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سریعی شدهاند که به صورت فرآیندی مداوم ،شکل و ساخت شهرها را دگرگون میکنند .توسعه و تحول
سریع شهری همیشه مشکالتی را به دنبال خود دارد ،به ویژه زمانی که این امر بدون برنامه اتفاق افتاده
باشد و ساخت شهری کالنشهرها را از حالت تعادل خارج نماید .یکی از تحوالت بزرگی که در ساخت
شهری کالنشهر تبریز به وقوع پیوسته است ،افزایش مراکز شهری جدید با نقشهای عملکردی جدید و
افزایش تراکم در قسمتهای خاصی از این کالنشهر است که نتیجۀ این اقدامات ،تحوالت فضایی نامتعادل
در ساخت شهری است .این مقاله به دنبال یافتن پاسخ این پرسش است که توزیع فضایی مراکز شهری
در کالنشهر تبریز چه تأثیری در تعادل یا عدم تعادل فضایی ساخت شهری این کالنشهر دارد؟ قبل از
پرداختن به سؤال قبل ،این سؤال مطرح میشود که مراکز شهری چگونه شناسایی میشوند؟
هدف :بررسی میزان تأثیرپذیری تحوالت فضایی ساخت شهری کالنشهر تبریز از مراکز شهری بهوجودآمده
طی دهههای اخیر هدف اصلی این مقاله است و هدف دیگر ،ارائۀ روشی علمی برای شناسایی مراکز شهری.
روش تحقیق :این پژوهش از نظر هدف پژوهش جزو پژوهشهای کاربردی و از نظر روش جمعآوری
اطالعات جزء روشهای کتابخانهای و میدانی بوده که با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی انجام شده است
و از سیستم اطالعات جغرافیایی برای توصیف و تحلیل دادهها و نقشهها بهره گرفته است.
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فراوان کالبدی را به خود دیده است .دگرگونی در ساخت آن اغلب در قسمتهای شرقی و شمال شرقی
به وقوع پیوسته است که از آن جمله میتوان به شکلگیری سه مرکز شهری جدید (آبرسان ،ولیعصر،
باغمیشه-شهیدفهمیده) اشاره کرد .توزیع جغرافیایی مراکز شهری ،ساخت شهری کالنشهر تبریز را از
حالت تعادل خارج کرده است که در طرحهای توسعۀ آتی ،بایستی این مهم مدنظر قرار گیرد.
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مقدمه و بیان مسئله

علل مختلفی در تحول سکونتگاههای بشری مؤثر
بودند که از آن جمله میتوان به افزایش جمعیت ،تولید
انبوه محصوالت ،شکلگیری نهادهای اجتماعی و مدنی،
تخصصهای تکنولوژیکی ،نظام صنعت کارخانهای ،تأثیرات
ناشی از استفاده از وسایل نقلیۀ عمومی (موریس،)6: 1369 ،
برنامههای عمرانی-اقتصادی و اجتماعی ،مخاطرات طبیعی
و تاریخی ،نظامهای حکومتی ،جهانیشدن و اقتصاد سیاسی
اشاره کرد که موجب گسترش و تحول مناطق شهری به
شکل شهرهای چندمرکزی در بسیاری از شهرها شده است

...........................................................

(,Rode, Floater,  Thomopoulos, Docherty, Schwinger
 .)Mahendra & Fang, 2014همچنین برخی از اندیشمندان

بیان میکنند که در طول یکونیم قرن گذشته ،فناوریهای
حملونقل و دانشهای جدید ،بسیاری از شهرها را از هستههای
تاریخی خود به سمت پیرامون گسترش داده ()Buliung, 2011
و مناطق شهری جدید را به وجود آوردهاند.
اندیشمندان ساخت شهر معتقدند که جمعیت شهرنشین و
سایر نیروهای محرکه 1منجر به تحول شهری سریع شدهاند که
به صورت فرآیندی مداوم ،شکل و ساخت شهرها را دگرگون
میکنند .در حالت کلی رونـد حـاكم بـر توسـعة شـهري شامل
سه دوره میشود .دورة اول :گسترشهاي شهري كه خارج از
منطقۀ شهري اتفاق افتاد .دورة دوم :گسترشهايی كه در داخل
منطقۀ شهري رخ دادهاند و دورة سوم :گسترش شهر در تداوم با
شـهر اصـلي و در ادامـۀ گـسترش كالبـدي شهرهاي قديمي و
شهرهاي جديد است ()Merlin, 2000, 235؛ در تحول ساخت
شهر عناصر ساختی متعددی ایفای نقش میکنند که یکی از
آنها ،مراکز شهری است که با تغییر این عنصر ،ساخت شهری
دگرگون میشود ،ساخت شهرهای اولیه بسیار ساده بوده و
حتی قبل از قرن بیستم شهرهای سنتی عموماً شکل سنتی،
ارگانیک و تکمرکزی داشتند؛ تحوالت و تغییرات اساسی در
ساختار ،سازمان فضایی و فرم شهر در قرن بیستم میالدی
رخ داده ولی تغییرات کیفی در ساخت شهری کالنشهرها
در طی دهههای اخیر به وجود آمدهاند(Anas, Arnott, and
 ،)Small 1998: 38; Clark 2008: 150این تغییرات کمی و
کیفی در ساخت شهرها موجب گذار از شهرهای تکمرکزی
به چندمرکزی شدهاند که تعریف فضا و زمان را دچار تحول
گسترده کرده است.
ساخت شهری چندمرکزی کالنشهرها از طریق یک فرآیند
شهری عدم تمرکزگرا شکل گرفته و ساخت آنها را به دو قسمت
قدیمی و جدید تقسیم کرده و به عنوان ساخت شهری جدید در
حال ظهور ،قابل شناسایی کرده است (.)Hall & Pain, 2006
ساخت چندمرکزی میتواند به عنوان یک نوع از «فضای
جریان» مطرح باشد ( )Castells, 1996که در آن ،مناطق
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کالبدی از هم جدا میشوند و با جریانی متراکم از افراد،
اطالعات و محصوالت به همدیگر متصل میشوند .با توجه
به نظرات هال و پین ( )2006ظهور اشکال ساخت شهری
چندمرکزی به تغییرات اقتصادی و اجتماعی و تا حد زیادی
لونقل شخصی وابسته است .توسعه و تحول شهری
به حم 
همیشه مشکالتی را به دنبال خود دارد ،به ویژه زمانی که
توسعۀ شهری سریع با رشد جمعیت و تولید ناخالص داخلی،
افزایشی چشمگیر یافته باشد ()Roubini, 2011:14؛ تبریز نیز
به عنوان یک کالنشهر از این امر مستثنی نیست و روزبهروز به
سمت چندمرکزیشدن و عدم تمرکز فضایی متحول میشود.
گسترش بدون برنامۀ مراکز شهری ،گسترش برجها و
آسمانخراشها ،ابر پروژهها و ساختمانهای مشهور در
قسمتهایی از کالنشهر ،قطبیشدن شدید محالت،
کاربریهای درشتدانه و بزرگمقیاس ،از نتایج توسعۀ سریع
کالنشهر تبریز هستند که ساخت شهری آن را دگرگون نموده
است .تحوالت مزبور مشکالت متعددی را نیز به دنبال داشته
که از آن جمله میتوان به افزایش قیمت زمین و مسکن و
در نتیجه شکاف طبقات اجتماعی بیشتر ،تراکم جمعیتی
بیشازحد و تراکم ساختمانی باال در بعضی از مناطق اشاره
نمود که هم علت و هم معلول عدم تعادل فضایی در ساخت
شهری این کالنشهر است.
با توجه به اینکه ساخت شهری کالنشهرها بنا به دالیل مذکور
دچار دگرگونی شده و این تحول مشکالتی را نیز به همراه
داشته ،لذا درک ساخت شهر و عناصر آن نیازمند مطالعات
گستردهای است که این مطالعات میتواند در مدلسازی
الگوهای توسعه و تحول آیندۀ شهرها تأثیرگذار باشد و این
پژوهش گامی در این مسیر است.
سؤاالت تحقیق

توزیع فضایی مراکز شهری در کالنشهر تبریز چه تأثیری در
تعادل یا عدم تعادل فضایی ساخت شهری این کالنشهر دارد؟
 .1مراکز شهری چگونه شناسایی و تحلیل میشوند؟
پاسخ به سؤاالت تحقیق به نوبۀ خود امکان فراهمآوردن بستری
نظاممند برای شناسایی مراکز شهری در کالنشهرهای ایرانی و
ارزیابی ساخت شهری آنها را فراهم میآورد.
پیشینۀ تحقیق

با توجه به آثاری که با ساخت شهر و مراکز شهری در ارتباط
هستند ،میتوان به سیر حرکت این موضوع در دهههای اخیر
پی برد .صاحبنظران شهرسازی مانند «آلن برتود»« ،2آلبرت
اشپیر»« ،هانس ریبزمن»« ،3آلدو روسی»« ،4چارلز بول» 5و
«کریستوفر آلکساندر» 6دنبال راهی برای توسعه و برنامهریزی
دقیق و سازگار با روحیات انسانی جهت ارتقای سطح کیفیت
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مرکزیت مفهومی مهم در مطالعات شهری است که تمایل
رفتاری به تمرکز و حضور در مناطق مرکزی را شامل میشود

(،)Latham, McCormack, McNamara & McNeill, 2008

در مواجهه با این موضوع ،دو رویکرد وجود دارد :رویکرد ذهنی
و رویکرد عینی ()Yaotian & Ying, 2018: 136؛ رویکرد
ذهنی عمدتاً مبتنی بر شناخت روانشناختی ساکنان در
مورد مرکز شهری است و در آن مرکز [شهر] ،محوریترین

............................................................

زندگی انسانها بودهاند تا بتوانند فضایی پویا و روان با تعامالت
اجتماعی طراحی کنند ( .)Luchinger, 1981در زیر به چند
مورد اخیر از پژوهشهای مرتبط اشاره شده است.
«ون و همکارانش )2015( »7در پژوهشی با عنوان «ساختار
چندمرکزی شهری و قیمت مسکن در چین در حال گذار»
نتیجه میگیرند که همزمان با شهرنشینی سریع ،ساخت
کالبدی شهری در چین دچار تحول بزرگی شده است و
ساخت شهری در شهرهایی مانند شانگهای ،پکن و گوانجو
از حالت تکمرکزی به چندمرکزی تغییر پیدا کرده است.
«اریک گئوررا» )Guerra, 2014( 8در پژوهش خود با نام
«محیط ساختهشده و استفاده از خودرو در مکزیکوسیتی»
نشان میدهد که برنامهریزی کاربری زمین و توزیع متوازن آن
میتواند نقش مؤثری در کاهش سفر با خودرو در مکزیکوسیتی
داشته باشد.
9
در تحقیق دیگری «مانوئل سوارز» ( )Suárez, 2012با عنوان
«آیا مکزیکوسیتی چندمرکزی است؟» بررسی میکند که
مکزیکوسیتی یک کالنشهر چندمرکزی است یا تکمرکزی.
نتایج بهدستآمده نشان میدهد که مکزیکوسیتی یک شهر
ترکیبی بوده ولی با این حال غالباً دارای ساختار تکمرکزی
است.
10
«آنتی واسانن» ( )Vasanen, 2012در تحقیقی با عنوان
«چندمرکزی عملکردی» بیان میکند که تغییر از شهرهای
تکمرکزی به مناطق چندمرکزی شهری رو به گسترش است.
در این مقاله ،یک روش جدید برای اندازهگیری چندمرکزی
کاربردی ارایه شده که در آن چندمرکزی عملکردی از طریق
اتصال مراکز فرعی به کل سیستم شهری محقق میشود.
پژوهشی دیگر تحت عنوان «ساخت شهر و فرکتالیبودن
11
الگوهای خیابانی» که توسط «مهاجری»« ،النگلی» و «بتی»
انجام شده است ()Mohajeri, Longley & Batty, 2012
به تأثیر محیط در شکلگیری ساخت و فرم شهر و شبکههای
ارتباطی پرداخته شده است .بتی و همکارانش ()Batty, 2011
با استفاده از روش تراکم و آنتروپی با متغیر میزان جذب سفر
با استفاده از انتگرالگیری از هر سلول ،به شناسایی مراکز
شهری در سنگاپور پرداختهاند و بر دو عامل مهم تنوع و تراکم
کارکردها تأکید داشتند.
«لی بی» )Lee, 2007( 12در مقالۀ خود با عنوان «شهرهای لبه و
یا بدون لبه؟» ساخت فضایی نواحی کالنشهری ایاالت متحده
را بیان میکند .نتایج این تحقیق ساخت شهری کالنشهرهای
پورتلند ،فیالدلفیا ،لسآنجلس ،سانفرانسیسکو ،نیویورک و
بوستون را به همراه تفاوتها و شباهتهای آنها نشان میدهد.
«مارک هورنر» )Horner, 2004( 13در تحقیقی با عنوان «بررسی
دسترسی کالنشهری و ساختار شهری» نشان میدهد که با
ارزیابیهای دسترسی مبتنی بر موقعیت ،میزان جذابیت یک

مکان در ارتباط با مکانهای دیگر ،قابل اندازهگیری هستند
و ثابت کرد که مناطق با دسترسی باال به اشتغال ،گرایش به
غیرمتمرکزشدن در داخل مناطق مربوطه را دارند.
آلن برتود ( )2001در پژوهشی تحت عنوان «مادرشهر :سنجش
سازمان فضایی در  7شهر بزرگ دنیا» 14و همچنین در پژوهش
دیگری ( )2003تحت عنوان «سازمان فضایی شهر :نمونههای
جهانی از انعکاس دولت ،عوارض زمین ،عوامل بازار» 15تحقیقاتی
16
در این مورد کرده است« .دوال دی ای» و «آلن ترفیسن پی»
( )1991در تحقیقی تحت عنوان «تحول فضایی در شهرهای
جهان درحالتوسعه» بیان میکند که چگونه شهر بوگاتا از
حالت تکمرکزی به چندمرکزی تغییر شکل پیدا کرده است.
«هیلیر و هنسون» )1984( 17در مورد تحلیل خصوصیات
فضا در ساخت شهر با استفاده از روش چیدمان فضا 18کار
مشترکی انجام دادند« .ادوارد اولمن» و «چانسى هاريس»
( )1945براساس الگوی ساخت چند هستهاى بیان کردند
که شهرهاى کوچک تنها داراى يک مرکز و شهرهاى بزرگ
امروزي ،اغلب داراى مراکز متعددى هستند که در داخل
شهرها ،ارتباط مسيرهاى حملونقل ،تشکيل اين مراکز را
امکانپذير مىسازد .طبق این الگو مراکز در تقاطع مسيرهاى
اصلى شهر که قابل دسترسى اکثريت مردم شهر است ،توسعه
مىيابند .مناطق صنعتي ،امکانات تفريحي ،مدارس ،دانشگاهها
و حتى قبرستانها ،جمعيت را بهسوى خود جلب مىکنند که
ايجاد تأسيساتى را در مجاورت خود الزم دارند .به دنبال آنها،
يک نوع مرکز جديد شهرى تکوين مىيابد.
بررسی پیشینۀ تحقیق نشان میدهد که تحقیقات انجامشده،
خط سیری از بررسی نحوۀ تأثیر مراکز شهری بر تحول ساخت
شهر تا سنجش شهرهای چند مرکزی را طی نموده است.
در این خط سیر بررسی تحول ساخت شهر از تکمرکزی
به چندمرکزی کام ً
ال مشهود بوده و عمدتاً شکلگیری مراکز
جدید شهری براساس نقش و کارکرد اجتماعی ،اقتصادی و
ارتباطی اتفاق افتاده است؛ ولی آنچه در تحقیقات قبلی بدان
پرداخته نشده است ،نحوۀ شناسایی مراکز شهری با استفاده از
یک روش مناسب است که در این پژوهش به این شکاف علمی
پرداخته شده است.

..............................................................................
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و اساسیترین قسمت یک شهر و یا قطب فعالیت مشخصی
است؛ مانند مرکز مراقبت روزانه ،مرکز خرید و یا مرکز
پزشکی()Merriam-Webster, 2018؛ ولی در رویکرد عینی
از دادههای استخراجشده از شهر مانند تراکم جمعیت و تراکم
ساختمان و سایر شاخصها بهره گرفته میشود.
در دهههای اخیر ،کالنشهرهای جهان و ایران انواع توسعه
را تجربه کردهاند و به صورت فزآینده و با تحول پیوسته از
شکل متمرکز به شکل چندمرکزی درآمدهاند و مراکز شهری
به عنوان یکی از عناصر اصلی در ساخت شهر ،از بسیاری جهات
تفاوتهای چشمگیری با سایر مناطق در شهر پیدا کردهاند.
این پدیدۀ غیرمتمرکز به تدریج در حال ظهور در سراسر
جهان است« .گرین» ( )1977سه سناریوی ممکن را که منجر
به تشکیل ساخت شهر چندمرکزی میشود ،بیان میکند
( .)Salahi Moghadam, Soltani & Parolin, 2017اولین
سناریو نشان میدهد که صنایع و تولیدکنندگان در خارج از
( )CBDاقدام به ایجاد مرکز کرده و تمایل دارند به گرههای
حملونقل و صادرات و واردات دسترسی داشته باشند .در
سناریوی دوم بیان میکند که شکلگیری مراکز فرعی طی
حومهسازی توسط خانوارهای با درآمد متوسط  و باال آغاز
میشود و سپس بنگاههای بازار منطقه ،به ویژه مراکز خرید
و اشتغال در اطراف آن شکل میگیرند .سومین سناریو شامل
گسترش یک منطقۀ شهری است که شهرهای کوچکتر را در
یب َ َرد که در زیر به مصداقهایی از آنها اشاره
اطراف خود فرو م 
شده است.
شهرهای چندمرکزی در مناطق گستردهای در آسیا،
که در آن رشد سریع اقتصادی و توسعه وجود دارد،
قابل مشاهده است؛ مانند چین که کالنشهرهای
چند مرکزیاش در سراسر کشور در حال ظهور است

...........................................................

(Wu,1998- Xue-qiang and Si-ming,1990- Yue, Liu,
 .)and Fan u,2010در اروپا تحول چندمرکزی در بسیاری از

نقاط آن قابل مشاهده است ،هال و پین 19با بررسی و مقایسۀ
هشت منطقۀ جنوب شرق انگلستان ،رانشتاد (هلند) ،قسمت
مرکزی بلژیک  ،راین-رور (آلمان) ،راین اصلی (آلمان) ،منطقه
کالنشهری اروپا ( )EMRشمالی سوئیس ،منطقۀ پاریس و
منطقۀ بزرگ دوبلین (ایرلند) مؤید این ادعا هستند (& Hall
.)Pain, 2006
چندمرکزی میتواند نتیجۀ برنامهریزی و یا خودسازماندهی باشد.
برخی از شهرهای چندمرکزی مانند سنگاپور ()Field,1999و یا
شانگهای به خوبی از پیش برنامهریزی شدهاند (،)Ziegler, 2005
بعضی از آنها نیز مانند منطقۀ جاکارتای بزرگ به تدریج با
تغییر برنامه در مراحل مختلف تاریخی تشکیل شدهاند
( ،)Hudalah & Firman, 2012برخی دیگر از آنها مثل گوانگژو
و شنژن در نتیجۀ سیاستهای خاص شهری به وجود آمدهاند

..............................................................................
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( )Fulong,1998و دستهای دیگر مانند لندن و بسیاری دیگر
از شهرهای اروپا ،هم توسط برنامهریزی از باال به پایین و هم
به صورت خود سازماندهی ،شکل و توسعه یافتهاند (& Hall
.)Pain, 2006
شناسایی مراکز شهری از مباحثی است که همواره مورد توجه
بسیاری از صاحبنظران شهرسازی بوده است .اسپک ()2012
معتقد است که در روش شناسایی مبتنی بر اندازهگیری عینی،
مرکز شهری جایی است که مردم در آن زندگی اجتماعی،
اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی را دنبال میکنند ،بنابراین آن
را میتوان از سه دیدگاه جمعیت ،فعالیتها و ویژگیهای
کالبدی تعریف کرد (Speck, 2012; Yaotian & Ying,
 )2018خصوصیات  65مرکز شهری در ایاالت متحده با
استفاده از شاخصهای فوق ،تعریف و توصیف شد هادند (�Mali
 .)zia and Song 2015برخی از صاحبنظران مراکز خرید را
به عنوان مرکز شهر در نظر میگیرند (Gregory, Johnston
 )& Pratt, 2011و برخی دیگر ناحیۀ تجاری مرکزی ()CBD
را که کاال و خدمات به مناطق اطراف ارایه میدهد را مثالی
از مرکزیت میدانند ( .)Latham, et al, 2008همچنین مراکز
شهری و محدودۀ آن از لحاظ مقیاس ،ریختشناسی ،عملکرد
و سرزندگی از اهمیت و ارزش بسیار باالیی برخوردار است.
عدهای هم شهر را دارای مرکز کسبوکار مرکزی (،)CBD
مرکز منطقهای ،مرکز شهر و مرکز محله دانستهاند ،که بر این
اساس «فیلیون و بونتینگ» ()Filion & Bunting, 1991
مراکز خرده فروشی داخل شهر را طبقهبندی کردهاند .یانگ
در چین از شاخص مورفی در شناسایی مراکز شهری ()CBDs
استفاده نموده و مناطقی را که دارای باالترین شاخص خدمات
عمومی باشند ،به عنوان محدودۀ مرکز شهری تعیین میکند
(.)Yang & Shi, 2014

اسمايلز فعاليتهايی را كه شهر را تبدیل به مرکز میکند،
اينگونه برمیشمرد :بانك ،شعبات فروشگاههاي زنجيرهاي
مهم ،دبيرستان ،بيمارستان ،سينما و روزنامههاي هفتگي.
مراکز با توجه به طیف وسیعی از فعالیتهایی که ارایه
میدهند ،از لحاظ جمعیت و نقش اهمیتهای متفاوتی پیدا
میکنند .بنابراين مراكز مرتبۀ باالتر ،كاركردهاي تخصصي
بيشتري را فراهم ميكنند و به همين دليل با يك منطقۀ
عملکردی بزرگتر و حوزۀ نفوذی كه جمعيت آنها را به خود
جلب ميكنند ،مشخص ميشوند .اهمیت شهرها و مراکز در
نظام موردنظر «تئوری مکانهای مرکزی» عموماً براساس
تراکم و تنوع فعالیتها و جمعیت است؛ لذا با عنایت به مبحث
مبانی نظری و پیشینۀ تحقیق ،ساخت چندمرکزی و مراکز
شهری از طریق دو شاخص مکمل هم ،قابل بررسی هستند:
شاخص ریختشناسی و شاخص عملکردی (;EPSON, 2004
Green, 2007; De Goei, Burger, M. J., Van Oort, F. G.
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& Kitson, 2010; Davoudi, 2003; Meijers & Burger,
 )2010که هرکدام از آنها دارای متغیرهایی هستند .جدول1

شاخصها و متغیرهای سنجش تحول و شناسایی مراکز شهری
را نشان میدهد .در این مقاله از شاخصها و متغیرهای مذکور
مطابق تصویر  2استفاده شده و در جدول  2نحوۀ بهکارگیری
شاخصها و متغیرها جهت شناسایی و تحلیل تحوالت مراکز
شهری کالنشهر تبریز نشان داده شده است.
با توجه به آنچه گفته شد تحول در ساخت شهر به دو صورت
اتفاق میافتد :یکی تحول از طریق برنامههای مدونی که
برنامهریزی از باال به پایین گفته میشود و دیگری تحول
طبیعی است که توسط نیروهای محرکه صورت میگیرد .تحول
در حالت اول قابل کنترل و نظارت است ولی در نوع دوم چنین
نیست .اغلب تحولها در ساخت شهرها و مسائل حاصل از آن،
ناشی از حالت دوم است .نمودار  1چرخۀ ایجاد و یا تحول مراکز
شهری در کالنشهرها را نشان میدهد.
با عنایت به اصول پایهای تئوری مکانهای مرکزی و تعاریفی
که از مراکز شهری ارایه شده ،دو موضوع مهم در تشخیص
مراکز شهری استخراج میشود :یکی تراکم کاال و خدمات که
ساکنان را مجاب به مراجعه میکند و دیگری تنوع فعالیتها
و عملکردهاست که در نتیجۀ تنوع عملکردی کاربری اراضی
شهری به دست میآید .به عبارت دیگر در شهر فضا و مکانی
به عنوان مرکز تعریف میشود که دستِکم دو ویژگی تراکم و
تنوع را در خود داشته باشد.
روششناسی

جدول  .1شاخصها و متغیرهای سنجش تحول و شناسایی مراکز شهری .مأخذ  :نگارندگان.

شاخص
متغیر

عملکردی
مقیاس عملکردی
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تنوع عملکردی

ریختشناسی
نقش عملکردی

ارتباطات

اتصال

موقعیت

اندازه

تراکم ساختمانی

............................................................

براساس هدف پژوهش ،این مقاله جزو پژوهشهای کاربردی
و از نظر روش انجام تحقیق و گردآوری اطالعات جزو روش
تحقیق توصیفی و تحلیلی است .حوزۀ تحقیق و جامعۀ
پژوهش این مقاله ،مراکز شهری با مقیاس شهری و فراشهری
کالنشهر تبریز است که در آن تالش شده تا ویژگىهاى
خاص مراکز شهری و نحوۀ تحول و تأثیر آنها بر ساخت
شهری این کالنشهر به طور جامع بررسى شود .این تحقیق
در حوزۀ تبیینی بوده و فاقد فرضیه است و هدف اصلی آن
پاسخگویی به سؤاالت پژوهش و اصالح روش شناسایی مراکز
شهری است.
با وجود اهمیتی که مراکز شهری در ساخت شهر دارند،
آنچنان به صورت نظاممند مورد مطالعه قرار نگرفتهاند.

یکی از مشکالت عمدۀ مطالعۀ مراکز شهری جمعآوری
دادهها و میزان دقت و صحت آنها است .با این وجود و
علیرغم فقدان مطالعات در مقیاس وسیع ،در چند دهۀ
گذشته محققان داخلی و خارجی مطالعات مختلفی را در
زمینۀ روش شناسایی مراکز شهری انجام دادهاند .در اغلب
مطالعات انجامشده به ویژه در کشور چین ،مراکز کالنشهری
با استفاده از دادههای بزرگ مورد بررسی قرار گرفته (Long
 )& Shen, 2015و در مواردی از دادههای باز استفاده شده
است که این امکان در کالنشهرهای ایران به دالیل مختلفی
مقدور نیست .پس بایستی جهت شناسایی مراکز شهری از
روش متناسب با شرایط آنها استفاده شود .در این پژوهش
از مدل بتی و همکارانش ( )2011بهره گرفته شده است
که بر دو عامل مهم تنوع و تراکم تأکید داشتند .هرکدام از
عوامل مذکور مزایا و معایبی دارد که به نظر میرسد با ادغام
آنها نتیجۀ بهتری به دست میآید .مضافاً اینکه در مطالعات
مذکور تنوع را برای کاربریهای مختلف در نظرگفتهاند ،ولی
تراکم را صرفاً برای میزان جذب سفر و مراجعات مدنظر
داشتهاند و صرفاً سفرهای کاری مدنظر بتی و همکارانش
بود که این مورد به عنوان یک شکاف علمی در حوزۀ
مطالعات ساخت شهر و مراکز شهری مطرح میشود .برای
رفع این شکاف علمی ،روش بتی و همکارانش بهینه شده
و از قابلیت هر کاربری و فعالیت برای میزان جذب سفر در
ساعات اوج استفاده شده است که واجد چندین مزیت است:
 .1تمامی سفرها در نظر گرفته میشوند و صرفاً سفرهای
کاری مدنظر نیست؛  .2اطالعات نسبتاً دقیق از میزان جذب
سفر هر کاربری و فعالیت به دست میآید و نیازی به امکانات
و تجهیزات پیشرفته نیست؛  .3با این روش میتوان میزان
تأثیرگذاری فعالیتها ،در تبدیل یک مکان به یک مرکز شهر
را مورد ارزیابی قرار داد.
این مقاله در سنجش ساخت شهر به دنبال شناسایی و
سنجش میزان تحول و نحوۀ شکلگیری مراکز شهری و
دگرگونی عمومی ساخت شهر از نظر مرکزیت بوده و همچنین
چگونگی توزیع جغرافیایی مراکز شهری در کالنشهر تبریز را
بررسی کرده است تا میزان ناهنجاری در توسعه و گسترش
مراکز شهری شناخته شود .نمودار  2فرآیند شناسایی مراکز
شهری را نشان میدهد .براساس موضوع و هدف مقاله روش
اندازهگیری مراکز شهری شامل موارد زیر هستند:

..............................................................................
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تصویر  .1چرخۀ ایجاد و یا تحول مراکز شهری در کالنشهرها .مأخذ  :نگارندگان.

محاسبۀ تراکم

تراکم اصطالحی است که رابطۀ بین یک محدودۀ معین و
تعداد افرادي که در آن محدوده ساکن بوده و یا از آن استفاده
میکنند را نشان میدهد(Forsyth, 2003: 679; Forsyth,
 .)Oakes, Schmitz & Hearst, 2007: 997تراکم را میتوان
به عنوان یک سیستم اندازهگیري تعریف کرد که قادر است به
شکل ریاضی و ساده تعداد افراد در سطح معینی از زمین را به
عنوان تراکم جمعیتی و یا مقدار زیربناي واقع در سطح معینی
از زمین را به عنوان تراکم ساختمانی محاسبه و تعریف نماید
(سیفالدینی125 :1378 ،؛ عزیزي .)21: 1383 ،تراکم داراي
ابعاد مرتبط با یکدیگر است و ک ً
ال میزان و شدت فعالیتهای
انسانی متمرکز را در یک واحد فضایی اندازه میگیرد(Cervero
& & Kockelman, 1997; Hess, Vernez Moudon
 .)Logsdon, 2001تراکم از طریق تعداد سفرهای جذبشده

...........................................................

در یک واحد سطح مشخص در زمان معینی اندازهگیری
میشود و سطح و نقطهای که بیشترین توان جذب سفر را دارد
به عنوان مرکز تعریف میشود و از طریق رابطۀ جذب سفر
میتوان آن را محاسبه کرد .19حال با استفاده از تعداد سفرهای
جذبشده در مراکز شهر ،میتوان محل جذب بیشترین تعداد
سفر یا تراکم و انباشتگی سفر را مشخص کرد که با استفاده از
رابطۀ تراکم به دست میآید.20

محاسبۀ تنوع

اندازهگیری تنوع برای پیبردن به اینکه چگونه انواع مختلف
فعالیتها با هم مختلط میشوند ،به کار میرود ( .)Ibidبرای
شناسایی مراکز شهری در محدودههای مشخص از روش
آنتروپی استفاده میشود که میزان دگرگونیها را در دوران
مختلف تحلیل نموده و مشخص میکند .از روش آنتروپی 21هم

..............................................................................
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برای میزان دگرگونی و هم برای تعیین میزان تنوع عملکردها
استفاده شده است.
رتبهبندی مراکز

برای رتبهبندی مراکز بایستی مقادیر مطلق را نرمالیزه و تبدیل
کرد .سادهترین راه برای این منظور مقایسۀ رتبۀ هر مرکز با
حداکثر امتیاز کسبشده ،است که بزرگترین رتبه یا بیشترین
آنتروپی به میزان نزدیکی به  1خواهد بود .با استفاده از روش
رتبهبندی 22ویژگی همۀ مراکز شهری مقایسه و سنجیده
میشود.
ترکیب تراکم و تنوع

تراکم و تنوع دو شاخص مکمل هستند که به توزیع فضایی
فعالیتها اشاره دارند .هر مکانی که شاخص مرکزیت آن بیشتر
باشد ،نشانگر مرکزبودن آن است و برعکس .برای ادغام و
ترکیب دو مؤلفۀ تراکم و تنوع بایستی آنها را به یک تابع تبدیل
کرد .جدول  2محاسبۀ تراکم و تنوع ،رتبهبندی و ترکیب تراکم
و تنوع فعالیتها را در مراکز شهری نشان میدهد.

معرفی محدودۀ مطالعاتی

کالنشهر تبريز ،مركز استان آذربايجان شرقي از لحاظ
مختصات جغرافيايي در  46درجه و  18دقيقه طول شرقي
و  38درجه و  4دقيقۀ عرض شمالي از نصفالنهار گرينويچ
واقع شده است .اين کالنشهر از شمال و شرق به كوههاي
عونبنعلي ،از جنوب به رشتهكوههاي سهند و از غرب با شيب
ماليمي به درياچۀ اروميه ختم شده و داراي وسعتي در حدود
 33037/8هكتار است .تبریز طی دورههای مختلف تحوالت
جمعیتی چشمگیری را تجربه کرده است که میتوان به عنوان
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تصویر .2فرآیند شناسایی مراکز شهری .مأخذ  :نگارندگان.

یافتههای پژوهش

● شناسایی مراکز شهری

یکی از اهداف اصلی این مقاله شناسایی مراکز شهری براساس

● توزیع فضایی مراکز شهری و تحوالت فضایی ساخت شهری
کالنشهر تبریز

با توجه به نتایج بهدستآمده مشخص شد که مراکز شهری
شناساییشده در کالنشهر تبریز به صورت چندنقشی و
براساس تقسیم کار اجتماعی متنوع _و نه تک کارکردی_ و
با تأثیرپذیری از عوامل اقتصادی و جغرافیایی شکل گرفتهاند و

............................................................

یکی از نیروهای محرکۀ تحول و دگرگونی ساخت شهری این
کالنشهر از آن نام برد .جدول  3تحوالت جمعیتی از سال
 1335تا  1395را نشان میدهد.
در طرح جامع تبريز مصوب  ،1349شهر تبريز با وسعت تقريبي
 2310هكتار به صورت يكپارچه برنامهريزي شده بود .در طرح
تفصيلي مرجان تبريز مصوب  ،1359اين شهر با وسعت تقريبي
 3866هكتار به  12ناحيۀ شهري تقسيمبندي شده (مهندسين
مشاور مرجان )185-3 :1359 ،و به هنگام تهيۀ طرح توسعه و
عمران شهر تبريز ما بين سالهاي  ،1371-4شهر براساس دو
محور افقي (خيابان امام خميني) و عمودي (خيابان شريعتي)
به  4منطقۀ شهري تقسيم گرديده (مهندسين مشاور عرصه،
 )1 :1374و در طرح و توسعه و عمران تبريز مصوب ،1374
اين شهر با وسعت  14000هكتار به  9منطقۀ شهري تقسيم
شده و هر منطقه نيز به  3تا  5ناحيه و هر ناحيه به محالتي با
جمعيت  10000نفر تقسيم شده است (همان  .)51-50 :و در
سال  1395وسعت کالنشهر تبریز به 33037/8هكتار افزایش
پیدا کرد .در حال حاضر اين کالنشهر به  10منطقۀ شهري
تقسيم شده است .تبریز در سالهای اخیر شاهد تحوالت
بزرگی در میزان ساختوساز است که این عامل یکی از عوامل
دگرگونکنندۀ ساخت شهری در دهۀ اخیر به شمار میرود.
جدول  4تعداد و مساحت زیربنای پروانههای ساختمانی
صادرشده بین سالهای  89تا  1394در کالنشهر تبریز را
نشان میدهد.

یک روش علمی است که به نیاز جامعۀ حرفهای شهرسازی
در تهیۀ طرحهای شهرسازی پاسخ دهد و این شکاف علمی
را پر نماید .با توجه به فرآیند شناسایی مراکز شهری که در
نمودار  1آورده شده است ،مراکز شهری کالنشهر تبریز
براساس دو ویژگی تراکم و تنوع عملکردی و با بهکارگیری
همزمان این دو ویژگی مهم ،شناسایی شدند .در این مقاله
مراکز شهری به محدودههایی اطالق میشوند که مقیاس
عملکردی مراکز مذکور در حد شهر و فراشهری باشند و دو
ویژگی مهم تراکم و تنوع عملکردی را به صورت همزمان داشته
باشند .بر این اساس برای شناسایی مراکز شهری کالنشهر
تبریز ابتدا پهنههای فعالیتی ،عملکردی و کاربریهای عمده در
سطح شهر و فراشهری از طریق نظام کاربری زمین()LBCS
مشخص شد ،سپس با استفاده از روش ( )Fishnetدر سیستم
اطالعات جغرافیایی ( ،)ArcGisروابط مربوط به جذب سفر،
محاسبۀ تراکم و تنوع و ترکیب تراکم و تنوع محل و وزن
هر یک از آنها مشخص شد (تصاویر  4 ،3و  .)5در نهایت
با استفاده از روش( )Krigingو ( )Hotspotمحدودۀ مراکز
شهری ،چهار مرکز اصلی کالنشهر تبریز مشخص شدند که
عبارتند از :محدودۀ بازار سنتی ،محدودۀ آبرسانی و دانشگاه
تبریز ،محدودۀ ولیعصر و محدودۀ باغمیشه و شهیدفهمیده.
نقشۀ  3موقعیت مراکز اصلی کالنشهر تبریز را نشان میدهد.

..............................................................................
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جدول  .2محاسبۀ تراکم وتنوع ،رتبهبندی و ترکیب تراکم و تنوع فعالیتها در مراکز شهری .مأخذ  :نگارندگان.

جدول  .3تحوالت جمعیتی کالنشهر تبریز از سال  1335تا  .1395مأخذ :مرکز آمار ،سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال  90-85-75-65-55-45-35و .95
مناطق

...........................................................

منطقه1
منطقه۲
منطقه3
منطقه4
منطقه5
منطقه6
منطقه7
منطقه8
منطقه9
منطقه10
کالنشهر تبریز

جمعیت

سال35

۲89,996

سال45

403,413

597,976

سال65

971,48۲

به صورت پیوسته در حال توسعۀ برونمحور به سمت نواحی
شرقی و شمال شرقی بوده و این مراکز در ارتباط متقابل با
یکدیگر هستند .این پژوهش نشان داد که ساخت شهری تبریز
به سمت حومههای شرقی و شمال شرقی گسترش بیشتری
داشته است که دلیل آن وجود اراضی وسیع با کمترین موانع
اجرایی و قانونی در قیاس با بافتهای مرکزی این کالنشهر
است .بنابراین برای سرمایهگذاران و سوداگران ،جهت
ساختوساز جذابیت کافی را دارد .نتیجۀ اقداماتی از این دست

..............................................................................
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سال75

1,191,043

سال 85

سال90

سال 95

314071
۲80۲61
3۲7799
301561
6509۲
۲46۲7
48454
17070
-

۲1۲۲06
169047
۲43400
3161۲6
9۲۲74
94897
143460
۲8700
3۲4
194564
1،494،998

۲18647
196507
۲۲9474
315183
1۲61۲4
98910
15587۲
۲9384
634
187958
1،558،693

-

1،378،935

موجب ازبینرفتن محالت مرکزی شهر و ایجاد مراکز و محالت
شهری جدید در اطراف این کالنشهر در قسمت شرقی و
شمال شرقی بوده است که در درازمدت تأثیرات نامطلوبی بر
بخشهای مرکزی این کالنشهر خواهد گذاشت .نتیجۀ تحلیل
مراکز شهری این کالنشهر نشان میدهد که توزیع این مراکز
در سطح کالنشهر نرمال نبوده و مراکز شهری آن به صورت
متعادل توزیع نشده است که این امر مشکالت متعدد کالبدی،
زیرساختی ،اجتماعی و اقتصادی را به دنبال داشته است
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جدول  .4تعداد و مساحت زیربنای پروانههای ساختمانی صادرشده بین سالهای  89تا  1394در کالنشهر تبریز .مأخذ  :آمارنامههای شهرداری کالنشهر تبریز
سالهای  93-92-91-90-89و .94
پروانه های

ساختمانی

مناطق

سال 89

تعداد

مساحت

(مترمربع)

سال90

تعداد

منطقه 1
منطقه2

331
535

314450
526975

منطقه4

1049

525480

252
372

239413
279317

268
366

8939
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منطقه3
منطقه5
منطقه6
منطقه7
منطقه8
منطقه9

منطقه10
کالنشهر تبریز

486

538

110
8

351
4032

315908
562210

106480

183573
3062745

مساحت

(مترمربع)

448
649

410763
686803

1067

627862

629
609

402862

سال 91

تعداد
516
856

724

مساحت

(مترمربع)

499336
821584
494136

1107

634226

257199
329385

217
292

155860
171586

30657

19

30693

621742

132

135832

329
4519

169519
3672624

736

123
334
4924

سال 92

تعداد

(مترمربع)

496
749

516832
861342

947

560485

722

1017706

725

126937

124

199689
4151753

مساحت

276
270
28

357
4694

513683

سال 93

تعداد
393
552
350

285608

500

870091

150637

126

66978

235759
4259823

(مترمربع)
436182
762149

550

258772
225244

مساحت

299
206
32

274
3282

369081
965841

سال 94

تعداد
350
427
552

718208

358
322

294093
199956
133032

18

186125
3748619

(مترمربع)

394227
811684

256
216

116552

مساحت

75

251
2825

245176
367253

145185
149227
64525

92411

160145
3148041

تصویر  .3توزیع فعالیتها و عملکردها در کالنشهر تبریز .مأخذ :

بحث

پژوهش حاضر نحوۀ شناسایی مراکز شهری کالنشهر تبریز و

............................................................

تصویر  6توزیع مراکز شهری را در سطح کالنشهر تبریز
نشان میدهد.
با توجه به نمودار فوق و همچنین تصویر  8که برای بررسی
میزان نرمالبودن توزیع دادهها استفاده میشوند ،در نمودار زیر
یک خط نرمال به عنوان معیار توزیع نرمال ترسیم شده است.
هر اندازه ،نقاطی که نمایندۀ دادهها (مراکز شهری) هستند ،به
این خط نزدیکتر باشند ،نشانۀ نزدیکی توزیع مراکز به توزیع

نرمال است و برعکس؛ یعنی زمانی که نقاط مربوط به مراکز
شهری با خط معیار نرمال فاصله داشته باشند ،فاقد توزیع
نرمال خواهند بود .تصویر  7نمودار  Polt Q-Qتوزیع نرمال
مراکز شهری را در کالنشهر تبریز نشان میدهد.

..............................................................................
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تصویر  .4ترکیب تراکم عملکردی و تنوع عملکردی در کالنشهر تبریز .مأخذ  :نگارندگان.

...........................................................

تصویر  .5موقعیت مراکز شهری اصلی کالنشهر تبریز .مأخذ  :نگارندگان.

میزان تأثیرگذاری آنها بر ساخت شهر را بررسی میکند تا گامی
در جهت مدلسازی تحول ساخت شهری کالنشهرها بردارد،
این تحقیق در پی کشف «توزیع فضایی مراکز شهری» و تأثیر
آن بر ساخت شهر است .یافتههای پژوهش نشان میدهند،
شکلگیری مراکز شهری جدید در تبریز طی 1397-1349
براساس گسترش شهر به سمت شرق و طی حومهسازیها و
مطابق با سناریوی دوم گرین ( )1977اتفاق افتادهاند که ابتدا
خانوارهای با درآمد متوسطو باال و سپس بنگاهها ،مراکز خرید
و اشتغال در اطراف آن شکل گرفتهاند .توزیع فضایی مراکز
شهری جدید فقط در یک سمت از شهر ،نشانگر عدم تعادل و

..............................................................................
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عدم عدالت فضایی در شهر است که به دنبال خود مشکالت
عدیدهای را به وجود آورده است.
از پژوهشهای انجامگرفته د ر بحث مراکز شهری چنین
برمیآید که هدف همۀ نظریهها ،شناسایی مراکز شهری در
مقیاسهای مختلف و هویتبخش ی دن به این عنصر اصلی
ساخت شهر بوده و توافق اجما ل ی دارند که ساخت شهری
کالنشهرهای آینده چندمرکزی خواهد بود و همگی به سمت
تمرکززدایی و چندمرکزی حرکت کرده و همراستا هستند که
نتایج پژوهش حاضر مؤید هدف این پژوهشهاست.
از نظر روش شناخت مراکز شهری ،مطالعات قبلی اغلب به
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نتیجهگیری

هدف پژوهش حاضر شناسایی مراکز شهری کالنشهر تبریز
و ارزیابی تأثیرگذاری آنها بر ساخت شهریِ آن بود .یافتههای
النشهر تبریز طی
تحقیق نشان میدهد که ساخت شهری ک 
دهههای گذشته -به تبع افزایش ساختوسازها به واسطۀ
نیروها و عوامل شکلدهندۀ ساخت شهر_ تحوالت فراوان
کالبدی را به خود دیده است .این گسترش کالبدی و دگرگونی
ساخت شهری طی سالهای اخیر ،بیشتر در قسمتهای شرقی
و شمال شرقی به وقوع پیوسته که تأثیراتی را به ساخت این
کالنشهر تحمیل کرده است .از نمونۀ این تأثیرات میتوان
به شکلگیری سه مرکز شهری جدید ( .1آبرسان  .2ولیعصر
 .3باغمیشه-شهیدفهمیده) اشاره کرد (نقشۀ شمارۀ .)3
شکلگیری این مراکز فقط در قسمت شرقی تبریز موجب
عدم تعادل فضایی در ساخت شهری آن شده است .تمایل به
گسترش شهر به سمت حومه (قسمت شرقی و شمال شرقی) به
جهت تصرف راحت ،باعث ازبینرفتن باغات و اراضی کشاورزی
اطراف شهر و کمتوجهی و «به حاشیه راندهشدن نواحی
مرکزی» شده است .بررسی پروانههای ساختمانی صادرشده
در فاصلۀ سالهای دهۀ  1380تا سال  1394نشان میدهد
که تعداد پروانههای صادرشده در قسمتهای شرقی و شمال
کالنشهر به مراتب بیشتر از سایر مناطق است .در
شرقی این 
این میان مناطق 2،1و  5شهرداری تبریز که در شرق و شمال
شرق قرار گرفتهاند ،بیشترین تعداد پروانههای ساختمانی و
بیشترین مساحت ساختوساز را به خود اختصاص دادهاند و
در مقابل ،در مناطق مرکزی این کالنشهر تحرک آن چنانی
در جذب جمعیت و میزان ساختوساز وجود ندارد که بیانگر
رکود ساختوساز در این مناطق است .تعداد ساختمانهای
چهارطبقه و بیشتر در مناطق شرقی و شمال شرقی تبریز به
مراتب بیشتر از سایر مناطق است و همچنین تحوالت مزبور
در ساخت شهری کالنشهر تبریز موجب افزایش سطح کیفیت
زندگی شهری در قسمتهای شرقی و شمال شرقی شده که
به همان میزان ،موجب تنزل سطح کیفیت زندگی شهری در
نواحی مرکزی -به علت فرسودهشدن محالت و مستهلکبودن
زیرساختهای شهری -و در نهایت موجب عدم تعادل فضایی
در ساخت شهری این کالنشهر شده است (تصاویر 6و.)7
رشد و گسترش کالبدی کالنشهر تبریز متناسب با نرخ رشد
جمعیت در دورههای مختلف سرشماری نبوده ،به طوری که
میزان گسترش کالبدی کالنشهر طی دورههای مختلف به
مراتب بیشتر از میزان افزایش جمعیت این کالنشهر است.
توضیحا جمعیت کالنشهر تبریز از 289,996نفر در سال
 1335به  ۱٬۵۵۸٬۶۹۳نفر در سال  1395رسیده و عم ً
ال در
حدود پنجونیم برابر شده است ،ولی وسعت شهر در این دوره
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دنبال توصیف مراکز شهری براساس رویکرد ذهنی_ادراکی
بودند و کمتر از روشهای عینی استفاده کردهاند و از نظر
روششناسی ،قابلیت پیشبینی تکوین مراکز شهری و تعیین
میزان تأثیرگذاری آنها بر ساخت شهر را ندارند و برخی از
پژوهشهای عینی (مانند مطالعات بتی و همکارانش) ،صرفاً
با دادههای دقیق (دادههای بزرگ و باز) کار میکنند وگرنه
عم ً
ال قابلیت توصیف و تحلیل مراکز شهری موجود را نخواهند
داشت؛ پژوهش حاضر ضمن برطرفکردن شکاف علمی
ذکرشده ،قابلیت تحلیل مراکز پیشنهادی در طرحهای توسعۀ
شهری و اینکه این مراکز چه تأثیری میتوانند داشته باشند،
را دارد.
همانطور که گفته شد مدل بتی و همکارانش در این مقاله به
عنوان مدل و روش پایه در نظر گرفته شده و سعی شده است
که نواقص این مدل رفع شود و مدل بهینهشده و متناسب
با ویژگیهای کالنشهرهای ایران تکمیل و ارایه شود .در
این پژوهش از دو عامل تراکم و تنوع عملکردی در شناسایی
مراکز شهری استفاده شده است .تراکم مورد نظر در این
مقاله ،میزان مراجعات و استفادهکنندگان از محدودۀ مشخص
است که خود ،حاصل سایر تراکمها و مرتبط با هر کدام از
آنهاست .بهدستآوردن تراکم سفر ،مستلزم داشتن دادهها و
اطالعات دقیق از میزان سفر و انواع سفر است که این مهم
در کشورهای توسعهیافته با توجه به زیرساختهایی که ایجاد
کردهاند ،برطرف شده است ،ولی در کالنشهرهای ما به خاطر
عدم وجود امکانات برای برداشت دادهها و اطالعات ،امکانپذیر
نیست .روش پیشنهادی این مقاله با توجه مزیتهایی که دارد،
آن را برطرف کرده است.
با توجه به اینکه هر یک از مؤلفههای تراکم و تنوع ،ویژگیهای
خاص کالبدی و عملکردی را تداعی میکند ،منظور از مرکز
عبارت است از مکانی که هم دارای تراکم و هم دارای تنوع
کاربری و عملکردی باشد .با این رویکرد درنظرگرفتن هر
یک از آنها به تنهایی خالی از ایراد نیست و هیچکدام از آنها
نمیتوانند به طور جداگانه شرایط مرکزیت را نمایان کنند،
به ویژه در شهرهای مدرن که در آنها مناطق تککارکردی
در کنار مناطق چندکارکردی وجود دارد (Batty, Besussi,
 .)Maat & Harts, 2004: 324–337از این رو در این مقاله
ترکیب دو مؤلفۀ تراکم و تنوع به عنوان شاخص مرکزیت در
نظر گرفته شد.
در نهایت ،این تحقیق در راستای تحقیقات انجامشدۀ قبلی
سنجش مراکز شهری بوده و در جهت
مرتبط با شناسایی و ّ
تکمیل آنها کوشیده است تا مباحث نظری مرتبط و روشهای
شناسایی را مطابق با شرایط و امکانات کالنشهرهای ایرانی و
نمونۀ موردی کالنشهر تبریز به کار گیرد و بستری نظاممند و
علمی برای شناسایی مراکز شهری در کالنشهرهای ایرانی و

ارزیابی ساخت شهری آنها فراهم آورد.
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تصویر  .6شماره توزیع مراکز شهری را در سطح کالنشهر تبریز .مأخذ  :نگارندگان.
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به  15برابر رسیده که نشاندهندۀ عدم تعادل فضایی در این
کالنشهر است .علل و عوامل متعددی بر رشد و گسترش
کالبدی این کالنشهر دامن زدهاند که از آن جمله میتوان
به افزایش میزان ساختوساز در مناطق شرقی و شمال شرقی
این کالنشهر و به تبع آن افزایش میزان سرمایهگذاری در آن
و رواج سوداگری زمین و مسکن در این قسمتها اشاره کرد.
توزیع نامتعادل مراکز شهری در کالنشهر تبریز ،ساخت
شهری این کالنشهر را تحتتأثیر قرار داده است و عوارض
متعددی از قبیل ازدحام و تراکم بیش از حد در برخی مناطق،
قطبیشدن فعالیتها و عملکردها ،شکاف فضایی و قطبیشدن
محالت شهری ،توزیع نامتناسب تجهیزات و زیرساختهای
شهری و باالرفتن قیمت زمین و مسکن را رقم میزند.
در پایان با استفاده از روش پیشنهادی این مقاله برای شناسایی
مراکز شهری در کالنشهرها و با بهرهگیری از آن در طرحهای
توسعۀ کالنشهرها میتوان اثرات مراکز موجود و بارگذاری
فعالیتها و موقعیت آنها در مراکز پیشنهادی را قبل از اجرا
در قالب سناریوهای مختلف ارزیابی کرد و امر دگرگونی
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مراکز شهری و تأثیرات آنها بر روی ساخت کالنشهرها را با
استفاده از یک روش علمی و قابل اندازهگیری بررسی کرد.
روش پیشنهادی ،در راستای برطرفکردن شکاف علمی موجود
در شناسایی مراکز شهری بوده و درکالنشهرهایی که فاقد
دادههای بسیار دقیق هستند ،قابلیت سنجش و ارزیابی مراکز
را دارد .با بهکارگیری این روش میتوان شرایط دستیابی به
تعادل فضایی را در ساخت شهری کالنشهرها در جهت تحقق
عدالت فضایی مهیا کرد.
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