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  چکیده
ونقل و ارتباطات منجر به تغییر ساختاري  اطالعات، حمل فناورياولیه تمرکززدایی و تغییرات در  هايقرن بیستم، گرایش در
 متوقف ساخت. ،) تمرکز داشتCBDکه به اشتغال در مرکز تجاري شهر ( را ايهستهروند الگوي تکو اي در شهرها شد  عمده

این  هدف ازوجود ندارد.  ،پذیر هست یا نه پایدار یا به لحاظ اقتصادي رقابت ،ياهستهشهر چندهنوز درك روشنی از اینکه آیا 
 هايکانون فضایی الگوياي بر اساس شناسی شهر چندهستهساختار فضایی شهري با تأکید بر رویکرد ریخت تحلیل ،پژوهش

هاي روش. شد استفاده براي تعیین واحد فضایی تحلیل )MAUP( اصالح قابل ايناحیه واحد مساله از است.تهران  شهر جمعیتی
 شاخص نتایج حاصل از ارزش بود. cut-offاي اسمال و سانگ و روش فضایی، مدل چندهسته آمار و مورد استفاده خودهمبستگی

 داراي تهران جمعیت فضایی توزیع که گرفت نتیجه توان می است یک به نزدیک و مثبت مقادیر دوره سه براي موران
هاي تراکمی و آمار فضایی نشان داد شهر شیب، cut-offنتایج تجربی تحلیل . اي داردفضایی است و توزیع خوشه خودهمبستگی

  اي است.  اي فاصله گرفته و در حال تبدیل شدن به یک ساختار چندهستههستهتهران از الگوي تک
  

  ، تهران.جمعیتشناسی،  اي، ریخت فضایی شهري، شهر چندهسته ساختار :ي کلیديهاواژه
  

  1و طرح مسأله مقدمه
قـرار  بیـترت .اسـت استقرار الگوي از سیمایی ،فضا

ــر ــرفتن عناص ــوه فضــایی گ ــاط آن يو نح ــا در ارتب ه
 نیمع يحوزه ایدر عرصه  یارتباط يچارچوب محورها

نظام  ای ییساختار فضا ،گریددر رابطه با هم ییایجغراف
 .)1382(سـعیدنیا،  دهـدیشهر را شکل م کی یطیمح

 یتوصـیف تـوان میفضایی شهري را از مفهومی ساختار 
هـا در فضـاي جغرافیـاي جزیی یا کلی از توزیع پدیده

 از ).Horton & Reynolds, 1971( شــهري دانســت
 پیچیـده بسـیار شـهر و عملکرد فضـایی ساختار رو نیا

توانـد در سـاختارها و عملکردهـاي هر شهر مـی .است

                                                             
  apoura@ut.ac.irنویسنده مسئول: *

1. Modifiable Areal Unit Problem 

 عینی تعامالت نتیجه که این دکنفضایی مختلفی رشد 
قـوانین  ،ها رساختیز توپوگرافی، و زمین بازارهاي بین

هـاي توسـعه صـنایع، توزیـع بنگـاهمالیات،  و مقررات،
 هـايتصـمیم ،ونقل حمل يشبکه ،اجتماعی -اقتصادي

 و مسـتغالت و امـالكدهندگان  توسـعه ریـزان وبرنامه
 طـــول در گذاران اســـتیس و تجـــار ،گذاران هیســـرما

 ;Bertaud, 2003اسـت ( مختلف رشد شـهري ها دوره

Hall & Pain, 2006; Ding & Zhao, 2014(. 
 هـا تالشپیچیدگی سـاختارهاي شـهري باعـث تـداوم 

براي ارتباط دادن سیاست شهري با شـکل شـهر شـده 
 شـــهري اشـــکال ظهـــور .)Bertaud, 2003( اســـت

 و اقتصــادي تغییـرات بــا نزدیکـی ارتبــاط غیرمتمرکـز
ــزایش ــتفاده اف ــل از اس ــرن در اتومبی ــتم ق  دارد؛ بیس
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 شناسـیریخـت و شـهري زنـدگی توانست که طوري به
  ).1391 شکویی،( سازد دگرگون کلی به را شهر

ساختار فضایی شهرهاي مدرن تـا حـد زیـادي بـا 
ــرفت در  ــل حملپیش ــت ونق ــکل گرف ــات ش  و ارتباط

)Barrett, 1983.( فراگیـر صـنعتی و  ياز توسعه پیش
کار و زندگی به هم نزدیـک بـود و محل  ،ونیزاسیمدرن

در  یآسـان مردم نیازهاي اساسـی خـود را به در مجموع
 يرو ادهیــکوتــاه از محــل زنــدگی و از طریــق پ فاصــله

کردند و کمتر مجبور به سـفر بودنـد و غالبـاً می نیتأم
 ,Pacioneداشـتند (شهرها شـکل متمرکـز و فشـرده 

ملی چـون عوا ریتأثبا گذر زمان و  که  حالی در). 2005
 الگـوي سـفر مـردم از محـل توزیع فضایی جمعیـت و

فعالیت  هاي مختلفی که یکسکونت به مقاصد و مکان
و  گیــردیـا تعامــل مهــم اجتمـاعی در آن صــورت مــی

ـــائل  ـــتمس ـــه فعالی ـــوط ب ـــايمرب ـــاد ه و  ياقتص
ــتیز ــت طیمح س ــرده اس ــر ک ــاختار تغیی ــن س ی، ای
)Giuliano et al., 2007; Bertaud, 2001 .( چگـونگی

ــر شــهر و سیاســت ــات ه ــه امکان ــر ب ــن تغیی ــاي ای ه
شـود، که بـراي آن در نظـر گرفتـه مـی اييزیر برنامه

 ژهیو بــههــا تــوان محــدودیتبســتگی دارد. البتــه نمــی
هنمــا و رهــاي طبیعــی را نادیــده گرفــت (محــدودیت

    ).1387زاده، عباس
این تغییر، در اوایل قرن بیسـتم بـا گـذار از شـکل 

هاي غیرمتمرکـز بنديسنتی به انواع شکل يا هسته تک
 Burger etهاي شهري رخ داده است (در کاربري زمین

al., 2011; Rodrigue, 2013( طوري که جمعیت در  به
گیـرد. هـاي بیشـتري از مرکـز اصـلی قـرار مـیفاصله

بنابراین تامین نیازهاي جمعیت از این مرکز بـه صـرفه 
 هزینـه ،کنـد یمـ رشـد شـهر که یوقتنیست. در واقع 

 یابـد.مـی افـزایش شهر ازدیاد وسعت براثر ،ونقل حمل

 انـدازه در از تجمـع هـاي ناشـیجوییصرفه همچنین،
-جـوییعبارتی صـرفه. بهابدی یم کاهش شهر از معینی

 هـايو هزینه شهر کم مرکز اصلی تجمع ناشی از هاي

 مرکـز مزایـاي کـه شود. زمانیمی زیاد تجمع از ناشی

 شـهر فرعـی کاهش اسـت، مراکـز حال در شهر اصلی

 را مختلـف اقتصـادي هايفعالیت جذب و توسعه یافته

که با توجـه بـه  )1392، درکوشنیعابد( کنندمی آغاز

ــاخت ــدي و زیرس ــادي، کالب ــاي اقتص ــاي عملکرده  ه
در مجـاورت مختلفی را  هايها و کانونارتباطی، هسته

منـاطق هـا، ونقـل، فرودگـاه آهن و مسـیرهاي حمل راه
و در  غیــرههــا و مراکــز تفریحــی و صــنعتی، دانشــگاه

 شـهر شـکل هاي دور از هسته مرکزي و تاریخیفاصل
از سویی دیگـر، ). Griffith & Wong, 2007( دهندمی

 يبخش مرکزتجربه توسعه شهري نشان داده است که 
خود را در برخی ابعاد به ویـژه در  به مرور توان شهرها

ارائه خدمات نوین و پیشـرفته از  اسکان طبقات مرفه و
دهند. در نتیجه شهرها بـه طـور طبیعـی بـه دست می

هاي جدید جهت سـاماندهی جمعیـت، فعالیـت و پهنه
خدمات روي آورده و منـاطق جدیـد شـهري در قالـب 

  آورند.اي پدید میساختار چندهسته
تهران طی صد سال گذشـته، تجربـه داشـتن یـک 

گذرانـده و رونـد اجبـاري مرکز قوي در سطح ملـی را 
مهاجرت و فعالیت به پیرامون آن در پـنچ دهـه اخیـر، 
باعث گردیده که این شهر در محورهاي فرعـی جدیـد 

هــاي فرعـی نـوین را در فضــاي توسـعه یابـد و هسـته
 کیـشـاهد کالنشهري خود شکل دهد. عـالوه بـراین 

 میآن هسـت رامـونیاز مرکـز بـه پ تیانتقال ثقل جمع
خـود را از  تیـشـهر جمع ياطق مرکـزکه منطوري به

هـاي پیرامون و هسـتهمناطق  تیدست داده و بر جمع
هـاي فرعـی تحـت شده است. این هسـتهافزوده  فرعی

ــون نیــز داراي  ــوده و اکن ــل مختلفــی ب ــاثیر عوام ت
 هــایی از لحـاظ ســاختار و عملکـردي هســتند. ویژگـی

شود که اهمیت مساله پژوهش حاضر از آنجا آشکار می
شـهري اسـت کـه حاضر ایران داراي نه کـالن در حال

انـد کـه همـین عمدتاً در دو دهه اخیـر شـکل گرفتـه
کننـد و تـري تجربـه مـیفرایند را در مقیاس کوچـک

اي نـه چنـدان بسیاري از شهرهاي بزرگ مـا در آینـده
  دور با این مساله درگیر خواهند بود. 

  
  ها و مبانی نظريمفاهیم، دیدگاه

پدیـده شـهري تقریبـاً شـامل  :ساختار فضایی شهر
هاي انسـان اعـم از زنـدگی، کـار، خریـد، تمام فعالیت

ونقل در فضاي شهري اسـت. حـال ایـن  تفریح و حمل
تـوان سـاختار  شـود کـه چطـور می پرسش مطـرح می
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فضایی شهري پیچیده و چندبعدي را کاربردپذیر کرد؟ 
ابعاد فضایی در ساختار فضایی شهري یا شکل شـهري 

ادي به مقیاس جغرافیـایی وابسـته اسـت. بـه تا حد زی
و  طور مثال میـزان اخـتالط کـاربري اراضـی، طراحـی

قابلیت دسترسی از جمله موارد مورد توجـه در سـطح 
که اندازه شهر، تراکم و تک/  اند، درحالیجامعه یا محله

اي، متغیرهاي مهم فضـایی هسـتند کـه در  چندهسته
  شــود  گیري می شــهر انــدازه ســطح شــهر یــا کالن

)Lee, 2006کلی ســاختار فضــایی شــهر را ). بــه طــور
توان با چهار مؤلفه کلـی تعریـف کـرد: اول، توزیـع  می

هـاي رسـمی گونه کـه توسـط دادهفضایی جمعیت آن
شده است و فراینـدهاي اقتصـادي و  سرشماري) ثبت (

ــاعی ( ــوي Dear & Flusty, 1998اجتم ). دوم، الگ
از  هاي صـورت گرفتـه توسـط مـردم وقتـی جایی جابه

هـا، محل سکونتشـان بـه محـل کـار، مدرسـه، مغـازه
هاي اجتماعی و به هر جاي دیگري کـه در آنجـا  محفل

 ,Bertaudند (روفعالیت اجتماعی یا اقتصادي دارند، می

اجـزاي  از یکـی شـهري ونقـل ). در واقـع حمل2003
 دسترسـی هـدف بـا که است شهري سیستم ارتباطات

 و عبـور کار شهر، محدوده در مختلف هاي کاربري بین
 فضـاهاي ایـن بـین را کـاال و انسان جاییو جابه مرور

 ).Grava, 2003دارد ( بر عهده ها) (کاربري یافتهانطباق

و  اشـتغال يرویـن در ارتبـاط بـا فضـاییسوم، ساختار 
 بـهگیـرد، واحدهاي اقتصادي قرار میکنندگان  مصرف

هـا، واحـدهاي فعـالیتی و که در اطـراف هسـته ي طور 
دلیـل  ).Bertaud, 2001گیرنـد (جمعیتـی شـکل مـی

منطقی براي تمرکزگرایی توزیع اشتغال این اسـت کـه 
شـهري هـاي عنوان محل سایر فعالیـت ها به این مکان

کنـد. توزیـع  هاي آمدوشـدي عمـل میهمچون جریان
اشتغال، مرجعی براي توزیع جمعیـت و قیمـت زمـین 

بنابراین توزیع فضایی جمعیت  ).Boarnet, 1994است (
و فعالیت، وضعیت پایداري از شهر را در زمانی که افراد 

که الگوي سـفر   کند، در حالیدر خانه هستند، ارائه می
که همین  - را پیچیده ياز مسیرهایک نماي شماتیک 

هـا  افراد در طی زمانی کـه در خانـه نیسـتند  و در آن
دهد. چهارم در کنـار نمایش می - کنند رفت و آمد می

شده باید جریان اطالعـات را نیـز  هاي مطرحلفهؤاین م

تغییر در اقتصادهاي پیشرفته از شیوه  زیرالحاظ نمود؛ 
ــه ســمت توســعه شــرکت هــاي ســنتی تولیــد کــاال ب

) بــا اطالعــات APS( 1تولیدکننــده خــدمات تخصصــی
 ,Taylor et al., 2009; Castells, 2011سروکار دارد (

1989; Hall & Pain, 2006(.   
تولیدي سنتی به  يکاستلز این روند تغییر از شیوه

نامـد و مـی اطالعاتی را فضاي جریان يتوسعه يشیوه
کند که فضاي جریان موجب تغییر فضـاهاي عنوان می

هاي مختلف جغرافیـایی شـده اسـت مکانی در مقیاس
)Castells, 2011اطالعـاتی، بـه طـور  ي). این توسـعه

دهد و بسـیاري از شدن را افزایش میپیوسته تخصصی
ریت هاي معامالت مالی، مـدیشامل بخش –عملکردها 

هـاي دهـی مـدرن شـرکتتهیه و توزیع، مراکز فرمـان
اي و مراکـز ورزشـی و تفریحـی در مالی، مراکز رسـانه

هایی با سـرعت و با گذر زمان در مکان -مقیاس کالن 
ــ ــدداًأت ــاوت مج ــان ثیرات متف ــیمک ــابی م ــوند ی ش
)Kloosterman & Musterd, 2001 .(  

ــهؤم ــواحی لف ــهري در ن ــاختار فضــایی ش ــاي س ه
هاي کلـی قـرار شهر بزرگ در ارتباط با موجودیت کالن

) و CBDد که عبارتند از: مراکز تجـاري شـهر (گیر می
ــده.  ــوع و پراکن ــز تخصصــی، متن ــل  CBDزیرمراک قاب

ــترس ــارگران داراي دس ــه ک ــت ک ــانی اس ــرین مک ت
هـا را بـه خـود جلـب هاي مختلف از تمام مکان مهارت

شـهر  کالنکرده و بهترین دسترسی به بازارهاي وسیع 
، CBD). همچنـین Alonso, 1964کنـد (را فراهم مـی

کند که منجر بـه  اثرات جانبی مثبت و مهمی ایجاد می
تعامـل  ،شود. در مرکـز تجـاري بندي فضایی می خوشه

جوي وهاي مربوط به جسترودررو باعث کاهش هزینه
هاي جدید بازار، ابداعات در محصـول و فراینـد  فرصت
امـا  شـود؛ نیروي کـار مـاهر می جويوو جست فنّاوري
CBD ،که فعالیـت  عملکردهاي متفاوتی دارد. همچنان

عنـوان  شـود، زیرمراکـز بـه اقتصادي تمرکززدایـی می
هاي اصلی در توزیع مؤسسات، مشـاغل، ترددهـا و  گره

 Leslie & Óکننـــد ( ســـایر ســـفرها عمـــل می

hUallacháin, 2006.(  

                                                             
1. Advanced Producer Services 
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اي چندهسـتهدربـاره شـهر : ايالگوي شهر چندهسته
 براي اهداف متفـاوت توان بیان نمود که این مفهوم می

شـود. بـه عنـوان به کار گرفته می متفاوت افراد توسط
عنـوان یـک ابـزار  ریـزان شـهري از آن بـهمثال، برنامه

ــه ــردي در برنام ــیراهب ــزي فضــایی و جغراف ــان ری دان
سـاختار در حـال  اقتصادي و انسانی از آن براي توضیح

ــه ــر ش ــتفاده میتغیی ــر  رها اس ــوي دیگ ــد. از س کنن
مشـابه  هاي) و کمیسیونEUکمیسیون اتحادیه اروپا (

در کشورهاي عضـو از ایـن مفهـوم بـه عنـوان اهـداف 
به  یابیهاي اجتماعی و اقتصادي با هدف دست سیاست
گیرنـد  اي متعـادل و مـدنی بهـره میي منطقـهتوسعه

)Davoudi, 2003.(  
ي مطالعات پیشرو در زمینـهي کنونی اکثر در دوره

ــهري  ــدل ش ــاد از م ــا انتق ــهري ب ــاد ش ــوري اقتص تئ
ترین انتقـادات ایـن  اند. یکی از مهم اي مواجه هسته تک

انـد. مـدل شـهر اي شـده است که شـهرها چندهسـته
ــته ــهري  چندهس ــدل ش ــم م ــمایم مه ــی از ض اي یک

اي است و یک ابزار تحلیلـی جـایگزین بـراي  هسته تک
شـتغال در نـواحی شـهري اسـت. در توضیح زیرمراکز ا

ــهري،  ــکل ش ــرات در ش ــدیل تغیی ــراي تع ــالش ب ت
سـازي اي را اصالح و انطباق هسته اقتصاددانان مدل تک

) بـا 1998). آناس و همکـاران (Sasaki, 1990کردند (
هــاي ناشــی از تجمعــی هــاي صــرفهبــر تئــوري تکیــه 
ها، ساختار فضایی شهري را ماحصـل نیروهـاي  فعالیت

رسند که الگوهاي رشد دانسته و به این نتیجه می بازار
هاي اخیـر بـوده  شهرها تحت یک تغییر کیفی در دهه

  است. 
از نیمه دوم قرن بیستم، رشـد روزافـزون شـغلی و 

اي رخ داد تــا در  تــر در نــواحی حومــهمســکونی بــیش
هـا، پراکنـده شـدن فعالیـت ي شهري. این مدلهسته

 ,Finaکننـد ( یـد میاقتصـادي از مرکـز تجـاري را تأی

ي مشـاغل در پیرامـون ). در این نـوع از توسـعه2000
ونقلی  اي و در راستاي خطوط سریع حمـل مراکز حومه

آهن تجمـع یافتـه و تشـکیل خوشـه  هاي راه و ایستگاه
داري در دهند و یا ممکن است بدون تجمـع معنـی می

 ,.Yang et alداشته باشـند ( 1مرکز، گسترش بی رویه

)، دیدگاهی کامالً متفاوت ارائه 2001امپیون (چ ).2012
ــار می ــب  داده و اظه ــت موج ــر جمعی ــه تغیی ــد ک کن

اي  هاي شهري و منطقـهگیري انواع مختلف شکل شکل
شـــده اســـت. چـــامپیو،ن ســـه درجـــه از تعامـــل و 

کنـد.  هاي متقابل در نواحی شهري معرفی می وابستگی
ي شـــهري ایــن تعامـــل و وابســـتگی بــین منطقـــه

شــهر منفــرد  اي کــه در اطــراف یــک کالن چندهســته
 یافته و منطقه شهري دیگري است که از طریق  توسعه

هاي  گاه بـا انـدازهزیستی عملکردي چندین سکونتهم
تـرین ). در پایینGreen, 2007برابر ظهور یافته است (

ها وجود نـدارد  گاهاي بین سکونت گونه رابطه سطح هیچ
رد. در سـطح دوم، گیـ و فقط توزیع جمعیت صورت می

شـود کـه کـدام مراکـز،  با اندکی تعامـل مشـخص می
بخشی از سیستم را شکل داده و کدام مراکز مستقل از 

افزایی را ترین همآن هستند. در سومین سطح که بیش
اي بـا مقیـاس  داراي یک شهر یا منطقه دارد، هر هسته

عملکردي براي کل سیستم  عملکردي است. این هسته
 ,Pessoa) (1(شکل  کند عرضه فراهم می شهري منابع

2009.(  
ــا  اي می کــه شــهر چندهســته ــد در ســطوح ی توان

هاي فضایی چندگانه رخ دهـد و آنچـه در یـک  مقیاس
اي است، ممکن است در سطح دیگـري  هسته سطح تک
اي باشد و بالعکس. طبق نظـر کلوسـترمن و  چندهسته

پـــذیري  )، ایـــن ویژگـــی مقیاس2001موســـترد (
هـاي کیفـی بـین  ي تفاوتدهنـدهاي نشـان چندهسته

ــت. آن ــز اس ــوان می مراک ــا عن ــزایش  ه ــه اف ــد ک کنن
هاي فضایی متضمن معانی مهم براي چگـونگی  مقیاس

شـهري اسـت و در  اي بین درك تفکر شـهر چندهسـته
دهند. اولین بعد مربـوط  این راستا چهار بعد را ارائه می

  به شکل کالبدي است.

                                                             
1. Sprawl  
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  )Champion, 2001( ايمتقابل در شهر چندهسته وابستگی و تعامل درجه .1شکل 

  
ـــف رســـمی 2007طبـــق نظـــر گـــرین ( )، تعری

ــد مقیاس چندهســته ــین  اي بای ــال و پ ــذیر باشــد. ه پ
الگوهـاي آمدوشـدي کنند تجمع ) استدالل می2006(

جمعیـت و اشــتغال بسـته بــه شـکل تــاریخی منطقــه 
ها  تواند به صورت شعاعی یا خطی در راستاي داالن می

ي یا در راستاي یک حلقه باشند. دومـین بعـد، مسـأله
اي داخل یـک  ماهیت سیاسی است. تحوالت چندهسته

تـري بـراي محقـق شـدن بـه شهر آشکارا اقبال بـیش
ی دارند. بعد سوم درباره روابط عنوان یک ماهیت سیاس

اي در  عملکردي است. روي آوردن به شـهر چندهسـته
دهنـده تقسـیم فضـایی بافت یک شـهر منفـرد نشـان

حـال  هاي جدید در نیروي کار در جایی است که مکان
 عنــوان شــکل گــرفتن هســتند. ایــن نــوع شــهرها بــه 

ــاي ــایی نهاده ــداد فض ــوند می قلم ــه در آن ش ــا  ک ه
ــرفه ــی ص ــاي ناش ــالی ه ــع مارش ــهیالت 1از تجم  (تس

 آوري، فـن کار، افزایش استفاده از اشتراکی براي نیروي
ــأمین و تولیدشــده در مرکــز محصــوالت تقاضــا) در  ت

 2پوتنـوم انـد. پـس از نظریـهابتداي امـر محلـی شـده
عنـوان سـطح تجمـع   )، این مناطق بیشـتر بـه1993(

هـا تولیـد ابـداعی و  فضایی شـناخته شـدند کـه در آن
ــگت ــی در فرهن ــاص و خصص ــمی خ ــر رس ــاي غی ه

هاي نظارت اجتماعی نهفته است. بعـد چهـارم  سیستم
اي  ي شـهري چندهسـتهانداز منطقـهبه هویت و چشم

هـاي شـود. شـهرهاي زیـادي داراي هویـت مربـوط می
اند و تمایل به داشتن نمودهاي سمبولیک قوي تاریخی

  دارند.

                                                             
1. Marshallian 
2. Putnam 

چنـد  :ي ا چندهستهساختار فضایی شهر  رویکردهاي
ــدازه ــراي ان ــلی ب ــرد اص ــایی  رویک ــاختار فض گیري س

اي وجـود دارد. میجـرز  هـاي شـهر چندهسـتهسیستم
-کند که تفسیرهاي متفاوتی درباره) عنوان می2008(

شــهر را  کــه چــه چیزهــایی یــک ناحیــه کالني ایــن
کند، وجـود دارد. یـک دیـدگاه، شـهر  اي می چندهسته
سـی شـهر تعریـف شنا اي را بر مبناي ریخت چندهسته

 ,Kloosterman & Musterd, 2001; Parrکنـد ( می

ــالی2004 ــه  )، در ح ــري، جنب ــدگاه دیگ ــه دی هاي  ک
افزاید. با ایـن تفسـیر یـک ناحیـه  ارتباطی را به آن می

شود که شـهرها  اي می شهر تنها زمانی چندهسته کالن
اي با یکـدیگر داشـته باشـند. از  ارتباط عملکردي قوي

اي ارتبـاطی یـا شـهر  ا عنوان چندهستهاین نوع شهر ب
 & Hallشـود ( اي عملکـردي نـام بـرده می چندهسته

Pain, 2006; Green, 2007; Meijers & Burge, 
2009.(  

هاي شهري  شکل فضایی با سازمان کالبدي فعالیت
توان آن را می در یک قلمرو جغرافیایی مرتبط است که

کــرد اي قلمــداد  شناســی شــهر چندهســته بعــد ریخت
)Burger & Meijers, 2012شناسـی بـه  ). بعـد ریخت
اندازه و توزیع مراکز شهري داخل یک منطقه با تأکیـد  

پردازد. در ایـن رویکـرد،  بر ویژگی روابط بین مراکز می
شان ارزیابی اهمیت مراکز معموالً بر اساس اندازه نسبی

اي بـا حضـور یـک مرکـز  هسـته شده و قلمرو شهر تک
ــناخته  ــب ش ــکل  میغال ــود (ش ــد 2ش ــنجش بع ). س

هـا یـا شناسی بر اساس میزان جمعیت، شـرکت ریخت
طور یکنواخت در مراکـز مختلـف   مشاغلی است که به

 ;Green, 2007شـوند ( داخـل یـک قلمـرو توزیـع می

Burger & Meijers, 2012(.  
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  شناسیریخت ايهستهتک  شناسیاي ریختهستهچند

  اي هستهاي و چندهستهشناسی شهر تکریخت. 2شکل 
  

  
   شناسیاي ریخت. ارزیابی منطقه شهري چندهسته3شکل 

)Champion, 2001(  
  

ــز ــی2009( 1المبرگت ــوان م ــأ ) عن ــه منش ــد ک کن
اي و به دنبال آن خط سـیر  ي شهري چندهستهمنطقه
ي فضایی ایـن منطقـه شـهري تـا حـد زیـادي توسعه
هایی است که یک منطقه ي ماهیت چالشکننده تعیین

هاي  بنابراین ایده اي خاص با آن مواجه است. در مرحله
کنـد برانگیز چامپیون، این واقعیت را روشـن مـیتحول

اي امروزي در واقع از اهداف  که ساختارهاي چندهسته
ها بـه وجـود  جاییاز جابهشناسی مختلف حاصل ریخت
)، گرایش به سمت 2001اند. طبق نظر چامپیون (آمده

اي  هسـته ي یک شـهر تکتواند زاییده اي می چندهسته
صـورت یـک  خـاطر رشـد مـداوم بـه  اولیه باشد که به

 از اي درآمـده (حالـت گریـز سیستم شهري چندهسته
اي اولیه باشد کـه  هسته ، یا زاییده یک شهر تک2)مرکز

                                                             
1. Lambregts 
2. Centrifugal 

صـورت   تر به نواحی اطـراف، بـه ا الحاق مراکز کوچکب
اي درآمـده اسـت (حالــت  سیسـتم شـهري چندهسـته

؛ یـا ممکـن اسـت زاییـده بـه هـم پیوسـتگی 3)الحاقی
مستقل اولیه با اندازه مشابه باشد که در  چندین هسته

 4)اند (حالـت تلفیقـی هاي مختلفـی ظـاهر شـدهشکل
  ).3(شکل 

شناسـی در شـهر ریخـتهـاي رویکـرد وقتی نمونه
اي  شود، عبـارت چندهسـته اي شناسایی می چندهسته

به کثرت مراکز در یک قلمرو فضـایی مشـخص اشـاره 
اي در ارتباط نزدیکی  دارد. با وجود این شهر چندهسته

با توزیع متعادل بر اساس اهمیـت ایـن مراکـز شـهري 
). Kloosterman & Lambregts, 2001گیـرد ( قرار می
اي  چندهسـته تفسیر توسـعه ) با مطالعه2007میجرز (

                                                             
3. Incorporation 
4. Fusion 
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در کشورهاي اروپـایی،  هاي راهبردي گذاري در سیاست
اي را توزیع عملکردهاي اقتصـادي  مشی چندهستهخط

کنـد؛ یا مرتبط با اقتصاد در سیستم فضایی تعریف می
مراتـب شـهري در یـک محـدوده به نحوي که سلسـله

اي  هسـتهشود. به عبارتی شـهر چند متعادل مسطح می
صرفاً بـه معنـی حضـور چنـدین شـهر در یـک ناحیـه 

شهر نیست، بلکه به معنی تعادل در توزیع انـدازه  کالن
تر  این شهر نیز هست. هر میزان این تعـادل یکنواخـت

مراتـــب فاحشـــی نداشـــته باشـــد، باشـــد و سلســـله
 Meijers, 2005; Meijersتر خواهد بود (اي چندهسته

& Burger, 2009 .(  
  

  تحقیقروش 
 ايتوسـعه-کاربردي هاي پژوهش نوع از تحقیق این

-توصــیفی انجــام،  روش و ماهیـت نظــر از همچنـین و
ــیت ــت حلیل ــت و . اس ــایی جمعی ــع فض ــل توزی تحلی

هاي آن در شهر تهران شـامل بررسـی الگوهـاي  هسته
ی اسـت. ایـن بررسـ مـوردي ها دورهتراکم جمعیت در 

شـرح داده اسـتفاده در زیـر بـه طـور مختصـر ها مدل
  شود. می

 براي معموالً انحرافی استاندارد بیضوي توزیع روش
 نـواحی یـا نقـاط از ايمجموعـه در رونـد گیـرياندازه

 جهـت در استاندارد فاصله محاسبه شود،می بکارگرفته
X و Y اگـر الگـوي فضـایی . باشدمی جداگانه طوربه و

الیـه ورودي حـول میــانگین مرکـزي متـراکم باشــد و 
عــوارض کمتــري در پیرامــون باشــند (توزیــع فضــایی 
نرمال) در این صورت توزیـع جهتـی بـا یـک انحـراف 

درصــد عــوارض را در برگیــرد.  68معیــار بایــد حــدود 

درصـد عـوارض و  96انحراف معیار دو بایـد در حـدود 
درصـد عـوارض را پوشـش  99انحراف معیار سه بایـد 

  دهد. 
 )1994( اي اســمال و ســـانگمــدل چندهســته

 به باشد، جایگزینی قابل کامالً مختلف مراکز از تأثیرات
 باشـد، داشـته اهمیت مرکز تریننزدیک تنها کهطوري

 فوقــانی پوشـش توانـداي مـیچندهسـته تـابع گـاهآن
  اگـر .رودمی کار به مختلف مراکز براي که باشد توابعی
 حـد( کـران دو ایـن بـین مراکـز، تـأثیرات بین ارتباط
ــایی ــد،) نه ــاهآن باش ــوع گ ــع مجم ــز تواب ــژه مرک  وی

ــل مشخصــاتی  اســمال و ســانگ. شــودمــی قبــول قاب
 اسـت، تـرینبینانـه واقـع آخر فرضیه این که معتقدند
 همچــون اي راچندهسـته تــراکم تـابع هــاآن بنـابراین

ــت ــوردن ) و1981( گریفی ــاران و گ ــه 1986( همک ) ب
  کنند.می مشخص 1صورت رابطه 

퐷 =	∑ 퐴 푒 + 푣 ,					푚 =
1,2,… ,푀, (1) 

푟اشـتغال، مراکـز تعـداد 푁 آن در که  بـین فاصـله  
푛، 푣 مرکز  و 푚 منطقه  مربوط تراکم خطاي عبارت  

퐴و 푚، منطقه به  ،  푏هر براي که هستند متغیرهایی 
 . شوندمی زده تخمین 푛 مرکز

 در توضـیح را 푛 مرکـز اهمیـت تـوانمی همچنین
ــی الگــوي ــی کل ــا تراکم ــتفاده ب ــون از اس ــر  퐹آزم  ب

퐴متغیرهاي  ،  푏  تـوانمی عالوه، کرد. به ازمایش آن 
 اشـتغال هايتوزیع بر را اشتغال زیرمرکز هر کلی تأثیر

 نفـوذ بنـديجمـع. کـرد محاسـبه ايمنطقه جمعیت و
 مناطق تمام در جمعیت یا اشتغال بر 푛 مرکز تخمینی

푚  شود.حاصل می 2از طریق رابطه  منطقه در  
  

퐼푀푃퐴퐶푇 = 퐴 푒 푆 = 퐴 푆 푒 ,					푛 = 1,2,… ,푁,						(2) 

푚،퐴 منطقه  مساحت푆 که   و مبـدأ از عرض 푏و    
در  푛 مرکـز نفـوذ. هستند 푛 مرکز براي تخمینی شیب
. اسـت 푏 به مربوط منفی و 퐴 به مربوط مثبت حالت

، اسـت دایـره یـک از بخشی ادغام از تردقیق روش این
 واقعـی جغرافیـایی موقعیـت بـراي روش ایـن کـه چرا

  .)Small & Song, 1994شود (می محاسبه منطقه

 شـاخص محلـی مـوران یـا آمـاره )1995( انسلین
 ابـزار داد؛ ایـن پیشنهاد را) LISAفضایی ( پیوند محلی
 ایـن کـم یـا زیـاد مقـادیر کجاها در که دهدمی نشان
 کدام و اندشده توزیع ايخوشه طور به فضا ها درپدیده

ــوارض، ــادیر داراي ع ــاوت بســیار مق ــوارض از متف  ع
 پیونـد 푖منطقـه  براي شاخص پیرامونشان هستند. این

 شناسـایی آن بـه نزدیـک و 푖بـین یـک ارزش  فضـایی
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 عـوارض داشتن فرض با تحلیل کند. به عبارتی این می
 کـه عـوارض از هاییخوشه شناسایی به شده، دهیوزن

 هـم بـه نزدیـک یـا مشـابه انـدازه، از نظر هاآن مقادیر
  ).3پردازد (رابطه می هستند،

퐼 =	
푥 −	 푥̅
푆 푤

		

푥 −	 푥̅ 	(3) 

هاي مشـاهده شـده اسـت واریانس ارزش푆 آن  در که
  آید.بدست می 4که از رابطه 

푆 = 	
∑ 푥 −	 푥̅		

(푛 − 1) − 푥̅ 		(4) 

 برابـر کامـل تصـادفی فـرض با 퐼 از انتظار مورد ارزش
  5با رابطه  است

퐸(퐼 ) = 	−	
∑ 푤		

푛 − 1 	(5) 

 6به صورت رابطـه  واریانس جمع وزن عناصر سطري و
  تعریف می شود.

  

푉푎푟(퐼 ) = 	
(푛 − 푏 )∑ 푤		

푛 − 1 −
(2푏 − 푛)∑ ∑ 푤 푤			

(푛 − 1)(푛 − 2) − [퐸(퐼 )] 		(6) 

  ).7است (رابطه  푏جایی که 

푏 = 	
푛	 ∑ (푥 −	 푥̅)		

∑ (푥 −	 푥̅)		

				(7) 

 است آن بیانگر 퐼از  مثبت مقدار LISAدر شاخص 

-زیاد (زیـاد ارزش بار مناطق با زیاد ارزش مناطق با که
 مناطق با کم ارزش با مناطق ) وHigh- Highزیاد) یا (

 ) محصـورLow - Lowیـا ( کـم) -کـم (کـم ارزش بـا

 کم ارزش که است آن نشانگر 퐼مقدار منفی از  اند. شده

 ارزش ) یـاLow - Highیـا ( زیـاد) -زیاد (کم ارزش با

 ) احاطـهHigh-Lowیـا ( کـم) -کم (زیاد ارزش با زیاد

  .است شده
ســه اســتاندارد تــراکم جمعیــت،  cut-offدر روش 

تعداد جمعیت و پیوستگی منـاطق بـراي بـرآورد ایـن 
 ،روش نیاز هست. براي این روش در نظر گرفتـه شـده

در انحـراف معیارهـا جمـع شـد و در  هـامیانگین داده
چهـارم دست آمد از مرحله قبل از یـکنهایت، جمع به

آستانه براي  ها کسر گردید. از اینانحراف معیارها داده
  برآورد تعداد مراکز فرعی استفاده گردید.

  
  و قلمرو پژوهش محدوده
سـاختار  تحول پایه بر را تهران کالبدي توسعه روند

 و پیـدایش دوره دوره کلـی سـه بـه توانمی آن شهري
 نـوگرایی و نوسـازي ، دوره1301 تـا آغـاز از( بالندگی

 امروز) تا 1341( شهريکالن و دوره )1340 تا 1301(
) که در ذیـل بـه Hosseini et al., 2015نمود ( تقسیم

 در شهري مقیاس بزرگ تجربه اولین د.شوآن اشاره می
 و میـادین شـهر، دیوارهـاي بازار، یک ساخت با تهران،

 شهرهاي با تطابق (در طرف شهر چهار در دروازه چهار
افتاد. زمـانی کـه تهـران در سـال  اتفاق ایرانی) قدیمی
ــه 1164 ــا ب ــایتختی انتخــاب شــد، تنه ــر  15000پ نف

و  دویسـت طـول در تهران شهر جمعیت داشت. وسعت
 4/4 حـدود از )1390-1164سـال ( بیسـت و شـش

 139 رسید؛ یعنـی کیلومتر مربع 612 به مربع کیلومتر
آن با  جمعیت مدت همین طول و در شده تربزرگ برابر

 154/8 از بیش به هزار نفر 15 برابر از 544 رشد حدود
است، که از نظر کالبدي در توسـعه  رسیده نفر میلیون

شـود؛ بـدین معنـی کـه پایدار شهري مـوثر واقـع مـی
تغییرات در کاربري زمین و سطوح تراکم، جهـت رفـع 

مسکن، حمـل و نقـل،  نیازهاي ساکنان شهر در زمینه
شود تا در طول زمان شهر اوقات فراغت و غذا انجام می

طـی قابـل سـکونت، زنـدگی را از را از نظر زیست محی
نظر اقتصادي با دوام و از نظر اجتمـاعی همبسـته نگـه 

شوند که با ارایه اشـکال ها زمانی حاصل میدارد و این
در حال  نوین مدیریت شهري و کنترل آن همگام شود.

حاضر شهر تهران یکی از بزرگترین شهرهاي خاورمیانه 
  و شانزدهمین شهر پرجمعیت در دنیا است.

 کنـد آهنگـی شهرنشـینی اول دوره درشهر تهران 
 و تـدریجی بسـیار صورت به آن توسعه و رشد و داشته
 و بـرج و حصـار بیـتخر با. است گرفته صورت آهسته
 دیـجد يهـا دروازه و حصـار احداث و یمیقد يباروها

. افـتی شیافـزا لـومتریک نوزده به سه از شهر مساحت
 ضیتعـر و توسـعه ،ونقـلحمل وسائط از استفاده رواج

 دوم سـبب دوره در عوامـل نیا. شد سبب را هاابانیخ
 و یشـهربان و هیـبلد جملـه از يشهر ينهادها سیتاس
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 و بـرج کامـل بیـتخر ،يشهر یگذرگاه شبکه اصالح
 شکل از يشهر يفضا لیتبد و يشهر يحصارها و بارو

 خـود بـه شـتابان آهنگـی شهرنشینی. باز شد به بسته
 بـا متفـاوت و) نفـت( جدیـد درآمـدي منبع. گیردمی

 ،)اورزيـــکش( قاجاریـه زمان در دولت درآمدي منابع
 سـوم، دوره درد. بخشـی قـدرت اول پهلـوي دولت هـب 

 بـی صـورت به تهران توسعه و رشد قبل، دوره همانند

. دارد ادامه نیز انــچن هم و یافته ادامه آشفته و برنامه
 م،ــاکـح خاص شرایط بدلیل سوم، و دوم هايدوره در

ــد ردیــگ آشکارتر و شدیدتر تهران شهر توسعه اثرات
تـوان سـیر بنـدي مـیدر یک دسته. )1381، پورمدنی(

نشـان  4شـکل ساختار فضایی شهر تهران را به صورت 
  داد.

  

  
  ساله 105 دوره یک طی تهران شهر کالبدي گسترش :4شکل 

  
هر حال شهر تهران در هریک از مراحل توسـعه  به

ــاز برون ــر موردنی ــود، عناص ــرون خ ــهري را در بی   از  ش
خود مستقر کرده اسـت، ولـی خیلـی   کالبدي  مرزهاي

شـهري و نبـود مجـال   تحـوالت  سـرعت  زود به دلیـل
ـــازي، آن ـــازي و نوس ـــغال و در درون  بازس ـــا را اش ه

شـاید بتـوان  کالبدي خود ادغام کرده اسـت.  هاي بافت
  شهري و اشغال عناصر برون  افکنی برون  که پدیده  گفت

تخریب و   صورت شهري به  ها در بافت مجدد و ادغام آن
بازسازي مداوم بـه یـک گـرایش اصـلی و محـوري در 

  شده است.  تبدیل  تاریخ توسعه کالبدي فضایی تهران
  

  اصلیبحث 
بررسـى رونـد تحـوالت : روند و تحـوالت جمعیتـی  
 270 حـدود دهد که طى جمعیت شهر تهران نشان مى

طور  ) جمعیـت ایـن شـهر بـه1270تـا  1006سال (از 
درصـد بـوده  107معادل  يمتوسط ساالنه داراى رشد

تهـران محسـوب  خیـز جمعیتـیاین اولین دوره است. 
هـزار نفـر در حـدود  30بـه   افزایش جمعیـتشود.  می

 184در   نفـر  هـزار 85رسـیدن بـه و  سال پـیش 210
ــل ــران  ســال قب ــهســبب شــد کــه ته   از  دوم  در مرتب

 نفري تبریز هزار  110  شهري بعد از شهر مراتب سلسله
دامـه اهمراه با   جمعیتی  رشد  سرعت گرفتنقرار گیرد. 

 106عبور از مـرز و  پیرامون آن  به  توجه باعمران شهر 
نفـر جمعیـت   هزار  155سال پیش و  145هزار نفر در 

 تهـران بـه شـهر درجـه  تبدیلموجب  سال بعد 23در 
تـا  1270هاى  طى سـال جمعیت رشدشد.   کشور  اول

 5/0طور متوسـط معـادل  سال) سـاالنه بـه 40( 1311
) 1301در اوایل قـرن حاضـر (سـال بوده است. درصد 

هزار نفر جمعیت بـوده کـه در سـال  210تهران داراى 
ش هـزار نفـر افـزای 310جمعیت آن به حـدود  1311
جمعیـت شـهر  1318. در سال )1384(زنجانی،  یافت

 8طـى  دیگر عبارت بـهرسد.  نفر مى 450078تهران به 
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نفر بـه جمعیـت  17،500سال، ساالنه رقمى در حدود 
 بـه هاى سـالایـن طى  و رشد جمعیتآن افزوده شده 

ایــن رونــد رشــد در فاصــله رســیده بــود.  درصــد 2/8
تــا  1335درصــد،  2/6، 1335تــا  1318 هاى ســال
 تـا 1355، 24/5، 1355تا  1345، درصد 05/6، 1345

ــه 1365 ــد،  93/2 ب ــا  1365درص ــه  1375ت  13/1ب
تـا  1385درصـد و  45/1بـه  1385تـا  1375درصد، 
ــه  1390 ــا  1390و  درصــد 89/0ب ــه  1395ت  29/1ب
  ).1رسد (جدول  مىدرصد 

  
 1395تا  1335جمعیتی شهر تهران طی دوره آماري تحوالت : 1جدول 

 )؛ ** محاسبات نگارندگان1375انی ()، زنج1395تا  1335ماخذ: *مرکز آمار ایران (
  

توان دریافت کـه  در نگاهى اجمالى به آمار فوق مى
 قـرن چهـار یـا سـه طـى تهران جمعیت فرایندهرشد 

 گرفتــه صــورت اخیــر ســال 55 در عمــدتاً و گذشــته
 1335 تـا 1006 هاى سال طى آن جمعیت که طوري به

و نـیم  بیش از پـنج 1395تا  1335و از سال  برابر صد
  برابر شده است.

 بـا کـاهش جمعیت همـراه عددي افزایش استمرار
 طبیعـی رشد از تر پایین جمعیتی تا ساالنه رشد میزان

 مهـم به دستاوردهاي نشان از آن دارد که دستیابی آن
 کارآمـد و روشـن هاي سیاسـت داشتن بدون جمعیتی

 پذیري تحقق به اعتقاد ها، عدم مهاجرت مورد  در  ویژه به
 زمـان در حتـی شهر جمعیت مورد در کالن تصمیمات

ــ ــا از آن یبوتص ــوي ه ــمیم س ــدایشتص ــران، پی  گی
 و شـهر گسـترش و  توسعه به مربوط جدید هاي نگرش

 تبعیــت  شــهري، عــدم  مســائل تر شــدن پیچیــده
 و مصــوب هاي برنامــه و ها سیاســت از ها گیري تصــمیم
اي شهري علل چنـین مسـاله شدن مدیریت تر سیاسی

از طرفی در مقیاس منـاطق شـهري تهـران  .بوده است
ــه) 75-1365( ــا رشــد منفــی روب ــاطق ب رو برخــی من

اند. اکثر این مناطق در مرکز و جنوب شهر تهـران  بوده

واقع شدند. فرسوده بودن بافـت ایـن منـاطق، اجـراي 
هـاي  مرحله ششم و هفتم طرح ترافیک، تمرکز فعالیت

 یا کار، انبار دفاتر تجاري، تبدیل واحدهاي مسکونی به
هاي اصلی و همچنین به اشـباع  خیابان امتداد در پاساژ

رسیدن جمعیت سبب گردید تا این رشـد جمعیـت در 
این مناطق منفی شود. البته منفی بودن این رشـد بـه 

جمعیــت بــودن آن نیســت. از ســوي دیگــر  معنـاي کم
بیشترین رشد را بـه دلیـل تـراکم کـم و  5و  2مناطق 

ت کافی براي بارگذاري جمعیـت داشـتند وجود مساح
وبـیش قابـل  روندي که در دهه بعـد نیـز بـا رشـد کم

 هاي مشاهده است. در واقـع در ایـن محـدوده شـهرك
 شکل گرفتنـد ناپیوسته غالباً محالت و بزرگ و کوچک

 آمـده وجود به متفاوتی عوامل و علل به بنا یک هر که
 بافت ایجاد به منجر خود گسترش در موارد برخی در و

  .اند شده منطقه نواحی بعضی در متراکمی
) مناطق مرکزي و جنوبی 1375-85در دوره بعد (

 تـراکم کـه فرسوده هاي بافت نوسازي سیاست دلیل به
اي  است در بـازه بوده آن اصلی مشوق مازاد ساختمانی

شــوند، امــا ایــن عمــل  از زمــان بــا افــزایش روبــرو می
وضــع موجــود نبــود صـورت پایــدار قــادر بــه حفـظ  به

 سال
  جمعیت 
  (نفر)*

میزان رشد ساالنه 
  (درصد)**

  تغییرات نسبت به سال 
  پایه (درصد)**

میزان افزایش جمعیت 
  نسبت به دوره قبل**

1335  1512082 - 100 -  
1345  2719730 05/6  9/179  1207648  
1355  4530223 24/5  6/299  1810493  
1365  6042584 93/2  6/399  1512361  
1375  6758845 13/1  447 716261  
1385  7803883 45/1  1/516  1045038  
1390  8154051 88/0  3/539  350168  
1395  8693706 29/1  9/574  539655  
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که جمعیـت ایـن منـاطق در دوره بعـد یعنـی  طوري به
توان تحمل جمعیت به دلیل  1390تا  1385هاي  سال

  منـاطق در جمعیـت کـاهش روند وتراکم زیاد نداشت 
  بودنـد، مواجه  جمعیت کاهش با که مناطقی و  مرکزي

  یافت. تداوم
ــانی  ــا  1385در دوره زم ــاطق  1390ت و  18، 5من

بیشتر رشد را داشـتند. علـت افـزایش رشـد بـراي  22
گیري  هـاي صـنعتی و شـکل انتقـال فعالیت 18منطقه 

عرصه فعالیت و محورهاي ارتباطی و اجرایـی شـدن و 
در نظر گرفتن مالحظات طرح الگوي توسعه و تفصیلی 

بـوده  1386و طـرح جـامع  1384منطقه مصوب سال 
است. گسترش فضایی و افزایش توزیع جمعیـت بـراي 

 1390تـا  1375هاي  براي سال 2شکل این منطقه در 
تـوان عنـوان  می 22کامالً محسوس است. براي منطقه 

سـاله تهـران و  5نمود که پس از آزاد شـدن محـدوده 
ها تـا قبـل از  برخـی از شـهرك 22و  21ایجاد مناطق 

 5زء محدوده منطقـه تصویب طرح جامع دوم تهران ج
 22شـدند تحـت اداره منطقـه  شهرداري محسـوب می

منظور تـامین  ها عمـدتاً بـه گرفتنـد. ایـن شـهرك قرار
و  دمســکن اقشــار میــانی یــا میانــه پــایین و مــز

ــوق ــه حق ــهري برنام ــده بگیران ش ــی در  ریزي ش اند. ول
مواردي که حتی برنامـه تهیـه و تصـویب شـده بـراي 

ز عاري از هر گونه مشـکل و ایجاد مجموعه مسکونی نی
مساله اساسی بوده، در عمل و اجرا یـا برنامـه از پـیش 

شده نادیده گرفته شده و یا در اکثر موارد اراضـی تهیه
ــت کاربري تعیین ــده جه ــدماتی،  ش ــاهی، خ ــاي رف ه

مــذهبی و ورزشــی و حتــی فضــاهاي ســبز  -فرهنگــی
صــورت بــایر رهــا شــده و بــدین ترتیــب پیامــدهاي  به

ــ ــاگواري ب ــد ن ــت. رون ــته اس ــه داش ــل منطق راي ک
هاي اخیــر بـا الگوپـذیري و بــا  سـازي، در سـال شهرك

هاي اولیـه، از جملـه  استفاده از امتیازات مشابه شهرك
مصوبات شـوراي نظـارت بـر گسـترش شـهر تهـران و 

بود که باوجود مغایرت ایـن  5مصوبات کمیسیون ماده 
هاي طـرح جـامع و  گاه بـا ایـده نحوه سـاخت سـکونت

هاي آن، یکـــی پـــس از دیگـــري از ســـوي  یاســـتس
ها و نهادهاي دولتی و غیـره  هاي تعاونی سازمان شرکت

هاي جمعیتی  هاي مختلف، گروه با خرید زمین به روش
گوناگون در سطح منطقه اسـکان داده اسـت. در کنـار 

ها، مجوزهـاي مسـتقلی هـم بـراي  ساخت این شهرك
، داده شـد وساز در خارج از محدوده قانونی شهر ساخت

شهرك با مجـوز  چهاردهها،  که از میان شهرك طوري به
رسمی و یک شهرك (آزادشهر) بدون مجـوز رسـمی و 

  سایرین در مرحله احداث، اجرا یا تکمیل هستند.
مقدار تراکم براي : تحلیل تراکمی و بیضوي جمعیت

تـا  1355 هـاي دورهمناطق مختلف شـهر تهـران طـی 
در را شـهر  یو جنـوب یشمال قطب، تفاوت میان 1390

سـال در  کـه طوري به دهـد، میحد بسیار زیـاد نشـان 
بــا تــراکم خیلــی زیــاد در  17و  10، از منــاطق 1365

نفر در هکتـار  424نیمه جنوبی شهر (با حداکثر تراکم 
و  کـم تـراکم شـمال مناطق) تا 300و تراکم میانگین 

نفر در هکتار) متغیر  4/73تا  6/3(با مقدار  شمال غرب
. منطقه مرکزي شـهر تهـران در ایـن دوره داراي است

نفر است که در دوره  214تا  150تراکم زیاد به میزان 
شـود.  بعد این تراکم در برخی از مناطق آن کاسـته می

نشان داده شده اسـت تـراکم  5شکل طور که در  همان
گیري هسـته  در شرق نیز باالسـت کـه متـاثر از شـکل

همچـون نارمـک  مسـکونی هاي پارس و مجموعه تهران
  .هاي قبل ایجاد شده بود باشد که در سال می

  

    
1375  1365  
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1390  1385  

  1390تا  1365هاي آماري تراکم جمعیت در شهر تهران براي دوره :5شکل 
  

 3ناحیـه  ،1390سـال ا توجه بـه تـابع تـراکم در ب
 منطقـه 2ناحیـه ، 10منطقـه  3و  2 ناحیـه ،8 منطقه

بـا  15منطقـه  5ناحیـه  ،17 منطقـه 3و  2ناحیه ، 14
باالترین مقدار تـراکم را  مترمربعنفر در  8/18تا  9/41

نیـز بـا  1385ها در دوره آمـار  دارا هستند. این ناحیـه
ترین بخش شهر تهـران را شـامل  همین میزان پرتراکم

 17 منطقـه 3و  2نیز ناحیـه  1375شدند. در سال  می
را  بـاالترین تـراکم مترمربـعنفـر  6/52میانگین با رقم 

داشته و در همـین دوره، دیگـر منـاطق پرتـراکم ذکـر 
 6/48تـا  3/32بـا مقـدار  1390و  1385شده در سال 

در  در نوسان بودند در رده بعدي قرار گرفتند. مترمربع
نـواحی  1390تـا  1365تمام دوره سرشماري از سـال 

نفــر در  8کمتــر از ، بــا مقــدار 22منطقــه  ســاخت تازه
ــع ــود  مترمرب ــه خ ــران را ب ــهر ته ــراکم ش ــرین ت کمت

  .اختصاص داده است
هــاي  لیلدر یــک تحلیــل کلــی بــا اســتناد بــه تح

تـوان اظهـار داشـت کـه رونـد  جمعیتی انجام شده می
هـاي مختلـف موجـب  افزایشی تراکم جمعیت در دوره

جمعیتی از جنـوب شـرقی بـه کریدور گیري یک  شکل
بـا جمعیتی دیگـر کریدور سمت شرق تهران شد. یک 

و شـمال  شـمالی ، مرکز بـه سـمتجنوب گیري جهت
ور اول، نشـان با مقدار تراکم کمتر نسبت به کرید غرب

و  شـمالی هاي محدودهاز تمایل جمعیت به استقرار در 
طور که  دهد. همان تهران را نشان می شهر شمال غربی

ــینشــان داده  6شــکل در  ــی شــودم ، بیضــوي انحراف
ز ایـن دو کریـدور را تاییـد استاندارد تراکم جمعیت نی

هـا در سـطح بلـوك  که بر مبناي داده طوري ؛ بهکند می
این بیضوي عمده  1375براي سه دوره آماري در سال 

مناطق مرکزي و جنوبی را تحت پوشـش خـود داشـته 
 7/19است. در دوره آماري بعد این بیضوي با چـرخش 

درجه گرایش شمالی یافتـه و تنهـا بـه مقـدار انـدکی 
ي سـال حجم آن اضافه شـده اسـت. ایـن بیضـوي بـرا

درجــه  1/96تغییـرات تراکمـی را بـا چرخشـی  1390
گرایشی شرقی و شمال غربـی یافتـه و عمـده منـاطق 
مرکزي و شمالی و بخشی از منـاطق جنـوبی را تحـت 

دهـد کـه تغییـرات  پوشش قرار داده است و نشـان می
تراکمـی در حـال افـزایش بــه مراکـز دومـی جمعیــت 

ــانگین تر می ــز می ــر مرک ــویی دیگ ــد. از س ــی باش اکم
عصـر در ولـی -جمعیتی از نزدیک بـه تقـاطع انقـالب 

باشد. این بررسـی از  می 6حرکت به میانه مرکز منطقه 
طریق بیضـوي انحرافـی تـراکم جمعیـت مویـد نتـایج 

  باشد. تحلیلی تراکم کرنال می
تر براي منطقـه مرکـزي شـهر  در اینجا یافته جزئی

میـانگین  بر آنچه گفته شد اگر شود. بنا تهران ارائه می
لحـاظ  1365تراکمی نیز در سطح منطقه بـراي سـال 
هـاي آمـاري  شود، بارزترین مشخصه تراکمـی در دوره

کاهش تراکم در بخش مرکـز شـهري  1390تا  1365
شـده   یعنی جایی که مرکز تجـاري شـهر تهـران واقـع

باشد. بر اساس محاسـبات تراکمـی از طریـق است، می
 تقاطع انقالب و ولـیروش تابع کرنال این محدوده که 

تراکمـی  1375عصر در نظر گرفته شده است در سال 
نفر در مترمربع داشته کـه در دوره آمـاري  8در حدود 

نفر در مترمربع رسید و در دوره آمـاري  5/7به  1385
ــه حــدود  1390 ــاهش یافتــه و ب ــر در  7مجــددا ک نف

مترمربع رسیده است. باوجود دو قطبی بودن تهران در 
اي مختلف، آمارهـاي تـراکم جمعتـی سـال ه طی سال
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رنـگ  دهد که این شـکاف در حـال کم نشان می 1390
شدن است. البته به این معنـا نخواهـد بـود کـه رونـد 
نشان داده شده در دوره این شکاف پر خواهـد شـد یـا 
انتظار داشته باشم تا جمعیت تهران بـا الگـوي تقریبـاً 

ود. یکسـان جمعیتـی در منــاطق مختلـف پراکنـده شــ

عوامـل همچـون رانـت زمـین و اقتصـاد برخـی چراکه 
سیاسی و تاثیر نهادهاي مدیریت شهري باوجود تاکیـد 

ها این مرتفع شدن شکافت را نـه خنثـی بلکـه  بر طرح
  تشدید خواهد نمود.

  

  
  1390تا  1375هاي آماري بیضوي انحرافی استاندارد دوره: 6شکل 

  
  هاي فضایی جمعیتشناسایی خوشه

دادن  بــراي نشـان: LISAتحلیـل مــوران محلــی   
 طـی الگـوي جمعیتـی، فضـایی ایـن توزیـع پـراکنش

 پیونـد محلـی سرشماري از شـاخص مختلف هاي دوره
 اسـت. اسـتفاده شـده محلـی ) یا مورانLISAفضایی (
 از اسـتفاده شهر تهـران بـا جمعیت متغیرهتک بررسی

 1375محلی براي سال  شاخص فضایی خودهمبستگی
وضــعیت  نشــان داد کــه جمعیــت در ایــن دوره داراي

نشـان داده  7شـکل همان طور کـه در اي است.  خوشه
خودهمبســتگی فضــایی بــا ارزش مــوران  شــده اســت

  هاي بـا مقـادیر زیـاد  خوشـه. اسـت مثبت 815373/0
)H-Hا حـدودي مرکـز و جنـوب تـ ) در مناطق شرقی

و قسـمت  14، 10، 9غربی یعنـی جـایی کـه منطقـه 
کـه محـل  22و بخشـی از منطقـه  21جنوبی منطقـه 

ساخت است، قرار دارد. نکتـه برجسـته  هاي تازه شهرك
کـه در  طوري براي مقادیر زیـاد معنـاداري آن اسـت به

درصـد اطمینـان را  95و  99اکثر واحدهاي فضایی بـا 
اي براي مقـادیر کـم  کند. این وضعیت خوشهتایید می

)L-L که خودهمبستگی منفی بـا هـم دارنـد در یـک (
هاي  شود. دیگر قسمت کریدور مرکز به شمال دیده می

هاي از  مربوط به این خوشه در شـمال غـرب و قسـمت
 قابل مشاهده است کـه ایـن واحـدهاي در 16منطقه 

شـــوند.  تاییـــد می 01/0و  05/0معنـــاداري  ســـطح
 کـم، توسـط مقـدار داراي عارضه آن در که هایی لولس

اند یعنــی  شــده محاصــره زیــاد مقــادیر داراي عــوارض
صـورت محـدوده  در سطح شهر تهران به )L-Hخوشه (

ترین تجمـع ایـن نشـانگر در حـول  بوده اسـت. عمـده
واقع شـده اسـت،  14خوشه با مقدار باال که در منطقه 

وان اظهار داشـت ت باشد. در مورد سطح اطمینان می می
درصــد  99کــه هرچنــد کــه برخــی واحــد در ســطح 

اطمینان بودند اما عمده واحـدهاي فضـایی بـراي ایـن 
ــزان H-Lنشــانگر ( ــد  95) می ــان را تایی درصــد اطمین

 آن مقداري زیـاد در که )H-Lبودن ( ايکند. خوشه می
صـورت جزئـی در  اند به شده محاصره کم مقادیر توسط

و در حاشـیه مقـادیر کـم  1 حلقه مقادیر کـم منطقـه
    .پراکنده شده است 16منطقه 
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  1375جمعیت  LISAهاي موران محلی تحلیل خوشه :7شکل 

  
نشـان داده  8شـکل در  1385این مورد براي سال 

وضـعیت  پـنج شده است. جمعیت در این دوره نیـز در
) در H-Hها ( باشـد. مقــادیر زیـاد خوشــه اي می خوشـه

جنوب غربی، مناطق شرقی تا محدوده مرکـزي تهـران 
همانند دوره قبل وجود دارد اما تفاوت محسوسی بـین 

نظر  هاي شرقی صـرف شود خوشه این دو دوره دیده می
کـه بـه دلیـل عـدم  در بین آن از وجود یک خوشه کم

وجود مقادیر فضایی است، گسـترش فضـایی بیشـتري 
ها با این مقادیر در حـال  یافته و لکه جدیدي از خوشه

گیري اسـت. ایــن مـورد بــراي گسـترش برخــی  شـکل
کنـد. خوشـه واقـع در  مناطق مرکـزي نیـز صـدق می

حالت کشیدگی و میل بـه سـمت شـرق را  14منطقه 
اي بـاالیی کـه در دوره قبـل در  هدهد و خوش نشان می

اي بـا  شـد و بـه خوشـه دیده می 22قسمتی از مناطق 
مقادیر کم تبـدیل شـده اسـت و در قسـمت غربـی از 

ها نسـبت بــه دوره قبـل کاســته اســت.  میـزان خوشــه
  بـه 1385 سـال در تراکمـی هـايخوشه تعداد افزایش

 مصوبه مانند تهران، شهر تراکمی در هاي دلیل سیاست
 تصـویب مسـکن بازار رکود از براي جلوگیري که 269
 120 تهـران شهر در را تراکم مبنا که 329 مصوبه شد،

ــی نظــر در درصــد ــرد،م ــراکم تشــویقی مصــوبه گی  ت
 1383 سـال در فرسـوده هاي بافت به تهران شهرداري
 جنوبی هايقسمت در وساز ساخت افزایش به که منجر

 در تهـران منـاطق تعداد افزایش و شودتهران می شهر
 تغییر طریق از منطقه 22 منطقه به 20 از 1383 سال

 18 و 9 حـریم منـاطق و 22 منطقه به 5 منطقه حریم
ها باعث عدم  سیاست این. گیردمی انجام 21 منطقه به

شـد و موجـب شـد  تهـران مرکـزي منـاطق در تمرکز

 و شـرقی جنوب جنوب، در حوزه جمعیت عمده تمرکز
 رشـد دهنده نشـان خـود کـه گیردصورت  تهران شرق

  .است شهر تهران اي خوشه
طور زیـادي  ها باال بـه معناداري براي مقادیر خوشه

گــردد.  درصــد اطمینــان تاییــد می 95و  99در ســطح 
) در ایـن دوره کـه L-Lهمچنین کریدور مقادیر کـم (

جنوبی داشت همچنان برقرار اسـت و -وضعیتی شمالی
ــه ســمت  ــم ب ــادیر ک ــن مق ــل ای ــوبی می ــاطق جن من

هاي منــاطق شــمال  باشــد و از خوشــه تر می محســوس
شود. البته باید اشاره شود که مقادیر کـم در  کاسته می

به دلیل عدم مقادیر فضایی  19و  18بخشی از مناطق 
و تحت تاثیر مرکز اداري تهران شکل گرفته اسـت کـه 

شده در مورد شـرق  از این مقادیر نیز مانند مورد اشاره
نظر کرد. از نظر آماري این واحـدهاي  باید صرفتهران 

ــاداري  ســطح در ــد می 01/0و  05/0معن ــوند.  تایی ش
ــانگر ( ــل  )L-Hنش ــالف دوره قب ــر خ ــن دوره ب در ای

گسترش یافته و محدوده بیشتري از مقادیر زیـاد آن را 
) بـراي ایـن دوره H-Lمحاصره کرده اسـت. وضـعیت (

افـزایش  1375دهد که نسبت بـه دوره آمـار  نشان می
سـلولی و عمـدتاً در  صورت تک یافته و پراکندگی آن به

هاي مرز شهري و مناطق جنوبی قابـل مشـاهده  گوشه
  است. 

نشــان  1390شــاخص مــوران محلــی بــراي ســال 
 705752/0دهد که ایـن آمـاره بـا ارزش مقـداري  می

که این کـاهش نزدیـک بـه  )9مثبت بوده است (شکل 
هـاي  الفـی در دیگـر دورهصفر بود و مانند مقـادیر اخت

ــرازش  آمــاري چنــدان محســوس نیســت و نشــان از ب
  صحیح آماره دارد.
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   1385 جمعیت LISAمحلی  موران هايخوشه تحلیل: 8شکل 

  
طور تقریباً  در این دوره آماري مرز شهري تهران به

هاي آماري پوشـیده شـده اسـت و  کاملی توسط بلوك
که محدوده گرمدره که  22تنها قسمت انتهایی منطقه 

بر الحـاق آن بـه  1386راهبردي  –در طرح ساختاري 
هـاي  محدوده شهري تهران تاکید شده است، فاقد داده

رار گرفتن آن خاللـی در فضایی که با توجه در گوشه ق
هاي بـا مقـادیر  کند. خوشـه تحلیل این بخش وارد نمی

تغییـر  1375) از نظر مکانی نسبت به دوره H-Hزیاد (
چندان نداشته و در قسمت شمالی و مرکز بـه گـرایش 

ها افزوده گردیـده اسـت و  به سمت شمال حجم خوشه
در قسمت مرکزي به سمت جنوب از حجم آن کاشـته 

هاي با مقادیر باال واقع بین محـدوده  خوشه شده است.
جـایی کـه  18به سمت منطقـه  17و  11، 16مناطق 

هاي جدیـد  افزایش جمعیت آن به دلیل ظهـور عرصـه
باشـد. از سـویی  فعالیت رشد یافته، در حال حرکت می

دیگر به دلیل مقادیر فضایی موجود در نـواحی مربـوط 
یـد در اي جد گیري خوشـه شـاهد شـکل 18به مناطق 

هاي جنوبی این منطقه هستیم. در مورد مقـادیر  بخش
هاي  گیر است و خوشه ) تفاوت تا حدي چشمL-Lکم (

کم در مرکز نسبت به دوره آماري قبل در حال کاهش 
باشد. در  هاي غربی تهران در حال افزایش می و قسمت

هاي با مقادیر کم در حال  مورد نیمه شمالی هم خوشه
هاي بـا  بعضاً جـایگزین خوشـه گسترش فضایی خود و

مقادیر باال قرار گرفتـه اسـت. البتـه ایـن حجـم بـراي 
مناطق شمالی محدود بـوده و در قسـمت شـرقی ایـن 

طور محسوسی قابل مشاهده است. نکتـه دیگـر کـه  به
-Lهاي ( وجود مقادیر باال تاثیر چندانی بر روي خوشـه

H نداشت و تنها در قسمتی شرقی و قسمتی از ناحیه (
این تاثیر قابل مشاهده است. از سویی دیگر  20منطقه 

هاي شرقی  ) در برخی قسمتH-Lهاي ( از حجم سلول
و جنوب شـرقی در ایـن دوره آمـاري نسـبت بـه قبـل 

دهنده آن اســت کــه  کاســته شــده اســت. ایــن نشــان
هاي کم در این دوره در یـک وضـعیت تصـادفی  خوشه

بـه سـمت گیري  قرار گرفته و احتمال گرایش به شکل
هاي باال را دارند. از نظر آماري هر چهار وضعیت  خوشه

درصـد اطمینـان تاییـد  99و  95معنـاداري  سـطح در
  شوند. می

  

   
   1390 جمعیت LISA محلی موران هايخوشه تحلیل: 9شکل 
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در اغلـب : مراکز ثقل و فرعی جمعیتـی شناسایی 
یابنـد. شهرها مرکز ثقل و مرکز تجاري با هم تقارن می

اي این دو نقطـه متقـارن وقتی در یک شهر چندهسته
جاي مرکــز  نشــوند، بــراي محاســبه شــیب تــراکم، بــه

ــیاري از  ــردد. در بس ــاب گ ــل انتخ ــز ثق ــاري، مرک تج
ز عنـوان مرکـترین خوشه اشتغالی بـهها بزرگپژوهش

شود که عمدتاً مبتنی بر تجاري شهر در نظر گرفته می
هسته تاریخی شهر است و این براي شهر تهران همـان 
محدوده ناصري است که در طرح جامع نیز بـه عنـوان 
مرکز تجاري شهر تهران در نظر گرفته شده است. قبل 
از محاسبه و تحلیل ایـن الگوهـا نیـاز اسـت تـا مراکـز 

هـاي متعـددي ردنـد. روشفرعی جمعیت شناسـایی گ
براي شناسایی مراکز فرعی جمعیـت و اشـتغال وجـود 

ـــا ـــرش ی ـــامل ب ـــه ش ـــک، cut-off دارد ک ، پارامتری
هــاي هــاي فضــایی اســت. روشناپارامتریــک و خوشــه

ناپارامتریک چندان مناسب نیستند چرا کـه در برخـی 

موارد مرکز شناسـایی شـده در آن غیـر واقعـی اسـت. 
کـه توسـط ایـن روش شناسـایی مراکز فرعی احتمالی 

-شود تعداد کمی از کل جمعیت را بخصوص در لبهمی
گیــرد. در ایــن هــاي محــدوده مــورد مطالعــه دربرمــی

براي غلبه بر مشکالتی کـه در  cut-offاز روش  تحقیق
ــراي تعیــین مراکــز فرعــی  روش ناپارامتریــک اســت ب

توانـد جمعیت استفاده شد. از سوي دیگر این روش می
هاي فضایی کـه در بخـش ناچیز بودن خوشهکوچک و 

دست آمد را فیلتر کند و توضیح بهتري را بـراي قبل به
مراکز فرعی نشان دهد. جهت تحلیـل مراکـز فرعـی و 

ــک ــوي ت ــتهالگ ــتههس ــاي اي از دادهاي و چندهس ه
زون ترافیکـی اسـتفاده شـد.  560جمعیتی در مقیاس 

ه بـراي علت انتخاب این واحد تعداد مشاهداتی است ک
تحلیل بکار می رود و نتایج بهتـري را نسـبت و واحـد 

مراکز شناسایی شـده را  10شکل دهد. ناحیه نشان می
  دهد.نشان می

  

    
1375  1385  

  
1390  

  1390تا  1375مراکز فرعی جمعیت در سه دوره آماري  : 10شکل 
  

بـراي تحلیـل ایـن : برآورد شیب تـراکم جمعیـت  
اي اسـمال و اي و چندهسـتههسـتهقسمت از مدل تک

اي هسـته. بسط مـدل تـکشد) استفاده 1994سانگ (
نماید که دسترسی به مهم مراکز شـهر بـراي فرض می

ساکنین اهمیت دارد. بنابراین تراکم در هر مکان، توابع 

کننـده شـود کـه مـنعکستراکم نمایی منفی تلقی می
باشد. در واقع این مـدل تاثیر یک مرکز برآن مکان می

کند که تراکم جمعیت در یک نقطه مشخص فرض می
وجـود آمـده توسـط از روي هم قرار دادن تاثیرات بـه 

شـود. در اینجـا بـه دلیـل تعـدد همه مراکز حاصل می
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مراکز فرعی از میانگین پارامتر مراکز براي برآورد مدل 
نشـان  2اي استفاده شـد. اطالعـات جـدول چندهسته

اي هاي تراکمـی در مـدل چندهسـتهدهد که شیبمی
تهران منفی اسـت. در واقـع ایـن مفـرض مـدل بـراي 

ي اسـت. از سـویی دیگـر شــیب اشـهرهاي چندهسـته
 دهـد کـه مـدل تـکنیز نشـان مـی 1390منفی سال 

اي بــرازش مناســبی بــراي شــهر تهــران نــدارد. هســته
مقایسه ضریب تعیین براي هر مـدل نشـان از بـرازش 

اي دارد، امـا ایـن دلیـل مناسـبی بهتر مدل چندهسته
اي شدن شهر تهران نیست؛ چـرا براي تایید چندهسته

کار رفته در برآورد متغیـر وابسـته رها بهکه تعداد متغی
در دو مـدل یکســان نیســت و مقـادیر ضــریب تعیــین 

طور مستقیم قابل مقایسه نیستند. به همین دلیل از  به
F-Statistic دار بودن افـزایش تعـداد براي آزمون معنی

مراکز در مدل استفاده شد. فـرض صـفر اولویـت را بـه 
دهـد کـه ایـن از روش حـداقل اي مـیهستهمدل تک

. ) قابل محاسـبه اسـتOLSمجموع مربعات باقیمانده (
 95اي همـواره کمتـر از هستهاین مقدار براي مدل تک

تر از نقطه بحرانـی درصد سطح اطمینان بوده که بزرگ
درنظر گرفته شده براي این روش است. با این استدالل 

قابل شود و فرض جایگزین آن فرض صفر پذیرفته نمی
قبول اسـت. از سـویی دیگـر ایـن آزمـون بـراي مـدل 

داري را در اي و تمــام مراکــز فرعــی معنــیچندهســته
تـوان  دهد. در استداللی دیگر میسطح هزارم نشان می

اي شـهر عنوان نمود که ضریب تعیین مدل چندهسـته
تهران در سه دوره آماري وضـعیتی مناسـبی را نشـان 

ه قوي و نه ضـعیفی در دهد و گویاي یک ساختار ن نمی
شهر تهران اسـت و ایـن نکتـه را نیـز بایـد افـزود کـه 

اي همواره داراي یک مرکز ساختار شهرهاي چندهسته
بـه اصلی و چند مرکز فرعی هستند؛ امـا شـهر تهـران 

داراي ایـن چنـین مرکـزي افـول مرکـز تجـاري  دلیل
  نیست.

  

  اي مرکز ثقل جمعیتیهستهبرآوردهاي پارامتر مدل تک :2جدول 

  پارامترها 
  ايهستهمدل چند  ايهستهمدل تک

1375  1385  1390  1375  1385  1390  
  502/0  471/0  246/0  00001/0 0004/0  003/0  شده ضریب تعیین تعدیل

  R2 002/0  001/0 001/0  228/0  453/0  485/0تعیین  ضریب
A 124/0  07/0  015/0 -  190/0 -  199/0 -  173/0 -  

  038/0  035/0  05/0  168/0  147/0  085/0  خطا انحراف استاندارد
t-Statistic 44/1  50/0  09/0-  72/3-  21/5-  47/4-  

B  149/0  616/0 928/0  0002/0  000/0  000/0  
Robust-t 145/0  737/0 123/0 -  11/4-  9/5 -  56/5 -  

F-Statistic 1/0  09/0 07/0  0002/0  000/0  000/0  
  000/0  000/0  000/0  000/0  000/0  000/0  ضریب اطمینان آماره جارکوبرا

  
  يریگ جهینتبندي و جمع

نتــایج تحلیــل تجربــی در بخــش جمعیــت مــورد 
بررسی قرار گرفـت. در ابتـدا تحـوالت جمعیتـی شـهر 

بررسی شد. در  1390تا  1365تهران طی دوره آماري 
ادامه تحلیل تراکمی و بیضـوي انحرافـی اسـتاندارد دو 

جمعیتـی از کریـدور . یک را نشان دادجمعیت کریدور 
جمعیتـی ریدور جنوب شرقی به سمت شرق تهران و ک

و  شـمالی ، مرکز بـه سـمتجنوب گیري جهتبا دیگر 
. با مقدار تراکم کمتر نسبت به کریدور اول شمال غرب

اي تهـران واحــدهاي بـراي بررسـی الگــوي چندهسـته
فضایی متفاوتی براي تحلیل در نظر گرفته شـد. بـراي 
خودهمبســتگی و آمــار فضــایی از روش مســاله واحــد 

 ارزش اسـتفاده شـد. )MAUP( اي قابـل اصـالح ناحیه
 به نزدیک و مثبت مقادیر دوره سه براي موران شاخص

 فضـایی توزیـع کـه گرفـت نتیجـه تـوان می است یک
. اســت فضــایی خودهمبســتگی داراي تهــران جمعیــت
  اســتاندارد امتیـاز بــودن بـاال بــه اسـتناد بــا همچنـین

z-score مقـدار بـودن کوچـک بسیار و p-value عـدم 
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 آمـاري دوره سه هر براي فضایی خودهمبستگی وجود
الگوي موران براي شاخص جمعیت در سـه . شود می رد

بـه صـورت  تحقیـقدوره آماري مورد بررسـی در ایـن 
 محلـی اي بود. همچنین نتایج حاصل از شاخصخوشه
اي بودن این الگو را تایید )، خوشهLISAفضایی ( پیوند

هـا را نیـز کرد و از طرفی وضعیت مکـانی ایـن خوشـه
  تعیین نمود.

محاسبات انجام شده با روش میانگین مرکزي براي 
دهد که ایـن نشان می 1390تا  1375سه دوره آماري 

انطباق براي تهران صورت نگرفته است و هر سـه دوره 
عصر نشان مرکز ثقلی را در تقاطع خیابان انقالب و ولی

اي و هستهدهد. از این مرکز براي تحلیل الگوي تکمی
شـود. اي و برآورد شیب تراکمی استفاده میهچندهست

قبل از برآورد شـیب تراکمـی نیـاز بـود مراکـز فرعـی 
ــا اســتفاده از روش روش   جمعیــت شناســایی شــوند. ب

cut-off  مراکز فرعی شناسـایی شـدند. ضـریب تعیـین
استفاده شده براي شیب تراکمـی در سـه دوره آمـاري 

ان اي نشـوضعیتی مناسـبی را بـراي مـدل چندهسـته
دهد و گویاي یک ساختار نه قوي و نه ضـعیفی در نمی

  شهر تهران است.
 پیچیـده چرخه متن در ساختار فضایی شهر تهران

 و یافتـه شـکل فضـایی، فرآینـد یعنـی معلولی  و علت
  ایستایی هاينگرش توان با گردیده است و نمی متحول
توان  نمی نگریست. از سویی دیگر هاي پیچیدگی به این

شناسـی تقلیـل داد و تـک  ریخت حـد تـا را ساختارها
هـاي بعدي این ساختار را تحلیل نمود. برمبناي نظریـه

اي، شهرها داراي یـک هسـته اصـلی و شهر چندهسته
باشند که عملکـرد هسـته هاي فرعی میچندین هسته

یابد اما هسته هاي فرعی کاهش میاصلی به نفع هسته
کردهاي اصلی شـهر دهنده به عملاصلی همچنان جهت

است و این در مورد تهران صادق نیست. بخـش مرکـز 
شهر دچار افول شده و قادر بـه ایفـاي نقـش خـود بـه 
عنوان یک مرکز تجاري نیسـت. ایـن افـول منجـر بـه 
کــاهش مرکزیــت آن گردیــده اســت. از ســویی دیگــر 
کـاهش عملکــردي صـورت گرفتــه در بخـش مرکــزي 

ه اسـت. همچنـین هاي فرعی نبـودتهران به نفع هسته
هاي خاصی عملکردهـایی را هاي فرعی در زمینههسته

اند و قادر نیستند تا در حکم مرکز تجاري شهر پذیرفته
هرحال ساختار فضایی شـهر به ایفاي نقش بپردازند. به

تهـــران اکنـــون وضـــعیتی گـــذار از یـــک ســـاختار 
دهـد. اگـر اي با شمایی ناقص را نشـان مـی چندهسته

ن فضــایی شــهرهاي ایــران بپنــداریم، تهــران را ویتــری
توان گفت که این حالت در یک گستره فضـایی بـه  می

مقیاس منطقه شهري و ملی نیز صـادق اسـت. حـالتی 
   که ممکن است شهر بزرگ نیز از آن متأثر گردند.

  
  قدردانی تشکر و 

کشـور  فناوراناز صندوق حمایت از پژوهشگران و 
 يالگــو ارائـه"بــا تـامین اعتبــار طـرح تحقیقــاتی کـه 

ــاختار ــرد و يس ــته يعملک ــالن ايچندهس ــهرک ي ش
انــد؛ تشــکر و امکــان پــژوهش را فــراهم آورده "تهــران
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