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 A B S T R A C T 
 

  

A R T I C L E I N F O 
 

 

The spatial structure of a city has a key importance among its tangible 

and intangible elements. Because it can support all activities of 

residents and influence these activities. Analyzing the mutual 

relationships between spatial forms and urban functions is one of the 

most important methods of evaluating the spatial structure of cities, 

which is often neglected in existing studies. Based on this, the current 

research aims to analyze "urban space configuration patterns" and 

"functional cores" as the formal and functional dimensions of the city's 

spatial structure, which is followed by a case study of the Tehran 

metropolis. By using a combined analysis method based on the theory 

of space arrangement, the evolving spatial structure of the Tehran 

metropolis was explained. "Cohesion" and "readability" indices were 

used to analyze space configuration, and "population", "employment" 

and "land use" data were used to analyze functional cores. Also, the 

spatial correlation between the variables at the regional level was 

calculated based on the "geographical weighted regression" method. 

The obtained results led to the explanation of some features of the 

spatial structure of the city of Tehran, including "center-periphery 

interconnectedness pattern", "natural movement pattern" and "function 

core concentration patterns". Also, a positive correlation was observed 

between interconnectedness and spatial concentration of functional 

cores, which can be interpreted both in terms of urban areas and 

separately for each of the functions. The final result was that the 

transition from single-core construction to multi-core construction is 

happening slowly in the city of Tehran, and the result of the current 

transportation and traffic policies is to create a kind of inequality 

between different parts of the city in terms of movement and access, 

despite the relative organization of traffic. 
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Extended Abstract 

Introduction 

The spatial structure is of crucial 

importance among its tangible and 

intangible elements. Because it can support 

and influence all the activities of the 

residents. Analyzing the interrelationships 

between spatial forms and urban functions 

is one of the essential methods of 

evaluating the spatial structure of cities, 

which is often overlooked in existing 

studies. Accordingly, the purpose of this 

study is to analyze "urban spatial 

configuration patterns" and "functional 

cores" as formal and functional dimensions 

of the spatial structure of the city, which a 

case study of Tehran metropolis has 

followed. 

 

Methodology 

Evolving spatial structure of Tehran was 

explained using a combined analysis 

method based on space layout theory. UCL 

Depth Map software was used to achieve a 

variety of composite analysis indicators 

using axial mapping. Combined features for 

measuring spatial configuration included 

"integration", "connection", "selection", 

"resolution" and "total relationship with the 

component". In addition to these indicators, 

including land-use maps and population 

maps in the Arc GIS software environment. 

After this step, to determine the spatial 

distribution of each function using spatial 

analysis methods such as Kernel Density, 

urban core maps were prepared. Based on 

this, the connection between integration and 

connection of communication networks and 

urban cores can be interpreted. Also, to 

investigate the spatial correlation between 

variables at the regional level, the 

geographical weight regression method was 

used. 

 

Results and discussion 

The results of this study led to the 

explanation of some features of the spatial 

structure of Tehran, such as "center-

peripheral integration pattern," "natural 

motion pattern," and "functional cores 

concentration patterns." According to the 

results, the areas with the highest 

integration and connection were the 

location of urban cores. Also, a positive 

correlation was observed between 

integration and spatial concentration of 

functional cores, which can be interpreted 

both in terms of urban areas and separately 

for each function. On the other hand, the 

results of the present study indicate the 

incompatibility of the configuration model 

of Tehran with its dominant structure at the 

global level. Thus, high connectivity in the 

central core of many cities worldwide is 

synonymous with the possibility of the 

emergence of pedestrian-centered activities 

and the formation of a more human-scale 

space. On the other hand, in the city of 

Tehran, the opposite is accurate, and high-

connectivity points have become the site of 

increasing car attacks, which is exactly the 

case with the city's problem areas. The 

results also showed that the original 

construction of Tehran, unlike many 

metropolises in the world, is still mono-

core. Despite the excessive physical 

development of Tehran and the expansion 

of the borders of its urban area, the spatial 

structure of Tehran is still under the heavy 

influence of the central core on Enghelab 

Street (east-west direction) and Valiasr 

Street (north-south direction). In fact, it can 

be said that Tehran's transition process from 

a mono-core to a multi-core model is slow. 

But small sub-cores are likely to form in 

parts of the city. This mono-core model 

leads to overcrowding and traffic in the city 

center. But the lack of spatial planning 

policies has exacerbated the inefficiency of 

the central core, and all the problems of the 

last half-century in the central part of 

Tehran remain unresolved. 

 

Conclusion 

The final result of the present study was 

that the transition from a mono-core 

structure to a multi-core structure in Tehran 

is slow, and various policies have been 

implemented in the field of transportation 

and urban traffic to control and organize 

this mono-core structure. However, the 

most crucial criticism of these policies is 

that they prioritize the urban form and 

ignore the functional aspects of the spatial 

structure. Due to the dominance of the logic 

of natural motion based on the East-West 
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model, the existing policies are more in line 

with this logic. The result of these policies, 

despite the relative organization of traffic, 

has been to create a kind of inequality 

between different parts of the city in terms 

of movement and access. Finally, while 

recalling the advantages of the spatial 

arrangement method in simultaneous 

analysis of social actions and spatial actions 

in the spatial structure of cities, it should be 

acknowledged that the purpose of analyzing 

urban configuration patterns with spatial 

arrangement theory is to identify key points 

of spatial structure as an integrated system, 

these points can be manipulated and 

strengthened so that the whole system 

(spatial structure) progresses to recovery. 

Given the limitations that the present study 

faced in terms of applying the spatial 

arrangement method to other topics, it is 

suggested that in future research, if there is 

the necessary data and information, issues 

such as daily travel pattern analysis, 

comparative study of the spatial structure of 

Tehran in periods and providing 

perspectives on transportation policy in 

Tehran should be considered by 

researchers. 
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 زیرا. دارد آن غیرملموس و ملموس عناصر بین در کلیدی اهمیت شهر، یک فضایی ساختار
 تحلیل. بگذارد تأثیر هافعالیت این بر و کرده پشتیبانی ساکنان هایفعالیت تمام از تواندمی

 ارزیابی هایشیوه ترینمهم از شهری، عملکردهای و فضایی هایفرم بین متقابل ارتباطات
 اساس همین بر. شودمی گرفته نادیده موجود مطالعات در اغلب که است شهرها فضایی ساختار
 «عملکردی هایهسته» و «شهری فضای بندیپیکره الگوهای» تحلیل حاضر، پژوهش هدف

 تهران شهرکالن موردی بامطالعه که است شهر فضایی ساختار عملکردی و فرمی ابعاد مثابهبه
 ساختار فضا، چیدمان تئوری بر مبتنی ترکیبی آنالیز روش یک کارگیریبه با. است شده دنبال

 «خوانایی» و «پیوندی هم» هایشاخص از. گردید تبیین تهران شهرکالن تحول حال در فضایی
 تحلیل برای «زمین کاربری» و «اشتغال» ،«جمعیت» هایداده از و فضا بندیپیکره تحلیل برای
 بر مناطق، سطح در متغیرها بین فضایی همبستگی همچنین. شد استفاده عملکردی هایهسته
 تبیین به منجر آمده،دستبه نتایج. گردید محاسبه «جغرافیایی وزنی رگرسیون» روش اساس
 ،«پیرامونی-مرکز پیوندی هم الگوی» ازجمله تهران شهر فضایی ساختار هایویژگی از برخی

 همبستگی همچنین. گردید «عملکردی هایهسته تمرکز الگوهای» و «طبیعی حرکت الگوی»
 هم همبستگی، این که شد مشاهده عملکردی هایهسته مکانی تمرکز و پیوندی هم بین مثبتی

 این نهایی نتیجه. است تفسیر قابل کارکردها از یک هر تفکیک به هم و شهری مناطق برحسب
 و گیردمی صورت کندی به تهران شهر در ایچندهسته به ایهستهتک ساخت از گذر که بود

 نوعی ایجاد تردد، نسبی ساماندهی علیرغم نیز ترافیک و ونقلحمل فعلی هایسیاست نتیجه
 .باشدمی دسترسی و حرکت ازنظر شهر مختلف هایبخش بین نابرابری
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 مقدمه

 :Cheng et.al, 2006) دارد شهر آن ییفضا عناصر یابیساختار نحوه با میمستق رابطه، یشهر هر یسرزندگ و ییایپو

 تمام از تواندیم رایز .استاهمیت کلیدی در بین عناصر ملموس و غیرملموس آن دارای ، شهر کی فضایی ساختار (.604

 ابانیخو فرم  شکل ،فضایی ساختار اجزای انیم از. بگذارد تأثیرها بر این فعالیتو کرده  یبانیپشت ساکنان هایتیفعال

 را هاآن ای دهندیم انجام را یضرور یهاتیفعال ،افراد که هستند یمحل هاابانیخ رایز .است عناصراین  ترینمهم از یکی

های شهری و تحلیل ابانیخ ساختاربنابراین مطالعه و بررسی  .(Yoo & Lee, 2017: 597) کنندیم تیریمد

 Yoo & Lee, 2017; Kim) است یضرور یشهر یفضا کل درک یبرا شبکه معابر آن،کارکردهای شهر بر مبنای 

et.al, 2011; Zhu & Wang, 2005 .)شمار به شهر کی ییفضا ساختار یهانظام از یکی یارتباط شبکه هرچند 

 و دنمای فایا ییفضا ساختار دررا  یاصل نقش تواندیم باشد،یم ارتباط همان، فضا مایهدرون اینکه لیدل به اما د؛رویم

 شبکه صیتشخ ،شهرها ییفضا ساختار ییشناسا در طورکلیبه. دهندیم شکل را فضا یدرون نظام ،هاراه درواقع

 ،یفرهنگ ،یتجار ،یخدمات یاصل مراکز ،«هانکانو». دارد یادیبن تیاهم ی،ارتباط یمحورها و یعملکرد هاینکانو

 عنوانبه عملکردها، نیا جذب قدرت بر عالوه «محورها» و هستند یاقتصاد -یاجتماع ارتباطات طورکلیبه و یادار

 .سازندیم مرتبط گریکدی به را هانکانو ،یارتباط یمجار

ای در خصوص شناخت ساختار فضایی شهرها با تأکید ویژه بر ابعاد فرمی و های اخیر مطالعات گستردهدر سال

ترین از جذابهمواره ، ی شهریو عملکردها فضاییی هاتحلیل ارتباطات بین فرم چراکهاست.  شدهانجامعملکردی آن 

استفاده از  مستلزم سویکاز ، تحلیل چنین ارتباطاتی حالبااین. اخیر بوده است صدسالطی  شهریمباحث مطالعات 

 الگوهای تردد ویژهبههای فرم شهر یبرای تبیین پیچیدگ پویاهای سازیگیری از مدلهای نوین فضایی و بهرهروش

شهرهای میانی و های اساسی با دارای تفاوت ،شهرهاکالنو از سوی دیگر، توزیع فضایی عملکردهای شهری در  است

 ای است.چندهسته ساختای به هستهتک گذر از ساختگیرد و آن،  که بایستی مدنظر محققان قراراست  کوچک

های جامع برای تحلیل این یعنی پیچیدگی الگوهای تردد و ضرورت استفاده از روشاول  مسئلهدر خصوص 

کنند. به ، ابزارهای مناسبی بدین منظور فراهم می«بندی فضاییهای تحلیل پیکرهروش» توان گفتمیها، پیچیدگی

 تراکم چون یمختلف عوامل از الگوها نیا یدگیچیپ ، بنابراینستین کسانی افراد روزانه آمدوشد یالگو اینکهدلیل 

 ،یمحل خدمات و اناتکام نیمأت ،هایاربرک بکیتر ها،یاربرک ییفضا عیتوز ،یساختمان مکترا ونتگاه،کس اندازه ،یتیجمع

-García) کندیم تیتبع هینقل لیوسا به یدسترس و ونقلحمل هکشب بهها یاربرک اتصال نحوه شهر، زکمر به یکینزد

Palomares, 2010: 208.)  ایای به چندهستههستهتک الگویگذر از باید اذعان کرد دوم نیز  موضوعخصوص در، 

 عنوانبه تواندیم و شده هایاربرک عادالنه عیتوز و یعموم خدمات بهتر عرضه ،وآمدرفت زمانجویی در منجر به صرفه

 :Sun, 2009) شود گرفته بکار است، ایهستهتک مناطق مشخصه که ،جمعیت ازحدبیش ازدحام کاهش یبرا یراهبرد

بنابراین، تحلیل کند. یم کمک داریپا و مطلوب آمدوشد زمان و فواصل به و شدهفضایی  تعادل به منجر خود نیا (.311

ابعاد فرمی و عملکردی  مثابهبه «های عملکردیهسته»و « بندی فضای شهریالگوهای پیکره»ارتباطات متقابل بین 

 تهران دنبال شده است. شهرکالناصلی پژوهش حاضر است که در  هدف، شهر ساختار فضایی

باشد شاکله این پژوهش، مبتنی بر روش چیدمان فضا است که روشی تکنیکی برای تحلیل کمی عوامل کیفی شهر می

 فضا یبندکرهیپ لیتحل از آمدهدستبه یرهایمتغ کارگیریبه از است عبارت فضا دمانیچ(. 49: 1389)ریسمانچیان و بل، 

: 1381زادگان، )عباس اندآمده وجود به شهرها و هاساختمان واسطهبه که مختلف یهندس عناصر یالگوها شناخت در

 .استانتخاب و  ، عمق، اتصال، خواناییهم پیوندی همچون مفاهیمیاین روش متکی بر  .(66



 3     ...                                               های شهریبندی فضا و هستهتحلیلی بر تأثیرات متقابل الگوهای پیکرهآهار و همکاران / 

بوزگارو و است.  شدهانجامشناخت ساختار فضایی شهر بر اساس تئوری چیدمان فضا  منظوربهمطالعات مختلفی تاکنون 

در  یرامونیپ/مرکز الگوی و هایکاربر عیتوز بر را های شهریپویایی فرم تأثیربا استفاده از این روش، (، 2019همکاران )

با دمای مناطق در  شهرروش برای تحلیل رابطه فرم  این ( از2017محمد و همکاران ). اندداده نشان تونس ریموناست شهر

بررسی کرده و با این روش بارسلون را  شهر یشناسختیر اترییتغ (2017) یل و وی اند.شهر ترنیت اندونزی استفاده کرده

 یدسترس زانیم و یشهر نیزم ارزش( 2016) همکاران و انوپولواند. یدو فرم شطرنجی و ارگانیگ را با هم مقایسه نموده

کرده و مزایا و  لیتحل را ژاپن ییابتدا مدارس ییفضا یکربندیپ(، 2014موتو و تاگوچی )کیشی. اندداده نشان را آن به

در حال تغییر  ساختار(، 2011کیم و همکاران ) اند.معایب هر یک از الگوهای پیکربندی مدارس را مشخص نموده

 را یعیطب افتهی رشد مناطق و شدهریزیبرنامه مناطق نیب یمکان یساختارها تفاوتو  تحلیل کرده را سئول هایخیابان

 استفاده نلند شهر فرسوده بافت یالبدک یهاصهیشناخت خص منظوربه( از این روش 2007ووگان ) و ریلیاند. هنشان داده

 یفضا یکربندیپ بهینه بودن صیتشخ یبرا فضا چیدمانتئوری  برمبتنی  یروش( 2005ون )اند. کینگ و جینگنموده

 ی است.فرهنگ یفضا و نیزم یکاربر یفضا ،یشناخت یفضا ،یکیتراف یفضاچهار جنبه  شاملاند که کرده ارائهی شهر

روی تری موضوعات متنوعبه سمت های اخیر و نتایج، در سال هاروشبهت در اشمهای داخلی نیز علیرغم پژوهش

؛ 1394 ؛ ایزدی و شریفی،1398آبادی و محمدی، های تاریخی )علیمطالعه ساختار فضایی شهر در دوره :ازجمله .اندآورده

بر مبنای عملکردهای شهری )عبداللهی ترکمانی و  ارزیابی ساختار فضایی شهر -(1393و همکاران،  فردیسلطان

 ؛ ریسمانچیان و بل،1395و همکاران، های شهری )رفیعیان مطالعه افتراق فضایی بافت -الف و ب( 1398همکاران، 

 و سایر موضوعات. (1396، باباپور فاتحی و همکارانی )شهر یفضاها از ادهیپ نیعابر استفاده -(1390 و 1389

بندی فضا ارتباطات متقابل بین الگوهای پیکره زمینهدهد، هنوز خالء مطالعاتی در ها نشان میچنانکه نتایج این پژوهش

وجود ونقل شهری های حملای و سیاستدر خصوص موضوعاتی مانند ساختار چندهسته ویژهبهعملکردهای شهری  و

 مسئلهدر  شدهمطرحخالءها است. بنابراین بر اساس نکات بخشی از این در صدد جبران و تکمیل پژوهش حاضر دارد که 

گردد: ارتباط مطرح می صورتبدینپژوهش  سؤالود، های نظری و خالءهای مطالعاتی موجپژوهش و با عنایت به شکاف

، اتصال و خوانایی( و میزان توزیع کارکردهای شهری و متعاقب هم پیوندی)مانند  یبندی فضای شهربین الگوهای پیکره

 باشد؟می های شهری در شهر تهران به چه شکلآن یعنی وجود هسته

 

 مبانی نظری

 یمبتن، فضا چیدمان منطق. گرددبازمی 1990 و 1980 دهه به آن توسعه و 1970 دهه اواخر به فضا دمانیچ روش ابداع

 فضا بندییکرهپ، مفهوم چیدمان فضا یهنظر یاصل یدها .(Kim et.al, 2011: 26) است ییفضا رفتار و ییفضا شناخت بر

و  ییفضا بندییکرهپ نظریه،در این . کندیم یداپ یتاهم سیستم عناصر کل یگرارتباط هر عنصر با د ،که در آن است

توان به است که از آن جمله می اقتصادی -یاجتماع هاییتفعال یشپخشا یعامل اصل شهری، یفضاها کیبنحوه تر

 & Hillier) اشاره کردت در سطح شهر کو حر یجرائم شهر مختلف، هایقومیت ،هایاربرک یشپخشا یالگو

Vaughan, 2007: 121) .مورداستفاده از پارامترها یفیط، فضا یدمانچ روش با شهر یک فضاییساختار  یلتحل یبرا 

 گردد:مرور می خالصه طوربهچند پارامتر مهم  پژوهش حاضرکه با توجه به هدف  گیرندقرار می

ها و پیوسته از کاربریهمبه یاشبکهمرکب از یک ستون فقرات و  یامجموعه ییفضا ساختارساختار فضایی شهر: . 1

-بخشد. این مجموعه شالوده سازمان فضاییعناصر مختلف و متنوع شهری است که شهر را در کلیت آن انسجام می

، هاپرکنندهدر شهر همانند  هاساختمانکالبدی شهر و اجزای داخلی آن بوده و مبین خصوصیات کلی شهر است و سایر 
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توزیع شامل  ییفضا ساختار(. همچنین 1: 1376و همکاران،  )حمیدی پوشانندیمهای اصلی این شبکه را بینابین بخش

توسط ترجیحات مکانی و  مدتطوالنیفرایندهای  درنتیجهاقتصادی در فضا است که  هاییتفعالنواحی مسکونی و 

 (.Burgalassi & Tommaso, 2015: 135) گیردمیعمومی شکل  هاییاستس

 است. یعنیها فضاها در کنار یکدیگر و ارتباط متقابل آن چینشنحوه  ،فضایی بندییکرهپفضایی:  بندییکرهپ. 2

 درواقع(. 40: 1392، همکارانبان و )دیده از روابط بین فضاهایی که در یک موقعیت ویژه در زمان وجود دارند یامجموعه

 هینظر دگاهید ازکه  صورتبدینفضایی است.  -اجتماعی ترکالن ستمیس کی در فضاها نیب ارتباط ،ی فضابندکرهیپ

 ارتباطات در ،باشد تعریفقابل یانفراد صورتبه فضا یهاصهیخص در آنکه از شیب فضا و تیفعال نیب ارتباطچیدمان فضا، 

 (.Hillier & Vaughan, 2007: 211گری تعامالت اجتماعی است )با میانجی فضاها نیب موجود

پایه و اساس تحلیل ترتیب  تواندیم است که و فضاهای باز شهری هایابانخاز  شدهسادهنقشه محوری: نموداری . 3

فضایی یک شهر و در نهایت ساختار فضایی شهر باشد. این نمودار گرافیکی متشکل از خطوط محوری است. خط 

خط دسترسی و دید در یک محیط شهری است؛ لذا نقشه محوری شامل ساختاری از مجموعه  ترینیطوالنمحوری 

 (.68: 1381، زادگانعباس)است  ایجادشدهخط دید و دسترسی  ترینیطوالنشهری است که بر اساس  فضاهای باز

 هم پیوندیشاخص  وسیلهبه کهترتیب فضایی یک شهر است  ی ازتصویر ،: یک نقشه محوریهم پیوندی. 4

 توانمیرا  هم پیوندی(. 68: 1381، زادگان)عباساست مفهوم چیدمان فضا  ترینیاصل هم پیوندیشود. میگیری اندازه

( واسطی است که بتوان از آن به یخط )فضا(، میانگین تعداد خطوط )فضاها هر هم پیوندیچنین تعریف کرد: ارزش 

و  یافاصلهدر روش چیدمان فضا مفهومی ارتباطی دارد و نه مفهومی  هم پیوندینابراین، بتمام فضاهای شهر رسید؛ 

از دسترسی بیشتری  معموالًباالتری برخوردار باشند،  هم پیوندی(. فضاهایی که از 68: 1381، زادگانعباس) متریک

در  هم پیوندی(. 54: 1389)ریسمانچیان و بل،  شوندیمی مطرح شهردرونمقاصد سفرهای  عنوانبهو بیشتر  ندبرخوردار

عمق  دهندهنشانکالن،  هم پیوندی: یردگیمقرار  موردبررسیکالن، میانی و محلی روش چیدمان فضا به سه صورت 

خط در سطح  یوندترینپهممیانی برابر است با میانگین عمق از  هم پیوندیدر شهر است؛ آن خط از تمام خطوط دیگر 

 محلی برابر است با میانگین عمق در یک شعاع مشخص. هم پیوندیکالن و  هم پیوندی

از یک فضا به فضای تغییر جهاتی است که برای رسیدن  یا تعدادمعنی تعداد فضاها عمق فضا: عمق یک فضا به . 5

که برای رسیدن از یک  شودیمبنابراین عمق به کمترین گام فضایی گفته . (69: 1381زادگان، )عباس دیگر الزم است

با  عمق فضا رابطه معکوس (.54: 1389)ریسمانچیان و بل،  شودیمهای موجود در گراف طی گره به هریک از گره

 کاهش یکی با افزایش دیگری همراه است. کهطوریبهفضا دارد.  هم پیوندیمیزان 

هرچه مقدار اتصال بیشتر باشد، تعداد ارتباطات  یعنی. باشدیماتصال: مفهوم عینی اتصال به معنی ارتباط فضایی . 6

 (.73: 1389و زرگر دقیق، )موسوی  مفهوم کاربردی آن، دسترسی استو دیگر فضاها بیشتر است.  موردنظرفضای 

باال. این مقدار برای یک گره هنگامی زیاد است که  هم پیوندیبه  یک فضاانتخاب: انتخاب یعنی احتمال رسیدن . 7

 استها باال انتخاب در آن یزانکه م ییفضاها. عبور کند موردنظراز گره دو گره،  مسیرهای موجود بین هر ینترکوتاه

 یهمبستگ وجود از ،مطالعات مختلفقرار گیرند.  مورداستفادهاحتمال دارد بیشتر که  دهندیمرا نشان  فضاهایی معموالً

 (.54: 1389)ریسمانچیان و بل،  دهدیخبر م یتجار هاییکاربریابی مکان یاو  یادهپ مقدار انتخاب و حرکت عابر ینب

 های شهریهسته

 و عملکردی ای یساختار جنبه صرفاً ایآ نکهیا و رندگییم شکل چگونه دارند، یتیماه چه شهری هایههست نکهیا درباره

تأکید  (2016) لیو و همکارانکه  طورهمان .است شدهمطرح یمختلف هایهدگاید هستند، دارا را جنبه دو نیا از یبیترک ای
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 -1 :ازجمله .(Liu et.al, 2016: 3) است قرارگرفته موردبحث یمکان مختلف یهااسیمق در ایچندهسته د، ساختارندار

 مانند) شهریکالن منطقه اسیمق -2 ،(شهرهاکالندرون  در متعدد عملکردیو  یشغل مراکز مانند) شهریدرون اسیمق

 اسیمق در ایچندهسته رشد یهاقطب مانند) یامنطقه نیب اسیمق -3 و( پیوستههمبه ایچندهسته شهرهایکالن

های شهری به ، مفهوم هستهتحلیلی در این مقیاسشهری تمرکز دارد. . مطالعه حاضر بر مقیاس درون(یمل ای یاقاره

 درواقعهای عملکردی، منظور از هستهباشد. می شهرکالندر درون یک فرعی  مراکزیا  عملکردی هایهستهوجود معنی 

 & Burger et.al, 2011; Josephهای خاصی از شهر است )دار هر یک از کارکردها در مناطق یا بخشتراکم معنی

Wang, 2010: 169.)  بینموازنه نوعی  حاصلاکز فرعی مراند، پیدایش نشان داده (1991)ی و سالیوان لهلسچنانکه 

 ,Helsley & Sullivan) است ونقلحملمقیاس در  ناشی ازهای شی از مقیاس در تولید و عدم صرفههای ناصرفه

پراکنده تمرکز  ایچندهستهرات ساختار فضایی و مدل بیشتر بر تغیی موجود اشتغال، مطالعات نظرازنقطه (.259 :1991

شد درون و بیرون مراکز اشتغال و ر یهاای توسط مقایسه شاخصهسته، تکامل شهر چنداین مطالعات . دراندداشته

مناطق در اروپا وازن توسعه مت یارتقا برایپیشنهادی  یاستراتژ عنوانبه ایچندهستهتوسعه همچنین  .اندشدهتحلیل

 .(Schmitt, 2013: 413) است شدهمطرح

 

 روش پژوهش

 موردنظربه تئوری  ،. ویژگی کمی پژوهشباشدیمتحلیلی -صورت کمی بوده و از نوع توصیفیحاضر به پژوهشروش 

منظور از فضا در پژوهش حاضر، فضای جغرافیایی است؛ فضایی با مقیاس . گرددیبرمکه همان تحلیل چیدمان فضا است 

از . (Long, 2007: 89)از مشاهدات در دسترس انسان است  تریاسمق، بزرگ دارییمعنطور بزرگ که ساختار آن به

پژوهش حاضر  درروش مناسب  عنوانبه« خطوط محوری»آنالیز ترکیبی چیدمان فضا، آنالیز  یهاروشمیان انواع 

تهران در یک محیط کالبدی،  شهرکالناساسی سیستم فضایی  یهامشخصهاست. به کمک این شیوه،  شدهانتخاب

به  اصطالحاًباز ترسیم شد که  خطوط مستقیم وسیلهبهمنظور امکان استفاده از این روش، فضا خواهد بود. به یرپذدسترس

 سنجشقابلفضا برای آنکه  درواقع. شودیماطالق « نقشه محوری»آن  ایجادشدهمحصول به آن خطوط محوری و 

. شودیم، مدل دهدهمه فضاهای محدب را پوشش بتواند خطوط مستقیم که  ترینیطوالنکمترین و  وسیلهبهشود، 

 .گیرندبرمیرا در  موردمطالعهخطوط دید هستند که همه فضاهای باز  ترینیطوالنخطوط محوری 

 یاماهوارهبا استفاده از تصاویر نقشه این تهران در محیط اتوکد اصالح گردید. سپس  شهرکالنابتدا نقشه  بدین منظور،

آنالیز  یهاشاخصانواع دستیابی به  منظوربهذخیره گردید.  DXFبا فرمت  و هی شدروزرسانبهمیدانی  یهابرداشتو 

ترکیبی برای سنجش  هاییژگیو. گردید هاستفاد UCL Depth Map افزارنرم، از ترکیبی با استفاده از نقشه محوری

. همچنین در کنار بود« رابطه کل با جزء»و « وضوح» ،«انتخاب»، «اتصال»، «هم پیوندی»، شامل فضایی بندییکرهپ

 Arc GISافزار در محیط نرمجمعیتی  یهانقشهکاربری اراضی و  یهانقشهعملکردی فضا شامل  منابعاز ، هاشاخصاین 

های تحلیل با استفاده از روشیک از کارکردها  مرحله برای مشخص کردن توزیع فضایی هر بعدازاین. ده شاستفاد

ها بتوان ارتباط که بر اساس آن شدهای شهری اقدام های هستهنسبت به تهیه نقشه Kernel Densityفضایی مانند 

بررسی همبستگی  منظوربههای شهری را تفسیر نمود. همچنین های ارتباطی و هستهو اتصال شبکه هم پیوندیبین 

 گردید.از روش رگرسیون وزنی جغرافیایی استفاده  ،در سطح مناطق هافضایی بین متغیر
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 موردمطالعهمحدوده 

کیلومتری  112 در البرز کوهرشتهدر جنوب دامنه و  ستان تهران استترین شهر و پایتخت ایران، مرکز ابزرگ تهران

آن  نفر و مساحت 8٬693٬706 بربالغ 1395شهر تهران طبق سرشماری سال  جمعیت. است شدهواقعجنوب دریای خزر 

تهران  .آیدشمار می بهو بیست و هفتمین شهر بزرگ جهان  پرجمعیتکیلومتر مربّع است؛ بیست و پنجمین شهر  730

 1164تاریخ شکوفایی تهران به سال  .باشدچندین خطوط مترو فعال می و راهیبزرگ متراکمدارای یک شبکه 

با شتاب بیشتری گسترش  دوره پهلوی اول. سپس در گرددبرمیقاجار آن را به پایتختی برگزید،  آقا محمدخان کههنگامی

ه مرکز جذب مهاجران از سراسر ایران بود نیز 1340را جذب نمود. از دهه  نهای پیراموافت و مردم بسیاری از استانی

 .ستا

 

 
 . موقعیت شهر تهران1شکل 

 

 و بحث هایافته

 تهران شهرکالنبندی فضایی عناصر پیکره تحلیل

 و منطقه شهری شهریکالنبا مقیاس  ی شبکه ارتباطیمحورها هم پیوندی. 1

)شکل  دهدرا نشان میفضایی آن  اتتهیه گردید، تصویری از ترتیب تهران شهرکالنمحوری که در گام اول از نقشه 

 عنوانبهمحورها  ،ه حاضرمطالعد. در نشومی یریگاندازه« هم پیوندی»شاخص  وسیلهبه ترتیبات فضاییاین . (2شماره 

، به فضاها هم پیوندی. در کنار سنجش اندارتباطدر  باهم یارابطه صورتبهکه  اندشدهگرفتهدر نظر  یفضاهای مستقل

فرض بنابراین پیش. دارد هم پیوندیمعکوس با رابطه تر اشاره شد، عمق فضا عمق فضا نیز توجه شده است. چنانکه پیش

 هم پیوندیکه دارای عمق بیشتری هستند، با محورها یا فضاهایی شهر تهران این است که در  هم پیوندیتحلیل 

در ساختار فضایی کمتری  تأثیر متعاقباًو  داشتهفضایی کمتری  همیزان حرکت و جاذب درنتیجهکمتری مواجه بوده و 

 .شهردارند
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در  آمدهدستبهو منطقه شهری محاسبه شد. خروجی  شهریکالندر دو سطح  هاهم پیوندیدر این مطالعه، میزان 

و  بیشتری برخوردار است هم پیوندیهای دیگر، از نشان داد که بخش مرکزی تهران نسبت به بخش شهریکالنسطح 

های منتهی غربی شهر، در ارتباط و پیوستگی فضایی با چهارراه ولیعصر و خیابان تمام محورهای شمالی جنوبی و شرقی

 ویژهبهباشند. می هم پیوندیباالترین میزان  دارای 201/0های انقالب و ولیعصر، با امتیاز به آن قرار دارند. تقاطع خیابان

کند، نسبت به دیگر را به هم وصل میخیابان ولیعصر با توجه به عملکرد مهم خود که شمال و جنوب شهر تهران 

های مفتح، فلسطین و کارگر شمالی و جنوبی نیز به ترتیب با امتیاز باالتری برخوردار است. خیابان هم پیوندیمحورها، از 

پیرامون شهر که با رنگ  هاییابانخدر مقابل، باشند. باال می هم پیوندیاز دیگر محورهای دارای  194/0و  196/0، 2/0

، هر چه از درواقع(. 3هستند )شکل شماره  هم پیوندیدارای کمترین  01/0تا  07/0، با میزان اندشدهدادهبی نشان آ

طبق  ترتیباینبهشود. ی نیز کمتر میکل هم پیوندیشویم میزان اطراف شهر دور می به سمتولیعصر  -تقاطع انقالب

یعصر و انقالب و همچنین محورهای منتهی به این دو محور باال محور ولدر  یتت و فعالکحر وقوعفضا،  یدمانچ یتئور

 باشد.بوده و احتمال جذب کاربری بیشتری را دارا می

 

 
 تهران شهرشبکه ارتباطی  مراتبسلسله. 2 شکل

 

 دهنده الگوهای فضایی زیر است:( نشانشهریکالندر سطح کلی ) هم پیوندیتحلیل میزان 

 کند.پیرامونی تبعیت می-کلی شهر تهران از یک الگوی مرکز هم پیوندی 

 تهران هستند. فضایی شهر ساختار محورها در ترینمهمترین و محورهای انقالب و ولیعصر، در دسترس 

 فضایی بیشتری نسبت به محورهای جنوبی هستند. این  هم پیوندیدارای انقالب، خیابان  متصل بهشمالی  محورهای

 وجود طرح منظم و شطرنجی معابر در بخش شمالی است.امر ناشی از 

 در این جهت  شهر اصلی ساختار و غربی بوده است -شرقی صورتبه تهران شهری الگوی گسترش ساختار

 .است پیداکرده نفوذ محالت داخل در جنوب و شمال سمت به و سپس گرفتهشکل

 



 1401، تابستان 2، شمارۀ 5، دورۀ  شهر پایدارمجله                                                                                                           8

  
 محورها با مقیاس مناطق شهری هم پیوندی. 4شکل  تهران شهرکلی محورها در  هم پیوندی. 3 شکل

 

را دارند.  هم پیوندیبیشترین ، شهر تهران و شرقمرکز واقع در نیز نتایج نشان داد مناطق  1در مقیاس منطقه شهری

و  هم پیوندیبیشترین دارای  434/1و  494/1، 529/1، 619/1، 681/1به ترتیب با امتیاز  8و  13، 12، 10، 11مناطق 

 جدول) است زیردهنده دو الگوی نشانهستند که  هم پیوندیکمترین دارای  093/1و  039/1با امتیاز  20و  22مناطق 

 :(4و شکل شماره  1شماره 

  هستند مناطق پیرامونیبیشتری نسبت به  هم پیوندیمناطق مرکزی شهر تهران دارای. 

  استآن بیشتری نسبت به نیمه غربی  هم پیوندیتهران دارای شهر نیمه شرقی. 
 

 مناطق شهر تهران هر یک از هم پیوندیمیزان و تعداد . 1جدول 

 

 
 هم پیوندی شاخص در تهران شهر مناطق تیوضع. 5شکل 

                                                           
 د.ش استفاده افزارنرم طیمح در 3 شعاع از شود،یم انجام یمحل سطح در محورها یابیارز نکهیا لیدل به منطقه، اسیمق در یوندیهم پ زانیم محاسبه یبرا .1

هم میزان  منطقه
 پیوندی

هم تعداد 
 پیوندی

هم میزان  منطقه
 پیوندی

هم تعداد 
 پیوندی

هم میزان  منطقه
 پیوندی

هم تعداد 
 پیوندی

1 119/1 1760 9 268/1 557 17 275/1 752 

2 21/1 3438 10 619/1 487 18 171/1 901 

3 31/1 2489 11 681/1 929 19 11/1 812 

4 181/1 2804 12 529/1 1014 20 093/1 1395 

5 165/1 1271 13 494/1 709 21 268/1 1057 

6 335/1 1645 14 255/1 602 22 039/1 433 

7 360/1 1190 15 251/1 1148    

8 434/1 736 16 268/1 600    
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 تهران شهرکالنبررسی میزان وضوح یا خوانایی محورهای اصلی . 2

برای سنجش ویژگی  مطالعهدر این محلی و فراگیر فضای شهری.  هاییژگیواست میان  یارابطهوضوح یک شهر، 

طبق . ها مدنظر بودآن هم پیوندیو تعداد تقاطع محورها با ویژگی فراگیر محورها یا میزان « اتصال»نحوه  ،محلی فضاها

به  11 و 10مناطق در  یارتباط ازنظرشهری  ترین تقاطعبیشاست،  مشاهدهقابل 6شماره در شکل که  آمدهدستبه نتایج

، درمجموعباشند. نیز دارای خوانایی زیادی می 12و  8، 13همچنین مناطق  .قرار دارند 11/4و  13/4ترتیب با میزان 

 اندعبارتدارند که برخی از دالیل آن  ایو حاشیه مناطق مرکزی شهر تهران خوانایی باالتری نسبت به مناطق پیرامونی

 از:

 و انقالب یهاابانیخ یعنی یجنوب یشمال و یغرب یشرق یاصل محور دو و بوده تهران یمرکز هسته مناطق، نیا .1

 .اندشده متصل محور دو نیا به یادیز یفرع یهاابانیخ و کنندیم قطع را گریهمد مناطق نیا در عصریول

 .هستند یشمال بخش در ویژهبه ادیز یشطرنج بافت یدارا مناطق نیا یهاابانیخ محورها، شکل ازنظر .2

 ازجمله های خدماتی و تجاریتعداد کاربری نیشتریب و است یخدمات -یتجار مناطق، نیا غالب کارکرد .3

 .است دادهجای خود در را هایفروشخردهو  ، سینماهاهارستوران ،هافروشیکتاب

 

 . اتصال محورها با مقیاس مناطق شهری2جدول 

 تعداد اتصال میزان اتصال منطقه تعداد اتصال میزان اتصال منطقه تعداد اتصال میزان اتصال منطقه

1 56/2 1437 9 97/2 462 17 02/3 511 

2 75/2 3473 10 13/4 423 18 7/2 910 

3 01/3 2235 11 11/4 766 19 58/2 672 

4 77/2 2575 12 6/3 978 20 54/2 1339 

5 74/2 1428 13 62/3 713 21 92/2 1021 

6 09/3 1383 14 16/3 501 22 7/2 453 

7 16/3 1764 15 94/2 1074    

8 61/3 418 16 98/2 718    

 

  
 خواناییوضعیت مناطق شهر تهران در شاخص . 7شکل  تهران شهرکالنمحورها در  وضوح یا خوانایی. 6شکل 

 

در تئوری چیدمان فضا، تخصیص امکانات و خدمات به  فضا یبندکرهیپ یالگوهاکاربردهای تحلیل  ترینمهمیکی از 
ریزی شهری نادیده بیشتری هستند. اما این امر اغلب در سیستم مدیریت و برنامه هم پیوندیمناطقی است که دارای 

توان به ویژه می طوربه(. در این خصوص Yoo & Lee, 2017; Kishimoto & Taguchi, 2014شود )گرفته می
 هم پیوندیارای های د، برای گرههم پیوندیونقل عمومی اشاره کرد که بایستی بر طبق اصل تسهیالت ترافیک و حمل

 هم پیوندیهای دارای در شهر تهران، گره اکنونهمای در نظر گرفته شود. این در حالی است که باال، تسهیالت ویژه
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تواند یکی از دالیل حل نشدن می مسئلههای دیگر ندارند و این ونقل بیشتری نسبت به بخشباال، تسهیالت حمل
 مشکالت ترافیکی این محورها باشد.

 

 شهر تهران یعملکرد یهاهسته ییع فضایتوزتحلیل 

شناسایی مربوط به های شبکه ارتباطی آن، در کنار تحلیل ویژگی، شهرهاکالنتحلیل ساختار فضایی بخش مهمی از 
تحلیل  شهرکالنها را در سطح یک الگوهای تمرکز مکانی فعالیتتوان میطریق این از زیرا های عملکردی است. هسته
به  کارکردهای عمده شهر، شناسایی کند تا عالوه برریزان فضایی کمک میانجام چنین تحلیلی به محققان و برنامه نمود.

 .ورزندمبادرت  تخصیص امکانات و تسهیالت شهری متناسب با هر یک از کارکردها در مناطق مختلف
 ی عمده شهرهافعالیت تهران، شهرکالن ییدر ساختار فضا عملکردی یهاهستهنقش برای تحلیل  ،در مطالعه حاضر

ی فرهنگو صنعتی ، یتجاری، گردشگری، حیتفری، درمانی، آموزشمالی،  -یادار کارکرد کارکرد اصلی شامل 8در 
های هسته شناسایی. برای (3)جدول شماره  ای استمنطقه صورتبهها فعالیتهای این . مقیاس دادهبندی شدتقسیم

 شود.محاسبه می هاآناشتغال مناطق بر جمعیت بر اساس تقسیم که  گردیدعملکردی از روش پیتر هال استفاده 
 

 عملکردی شهر تهران یهاهسته ییع فضایتوز. 3ل جدو
 فرهنگی صنعتی تجاری گردشگری تفریحی درمانی آموزشی اداری مالی منطقه

 تعداد مساحت تعداد مساحت تعداد مساحت تعداد مساحت تعداد مساحت تعداد مساحت تعداد مساحت تعداد مساحت

1 1085484 305 1016193 336 734533 136 150955 58 150955 58 441718 1175 31288 54 546032 186 

2 595303 237 612883 345 332880 136 69582 39 69582 39 761159 1857 174225 127 91120 81 

3 1922303 401 651830 348 243263 122 191453 42 191453 42 650166 1081 47149 68 955978 72 

4 734200 300 1794010 294 156548 91 317802 27 317802 27 2473940 8018 1179872 550 124369 131 

5 109447 94 447409 235 59107 85 3982 9 3982 9 1186735 2761 1016539 256 100089 71 

6 1576337 880 1268758 477 440169 186 89843 88 89843 88 561379 1276 94235 186 194004 158 

7 192429 277 316366 249 161951 79 6181 19 6181 19 522489 2091 31037 25 320650 110 

8 93237 85 169024 149 32035 38 10421 14 10421 14 566612 3087 152690 54 40687 95 

9 137918 53 80560 73 172346 46 5410 13 5410 13 480920 2186 580365 384 347116 70 

10 88980 103 106239 111 14074 54 2055 17 2055 17 623984 3547 66992 72 76622 97 

11 188935 207 426616 208 213483 83 7988 25 7988 25 676128 2646 158135 73 56086 122 

12 439774 178 380413 269 293451 207 31823 45 31823 45 1575695 4551 93032 96 254589 326 

13 115689 80 86883 105 19898 51 3008 10 3008 10 495131 1918 139587 106 26577 55 

14 77779 75 247277 127 22671 46 1053 3 1053 3 607361 3175 21189 69 50333 106 

15 419283 139 527831 168 32054 54 1566 10 1566 10 1364672 5891 244381 176 98745 160 

16 654196 144 348368 130 92663 53 1082 11 1082 11 738880 4083 827468 183 157713 156 

17 60220 82 139033 78 43122 46 2587 9 2587 9 689444 4212 232816 222 38291 169 

18 686918 112 455917 111 119415 86 1604 6 1604 6 668118 3232 2321467 776 153148 121 

19 62492 53 292484 73 22134 39 44641 17 44641 17 647868 2782 73234 73 28573 83 

20 209191 120 483347 193 175640 59 2289 14 2289 14 897955 4352 1140581 362 323783 170 

21 1166485 85 242147 70 485971 44 3456 9 3456 9 2546076 1051 8023200 701 560726 72 

22 902917 37 96619 27 110871 40 38126 6 38126 6 277650 501 299440 45 406160 15 

 

یک هسته اصلی در مرکز تهران  صورتبهمالی  -شود، عملکرد اداریمشاهده می 8در شکل شماره بر طبق نتایجی که 
بوده و  12و  11، 6تمرکز کارکرد آموزشی اغلب در مناطق قرار دارد.  12و  11، 7و سپس در مناطق  6منطقه  ویژهبه

درمانی در مناطق مرکزی  -کارکرد بهداشتی گیری هستند.در حال شکل 20و  3، 1های فرعی نیز در مناطق هسته
 7و  6، 3، 1منطقه  ازجملههای فرعی نیز به سمت مناطق شمالی آن، هسته موازاتبهو  تمرکزیافته 12بخصوص منطقه 

. وجود دارد 18و  15مناطق نیز در و در جنوب تهران  22و  5، 2، 1 مناطقدر  عموماً . عملکرد تفریحیاندکشیده شده
 12و  6و مناطق  شدهواقعاند. هسته گردشگری در بخش مرکزی گرفتهشکل 15و  5های اصلی در مناطق البته هسته

پاساژها  ازوسساختکارکرد تجاری و  ازحدبیش. هسته تجاری با توجه به افزایش شهر هستندهسته گردشگری  ترینمهم
قرار دارد، در مناطق دیگر مانند منطقه  12هسته اصلی که در منطقه  برهای تجاری در تهران باعث شده تا عالوه و مال
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هسته اصلی در  یک صورتبهنیز مذهبی  -فرهنگی کارکردهای تجاری فعالی شکل بگیرند. هسته 17و  16، 15، 10، 4
، نحوه تمرکز مکانی 8بر اساس شکل شماره  طورکلیبه. موجود است 1و  17های بعدی در مناطق و هسته 12منطقه 
 است: زیر دهنده سه الگوی فضاییهای عملکردی شهر تهران نشانهسته
 مالی، درمانی، آموزشی و گردشگری: تمرکز در بخش مرکزی شهر با یک هسته اصلی -کارکردهای اداری 
 های کوچک مجزاهسته صورتبههای شمالی و جنوبی شهر کارکردهای تفریحی و صنعتی: تمرکز در بخش 
  های کوچک نزدیک به همهسته صورتبهکارکردهای تجاری و فرهنگی: تمرکز غالب در بخش جنوبی شهر 

 

  

  

  

  
 تهران شهرکالنعملکردی های . هسته8شکل 
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 تهران شهرکالنعملکردی  هایهستهبندی فضایی و الگوهای پیکرهارتباط بین 

 آمدهدستبهامتیازهای  زا ،معابرشبکه  بندی فضاییپیکرهو  عملکردیهای بین هستهبررسی ارتباط و همبستگی  برای

همبستگی محاسبه بدین منظور دو . استفاده شد منطقهو تعداد و پراکنش فضایی کارکردهای شهری در هر  هم پیوندی

ل نتایج حاصو دیگری با یکپارچه کردن تمام کارکردها در قالب نقشه نهایی.  گردید. یکی به تفکیک هر یک از کارکردها

های تراکم کارکردها و تمرکز هسته باشد،می باال هم پیوندیمیزان  کهدر مناطقی  دادنشان از روش رگرسیون جغرافیایی 

هایی از شهر های شهری در بخشبندی فضا و تراکم هسته، همبستگی بین عناصر پیکرهعدرواقشهری نیز بیشتر است. 

 برحسبهمبستگی  میزاناز طرفی، نقاط کلیدی ساختار فضایی شهر تهران هستند. ها منطبق بر باال است که این بخش

 بیشترین، 4و جدول شماره  9بر طبق شکل شماره متغیر است. نیز ها و به تفکیک هر یک از مناطق شهری هستهنوع 

 زیر است: قراربهشهری  مناطقدر سطح  محورها هم پیوندیبا  های عملکردیهمبستگی هسته

 با مقدار  (1.5-0.5) 11و  3(، 2.5<) 6 منطقهمالی:  -هسته اداریR2 (40/0) 

 ( با مقدار 1.5-0.5) 13و  12، 6، 3(، 2.5-1.5) 11و  10مناطق : آموزشی هستهR2 (61/0) 

 ( با مقدار 1.5-0.5) 13و  8 ،(2.5-1.5) 12و  11، 10مناطق : درمانی هستهR2 (32/0) 

  :( با مقدار 1.5-0.5) 12و  3، 2، 1 (،2.5<) 6منطقه هسته تفریحیR2 (35/0) 

  :( با مقدار 1.5-0.5) 12و  11، 3، 2، 1 (،2.5<) 6منطقه هسته گردشگریR2 (37/0) 

  ( با مقدار 1.5-0.5) 17و  12، 10، 2(، 2.5-1.5) 15، (2.5<) 4منطقه  تجاری:هستهR2 (84/0) 

 :با مقدار ( 1.5-0.5) 20و  17، 9(، 2.5-1.5) 21(، 2.5<) 18و  4منطقه  هسته صنعتیR2 (68/0) 

  :( با مقدار 1.5-0.5) 20و  17، 16، 15، 6، 1(، 2.5<) 12منطقه هسته فرهنگیR2 (58/0) 

بیشترین همبستگی متعلق به کارکردهای تجاری، صنعتی و آموزشی به ترتیب با شود که بدین ترتیب مالحظه می

بندی فضایی پیکره عناصر تأثیراین سه کارکرد، بیش از بقیه تحت  درواقعباشد. می 61/0و  68/0، 84/0ضرایب 

 یهمبستگ نیشتریب که دهدیم نشان( 10 شماره شکل) یهمبستگ یینها نقشه ،یطرف از تهران قرار دارند. شهرکالن

 صدق هاهسته یتمام در تقریباً موضوع نیا و استبرقرار  تهران شهر یمرکز مناطق در وابسته، و مستقل ریمتغ نیب

 .کندیم
 

 بندی فضاییالگوهای پیکرهبا  تهران شهرکالنعملکردی های . میزان همبستگی هسته4جدول 

 یهاهسته
هم /یعملکرد
 پیوندی

 کارکردها
اداری 

 مالی
 فرهنگی صنعتی تجاری گردشگری تفریحی درمانی آموزشی

 R2 40/0 61/0 32/0 0.35 37/0 84/0 68/0 58/0مقدار 
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 در سطح مناطق شهری تهران شهرکالنعملکردی های هستهو  هم پیوندیمیزان بین  همبستگی. 9شکل 

 

 
 یشهر مناطق سطح در تهران شهرکالن یعملکرد یهاهسته و هم پیوندی زانیم نیب یهمبستگ. نقشه نهایی 10شکل 

 

منجر به آشکارسازی ابعادی از ساختار فضایی شهر تهران شد که بخشی از این آمد،  به دستنتایجی که تا این مرحله 

ساختار فضایی  بر پیرامونی-الگوی مرکز غلبهحاکی از ، موجودنتایج مطالعات . اندشدهشناسایی نیز قبلیابعاد در مطالعات 
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، بل و انیسماچیر؛ 1395نیا و ضرغامی، توکلی؛ 1397دادی، پور و علیداداش؛ Bertaud, 2003) شهر تهران است

بخش مرکزی تهران ، پیرامونی-مرکزوی در این الگنشان داد که  این موضوع،تأیید  ضمنمطالعه حاضر نیز  نتایج (1389

بر هم  ،و خوانایی دارای مقادیر باالتری نسبت به مناطق پیرامونی است که این عامل هم پیوندیهای شاخص ازنظر

اثرگذاری و این . پذیردمی تأثیراز آن  ،و هم گذاردمی اثر تجمع کارکردهای تجاری خدماتی در بخش مرکزی شهر

 نشان( 2011) همکاران و میک که طورهمان. دشومی شهر مرکزدر  ازحدبیش، منجر به ازدحام و ترافیک اثرپذیری

 وهیش اتخاذپیرامونی است. با این تفاوت که -ساختار فضایی شهر سئول نیز مشابه تهران دارای الگوی مرکز اند،داده

 روزروزبه یمرکز بخش ازدحام و تیجمع تراکم تا شده موجب شهراین  ییفضا ساختار یسامانده جهت یتیریمد حیصح

 شدن کینزد آن، جهینت که منتقل شود سئول یشرق جنوب در شدهریزیبرنامه بخش به تدریجبه تراکم نیا و ابدی کاهش

 یهااستیس اعمال ،(2003ی )ملپز و برتو گفته بههمچنین (. Kim et.al, 2011) است ییفضا تعادل به شهر کل

 & Bertaud) کاهش تراکم بخش مرکزی شده است موجب تاونپیک و مسکو سئول، یشهرهادر  ییتمرکززدا

Malpezzi, 2003.) شده یمرکز هسته یناکارآمدتشدید  به منجر ییهااستیس نیچن فقدان تهران، شهر در کهدرحالی 

 .است ماندهباقی لحنیال همچنان تهران شهر یمرکز بخش در گذشته قرننیم مشکالت یتمام و

بندی شهر تهران با ساختار دهنده ناسازگاری الگوی پیکرهاز طرفی، مقایسه نتایج برخی مطالعات با پژوهش حاضر نشان

 ،ی جهانشهرها از یاریبسهسته مرکزی  در باال هم پیوندیکه وجود  صورتبدینغالب آن در سطح جهانی است. 

 ,Bouzgarrou et.al) است تریانسان اسیمقگیری فضایی با شکل و پیاده محور یهاتیفعالظهور  امکان مترادف با

2019; Yoo & Lee, 2017; Kim et.al, 2011) .نقاط و باشدیم برعکس کامالً امر نیا تهران شهر در کهدرحالی 

همچنین است.  شهر دارمسئله منطبق بر نقاط دقیقاًها شده و محل هجوم روزافزون اتومبیل باال، هم پیوندی یدارا

برخالف اما ساخت اصلی تهران  ؛هستنددر شهر تهران دهنده درجاتی از چندمرکزی نشان مطالعات موجود،علیرغم اینکه 

نتایج مطالعه  .(1397دادی، پور و علی؛ داداشBertaud, 2003) استای هستههنوز تکدنیا،  شهرهایکالنبسیاری از 

 تهرانتهران و گسترش مرزهای منطقه شهری آن، ساختار فضایی  ازحدبیشعلیرغم توسعه فیزیکی حاضر نیز نشان داد 

شرقی غربی( و خیابان ولیعصر )در در جهت زیر نفوذ سنگین هسته مرکزی شهر با محوریت خیابان انقالب )همچنان 

ای به چندهسته ای به الگویهستهتوان گفت فرایند گذر تهران از الگوی تکمی درواقعجهت شمالی جنوبی( قرار دارد. 

زیرا چندین هایی از شهر وجود دارد. های فرعی کوچک در بخشگیری هستهاحتمال شکلالبته، رود. کندی پیش می

 ویژهبههای عملکردی تبدیل شوند. به هستهدر آینده توانند مرکز فرعی در هر یک از کارکردها شناسایی شد که می

مناطق وجود دارد و  هم پیوندیهای عملکردی با میزان گیری هستهلکه همبستگی مثبتی بین مکان شک جهتازآن

 درمجموع اند.شدهواقع مناطق نیا در زین یشهر یهاهسته دارند، را اتصال و هم پیوندی زانیم نیشتریب که یمناطق

 است. توضیحنوع کارکردها قابل  برحسبسه الگوی کلی بود که  دهندهنشان هاپراکنش فضایی این هسته

 یکی از. حرکت طبیعی استمربوط « حرکت طبیعی»به مقوله  شود،میهای پژوهش استنباط یافتهاز که  ینتیجه دیگر

 و باشدیم شهری شناسختیر با مرتبط امر کی اساساً حرکتدر این نظریه، های تحلیلی نظریه چیدمان فضا است. پایه

 تواندیم تنهاییبه ییفضا یبندکرهیپ کهطوریبه .است یشهر عناصر نیب ارتباط نحوه و فضا یبندکرهیپ یاصل محصول

 پژوهشاین نتایج (. 51: 1389)ریسمانچیان و بل،  شود گرفته نظر در ادهیپ عابر حرکت ینیبشیپ یاصل عامل عنوانبه

الگوی شرقی غربی است.  دارایبه تبعیت از ساختار فضایی این شهر،  در شهر تهران،طبیعی منطق حرکت  نشان داد که

های شریانی در تهران ها و راهتعداد بزرگراهها، ، نحوه دسترسیساختار شبکه معابرهای توپوگرافیکی شهر، ویژگییعنی 

در . سازدمیهمراه نسبت به جهت شمالی جنوبی با سهولت بیشتری در جهت شرقی غربی را  آمدوشداست که  ایگونهبه
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 .اندنبودهتأثیر این الگو بیتقویت تهران نیز در  شهر ونقلحملهای این میان سیاست

های شهر تهران و حتی فراتر از آن، سیاست ونقلحملهای تاکنون سیاستتر در این زمینه، آن است که اما بحث مهم

تجارب  کهلیدرحااند. گرفتهشکلبه ساختار فضایی « نگرش فرمی»بر پایه  عمدتاًریزی فضایی شهر تهران، برنامه

ریزی شده است که نتایج آن در طرح جامع پایه« نگرش عملکردی»ریزی فضایی در شهرهایی مانند سئول، بر پایه برنامه

هر بخش از نگرش فرمی بدین معنا است که (. Seoul Development Institute, 2007سئول مشهود است ) 2020

سازد. ها یا الزامات را ضروری میمحدودیتاقدامات، شهر، دارای فرم و ساختار مخصوص به خود است که اجرای برخی 

در تهران، ریشه بسیاری از مشکالت موجود را در ابعاد فرمی  ونقلحملریزان بخش برنامهبر اساس همین اصل،  درنتیجه

، آزادراه، بزرگراه(، کنندهپخش)شریانی، جمع و  ارتباطیعابر، نوع شبکه ها، عرض مخیابان مکانی موقعیتهمچون 

های جمعیت و اشتغال کنند. این در حالی است که به مقوالت عملکردی مانند جریاننفوذپذیری و غیره جستجو می

م شهر و مدیریت های مزاحم به حریمناطق، رابطه بین مرکز و پیرامون، ساماندهی کارکردهای شهری، انتقال کاربری

 .شده استها در سطح مناطق شهرداری توجه کمتری معطوف فعالیت

های حلقه»بر پایه ایده قدیمی  1361از سال که اشاره کرد « طرح ترافیک»سیاست توان به نمونه می عنوانبه

هایی ها یا رینگشهر را در قالب حلقه دارمسئلهکل محدوده  . این سیاست،درآمده است اجرابه در تهران  «ریزیبرنامه

برای هر های خاصی محدودیتبا حلقه بعدی دارد و بر اساس همین ساختار،  که هر حلقه، ساختار فرمی متفاوت بیندمی

ترین معضالت های اخیر به یکی از جدیکه در سال «هاطرفه کردن خیابانیک»سیاست . است شدهوضعحلقه 

های مبتنی بر فرم شهری است. از فضاهای شهری منجر شده است، نمونه دیگری از سیاست شهروندان جهت استفاده

در  قرمزچراغتوقف پشت  زمانمدتدر طی آن، که  است« های راهنماییبندی خودکار چراغزمان»سیاست دیگر، 

، تسهیل نیز این سیاستهای شمالی جنوبی است. نتیجه های شرقی غربی بسیار کمتر از مدت توقف در خیابانخیابان

بهبود »سیاست  های شمالی جنوبی است.ضرر خیابانهای شرقی غربی به خیابان درتردد و کاهش بار ترافیکی 

به تبعیت از شهری هم های درونتی و احداث بزرگراه.آر.شامل احداث خطوط مترو و بی« ونقلحملهای زیرساخت

در است. البته  بودهدر جهات شرقی غربی به لحاظ کمیت و کیفیت دارای عملکرد بهتری منطق حرکت طبیعی شهر، 

امام علی، نواب، یادگار امام و  هایی ماننداحداث بزرگراهو بی.آر.تی تکمیل خطوط مترو و  برای یهای اخیر تمهیداتسال

 است که هنوز ناکافی است. شدهانجامدر محورهای شمالی جنوبی حرکت غیره برای تسریع 

 

 گیرینتیجه

بندی یعنی الگوی پیکره شهرهاکالندو مقوله مهم ساختار فضایی بین متقابل  اتدر پژوهش حاضر سعی شد تا ارتباط

برخی از منجر به تبیین ، آمدهدستبهنتایج واکاوی شود. شهر تهران در های عملکردی فضا و الگوی پراکنش هسته

الگوی شرقی غربی حرکت »، «پیرامونی-مرکز هم پیوندیالگوی » ازجملهساختار فضایی شهر تهران  هایویژگی

و تمرکز مکانی  هم پیوندیبین مثبت همبستگی همچنین  .گردید« های عملکردیالگوهای تمرکز هسته»و  «طبیعی

برخالف بسیاری از تهران شهر اینکه  نخستقرار گرفت.  موردبحثدر دو محور  نتایج. مشاهده شدهای عملکردی هسته

دوم . باشدمیای به ساخت چندهسته شدنتبدیلدر حال  تدریجبهکه  استای هستهساخت تکدارای دنیا،  شهرهایکالن

به اجرا ونقل و ترافیک بخش حملهایی در ای در تهران، سیاستهستهبرای کنترل و ساماندهی این ساخت تکاینکه 

ی ساختار عملکرد هایو نادیده گرفتن جنبهفرم شهری  ی بهبخشاولویت نقد وارد بر آن، ترینمهم درآمده است که

های راهنمایی، احداث بندی خودکار چراغها، زمانکردن خیابان طرفهیکهایی نظیر طرح ترافیک، است. سیاست فضایی
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بوده  های اخیراقدامات مدیریت شهری تهران طی دهه ازجملهشهری های درونخطوط مترو و بی آر تی و ساخت بزرگراه

رسد . به دلیل غلبه منطق حرکت طبیعی مبتنی بر الگوی شرقی غربی، به نظر میاست شدهانجامکه با این نگرش 

ها، علیرغم ساماندهی نسبی تردد، های موجود نیز با این منطق همراهی بیشتری دارند. نتیجه این سیاستگذاریسیاست

 حرکت و دسترسی بوده است. ظرازنهای مختلف شهر ایجاد نوعی نابرابری بین بخش

های فضایی در های اجتماعی و کنشکنش زمانهمتحلیل چیدمان فضا در  روشضمن یادآوری مزایای در پایان 

شهرها با تئوری چیدمان فضا  بندیالگوهای پیکرهتحلیل هدف از  اصوالً، بایستی اذعان کرد که ساختار فضایی شهرها

 کاریدستیک سیستم یکپارچه، بتوان این نقاط را به نحوی  مثابهبهاین است که با شناسایی نقاط کلیدی ساختار فضایی 

هایی که پژوهش حاضر با توجه به محدودیتبهبودی پیش رود.  سویبهو تقویت نمود که کل سیستم )ساختار فضایی( 

در ، های آیندهشود در پژوهشپیشنهاد می، ها مواجه بودبا آن دیگر برای موضوعاتچیدمان فضا  روش کارگیریبه ازنظر

 ییفضا ساختار یقیتطب مطالعهسفرهای روزانه، الگوی تحلیل  ی مانندموضوعاتها و اطالعات الزم، صورت وجود داده

 محققان قرار گیرد. موردتوجه تهران شهر ونقلحمل یگذاراستیس هایاندازچشم ارائهو ی زمان هایدوره درتهران  شهر

 

 تقدیر و تشکر
 .نداشته استحامی مالی  باشدکه برگرفته از رساله دکتری می بنا به اظهار نویسنده مسئول، این مقاله

 

 منابع

 همدان شهر یمیقد بافت ییفضا ساختار یکربندیپ بر شیفر کارل طرح یابیارز .(1394) .عادل ،یفیشر و دیمحمدسع ،یزدیا (1

 .15-26 ،(35) 12 نظر، باغ فصلنامه .(فضا دمانیچ کیتکن از استفاده با)

تبیین رابطه میان میزان استفاده عابرین  .(1396) .احمدی، فرشته و شیرین کیومرث؛ طغیانی، ،حسین؛ حبیبی ،باباپور فاتحی (2

 .خدماتی )نمونه موردی: چوستدوزان تبریز(-های تجاریپیاده از فضاهای شهری با میزان هم پیوندی فضاها و کاربری

 .41-62، (31) 8 ریزی شهری،فصلنامه پژوهش و برنامه

 مطالعه) شهرهاکالن یاقتصاد و ییفضا ساختار بر آن تأثیر و اقتصاد شدنجهانی .(1395) .دیسع ،یضرغامو  لهیجم ا،ینیتوکل (3

 .211-239 ،(3) 20 فضا، شیآما و یزیربرنامهفصلنامه  .(استانبول تهران، شهرهایکالن: یقیتطب

جلد اول، تهران:  بندی شهر تهران.استخوان .(1376) .سلیمی، جواد و رضا؛ حبیبی، محسنملیحه؛ سیروس، صبری ،حمیدی (4

 انتشارات سازمان مشاور فنی و مهندسی شهرداری تهران.

 شهریکالن منطقه در تیجمع عیتوز ییفضا ساختار شناسانهختیر لیتحل .(1397) .یمهد ی،دادیعلو  هاشم ،پورداداش (5

 .109-125، (1) 50 ی،انسان یایجغراف یهاپژوهشفصلنامه  .تهران

بندی فضایی محیط های شناختی و پیکرهروابط بین ویژگی .(1392) .ریسمانچیان، امید و شهرام محمد؛ پوردیهیمی، ،باندیده (6

 .37-65، (4)2دو فصلنامه مطالعات معماری ایران،  .ای در دزفولمصنوع، تجربه

 لیتحل از استفاده با زدی شهر یهامحله در ییفضا افتراق لیتحل .(1395) .اکبریعل ،ییتقوا و آزاده زاده،یعل ؛یمجتب ان،یعیرف (7

 .441-459 ،(3) 48 ،یانسان یایجغراف یهاپژوهشفصلنامه  .فضا دمانیچ و شبکه

فصلنامه  .بندی فضایی شهرهاشناخت کاربردی روش چیدمان فضا در درک پیکره .(1389) .امید و بل، سایمون ،ریسمانچیان (8

 .49-56، (2)43معماری و شهرسازی،  -هنرهای زیبا

 روش به تهران شهر ساختار در فرسوده یهابافت ییفضا یافتادگ جدا یبررس .(1390) .مونیسا، بلو  دیام ان،یسمانچیر (9

 69-80، (17) 8، نظر باغفصلنامه  .فضا دمانیچ

 شهر یخیتار بافت یدگرگون لیتحل .(1393) .احمد پوراحمد، و یمصطف زادگان،عباس ن؛یحس نژاد،یحاتم ؛یهاد فرد،یسلطان (10
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 163-180 ،(48)14 ،ییایجغراف یفضافصلنامه  .(1285-1385) فضا دمانیچ یتئور از استفاده با سبزوار

 ،یشهر تیریمد فصلنامه .زدی شهر به ینگاه با یشهر یطراح ندیفرا در فضا دمانیچ روش( 1381) یمصطف زادگان، عباس (11

3(9)، 115-64 

 آن تأثیر و عملکردی هایهسته تحلیل و یبررس .(1398) .ابوالفضل ،یقنبر و محمدحسن ،یزدانی زهرا؛ ،یترکمان یعبدالله (12

 207-226 ،(70) 23 ریزی،برنامه و جغرافیافصلنامه  .ز(تبری شهرکالن: مورد) شهری فضای ساختار تعادل بر

هم  خصلت بر دیتأک با شهر ییفضا ساختار لیتحل .(1398) .لفضلاابو ،یقنبر و محمدحسن ،یزدانی زهرا؛ ،یترکمان یعبدالله (13

 25-39 ،(37)10 ،یشهر یزیربرنامه و پژوهشفصلنامه  .زیتبر شهرکالن در ییفضا اتصال و پیوندی

 نمونه -یخیتار ادوار یط شهر یمورفولوژ در ییفضا ساختار تحوالت یبررس .(1398) .محمود ،یمحمدو  نبیز ،یآبادیعل (14

 .51-70 ،(32) 9 فضا، ییایجغراف شیآمافصلنامه  .زنجان شهر: یمورد

تحلیل ساختار فضایی شهر تبریز در محدوده بارو با استفاده از تکنیک اسپیس  .(1389) .مهناز و زرگر دقیق، هانیه ،موسوی (15

 .72-77، (67)3فصلنامه آبادی،  .سینتکس
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