردشگري-تفريحي/ جمعيت
0,01-13990,06هستة فرهنگي / جمعيت
13990,520,29هستة اداري/ جمعيت
13990,100,01هستة درماني/ جمعيت
13990,140,09هستة آموزشي/ جمعيت

منبع: نگارندگان، 1401       

كه  ميدهد  نشان  جغرافيايي  وزني  رگرسيون  پراكن شخروجي 
منطقه  از  بخش هايى  و   4 منطقه  و  مركز  در  فعاليتى  مراكز  عمده 
2-9 و 21 بوده است كه منطقه 9 همبستگى بيشترى را بين فعاليت 
همبستگى،  اين  وجود  با  مركزى  منطقه  و  مى دهد  نشان  جمعيت  و 
همچنان مهم ترين كانون آمد و شدى روزانه در شهر تهران به شمار 
مى رود و باالترين حجم سفر در مناطق مركزى توليد شده است كه 
ذكر  مناطق  ساير  و  است  بوده  خريد  و  كارى  سفرهاى  آن  بيشتر 

شهرى  مناطق  در  خريد  قصد  با  سفر،  توليدكننده  تبع  به  نيز  شده 
تهران مى باشند. سفرهاى انجام شده در بخش مركزى تهران عالوه 
بر آموزشى، سفرهاى كارى و تجارى بوده است كه بيشترين سفرها 
از مجموع كل سفرها را نيز شامل شده است. در واقع، مناطق 12و 
در  شده  توليد  سفرهاى  از  درصد  حدود 10  در  سال 1395  در   6
مناطق شهر تهران را جذب مى كنند و با وجود كاهش حجم سفرهاى 
توليد شده، همچنان باالترين رقم بين ديگر مناطق شهر تهران است. 
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جذب  و  توليد  تهران  سطح  در  را  سفر  كمترين   18 19و  مناطق 
مى كنند. منطقه 22 در سال1390 جزء كم سفرترين مناطق بود كه 
به واسطه توسعه شهرك هاى مسكونى و ايجاد قطب هاى گردشگرى 
و تجارى در سال 1395 رشد چشم گيرى از لحاظ تردد سفر داشته 
شده  تهران  غرب  در  مستقل  هسته  به  تبديل  خود  نوبه  به  و  است 
هسته هاى  بين  جغرافيايي  وزني  رگرسيون  تحليل  همچنين  است. 
هستههاى  تقويـت  كه  است  اين  بيانگر  جمعيت  و  عملكردى 
عملكردى (فعاليت هاى هفت گانه) در مناطق 1-5-15-18 و 22 
سبب افزايش جمعيت نخواهد شد، ليكن در مناطق 10-7-6-3-

11 و 12 تقويت هستههـاي فعـاليتي سبب افزايش ميزان جمعيت 
به ويژه جمعيت مهاجر خواهد شد.

 در يك جمع بندى كلى مى توان گفت كه مناطق مركزي شهر 
تهران به ويژه مناطق  3-6-7- 11 و 12 از لحـاظ پذيرش جمعيت 
در  فعاليتى  هستههـاي  تقويـت  با  است  ضرورى  و  شده اند  اشباع 
مناطق 22-18-15-1 و 5، الگوي توزيع جمعيـت شـهر تهـران 

بـه سمت ايجاد تعادل و چند هسته اى شدن شهر سوق داده شود.

شكل 9. ارتباط هستة عملكردي شهري با جمعيت بر اساس رگرسيون 
وزني جغرافيايي(GWR) منبع: نگارندگان،1401

نتيجه گيرى
نشيب  و  فراز  داراي  تاريخي  ادوار  همه  در  شهرها  توسعه  و  رشد 
كه  يافتهاند  توسعهاي  و  عظمت  چنان  شهرها  گاهي  و  است  بوده 
به صورت يك كشور شهر درآمده اند. زماني كه الگوي رشد شهرها 
شهري  رشد  كننده  تعيين  محلي  و  درون زا  عوامل  و  بوده  ارگانيك 
بوده اند، زمين شهري نيز كفايت كاربريهاي سنتي شهري را مى كرد، 

ليكن از زماني كه مبناي توسعه و گسترش شهرها ماهيتي برون زا 
به خود گرفت و رشد شتابان جمعيت و فعاليت در شهرها رخ داد، 
شرايط دگرگون شد و از طرف ديگر الگوي سنتي طرحهاي توسعه 
شهري، به دليل نداشتن نگرش سيستمي و بي توجهي به نقاط قوت 
و ضعف پتانسيل هاي شهر قادر به رفع اين مشكالت نبودند. مجموع 
اين شرايط باعث شكل گيرى ساختارفضايى شهرى تابع فعاليت هاى 
اقتصادى و بدون توجه به نيازهاى رفاهى ساكنين گرديد. اين ساختار 
فضايى به صورت الگوي تك هسته اي بود. در اين الگو وابستگي 
طرفي  از  دارد.  وجود  نقاط  همه  از  شهر  مركز  به  زيادي  خدماتي 
ساختار تك هسته اي از نظر حمل و نقل و ترافيك آسيبپذيرتر 
و به سيستم حملونقل عمومي متكي مى باشد و به آن فشار وارد 
مى نمايد و در پي آن، ازدحام و آلودگي هوا را به همراه دارد. الگوي 
توسعه چند هسته اي با كالبد، اقتصاد و وضعيت شهرهاي كنوني و 
به ويژه كالن شهرها منطبق و متناسبتر است و اين الگو به مفهوم 
نزديكتر  شهر  در  اشتغال  و  شهري  اقتصاد  و  شهرسازي  در  عدالت 
و  زمين  كاربري  برنامه ريزي  هستهاي،  چند  شهرهاي  در  مى باشد. 

توزيع سفرهاي شهري منطقيتر انجام مى گيرد.  
الگوى  اين  بارز  نمونه  تهران  شهر  موجود  فضايي  ساختار 
ساختارى و حاصل شرايط طبيعي، نظام استقرار جمعيت و فعاليت، 
ساختارهاي  اجتماعي و اقتصادي و نظام حركت مى باشد. در واقع، 
عناصر  بين  انتظام  و  ارتباط  نشان گر  تهران  شهر  فضايى  ساختار 
و  محورها  مراكز،  فعاليت،  و  سكونت  حوزههاي  مانند  شهر  اصلي 
شبكة حركت وفضاهاي باز است. شهر تهران مراحل مختلف توسعه 
و تكامل شهري را از يك قلعه شهري تا يك كالنشهر امروزي در 
كوتاه  مدتي  در  و  طبيعي  آهنگ  از  سريعتر  خيلي  جهاني،  مقياس 
طي كرده است. از اين روست كه در برابر اين فرآيند توسعه سريع 
از دستيابي به يك الگوي پايدار، هماهنگ و جامع بازمانده است. 
تك  هسته اى  شكل  به  قاجار  دوران  در  تهران  شهر  فضايي  سازمان 
بود و اين وضعيت در دوران پهلوى و از دهه 1330 به بعد، دچار 
نوعي تقسيم عملكرد گرديد. اين نوع تقسيم فضايي بدون توجه به 
سنتي  تجاري  نقش  فقط  شد  موجب  تهران،  شهر  تاريخي  ساختار 
تهران  شهر  مركزى  هسته  به تدريج،  و  بماند  باقي  شهر  مركز  براي 
طي دو دهه گذشته با افول جمعيتي مواجه گردد، ليكن به دليل عدم 
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شكل گيرى هسته هاى قوى تر جمعيتى و فعاليتى كماكان نقش هسته 
اصلى را داشته باشد. 

نتايج مدلهاي پژوهش نشان ميدهد كه هستههاي عملكردي به 
صورت تك قطبي با غلبه تجارى در مركز كالن شهر تهران استقرار 
در  ميدهد  نشان  جغرافياي ي  رگرسيون  نتايج  كه  همچنان  يافتهاند. 
تعدادي از فعاليتها  ارتباط قوي بين توزيع جميعت و هستههاي 
عملكردي شهر وجود دارد. چنين ساختار فضايي باعث توليد سفر 
بسيار زيادى در سطح شهر ميشود كه عالوه بر مشكالت فضايي، 
شهر  مركزي  بخش  در  بهويژه  ترافيكسنگين  آمدن  بهوجود  سبب 
ميشود و در نتيجه، يك به همريختگي در ساختار فضايي كالنشهر 
ساختار  تعادل  عدم  و  همريختگي  به  اين  و  مى آيد  وجود  به  تهران 
انرژي،  زمان،  رفتن  هدر  به  جمله  از  را  گزافي  هزينههاي  فضايي، 
آلودگي هوا، انواع بيماري تنفسي و بيماري هاي رواني در پي دارد.

به منظور دستيابى به آنچه در اين پژوهش به عنوان يافته هاى 
از  بهره گيرى  با  آمارفضايى"  دانش"  از  است،   شده  مطرح  علمى 
نرم افزار تحليل "GIS“ استفاده شده است. در واقع، استفاده از اين 
مباحث  در  جديدى  نوآورى  شد،  خواهد  ذكر  آنچه  اساس  بر  علم 
فضايى  آمار  علم  كه  است  آن  ادعا  اين  دليل  مى باشد.  پژوهشى 
و  اطمينان  قابل  سنجه  عنوان  به  داده  بر  اتكاء  بر  عالوه  همزمان 
علمى، بر مكان نيز به عنوان موقعيت فضايى يك عامل تأكيد دارد 
و از مباحث صرف تئورى فراتر مى رود. همچنين با توجه به اينكه 
قابليت  مى گيرد،  بهره  جغرافيايى  محدوده  يك  در  رسمى  آمار  از 

راستى آزمايى دارد. 
پژوهش،  اين  در  شده  مطرح  نوآورى  عنوان  به  فضايى  آمار 
مدل سازى  و  توصيف  براى  اكتشافى  روش هاى  از  مجموعه اى 
چه آمار  اگر  مى باشد.  روابط  و  فرآيندها  الگوها،  فضايى،  توزيع 
فضايي روابط  ليكن آمار  است،  كالسيك  آمار  به  فضايى شبيه 
فضايى معموالً  در آمار  مى كند.  ادغام  محاسبات  در  نيز  را  فضايى 
انتظار مى رود بين پديده هاى مجاور رابطه نسبتًا قابل توجهى وجود 
داشته باشد. مهم ترين الگوهاى تحليلى آمار فضايى مطرح شده در 
فضايي  خوشهاي  تحليل  عمومي،  موران  آماره  شامل:  پژوهش  اين 
عملكرد  هسته هاي  فضايي  توزيع  رايپلي)،   k (تابع  فاصلهاي  چند 
شهري، تحليل مركز ميانگين، مدل بيضي انحراف معيار، رگرسيون 

وزني جغرافيايي GWR  است. در واقع، آن چه به عنوان موضوعى 
جديد از اين پژوهش به دست آمد، تحليل آمارى فعاليت هاى شهر 
مكان  بستر  بر  شهر  فضايى  ساختار  الگوى  بر  آن  تأثير  و  تهران 
و  آمار  بين  منطقى  ارتباطى  نوعى  به  و  مى باشد  شهر)  (جغرافياى 

فضا ايجاد گرديد.
در مجموع با توجه به گسترش و مكان گزينى سنتى فعاليت ها 
و  جمعيت  بين  فضايى  نامتناسب  و  پيچيده  ساختار  شكل گيرى  و 
هسته  عنوان  به  شهر  مركزى  بخش  تهران،  شهر  سطح  در  فعاليت 
عنوان  به  خود  نقش  ايفاي  به  قادر  و  است  شده  افول  دچار  اصلي 
يك مركز تجاري نمى باشد. اين افول منجر به كاهش مركزيت آن 
در  گرفته  صورت  عملكردي  كاهش  ديگر  سويي  از  است.  گرديده 
بخش مركزي تهران به نفع هستههاي فرعي نبوده است. هستههاي 
فرعي شكل گرفته در زمينههايى خاص، عملكردهايي را پذيرفتهاند، 
نقش  ايفاي  به  شهر  تجاري  مركز  حكم  در  تا  نيستند  قادر  ليكن 
بپردازند. به هرحال، ساختار فضايي شهر تهران اكنون وضعيتي گذار 
از  ميدهد.  نشان  را  ناقص  شمايي  با  هستهاي  چند  ساختار  يك  از 
 اين رو هرچند مى توان از طريق مديريت شهرى پايدار و سازمان مند 
و توزيع متناسب و متعادل جمعيت و فعاليت در مناطق پيرامونى 
شهر مانند مناطق 15-18-5-22 در روند ساختار فضايى شهر به 
سمت چند  هسته اى شدن گام مهمى برداشت، ليكن با اين اوصاف 
پيشنهاداتى براي دستيابى به الگوى بهينه توسعه چند هسته اى شهر 

تهران به شرح ذيل ارائه مى گردد:
توجه به توسعه ميان افزا و استفاده از ظرفيت ها و فضاهاي خالى • 

موجوِد درون شهر.
توزيع متناسب و متعادل جمعيت و تراكم در بخش هاي مختلف • 

شهر با توجه به شرايط هر ناحيه.
بردن •  باال  نتيجه،  در  و  محالت  در  محلى  فعاليت هاي  تمركز 

كيفيت زندگى.
(كاربري •  غيرمجاز  و  ناسازگار  كاربري هاي  انتقال  تداوم 

صنعتى، انباري، نظامى و ...) به خارج از محدوده شهر.
رشد •  اصلى  علل  از  يكى  شهري:  محدوده هاي  بر  بيشتر  كنترل 

براي  برنامه ريزي  عدم  و  توجه  عدم  نامنظم،  شهرِي  افقِى 
سازمان هاي  توسط  شهرك ها  توسعه  و  گسترش  چگونگى 
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مربوطه و برنامه ريزان يا عدم اجراي طرح هاي مربوطه مى باشد. 
بنابراين سازمان هاي شهري مانند شهرداري بايد از رشد بدون 
برنامه و بى جهت شهر كه اغلب توسط سوداگران و بورس بازان 

زمين انجام مى شود جلوگيري نمايند.
جهت دهى برنامه ريزي هاى كالن در راستاى تبديل شهر از تك • 

مركزي به چند مركزي و ترويج اين اصل در تصميم گيرى ها. 
در  عدالت  مفهوم  به  مركزي  چند  الگوى  كه  آنجايى  از  زيرا 
است،  نزديكتر  شهر  در  اشتغال  و  شهري  اقتصاد  و  شهرسازي 

مى تواند موجب آسايش زندگى شهروندان شود.
تقويت پايدار هسته تجارى و سكونتى در مناطق پيشنهادى و • 

انتقال ادارات شهرى به نواحى پيش بينى شده.
اصلى •  ارتباطى  شبكه  مبناى  بر  شهرى  هسته هاى  ايجاد 

دورن شهرى در مقياس فضاى جغرافيايى (پهنه شرقى- شمالى- 
جنوبى و غربى).
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