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سخن نخست

تأثیر تحوالت برآمده از صنعتي شدن و در پي آن تغییر رهیافت هاي اقتصادي غالب و تأثیرات آن بر برنامه ریزي 
و ساماندهي استقرار فعالیت ها و مشاغل شهري قابل تأمل است. ازاین رو، بررسي رویکرد و روند تحوالت نهادي 
ساماندهي استقرار فعالیت ها در مناطق شهري نیازمند شناسایي و پي گیري سیر تحوالت صنعتي شدن و به دنبال آن 

روند شکل گیري مفهوم توسعه می باشد.

رویکرد مسلط مواجهه جهاني با موضوع مشاغل و صنایع در شهرها، ماهیتي ایجابي داشته )و نه سلبي( و منبعث 
از این نوع تفکر مدیریت شهرها همواره به دنبال شناسایي میزان تجانس- و نه صرفًا اعالم فعالیت هاي نامتجانس- 
بوده است. در چشم انداز طرح جامع تهران مصوب سال 1386، تهران شهری دانش پایه، هوشمند و جهانی تصویر 
شده که تجانس فعالیت های موجود در این شهر و ضرورت افزوده شدن برخی فعالیت های کارکردی جدید برای 
تحقق این چشم انداز ضروری می نماید. با تکیه بر چنین رویکردی، تشخیص مشاغل و فعالیت های نامتجانس نه 
تنها به لحاظ تزاحم های کالبدی و زیست محیطِی رایج، بلکه به لحاظ میزاِن خوانایی با اقتصادی پویا و پایا نیز 
ممکن خواهد شد و در عین حال، ساماندهی آنها، هم در حال و هم در آینده، محقق می گردد. پاسخ به این پرسش 
که »کالن شهر  تهران به چه نوع فعالیت ها و مشاغلي نیاز دارد« را میزان سازگاري و هم افزایي با فرایند هاي هدایت 

و کنترل متابولیسم دروني و کنش هاي بیروني این کالن شهر تعیین مي کند.

در این خصوص، مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران به عنوان بازوی مشورتی و علمی شهرداری، گزارش 
پیش رو را با هدف شناسایی و معرفِی معیارها و شاخص های مناسب برای هدایت تصمیماِت مدیریت شهری در 
خصوص موضوع تزاحم و عدم تزاحم مشاغل و صنایع تهیه نموده است. این مرکز امیدوار است بتواند با استفاده 
از نظر مخاطبین فرهیخه، زمینه ای مناسب را برای تکمیل چرخه مدیریت دانش مدیریت شهری در شهر تهران 

ایجاد نماید. 

بابک نگاهداری
رئيس مرکز مطالعات و برنامه ريزی شهر تهران



چکيده

مشاغل و فعالیت های موجود در شهر تهران به تدریج و طی سال های مختلف شکل گرفته اند و اکنون به بخشی 
از بافت شهری بدل شده اند. این پیوستگی، تزاحم و عدم تجانسی دوسویه را برای آن ها ایجاد کرده که برطرف 
کردن این تزاحم و تبدیل آن به تعامل مثبت کارکردی و کالبدی در جهت توسعه پایدار شهر و تحقق چشم انداز آن، 
هدف عام این طرح محسوب می شود. تزاحم های کالبدی و زیست محیطی ناشی از فعالیت ها و مشاغل نامتجانس، 
دیدگاهی منفی را نسبت به حضور این دسته از مشاغل در محیط شهری پرورانده است. در شیوه »فوردی« صنعتی 
شدن که بر صرفه های اقتصادی مقیاس )scale( تکیه داشت، خروج چنین مشاغلی از شهر و استقرار آن ها در 
مجتمع های بزرگ، امری مطلوب تلقی می شد؛ اما در دوران »پسا فوردی«، برخی از این مشاغل شهری جزئی 
ضروری از محیط نوآوری )innovation environment of( تلقی می شوند، البته درصورتی که مسائل کالبدی و 
زیست محیطی خود را رفع کنند. با نظر به چنین زمینه ای، شهر تهران، از یک سو با فقدان راهبردهای مناسب برای 
توسعه نوآورانه فعالیتی مواجه است که موجب تصادم کارکردهای نامتجانس با بافت کالبدی شهر شده و از سویی 
دیگر، نامناسب بودن فضای کالبدی، مانعی ساختاری در راه توسعه فعالیت های نوین و پیشرفت فن آوری محسوب 
می شود. در چشم انداز طرح جامع تهران مصوب سال 1386، تهران شهری دانش پایه، هوشمند و جهانی تصویر 
شده که این به معنای عدم تجانس برخی فعالیت های موجود در این شهر و ضرورت افزوده شدن برخی فعالیت های 
کارکردی جدید برای تحقق این چشم انداز است. با چنین رویکردی، تشخیص مشاغل و فعالیت های نامتجانس 
نه تنها به لحاظ تزاحم های کالبدی و زیست محیطی رایج، بلکه به لحاظ ناخوانایی با اقتصادی پویا و پایا نیز ممکن 
خواهد شد و درعین حال، ساماندهی آنها-هم در حال و هم در آینده- محقق می گردد. مهم ترین اهداف گزارش 
حاضر را می توان در مواردی چون »حفظ، تقویت و ارتقاء جایگاه کالن شهري شهر تهران«، »رونق فعالیت هاي 
اقتصادي«، »ایجاد و افزایش خوداتکایي در مناطق کالن شهر تهران«، »مدیریت و بهره وري بهینه زمین و فضا« 
و »ارتقاء توان رقابت پذیري مناطق مختلف شهری« بیان نمود. مهم ترین خروجی های این گزارش در موارد زیر 

قابل تلخیص می باشند:

معیار ها و شاخص هاي الزام تأمین نیاز هاي دروني ـ ذاتي •
شناسایي فعالیت های مزاحم •
معیار ها و شاخص هاي شناسایي فعالیت هاي نامتجانس و متجانس •
دسته بندي فعالیت ها )مشاغل و صنایع( نامتجانس •
معرفي مشاغل متجانس: مشاغل متجانس بر اساس عوامل کالبدي، کارکردی و زیست محیطی •
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1- مقدمه

ــکل گیري و  ــب و ش ــادي غال ــاي اقتص ــر در رهیافت ه ــي آن تغیی ــدن و در پ ــي ش ــوالت صنعت ــر تح  تأثی
ــل  ــهري قابل تأم ــاغل ش ــا و مش ــتقرار فعالیت ه ــاماندهي اس ــزي و س ــر برنامه ری ــعه« ب ــوم توس ــول »مفه تح
ــا در  ــتقرار فعالیت ه ــاماندهي اس ــازمانی س ــادي و س ــوالت نه ــد تح ــرد و رون ــي رویک ــن رو، بررس ــت. ازای اس
مناطــق شــهري، نیازمنــد شناســایي و پیگیــری ســیر تحــوالت صنعتــي شــدن می باشــد و بــه دنبــال آن رونــد 

ــر اســت: ــه شــرح زی شــکل گیري مفهــوم توســعه ب
مرور سير تحوالت دوران پيشا صنعتي و صنعتي •

ــع  ــالدي در نظــام اقتصــادي و ســازمان اجتماعــي جوام ــرن هجدهــم می ــه دوم ق ــي از نیم انقــالب صنعت
ــایر  ــه س ــج ب ــد و به تدری ــاز ش ــتان آغ ــت از انگلس ــوالت نخس ــن تح ــت. ای ــوع پیوس ــه وق ــي ب ــاي غرب اروپ

ــت. ــري یاف ــي تس ــورهاي اروپای کش
افزایــش تقاضــا بــراي بهبــود شــرایط مســکن، تغذیــه، پوشــاك و لــوازم فلــزي خانگــي در میــان طبقــات 
ــاز و  ــت س ــاي ابزاردس ــار به ج ــوه بخ ــي و ق ــدرت مکانیک ــا ق ــین هایي ب ــی ماش ــي و جایگزین ــع، جابجای جوام
ــم  ــراي حمــل کاالهــا و مــواد خــام، ســرمایه گذاري هاي عظی ــدي، احــداث جاده هــا و راه آهــن ب ــروي کار ی نی
ــد و  ــزي ـ و رش ــع فل ــن و صنای ــال و آه ــادن زغ ــتخراج مع ــاجي، اس ــون نس ــي چ ــژه در صنایع ــي ـ به وی مال
ــد، جملگــي هــم  ــراي مســکن دادن کارگــران مزدبگیــری کــه در کارخانه هــا کار مي کردن گســترش شــهرها ب
زمینه هــاي ظهــور انقــالب صنعتــي را در دوران پیشــاصنعتي فراهــم کردنــد و هــم موجــب گســترش آن شــدند.

ــن دوره،  ــد. در ای ــاز ش ــیم کار آغ ــام تقس ــدن نظ ــاصنعتي و مطرح ش ــذار از دوران پیش ــا گ ــي ب دوران صنعت
ازلحــاظ اقتصــادي، فرهنــگ تولیــد بـــر جوامــع چیـــره بــود و تولیــد گرو تولیــد صنعتــي، چنــان ارزشــي دارا بود که 
بازرگانــي، داللــي و بانکــداری را بــه خدمــت مي گرفــت. نخســتین نظــام تقســیم کار در ایــن دوره نظــام فوردیســم1 
ــرل( شــده  ــاژ مهــار۲ )کنت ــروي کار تمام وقــت و خطــوط مونت ــا به کارگیــری نی ــوه ب ــد انب ــه تولی ــر پای ــود کــه ب ب
ــود. بنگاه هــاي اقتصــادي تنهــا  ــود و ســود اقتصــادي حاصــل از تولیــد انبــوه مهم تریــن موضــوع آن ب بناشــده ب
بایــد بــه ایــن فکــر مي کردنــد کــه چگونــه محصــوالت بیش تــري بــا هزینــه کم تــر تولیــد کننــد3. ایــن تحــوالت 
منجــر بــه رشــد تراســت  ها4،  کارتل هــا5 و شــرکت هاي چندملیتــی6 و مدیریــت بــر چنیــن مجموعه هــاي بزرگــي 

ــوان چنیــن تشــریح کــرد7: شــد. ویژگي هــاي نظــام اقتصــادي در دوره صنعتــي را مي ت
تأکید بر دست یابی به حداکثر سود با تولید انبوه و حداقل هزینه، −
اتکا بر تقسیم کارهای زیاد و ایجاد وظایف تکراري و ماشین وار براي باال بردن بهره وري، −

1. fordism
2. control

)Van Beek and Others, p.2( :3. نگاه کنید به
4. trust
5. cartel
6. multinational companies

7. نگاه کنید به: )Van Beek and Others, p.3( و فکوهي )1383( ص. 116
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تأکید بر اهمیت سازمان کارا و عقالني8 با استاندارد کردن فرایند تولید، −
کار مبتني بر فعالیت هاي فیزیکي کارگران، −
بازارهاي بسته ملي یا بازارهاي فراملي تحت مهار راهبردهاي ملي. −

ــه  ــت یابي ب ــور دس ــادي به منظ ــاي اقتص ــان بنگاه ه ــه صاحب ــور ک ــد مح ــادِي تولی ــام اقتص ــن نظ در ای
ــوه هســتند، ســرمایه هاي ثابــت و غیرمنقــول  ــد انب ــراي توســعه تولی ــم در تــالش ب ــر ســود، به طــور دائ حداکث
ــاب  ــد به حس ــایل تولی ــزار و وس ــی، اب ــه به نوع ــرمایه ها ک ــن س ــش ای ــا افزای ــد، ام ــش مي یابن ــي افزای پي درپ
ــد. ازایــن رو صرفه جویي هــاي ناشــي  ــد، در جغرافیایــي پراکنــده، هــدف حداکثــر ســود را تأمیــن نمي کنن مي آین
ــان  ــول صاحب ــت و غیرمنق ــرمایه هاي ثاب ــه س ــد ک ــم مي کنن ــي( حک ــي و خارج ــاس10 )داخل ــع9 و مقی از تجم

ــد11. ــي یابن ــز جغرافیای ــر تمرک ــه بیش ت ــادي هرچ ــاي اقتص بنگاه ه
مرور سير تحوالت دوران پساصنعتی و شکل گيري و تحول مفهوم توسعه •

ــکاري و  ــش بی ــادي و افزای ــد اقتص ــش رش ــا کاه ــراه ب ــي دوم هم ــگ جهان ــس از جن ــادي پ ــود اقتص رک
ــاال رفتــن قیمــت آن در  هم چنیــن شــکل گیري بحــران انــرژي در دهه هــاي بعــد )1970-1960 میــالدي( و ب
ســطح جهــان، نظــام ســرمایه داري و اقتصــاد جهانــي در شــکل فوردیســتي آن را بــا بحــران مواجــه کــرد. نتیجــه 
ایــن بحــران، بــه وجــود آمــدن شــکل جدیــدي از نظــام تولیــدي زیــر عنــوان پسافوردیســم بــود. دگرگوني هــاي 
ایــن نظــام تولیــدي در جهــت تخصصــي شــدن هــر چــه بیشــتر کار، انعطاف پذیــري کارگــر در محیــط کار، کار 
ــود. ویژگي هــاي نظــام  ــه کار دیگــر ـ ب ــه ـ یعنــي انعطــاف کارگــر از یــک کار ب تیمــي و مهارت هــاي چندگان

ــن شــرح داد: ــر چنی ــوان در زی ــد را مي ت جدی
توسعه شدید و پیچیده تقسیم کار. −
تبدیل تمام فرایندهاي صنعتي به فرایندهاي ساده قابل زمان بندی و سازمان دهی )مدیریت صنعتي(. −
اهمیت یافتن کارگروهي. −
تخصصی شدن1۲ فعالیت ها. −
مطرح شدن مهارت هاي چندگانه. −
تفویض اختیار نسبي به کارگران چندمنظوره. −
اهمیت یافتن مهارت و روند باالرونده سطوح مهارت در میان کارگران. −
جایگزینی کار مبتني بر فعالیت های فیزیکي باکار فکري و اهمیت یافتن سرمایه هاي فکري13. −
توجه به روندهاي مدیریتي در فرایندهاي تولیدي. −

8. rational and efficient organization
9. economies of agglomerative
10. economies of scale

11. صرفه جویي هاي ناشي از مقیاس که صرفه جویي هاي داخلي بنگاه اقتصادي به حساب مي آیند، موجب مي شوند تا با افزایش مقیاس بنگاه اقتصادي، هزینه هاي 
نقاطي که  بنگاه ها در  تا  به حساب مي آیند، موجب آن مي شوند  اقتصادي، خارجي  بنگاه هاي  براي  نیز که  از تجمع  ناشي  پیدا کنند. صرفه جویي هاي  تولید کاهش 

فعالیت هاي بنگاه هاي دیگر مي توانند برخي هزینه هاي تولید را در خارج از قلمرو بنگاه اقتصادي تأمین کنند، استقرار یابند.
12. specialization
13. intellectual capital
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رشد مشاغل موقتي. −
مشارکت روبه افزایش زنان و گروه هاي مهاجرتي در اقتصاد رسمي )که منجر به فروریختن دوگانگي کارگران  −

و سرمایه داران و ایجاد گروه هاي ناهمگون در اقتصاد شد(.
به کارگیري روش هاي تولیدي نوین مبتني بر به کارگیری ماشین آالت پیشرفته و کم ترین استفاده از نیروي کار. −

ــده در  ــري عم ــات، موجــب تغیی ــل و ارتباط ــو در حمل ونق ــاي ن ــه کمــک فناوري ه ــه ب ــرات پیش گفت تغیی
ــا رشــد تراســت  ها14، کارتل ها15 و شــرکت هاي  ــي شــد. برخــالف دوره   هــاي پیشــین کــه ب نظــام اقتصــاد جهان
چنــد ملیتــي16 و مدیریــت بــر چنیــن مجموعه هــاي بزرگــي همــراه بــود،   در ایــن دوره برون ســپاري17 فعالیت هــا، 
ــپاري را  ــد. برون س ــرح ش ــي مط ــاي خدمات ــش فعالیت ه ــم در بخ ــي،  و ه ــاي صنعت ــش فعالیت ه ــم در بخ ه
ــه  ــرا ب ــري و اج ــق تصمیم گی ــذاري ح ــازمان و واگ ــي س ــاي داخل ــي از فعالیت ه ــال برخ ــل انتق ــوان عم مي ت
ــاور شــکل  ــر اســاس قــرارداد، تعریــف کــرد. ایــن مفهــوم در پــي ایــن ب عرضه کننــدگان بیــرون از ســازمان ب
گرفــت کــه ایجــاد تشــکیالت بــزرگ و اســتخدام تعــداد زیــادي از افــراد در نهادهــاي بخــش دولتــي و خصوصــي 
ــاي  ــه مؤسســات و نهاده ــود را ب ــي خ ــاي خدمات ــد فعالیت ه ــات مي توانن ــل مؤسس ــن قبی ــدارد؛ ای ضــرورت ن
ــارت و  ــي و مه ــناخت کاف ــل ش ــه دلی ــه ب ــد ک ــز کنن ــی تمرک ــر فعالیت های ــا ب ــد و تنه ــذار کنن ــي واگ بیرون
تخصــص در آن، تحقــق اهــداف آن هــا را بــه دنبــال دارد. به عــالوه چنیــن تغییــري امــکان کاهــش هزینه هــاي 

ــاال رفتــن کارایــي را بــراي نهادهــاي تولیــدي و خدماتــي فراهــم مي کنــد18. اقتصــادي و ب
هم زمــان بــا ایــن تغییــرات در دوره پســاصنعتی، مفهــوم توســعه نیــز بــراي نخســتین بــار بــه شــکلي فراگیــر، 
بــا پایــان جنــگ جهانــي دوم مطــرح شــد. بــر پایــه نگاهــي همــه  ســو نگــر، جامع ومانــع، توســعه را مي تــوان 

چنیــن تعریــف کــرد:
ــخ گویي  ــراي پاس ــاني-اجتماعي ب ــاي انس ــش توانایي ه ــت افزای ــر در جه ــت فراگی ــا س ــد ی ــعه رون »توس
ــه و  ــي جامع ــاي فرهنگ ــو ارزش ه ــته در پرت ــا پیوس ــه نیازه ــن این ک ــي، ضم ــاني و اجتماع ــاي انس ــه نیازه ب

ــد«19. ــش یابن ــان پاالی ــداري جه ــاي پای بینش ه
ــان ارزش هــاي محیط زیســتي، اقتصــادي  ــوازن می برمبنــاي چنیــن تعریفــي، مهم تریــن ویژگــي توســعه، ت
و اجتماعــی اســت و برنامه هــا بایــد تــوازن مناســبي میــان ایــن ارزش هــاي بــه  نســبت در رقابــت و به تقریــب 
مکمــل یکدیگــر منعکــس کننــد. ایــن ارزش هــا در جهــت حفــظ کیفیــت زندگــي افــراد،  اجتماعــات و جامعــه 
اســت، از ســوی دیگــر، رشــد بلندمــدت بــه محیط زیســت و منابــع طبیعــي ســالم وابســته اســت و هیچ یــک از 

ایــن اهــداف بــدون اقتصــادي قدرتمنــد بــه  دســت نمي آیــد.

14. trust
15. cartel
16. multinational companies
17. outsourcing

18. نگاه کنید به: شهرکي )1385(
19. نگاه کنید به: صرافي )1379(، ص 40
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ــه،  ــه در هــر دوره اي وزن ارزش هــاي پیش گفت ــرور ســیر تحــول مفهــوم توســعه، نشــان گر آن اســت ک م
ــد. در  ــعه در آن دوره  را شــکل داده ان ــه توس ــدگاه مســلط ب ــا، دی ــان ارزش ه ــاوت می ــن تف ــوده و ای ــاوت ب متف

ــرد: ــي ک ــن معرف ــول را چنی ــیر تح ــن س ــوان ای ــي مي ت ــدي کل گونه بن
توسعه به مثابه رشد اقتصادی. −
توسعه به معناي باز توزیع منابع و عدالت اجتماعي. −
توسعه پایدار به معناي توسعه بوم شناسانه. −
توسعه پایدار به معناي توازن میان ارزش هاي اجتماعي، اقتصادي و محیط زیستي. −

ایــن مفهوم  هــا، برحســب تقــدم و تأخــر زمانــي بیان شــده اند ولــي زمــان مطرح شــدن آن هــا در کشــورهاي 
ــاوت اســت. ــعه یافته متف ــر توس ــر و کم ت بیش ت

2- بررسي سير تحوالت مکان گزينی فعاليت ها در شهر

ــش و  ــن نق ــل تعیی ــي از عوام ــواره یک ــهري، هم ــاي ش ــا و عملکرده ــي فعالیت ه ــالب صنعت ــس از انق پ
ــف  ــاي مختل ــي در دوره ه ــاي صنعت ــژه فعالیت ه ــا به وی ــن فعالیت ه ــت ای ــه اهمی ــوده، اگرچ ــگاه شــهرها ب جای
ــل شــکل گیري  ــهرها و از دالی ــل مشــروعیت ش ــي۲0 عام ــه زمان ــي ک ــاي صنعت ــرده اســت. کارگاه ه ــر ک تغیی
ــدند. ــهرها زدوده ش ــیاري از ش ــاي بس ــر۲۲ از محدوده ه ــد۲1، در دوره اي دیگ ــمار مي آمدن ــه ش ــهرها ب کالن ش

ــوان  ــادي مي ت ــتم هاي اقتص ــعه و سیس ــوم توس ــا مفه ــاط ب ــده در ارتب ــاي عم ــرور رونده ــه به م ــا توج ب
ــرد: ــي ک ــن معرف ــر چنی ــي را در زی ــده جهان ــاي عم ــر از رونده ــا، متأث ــی فعالیت ه ــکان گزین ــوالت م تح

2-1- تحوالت مکان گزينی فعاليت ها در دوران پيشا صنعتي و صنعتي

تغییــرات مهــم فنــي، اقتصــادي و اجتماعــی کــه بــه انقــالب صنعتــي شــهرت دارد، طــي نیمــه دوم قــرن 
ــرات  ــن تغیی ــت شــد. ای ــي پایه هــاي اقتصــادي شــهرها و افزایــش ســریع جمعی ــه دگرگون هجدهــم، منجــر ب
ــد و  ــم کردن ــادي را فراه ــد اقتص ــوم رش ــدن مفه ــه مطرح ش ــرمایه داري، پیش زمین ــام س ــد نظ ــا رش ــراه ب هم
ــوه و تمرکــز ســرمایه در شــهرها، افزایــش جمعیــت  ــد انب ــد. تولی ــه وجــود آوردن ــد شــهرها ب ــي در کالب تغییرات
شــهري و شــکل گیري نواحــي صنعتــي در شــهرها ازجملــه ایــن تغییــرات بودندکــه همگــي منجــر بــه توســعه 
ــه مشــکالت اجتماعــي و اقتصــادي  ــالدي و در پاســخ ب ــدي شــهرها شــدند. در ســال 1933 می ــه کالب بي روی
ناشــي از ایــن توســعه۲3، منشــور آتــن کــه شــامل توصیــه بــه منطقــه بنــدی کارکــردي شــهرها بــود ـ منتشــر 

ــرد: ــریح ک ــن تش ــوان چنی ــه را مي ت ــوالت پیش گفت ــیر تح ــد. س ش

2-1-1- تحوالت ناشي از پديده انقالب صنعتي در دوران پيشا صنعتي

ــاختار و  ــي در س ــب دگرگوني های ــي موج ــالب صنعت ــوع انق ــي از وق ــرات ناش ــگ تغیی ــوع و آهن حجــم،  تن

۲0. در سال هاي پس از انقالب صنعتي تا حدود دهه 1970 میالدي.
۲1. نگاه کنید به: 2005(, p.16( Kresel & Fry و به: لطفي )1383(، ص 15

۲۲. در حدود دهه 1970 میالدي
۲3. نگاه کنید به: استروفسکي )1385(، ص 163-16۲



13معيارها و شاخص  هاي تعيين تزاحم يا عدم تزاحم مشاغل و صنايع در شهر تهران

ســازمان فضایــي شــهرها شــد کــه بــا تغییــر نقــش،  ماهیــت و جایــگاه آن هــا همــراه بــود. تولیــد انبــوه و متمرکــز 
از یــک  ســو و گســترش و تســهیل شــیوه های ارتباطــي شــهر بــا نواحــي شــهري از ســوي دیگــر بــه گســترش 

فضایــي شــهرها منجــر شــد. اثــرات ناشــي از انقــالب صنعتــي در شــهرها چنیــن بیــان مي شــوند:
• تمرکــز ســرمايه در شــهرها؛ توســعه شــهري پيامــد توســعه صنعتــي: در شــهر هاي ایــن دوره جــذب، •

کســب و تمرکــز مــازاد، شــکل پیچیــده اي داشــت. شــهر عــالوه برجــذب و تمرکز مــازاد بخــش اول اقتصادي 
)کشــاورزي و معــدن(، تولیــد و تمرکــز مــازاد بخش هــاي دوم و ســوم آنچــه بخــش چهــارم نامیــده شــده 
ــازاد  ــع، ضمــن اســتخراج م ــي صنای ــا تمرکــز جغرافیای ــی ب ــن رو، از طرف ــت. ازای ــه عهــده مي گرف ــز ب را نی
ــراي انباشــت هــر چــه  ــه مکانــي ب محصــول کشــاورزي محلــي و جــذب نیــروي ذخیــره کار روســتایي، ب
ــه گشــودن  ــوه( ب ــد انب ــي )تولی ــد صنعت ــش تولی ــا افزای ــر ب ــل شــد و از طــرف دیگ ــر ســرمایه تبدی بیش ت
بازار هــاي جهانــي کــه افزایــش تقاضــا را بــه دنبــال داشــت، روي آورد. بدیــن ترتیــب شــهر صنعتــي ســیلي 
از مــازاد اقتصــادي را چــه از داخــل )از نواحــي روســتایي از طریــق مبادلــه تولیــد صنعتــي و خدماتــي بــا مــازاد 
محصــول کشــاورزي و اســتثمار ذخیــره فــراوان نیــروي کار روســتایي( و چــه از خــارج )در اثــر صــدور کاال و 
ســرمایه و مبادلــه نابرابــر( در خــود متمرکــز کــرد. در فراینــد توســعه هــر چــه فعالیــت اقتصــادي گســترش 
مي یابــد، مــازاد اقتصــادي نیــز بــه همــان میــزان روبــه افزایــش مي گــذارد و از همیــن  رو بــود کــه توســعه 

شــهري در دوره صنعتــي بــا توســعه اقتصــادي و تکنولوژیکــي متناظــر شــد۲4.
• افزايــش جمعيــت شــهرهاي صنعتــي و مهاجــرت بــه شــهرها: بــا پیدایــش انقــالب صنعتــي، بخــش اول •

اقتصــاد قــادر نبــود بــا بخش هــاي دوم و ســوم درزمینــٔه دســت یابي بــه حداکثــر ســود رقابــت کنــد. درنتیجــه 
بــا بــه  کار گرفتــن فنــاوري صنعتــي در کشــاورزي، ســعي شــد بــا افزایــش کارایــي تولیــد، هزینه هــاي تولیــد 
کشــاورزي کاهــش یابــد تــا تولیــد کشــاورزي قــادر بــه رقابــت بــا بخش هــاي دوم و ســوم شــود. ازدیگرســو، 
ــر در  ــاي بزرگ ت ــا کارخانه ه ــه ب ــدرت مقابل ــي ق ــدازه کاف ــتایي به ان ــي روس ــک در نواح ــاي کوچ کارگاه ه
ــه  ــاره روب ــروي کار در بخــش کشــاورزي به یک ب ــه تقاضــاي نی ــود ک ــن تحــول ب شــهر را نداشــتند. در ای
نقصــان گذاشــت و درنتیجــه روســتا بــا پدیــده ای کــه بیــکاري تکنولوژیکــي نامیــده شــده اســت، روبــه رو 
گردیــد. ایــن فراینــد کــه عوامــل جانبــي دیگــري را نیــز بــه کمــک گرفتــه بــود، نیــروي کار اضافــي روســتا 
را بــه بخش هــاي دوم و ســوم کــه اساســًا مــکان جغرافیایــي آن هــا در نقــاط شــهري بــود، جابه جــا کــرد و 

ایــن امــر منجــر بــه رشــد یک بــاره جمعیــت شــهرها شــد۲5.
• ــبب • ــي س ــالب صنعت ــوع انق ــا: وق ــدي آن ه ــعه کالب ــهرها و توس ــي در ش ــي صنعت ــکل گيری نواح ش

شــکل گیری و توســعه نواحــي بــزرگ مســکوني و صنعتــی در داخــل شــهرها شــد. چنیــن تغییــري بــا افزایــش 
تقاضــا بــراي زمیــن در داخــل شــهرها همــراه بــود و موجــب اهمیــت یافتــن معیارهــاي اقتصــادي بــراي مکان 
ــترش  ــه گس ــا ب ــن فعالیت ه ــتقرار ای ــر اس ــوي دیگ ــد۲6. از س ــهرها ش ــي در ش ــاي صنعت ــي فعالیت ه  گزین

۲4. نگاه کنید به: عظیمي  )1381(، ص ۲4-۲0
)Van Beek and Others, pp. 4( ص ۲3 و ،)۲5. نگاه کنید به: عظیمي  )1381

۲6. براي کسب اطالعات بیشتر نگاه کنید به صباغ کرماني )1380(، ص 86-90
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ــنگ  ــادن زغال س ــون مع ــرژي چ ــع ان ــار مناب ــد در کن ــهرهاي جدی ــاد ش ــا ایج ــود و ی ــهري موج ــي ش نواح
ــا  ــري آنج ــردم بیش ت ــرا م ــازند، زی ــهر بس ــان را در ش ــد،  کارخانه هایش ــح مي دادن ــرکت ها ترجی ــد. ش انجامی
ــه  ــیدن ب ــراي رس ــد. ب ــد بودن ــال رش ــي در ح ــاي صنعت ــهر مجموعه ه ــراف ش ــد و در اط ــي مي کردن زندگ
ــي  ــتقرار برخ ــن اس ــتند. هم چنی ــل داش ــتم هاي حمل ونق ــعه سیس ــه توس ــاز ب ــهرها نی ــا ش ــن مجموعه ه ای
ــه ایجــاد شــهرهاي  ــد، منجــر ب ــا خوشــه هاي فعالیتــي مشــابهي بودن از فعالیت هــاي صنعتــي کــه مرتبــط ب
جدیــدی شــدند. بــراي ایــن فعالیت هــا، کــه برخــي فناوري هــاي خــاص را بــه  کار مي بردنــد، فضــاي مناســبي 
در درون شــهرها وجــود نداشــت. در ایــن زمــان بــود کــه شــهرهاي صنعتــي جدیــد ظهــور پیــدا کردنــد کــه 
ــو، پترزبــورگ،  تــا حــد زیــادي درزمینــٔه تولیــدات  خــود تخصصــي بودنــد. شــهرهایي چــون دیترویــت، بوفال
گالســگو، دورتمونــد و منچســتر از ایــن دســته اند۲7. دسترســي بــه مــواد خــام، نیــروي کار و بــازار مصــرف از 

ــد. ــهرها بودن ــل ش ــي در داخ ــاي صنعت ــي فعالیت ه ــکان  گزین ــل م ــن عوام مهم تری
ــورت  ــوان به ص ــن دوره را مي ت ــهري در ای ــي ش ــي در نواح ــاي صنعت ــي فعالیت ه ــکان  گزین ــل م دالی

ــرح داد: ــن ش ــرده چنی فش
o  ــر ــن دوره ب ــود: گرچــه شــهرهاي ای ــهرهاي موج ــاز در ش ــهيالت موردني ــاخت ها و تس ــود زيرس وج

ــل دارا  ــه دلی ــا ب ــد، ام ــي شــکل گرفته بودن ــاوت از فعالیت هــاي صنعت ــه فعالیت هــاي اقتصــادي متف پای
ــبي  ــه مناس ــي، گزین ــایر نواح ــا س ــه ب ــل در مقایس ــون حمل ونق ــهیالتي چ ــاخت ها و تس ــودن زیرس ب
بــراي اســتقرار ایــن فعالیت هــا محســوب مي شــدند. ازایــن رو بســیاري از شــهرهاي دوره پیشــاصنعتي۲8 

هــم  گام بــا صنعتــي شــدن، در نواحــي پیرامــون ناحیــه مرکــزي شــهر گســترش یافتنــد۲9.
o  بــه حداقــل رســاندن هزينــه و اســتفاده از صرفه هــاي ناشــي از تجمــع و مقيــاس: تأکیــد بــر تولیــد

ــي در نواحــي  ــي فعالیت هــاي صنعت ــکان  گزین ــه از معیارهــاي م ــل رســانیدن هزین ــه حداق ــا ب ــوه ب انب
شــهري بــود. برایــن اســاس بــه هزینه هــاي ناشــي از حمل ونقــل در بــه حداقــل رســاندن هزینه هــاي 
ــه  ــود، بلک ــد نب ــاي رفت وآم ــامل هزینه ه ــا ش ــا تنه ــن هزینه ه ــد. ای ــه ش ــي توج ــاي صنعت فعالیت ه

ــازار مصــرف را نیــز در برمی گرفــت30. ــه ب اهمیــت زمانــي دسترســي ب
o  رابطــه دوســويه ميــان شــهر و صنعــت: نیــاز متقابــل شــهر و صنعــت بــه یکدیگــر از دیگــر عوامــل

ــي  ــاي نهای ــاس تقاض ــن اس ــود. برای ــن دوره ب ــهرها در ای ــي در ش ــاي صنعت ــي فعالیت ه ــکان  گزین م
ــه  ــازار متمرکــز ب ــا ب ــا جــذب جمعیــت و ســطح درآمــد، در شــهرها ب ــط ب ــراي یــک محصــول مرتب ب
وجودآمــده اســت. فعالیت هــاي صنعتــي نیــز بــا اســتقرار در شــهر، نیــاز جمعیــت در حــال رشــد شــهري 

ــد31. ــرف مي کردن ــتغال را برط ــه اش ب

Meyer )2000(, p.3 :۲7. نگاه کنید به
28. pre-industrial era

Meyer )2000(, p.5 :۲9. نگاه کنید به
Meyer )2000(, p.4 :30. نگاه کنید به

)Van Beek and Others, pp.5-8( :31. نگاه کنید به
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2-1-2- تحوالت منطقه بندی در دوران صنعتي و انتشارمنشورآتن

ــالدي در  ــال 19۲8 می ــه در س ــد ک ــکیالتي بودن ــیام(، تش ــدرن )س ــاري م ــي معم ــاي بین الملل کنگره ه
ســوئیس پایه گــذاري شــد. در نخســتین بیانیــه ایــن کنگره هــا اصــول برنامه ریــزي شــهري کارکــردي تنظیــم 
گردیــد و بعدهــا طــي کنگــره چهــارم در آتــن بــه ایــن مضمــون تکمیــل شــد3۲: »برنامه ریــزي شــهري یعنــي 
متشــکل کــردن تمامــي فعالیت هــاي زندگــي به طــور عــام در شــهر و در کشــور. ایــن مبحــث صرفــًا موضــوع 
ــهرها  ــاختن ش ــوع س ــد در موض ــه بای ــتند ک ــردي هس ــل کارک ــس دالی ــه ازاین پ ــت، بلک ــناختی نیس زیبایی ش
ــارت اســت از این کــه  ــا شــهر عب ــط ب ــن موضــوع مرتب ــر شــناخته شــوند. مهم تری ــوان تنهــا عوامــل مؤث به عن
کارکردهــاي مســکن، کار و تفریــح و اوقــات فراغــت تحــت تشــکیالتي در آن بــه نظــم آینــد«. مهم تریــن تأثیــر 

ــان نمــود: ــر چنیــن بی ــوان در زی ــر ســاماندهی فعالیت هــا در شــهرها را مي ت ــن ب تفکــر منشــور آت
• منطقــه بنــدی کارکــردي: بــه دنبــال مطرح شــدن ایــن منشــور، تفکیــک و منطقــه بنــدی کارکــردي، بــراي •

ــف، در  ــاي مختل ــان فعالیت ه ــته می ــاي ناخواس ــع برخورده ــي و رف ــهر صنعت ــفتگي  ش ــه آش ــاماندهي ب س
شــهرها صــورت گرفــت33. جدایــي فضایــي34 فعالیت هــاي اصلــي شــهري از یکدیگــر و تعییــن ضوابــط بــراي 
نحــوه اســتفاده از زمیــن و فضــا، از ویژگي هــاي سیســتم برنامه ریــزي شــهري در ایــن دوره اســت. مفهــوم 
ــاي توســعه فعالیت هــاي صنعتــي و نقــش متفــاوت ایــن فعالیت هــا در  منطقــه بنــدی در ایــن دوره هــم پ

حیــات شــهري، بــه شــرح زیــر تغییــر پیــدا کــرد:
o  منطقــه بنــدی روا دارنــده: در نظــام اولیــه منطقــه بنــدی در آغــاز دهــه 19۲0 میــالدي کــه بــه نــام

منطقــه بنــدی تجمعــي نامیــده مي شــد، فعالیــت مســکوني اصلي تریــن و فعالیــت صنعتــي فرعي تریــن 
ــاي  ــاورت فعالیت ه ــد در مج ــب ش ــده موج ــدی بازدارن ــه بن ــن منطق ــدند. ای ــوب مي ش ــت محس فعالی
ــرار  ــا ق ــي در تنگن ــاي صنعت ــه منطقه ه ــود، درنتیج ــاد ش ــا ایج ــایر فعالیت ه ــي از س ــي، تجمع صنعت
گرفتنــد و وضعیــت نامناســبي پیــدا کردنــد. پــس از منشــور آتــن و بــا تشــدید مشــکالت در منطقه هــاي 
ــود  ــه وج ــدي ب ــه  بن ــام منطق ــي در نظ ــالدي تغییرات ــاي 1930 و 1940 می ــول دهه ه ــي، در ط صنعت
آمــد. در ایــن دوره، منطقــه بنــدی روا دارنــده جایگزیــن نظــام منطقــه بنــدی بازدارنــده شــد. ایــن نظــام 
ــدان چشــم گیري در  ــر چن ــا تغیی فهرســت فعالیت هــاي مجــاز در هــر منطقــه را مشــخص مي کــرد، ام
وضــع منطقه هــاي صنعتــي بــه وجــود نیــاورد؛ چراکــه در عمــل ثابــت شــد کــه نظــام روا دارنــده نیــز 

ــد35. ــي را مي ده ــازه اســتقرار در منطقه هــاي صنعت ــا اج ــواع فعالیت ه ــه ان ــي دارد و ب ــي تجمع ماهیت
o  منطقــه بنــدی انحصــاري: پــس از پایــان جنــگ جهانــي دوم کــه تفکــر و عمــل برنامه ریــزي شــهري

ــدا  ــري پی ــت بیش ت ــز، اهمی ــاغل نی ــا و مش ــاماندهي فعالیت ه ــوع س ــد، موض ــدي ش ــه جدی وارد مرحل
ــر  ــه ب ــد ک ــود آم ــه وج ــاري« ب ــدی انحص ــه بن ــام »منطق ــه ن ــدي ب ــام جدی ــن دوره، نظ ــرد. در ای ک

3۲. نگاه کنید به: استروفسکي )1385(، ص 163-159
33. نگاه کنید به: پاکزاد )1386(، ص 4

34. spatial segregation
35. نگاه کنید به: مهندسین مشاور هم گروه )1371(، ص 151
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اســاس جدایــي فضایــي و تفکیــک فعالیت هــاي اصلــي اســتوار بــود. در ایــن نظــام، بــا توجــه بــه انــواع 
ــراي اســتقرار و توســعه صنایــع  فعالیت هــاي صنعتــي و درجــه تجانــس آن هــا، منطقه هــاي مناســبي ب

ــد. ــه مي ش ــر گرفت در نظ
ــرد آن در برنامه هــاي جامــع شــهري، ایجــاد  ــي و کارب ــي فعالیت هــاي اصل ــي فضای ــول اصــل جدای ــا قب ب
ــن  ــرد. در ای ــدا ک ــهر ها رواج پی ــي در ش ــاي فرع ــه منطقه ه ــا ب ــیم آن ه ــي و تقس ــتقل صنعت ــاي مس منطقه ه
ــع  ــبک و صنای ــع س ــراي صنای ــي ب ــه صنعت ــوع منطق ــواًل دو ن ــي معم ــدی صنعت ــه بن ــررات منطق دوره در مق
ــراي  ــا ب ــار آن ه ــرات زیان ب ــزان اث ــه می ــه ب ــن دو منطق ــان ای ــز می ــاس تمای ــد. اس ــی مي ش ــنگین پیش بین س
شــهر ازجملــه آلودگي هــاي صوتــي و هــوا، مربــوط مي شــد. در ایــن مقــررات تنهــا فهرســت صنایــع مجــاز یــا 

ممنــوع برحســب نــوع فعالیــت صنعتــي تعییــن و اعــالم مي شــد36.
• ــکوني • ــي و مس ــي صنعت ــاد نواح ــه ایج ــردي ب ــدی کارک ــه بن ــازماني: منطق ــاي س ــکل گيري خانه ه ش

مرتبــط بــا آن هــا انجامیــد و در بســیاري از شــهرها، نواحــي کارکــردي صنعتــي و خدماتــي وســیعي شــکل 
ــن ســاکنان  ــد. ای ــن شــهرها را تشــکیل مي دادن ــاکنان ای ــت بســیاري از س ــه محــل کار و فعالی ــت ک گرف
ــه فضــاي  ــاز ب ــن نی ــي و به منظــور تأمی ــه در همســایگي نواحــي کارکــردي صنعت در نواحــي مســکوني ک

ــد. ــي مي کردن ــود زندگ ــده ب ــا ایجادش ــکوني آن ه مس
• شــکل گيري حمل ونقــل ســازماني: به تبــع وجــود نواحــي کار و فعالیــت محــدود )یعنــي نواحــي کارکــردي •

ــا هریــک از  ــاط ب ــر( و نواحــي مســکوني مشــخص در ارتب ــر و کارب ــزرگ زمین ب ــع ب صنعتــي شــامل صنای
ایــن مجموعه هــاي صنعتــي، الگوهــاي توزیــع ســفرهاي درون شــهري نیــز محــدود بــه مســیرهاي ارتبــاط 

میــان مراکــز کار و فعالیــت و مراکــز ســکونت مشــخص شــد.

2-2- تحوالت مکان گزينی فعاليت ها در دوران پساصنعتي

ــال  ــا دنب ــا در دوران پســاصنعتي ب ــی فعالیت ه ــکان گزین ــي، تحــوالت م ــرور تجــارب جهان ــاس م ــر اس ب
ــری اســت: ــر قابل پیگی ــرح زی ــه ش ــعه ب ــوم توس ــردن تحــوالت مفه ک

2-2-1- تحوالت ناشي از مطرح شدن مفهوم توسعه به مثابه رشد اقتصادي

ــه 1970  ــپاري در ده ــاي برون س ــد فراینده ــا و رش ــي آن ه ــش کارای ــدف افزای ــا ه ــا، ب ــي فعالیت ه جدای
میــالدي موجــب شــکل گیری پدیــده بــاز ســاخت شــهري37 در دو ســطح بین المللــي و ملــي شــد. بــاز ســاخت 
بــه  معنــاي ســاماندهي جدیــد سیســتم و یــا واحــد اقتصــادي بــا هــدف افزایــش کارایــي اســت38. ایــن مفهــوم 
بــا محتــواي اقتصــادي و در راســتاي بهبــود عملکــرد نهادهــاي تولیــدي،  به ویــژه در شــرایط دگرگونــي سیســتم 

اقتصــاد جهانــي مطرح شــد39.

Goodman )1968(, p.428 :36. نگاه کنید به
37. urban restructuring

Dictionary 2004 Cambridge Advanced Learner’s :38. نگاه کنید به
Hall )1998(, p.37 :39. نگاه کنید به
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ــد  ــیم کار جدی ــي و تقس ــاد جهان ــکل گیری اقتص ــل ش ــهري حاص ــاخت ش ــاز س ــي، ب ــطح بین الملل در س
ــات  ــا و تأسیس ــي، انباره ــي تبدیل ــاي صنعت ــه فعالیت ه ــب ک ــود: به این ترتی ــان ب ــورهاي جه ــان کش در می
ــه  ــد و ب ــي دارن ــزوده پایین ــتند و ارزش اف ــت هس ــده محیط زیس ــر و آلوده کنن ــر40، کارب ــه زمین ب ــل ک حمل ونق
ــر توســعه یافته  ــد، از شــهرهاي کشــورهاي بیش ت ــاز ندارن ــه نی ــده و چندگان ــا تخصص هــای پیچی ــروي کار ب نی
خــارج شــدند و ایــن کشــورها امــکان آن را یافتنــد کــه ایــن دســته از کاالهــا و خدمــات خــود را در منطقه هــا 
ــي کــه کارخانه هــاي  ــه در زمان ــراي نمون ــد. ب ــد کنن ــن تولی ــا دســتمزد پایی ــر توســعه یافته ب و کشــورهاي کم ت
ــت41. در  ــق گرف ــام رون ــریالنکا و ویتن ــوجات در س ــد منس ــدند، تولی ــل ش ــایر تعطی ــس در النکش ــان انگلی کت
مقابــل، فعالیت هــاي مرتبــط بــا تجــارت بین  المللــي،  نهادهــاي هدایــت و مهــار و گردشــگري جایگزیــن آن هــا 
ــروي  ــا نی ــه در آن ه ــعه یافته ک ــر توس ــورهاي کم ت ــه کش ــر ب ــر و کارب ــاي زمین ب ــل،  فعالیت ه ــدند. در مقاب ش
کار ارزان در دســترس بــود،  منتقــل شــدند. همــراه بــا ایــن جابه جایــي عملکــردي،  مشــکالت وابســته بــه ایــن 

ــد. ــکان کردن ــز نقل م ــا نی فعالیت ه
ــزرگ  ــع ب ــراي صنای ــد پذی ــي جدی ــیم کار جهان ــه در تقس ــعه یافته ک ــر توس ــورهاي کم ت ــهرهاي کش در ش
و کاربــر شــده بودنــد، نواحــي کارکــردي صنعتــي و خدماتــي وســیعي شــکل گرفــت کــه محــل کار و فعالیــت 
بســیاري از ســاکنان ایــن شــهرها را تشــکیل مي دادنــد. ایــن ســاکنان در نواحــي مســکوني کــه در همســایگي 
ــي  ــود زندگ ــده ب ــا ایجادش ــکوني آن ه ــاي مس ــه فض ــاز ب ــن نی ــور تأمی ــي و به منظ ــردي صنعت ــي کارک نواح

مي کردنــد.
در ســطح ملــي نیــز فعالیت هایــي کــه نیــاز بــه نیــروي کار و زمیــن زیــادي داشــتند بــه نواحــي پیرامــون 
شــهرهاي بــزرگ یــا شــهرهاي کوچک تــر منتقــل شــدند و در مقابــل فعالیت هایــي بــا ارزش افــزوده بــاال کــه 
نیازمنــد حــد باالتــري از مهــارت بودنــد و بخش هــاي مدیریتــي ســایر فعالیت هــا در شــهرهاي بــزرگ اســتقرار 

یافتنــد.
افزایــش فعالیت هــاي اقتصــادي در مراکــز شــهري و در پــي آن افزایــش تقاضــا بــراي اســتقرار 
فعالیت هایــي کــه در تقســیم کار جهانــي بــه کشــورهاي کم تــر توســعه یافته واگذارشــده بــود، موجــب افزایــش 
ــل  ــن شــهرها و تبدی ــي ای ــه ســمت نواحــي پیرامون ــن شــهرها ب ــه گســترش ای ــل ب ــن شــد. تمای قیمــت زمی
ــود.  ــن شــهري ب ــش قیمــت زمی ــن افزای ــي حاصــل همی ــردي صنعت ــه نواحــي کارک ــاي کشــاورزي ب زمین ه
ــش  ــر از افزای ــز متأث ــه نی ــاختمان هاي بلندمرتب ــترش س ــهري4۲ و گس ــات ش ــد حی ــاي تجدی ــراي پروژه ه اج

ــد43. ــن بودن قیمــت زمی
عامــل اصلــي در گســترش کالبــدي ناگهانــي شــهرهاي بــزرگ در برخــي از کشــورهاي کم تــر توســعه یافته 

40. land intensive
41. نگاه کنید به: شورت و کیم )1384(

42. urban regeneration

43. نگاه کنید به: صرافي )1386(، ص ۲1
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چــون مکزیــک، برزیــل،  ســنگاپور و تایــوان نیــز فراینــد صنعتــي شــدن و جــذب ســرمایه و جــذب تعــداد زیــادي 
مهاجــر به منظــور دســت یابي بــه فرصت هــاي بهتــر زندگــي بــه شــهرها بــوده اســت.

2-2-2- تحوالت مکان گزينی فعاليت ها ناشي از مفهوم توسعه به معناي باز توزيع منابع و عدالت اجتماعي

ــق  ــدن مناط ــب مان ــاي آن و عق ــهرها و پیامده ــزي کالن ش ــي مرک ــز در نواح ــش تمرک ــال افزای ــه دنب ب
ــه  ــوازن و عادالن ــعه مت ــا در شــهرها به منظــور توس ــع و فعالیت ه ــع مناب ــاز توزی ــد، موضــوع ب ــي از رش پیرامون
ــر  ــار در اواخ ــتین ب ــه نخس ــده ای ک ــاي فزاین ــوان در نگراني ه ــوالت را مي ت ــن تح ــتگاه ای ــد. خاس ــرح ش مط
ــه اهــداف اجتماعــي  ــا، نســبت ب دهــه 1960 میــالدي در برنامه ریــزي شــهري ایاالت متحــده و ســپس بریتانی
برنامه ریــزي پدیــد آمــد، دانســت. ایــن نگراني هــا اشــاره بــه آن داشــتند کــه توجــه صــرف بــه رشــد اقتصــادي 
ــات و  ــه خدم ــع ناعادالن ــبب توزی ــي، س ــزي فضای ــي در برنامه ری ــداف اجتماع ــوم اه ــتن مفه ــده انگاش و نادی
ــا و  ــات و فعالیت ه ــن خدم ــردم از ای ــدن گروه هــاي وســیعي از م ــا در مناطــق شــهري و محــروم مان فعالیت ه

فرصت هــاي شــغلي شــده اســت44.
ــر  ــا تأکیــد ب در پــی مطرح شــدن ایــن نگراني هــا، تمرکــز و قطبــي شــدن فزاینــده نواحــي کالن شــهري ب
ــر  ــزي اجتماعــي کــه ب ــه برنامه ری ــزي، جــاي خــود را ب ــوان هــدف مرکــزي برنامه ری ــي اقتصــادي به عن کارای
ــز مشــاهده  شــدني  ــي نی ــن تفکــر برافزایــش قدرت هــاي محل ــر ای ــد داشــت، داد. تأثی ــع تأکی ــري در توزی براب
ــامان مندي از مناطــق  ــه شــکل س ــي و اداري ب ــاي صنعت ــرات بســیاري از فعالیت ه ــن تغیی ــي ای اســت45. در پ

ــد46. ــال یافتن ــر انتق ــي عقب مانده ت ــه نواح ــهر ب ــه ش ــد یافت بیشــتر رش
توجــه بــه اهــداف اجتماعــي، برنامه ریــزي را از تأکیــد قدیمــي  خــود بــر سیاســت های کالبــدي، دور ســاخت 
و بــه ســمت شــیوه اي ســوق داد کــه در آن سیاســت ها مقــرر بــود برحســب پیامدهــاي خــاص  آن هــا بــراي رفــاه 
ــا تشــکیل کارگروه هــای برنامــه  توســعه  ــن امــر ب ــاع شــوند. نخســتین نشــانه هاي ای ــد و دف مــردم بســط یابن
اجتمــاع47 در بریتانیــا فراهــم آمــد کــه نقــش آن هــا تحریــک مــردم محــالت شــهري بــراي کنتــرل بیشــتر بــر 

تغییــر اوضــاع زندگي شــان بــود48.
باگذشــت یــک دهــه از ایــن تغییــرات، مناطــق مرکــزي کالن شــهر بــا از دســت دادن جمعیــت و فعالیت هــاي 
خــود، مواجــه بودنــد. ایــن موضــوع، کاهــش اشــتغال در ایــن مناطــق را بــه دنبــال داشــت  و نتیجــه آن گســترش 
محرومیــت و فقــر شــهري در مناطــق درون شــهری بــود. ایــن مشــکالت، تأثیــر مســتقیمي بــر ســایر بخش هــاي 
سیاســت شــهري داشــت و مهم تریــن آن هــا ایــن بــود کــه برنامه هــاي شــهرهاي جدیــد کاهــش و منابــع بــه 

شــکل مســتقیم بــه احیــاي نواحــي درون شــهری اختصــاص یافتند49.

44. نگاه کنید به: هال )1381(، ص ۲0۲
45. نگاه کنید به: هال )1381(، ص ۲03
46. نگاه کنید به: هال )1381(، ص 1۲7

47. community development plan
48. نگاه کنید به: هال )1381(، ص ۲05-۲04
49. نگاه کنید به: هال )1381(، ص ۲07-۲05



19معيارها و شاخص  هاي تعيين تزاحم يا عدم تزاحم مشاغل و صنايع در شهر تهران

2-2-3- تحوالت مکان گزينی فعاليت ها ناشي از مفهوم توسعه به معناي توسعه پايدار

مطرح شــدن موضــوع کیفیــت محیطــي به عنــوان مســئله اي سیاســي در جهــان در دهــه 1970 میــالدي و در 
پــي آن فراگیــر شــدن مفهــوم توســعه پایــدار بــه همــراه تغییــر در نظام هــاي اقتصــاد جهانــي و انقــالب ارتباطــات و 
اطالعــات در دهه هــاي 1990 و ۲000 میــالدي، از عوامــل تأثیرگــذار بــر الگوهــای اســتقرار فعالیت هــاي مختلــف 
ــار  ــد. ایــن تغییــرات موجــب شــد ب در سیســتم هاي کالبــدي کــه مــکان اســتقرار ایــن فعالیت هــا هســتند بوده ان
دیگــر فعالیت هــاي صنعتــي در نواحــي داخلــي شــهرها جــاي بگیرنــد؛ امــا ایــن بــار نــوع صنایعــي کــه در داخــل 
شــهرها مســتقر شــدند، نســبت بــه دوره پیــش متفــاوت بودنــد. از ســوي دیگــر تغییــرات کالبــدي ناشــي از تغییــر 
در سیســتم اقتصــادي در ابتــدا در شــهرهاي بــزرگ کشــورهاي بیشــتر توســعه یافته در اروپــا و امریــکا و در ادامــه 
به تدریــج در برخــي شــهرهاي بــزرگ آســیایي در کشــورهایي کــه در حــال ورود بــه دنیــاي بیش تــر توســعه یافته 

بودنــد روی داده اســت. ایــن تغییــرات را مي تــوان در زیــر چنیــن معرفــي کــرد:
منطقه بندی بر اساس استاندارد هاي اجرايي •

ــط  ــن ضواب ــه ای ــدی، مشــخص شــد ک ــه بن ــط منطق ــه از مطرح شــدن ضواب ــد ده ــس از گذشــت چن پ  
جــز در مــورد جدایــي فضایــي فعالیت هــاي صنعتــي ســنگین و ویــژه، تحقــق پیــدا نکــرده و درنتیجــه عــوارض 
ــود تعــادل  ــه و محــل کار و نب ــان خان ــي شــدن ســفرهاي می پیش بینی نشــده و غیرقابل مهــاری50 چــون طوالن
ــدی و  ــه بن ــر به ضــرورت تحــول در نظــام منطق ــن ام ــار آورده اســت. ای ــه ب ــان نواحــي شــهري ب ــي می فضای
تغییــر در معیار هــا و ضوابــط منطقــه بنــدی انحصــاري منجــر شــد51. در ایــن نظــام جدیــد اســاس طبقه بنــدي 
ــوع  ــر ن ــا ب ــر چگونگــي عمــل فعالیت هــاي صنعتــي مختلــف اســتوار اســت ت ــر ب فعالیت هــاي صنعتــي، بیش ت
ــي  ــي، ضوابط ــتاندارد هاي اجرای ــود. اس ــتفاده مي ش ــي5۲ اس ــتاندارد هاي اجرای ــور از اس ــن منظ ــراي ای ــا. ب آن ه
هســتند کــه بــراي مهــار اثــرات فعالیت هــاي صنعتــي چــون آلودگي هــاي محیطــي )شــامل آلودگــي هــوا، آب، 

ــوند53. ــن مي ش ــاك و صــوت( تدوی خ
در ایــن نظــام جدیــد منطقــه بنــدی، به جــای فهرســت کــردن صنایــع مجــاز، حداکثــر میــزان مجــاز اثــرات   
بیرونــي کــه هــر صنعــت مي توانــد در یــک ناحیــه معیــن تولیــد کنــد، تعییــن مي شــود. بنابرایــن میــزان بــاال و 
پاییــن بــودن ایــن اثــرات، معیــاري بــراي تعییــن منطقه هــاي صنعتــي خواهــد بــود. بــر ایــن مبنــا، یــک فعالیــت 
صنعتــي ســنگین کــه بتوانــد اثــرات بیرونــي خــود را تعدیــل کنــد و بــه حداقــل برســاند، مي توانــد در منطقــه اي 
ــد در  ــوده، نمي توان باالتــر قــرار گیــرد؛ درحالی کــه یــک فعالیــت صنعتــي ســبک کــه در ایــن زمینــه ناتــوان ب

آن منطقــه مســتقر شــود54.

50. control
51. نگاه کنید به: مهندسین مشاور فرنهاد )1388(، ص 168

52. performance standards
A.B.Gallion & S.Einser (1984), p.308 :53. نگاه کنید به

Goodman )1968(, p.428 :54. نگاه کنید به
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ــرات مجــاز هــر صنعــت توســط معیار هــا و شــاخص هاي فنــي55 تعییــن مي شــود56. ایــن اســتاندارد ها  اث  
کامــاًل دقیــق و قطعــي نبــوده و همــراه بــا تحــول فنــاوري تکامــل پیــدا مي کننــد57. بــه همیــن دلیــل، همــراه 
ــار آن، مي تــوان هــر واحــد صنعتــي  ــا پیشــرفت هاي علمــي و فنــي درزمینــٔه صنعــت و کنتــرل اثــرات زیان ب ب
را بــر اســاس تناســب و هماهنگــي اســتاندارد هاي اجرایــي آن بــا ســایر واحد هــاي صنعتــي و درمجمــوع بــا کل 
ــه محیــط پیرامــون خــود آســیب  ــع ب فعالیت هــاي شــهري ســنجید و منطقــه بنــدی کــرد؛ هیچ کــدام از صنای
ــا در درون،  ــکان آن ه ــودن م ــب ب ــر مناس ــون، ازنظ ــع گوناگ ــان صنای ــاي می ــن رو تفاوت ه ــانند. ازای نمي رس

کنــاره و یــا بیــرون از نواحــي مســکوني ســنجیده و ارزیابــي مي شــوند58.
رشد شهرهاي دانش پايه •

امــکان اســتقرار فناوري هــاي نــو در برخــي شــهرها بــر رشــد اهمیــت و اعتبــار آن هــا در مقایســه بــا ســایر 
ــز دو شــهر شــنکتادي59 در  ــه فرصت هــاي تضــاد آمی ــوان ب ــه مي ت ــراي نمون ــر گذاشــته اســت. ب شــهرها تأثی

ایالــت نیویــورك و ســن خوزه60 در ایالــت کالیفرنیــا اشــاره کــرد.
ــد. در شــهر  ــر( بودن ــزار نف ــش از 90 ه ــت مشــابهي )بی ــن دو شــهر داراي جمعی ــالدي ای در ســال 1950 می
شــنکتادي بیــش از ۲7 هــزار نفــر بــراي شــرکت جنــرال  الکتریــک کار مي کردنــد. شــرکت هاي دیگــري چــون 
ــا،  ــا داشــتن یــک مرکــز پوی ــراي هــزاران نفــر اشــتغال ایجــاد مي کــرد. ایــن شــهر ب ــز ب ــکا نی ــو آمری لوکوموتی
ــه ارتقــاي ســطح زندگــي  ــود و ایــن امــر منجــر ب ســرزنده و پرتحــرك و امــکان اشــتغال در حــال شــکوفایي ب
ــال  ــو در س ــرکت لوکوموتی ــد: ش ــن رفتن ــغل ها از بی ــن ش ــر ای ــالدي بیش ت ــال ۲000 می ــا س ــد. ت ــردم مي ش م
1968 میــالدي ورشکســت شــد و شــرکت جنــرال الکتریــک بیــش از 90 درصــد از شــغل هایش را از ایــن شــهر 
خــارج کــرد. درنتیجــه جمعیــت شــهر بــه حــدود 60 هــزار نفــر کاهــش یافــت و ارزش مســکن در شــهر کــم شــد.

در تضــادي عمیــق، جمعیــت شــهر ســن خــوزه در ســال ۲000 میــالدي بــه بیــش از 890 هــزار نفــر افزایش 
ــه رونــق و شــکوفایي در هســیلیکون61 از راه فناوري هــاي  ــه چندیــن دهــه رشــد چشــم گیر ب پیــدا کــرد. تجرب
ــري6۲ در آن  ــزرگ کامپیوت ــع کمــک کــرد و مراکــز فرماندهــي چنــد شــرکت ب ــري کــردن صنای ــو و کامپیوت ن

 مســتقر شــدند.
شهرـ منطقه گرايي63 •

ســاختارهاي جدیــد اقتصــادي در ســطح بین المللــي بــه شــکل گیري شــبکه هاي شــهري انجامیــده 
ــردي  ــبکه عملک ــي، ش ــرمایه هاي مال ــل و س ــات راه دور، حمل ونق ــاوري ارتباط ــری فن ــا به کارگی ــه ب ــت ک اس

55. چون دسي بل براي صوت
56. اگرچه تدوین و دوام این استاندارد ها به تکامل روش هاي اندازه گیري، ابزار هاي دقیق و کارکنان ماهر نیاز دارد که خود تابع امکانات مدیریت شهري است.

Goodman )1968(, p.428 :57. نگاه کنید به
58. نگاه کنید به: مهندسین مشاور هم گروه )1371(، ص 151

59. Schenectady
60. Sanjose
61. Silicon valley

)Ebay( و ایبي )Cisco( سیسکو ،)Adobe( 6۲. چون شرکت هاي ادوب
63. city-regionalism
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یکپارچــه اي را ایجــاد کرده  انــد و در سیســتم اقتصــاد جهانــي، عملکردهــاي خدمــات مالــي و  انتشــار اطالعــات 
ــن شــهرها موجــب  ــاي اقتصــادي در ای ــي کارکرده ــن دگرگون ــد. ای ــده گرفته ان ــه  عه ــا را ب و دادوســتد کااله
ــي  ــب نواح ــه اغل ــت، درحالی ک ــده اس ــهري ش ــبکه هاي ش ــن ش ــا در ای ــتقرار فعالیت ه ــاي اس ــر الگوه تغیی
ــهر ـ  ــد،  ش ــز مي یافتن ــخص تمرک ــل مش ــور کام ــهري ِبه ط ــز ش ــا دو مرک ــک ی ــته در ی ــهری درگذش کالن ش
ــه اي  ــد خوش ــاي چن ــا تجمع ه ــزي ی ــد مرک ــاي چن ــهر ـ منطقه ه ــه ش ــل ب ــال تبدی ــد در ح ــاي جدی منطقه ه
ــاحت  ــش مس ــهري و افزای ــز ش ــد مراک ــعه جدی ــا توس ــهر ـ منطقه ه ــن ش ــن در ای ــر ای ــالوه ب ــتند64. ع هس
ــت و  ــي روی داده اس ــاد جهان ــا اقتص ــل ب ــکان تعام ــردن ام ــم ک ــراي فراه ــهر ب ــز ش ــاري در مرک ــي تج نواح
ــراري شــبکه هاي  ــراي برق ــاز ب ــه موردنی زیرســاخت هاي کالبــدي چــون فرودگاه هــا، بزرگ راه هــا و شــرایط پای

ــده اســت65. ــات راه دور فراهم ش ــات و ارتباط اطالع
شکل گيري شهرهاي اطالعاتي •

شــهر اطالعاتــي66 یــا شــهر هوشــمند67 در عصــر اطالعــات و انقــالب دیجیتــال، حجــم عظیمــي از فنــاوري 
باســیم و بــدون ســیم اســت کــه زمینه هــاي گســترده اي بــراي به کارگیــری خدمــات الکترونیکــي در آن فراهــم 
اســت. بــه تأثیــر از ایــن خدمــات الکترونیکــي فعالیت هایــي نظیــر روابــط اجتماعــي، امنیــت، بهداشــت، آمــوزش، 
ــت  ــهري، مدیری ــت ش ــداری، حاکمی ــروش، بانک ــون کار از راه دور، خریدوف ــم  چ ــد ه ــتغال جدی ــیوه هاي اش ش

شــهري و سیســتم حمل ونقــل هوشــمند در ایــن شــهرها بــه وقــوع مي پیوندنــد68.
شــهرهاي اطالعاتــي زمینه هــاي الزم را بــراي تجمــع گروه هــاي کاري مختلــف در مجــاورت هــم فراهــم 
مي آورنــد و راه حلــی بــراي برخــورد، کار و تبــادل اطالعــات بیــن افــرادي کــه ازنظــر کالبــدي، کیلومتر هــا بــا 
ــا  ــه ب ــي ک ــاي ارتباط ــاي کاري و گروه ه ــهرها گروه ه ــن ش ــوند. در ای ــوب مي ش ــد، محس ــر فاصله دارن یکدیگ

ســطح تعامــل باالیــي عمــل مي کننــد، به نــدرت مالقــات حضــوري و ملمــوس دارنــد.
برخــي از صاحب نظــران عقیــده دارنــد باوجــود پیشــرفت هایی کــه درزمینــٔه مخابــرات رخ داده اســت، ممکــن 
ــه  ــه جامع ــود دارد ک ــکان وج ــن ام ــرایط، ای ــن ش ــوند؛ در ای ــارج ش ــز خ ــت متمرک ــهر ها از حال ــن ش اســت ای
ــع  ــن جوام ــد. در ای ــق بگیرن ــاره رون ــي دوب ــر قدیم ــع کوچک ت ــده و جوام ــروز متالشی ش ــز ام ــهري متمرک ش
ــه  ــد، درحالی ک ــي مي کنن ــهر زندگ ــارج ش ــر در خ ــي بیش ت ــاي طبیع ــا جلوه ه ــق ب ــردم در مناط ــر، م کوچک ت
ــز  ــاور نی ــن ب ــه ای ــد. درحالی ک ــظ مي کنن ــز حف ــهري نی ــي ش ــط کار و زندگ ــا محی ــود را ب ــک خ ــاط نزدی ارتب
ــي از  ــی در بعض ــز و تمرکززدای ــث تمرک ــان باع ــور هم زم ــات به ط ــاوري اطالع ــه فن ــت69 ک ــده اس مطرح ش
سیســتم ها خواهــد شــد70. چراکــه گســترش شــبکه جهانــي مخابــرات نیــاز بــه مراکــزي بــراي مهــار و هدایــت 

64. نگاه کنید به: اسکات )1384(، ص ۲۲
65. نگاه کنید به: صرافي )1386(، ص ۲1

66. knowledge city
67. intelligent city

Droege (1997), p.5 :68. نگاه کنید به
69. از سوي افرادي چون کاستلز )1996(

70. نگاه کنید به: بهزادفر )138۲(،  ص ۲1
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دارد و ایــن امــر، باعــث شــتاب رشــد نواحــي تجــاري -اداري جدیــد در شــهر هاي مرکــزي مي شــود. در ایــن 
زمینــه شــهر هایي مثــل لنــدن، نیویــورك و توکیــو به عنــوان مراکــز تمرکــز عملکردهــاي فرماندهــي در اقتصــاد 
ــازار  ــاري در ب ــاي تج ــیاري از فعالیت ه ــئولیت بس ــهر مس ــه ش ــن س ــد71. ای ــي دارن ــت روزافزون ــي، اهمی جهان

ســهام دنیــا را بــه  عهــده دار هســتند.
در چنیــن شــهرهایي کــه مراکــز فرماندهــي اقتصــادي محســوب می شــوند، مي تــوان بــه برخــي 
ویژگي هــاي کالبــدي کلیــدي اشــاره کــرد. ازجملــه تراکــم ایــن شــهرها کــه ناشــي از تمرکــز فضایــي نهادهــاي 
مربــوط بــه فعالیت هــاي تجارتــي و خدمــات تولیــدي پیشــرفت همچــون بانکــداری، ســرمایه گذاري، مشــاوره و 

بیمــه کــه بــه آن هــا ایــن امــکان را مي دهــد کــه همــواره پایــدار و قــادر بــه حفــظ خــود هســتند.
برپايي همايش ها، نمايشگاه ها  و گردهمايي  هاي علمي و تجاري •

ــترده  ــعه گس ــود توس ــه باوج ــاري ک ــي و تج ــاي علم ــگاه ها،  و گردهمایي  ه ــا، نمایش ــي همایش ه برپای
ــا و  ــي موزه ه ــا بازیاب ــاد ی ــد7۲ و ایج ــظ کرده ان ــود را حف ــت خ ــان اهمی ــم  چن ــاط از راه دوره ــتم هاي ارتب سیس
مراکــز فرهنگــي، تبدیــل بــه  یکــي از رویدادهــاي اصلــي شــهرها شــده اســت. ایــن رویدادهــا نیازهــاي کالبــدي 
ــور  ــا به ط ــن فعالیت ه ــا ای ــط ب ــاي مرتب ــه مکان ه ــاز ب ــون نی ــد )چ ــاد کرده ان ــهرها ایج ــراي ش ــي را ب نوی
مســتقیم، زیرســاخت ها و ارتباطــات موردنیــاز آن هــا و نیــز نیازهــاي اصلــي شــرکت کنندگان در ایــن رویدادهــا(.

3- شناسايي مشاغل نامتجانس و عوامل ايجادکننده عدم تجانس

طراحــي و تعییــن چارچــوب شناســایي فعالیت هــاي متجانــس، بــه یــاري ســاختاري عقالیــي از معیار هــا و 
ــودار 1(: ــود )نم ــدي مي ش ــر صورت بن ــه زی ــج در دو مرحل ــاخص ها منت ش

طراحي الگوي بهینه سازمان دهی نظام فعالیت کالن شهري تهران. •
طراحي الگوي تعیین نوع فعالیت هاي متجانس در نظام مذکور. •

ــر  ــوع تفک ــن ن ــث از ای ــلبي( و منبع ــه س ــته )و ن ــي داش ــي ایجاب ــي ماهیت ــه جهان ــلط مواجه ــرد مس رویک
ــاي  ــالم فعالیت ه ــًا اع ــه صرف ــس و ن ــاي متجان ــت فعالیت ه ــا اولوی ــس ب ــزان تجان ــایي می ــال شناس ــه دنب ب

ــت. ــس اس نامتجان
ــد؟« را  ــاز دارن ــا و مشــاغلي نی ــوع فعالیت ه ــه ن ــه چ ــران ب ــهر  ته ــه »کالن ش ــن پرســش ک ــه ای پاســخ ب
ــم  ــرل متابولیس ــت و کنت ــاي هدای ــطحی فرایند ه ــده دوس ــت پیچی ــا ماهی ــي73 و ب ــازگاري، هم افزای ــزان س می
درونــي و کنش هــاي بیرونــي کالن شــهر تعییــن مي کنــد )نمــودار 1(. بنابرایــن تعمیــق درســت و دقیــق ایــن 

ماهیــت پیچیــده در طراحــي الگــو  ضــرورت خواهــد داشــت.

)Graham, 1996( :71. نگاه کنید به
7۲. که برخي منشأ آن را نیاز انسان ها به تعامل مستقیم دانسته اند.

73. synerasy
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نمودار 1: مدل مفهومي شناخت فعالیت هاي متجانس کالن شهر تهران

3-1- معرفي عناصر سيستم فضايي فعاليت هاي کالن شهر تهران

ــک سیســتم  ــن سیســتم کالن شــهري اســت. ی ــن بنیادی ــاي کالن شــهري، رک ــي فعالیت ه سیســتم فضای
فعالیــت کالن شــهري متشــکل از زیرسیســتم هاي متنــوع، مکمــل و مرتبــط فعالیت هــاي شــهري بــوده کــه در 

ــد. ــرار مي گیرن درون یــک چارچــوب فضایــي ـ کالبــدي ق
چارچوب فضایي زیرسیستم فعالیت در پنج عرصه بنیادین سیستم ها سازمان دهی مي شود:

نوع عناصر فعالیت. •
اندازه، مقیاس و سلسله مراتب عناصر فعالیت. •
روابط افقي و عمودي عناصر فعالیت. •
توزیع و پوشش فضایي عناصر فعالیت. •
چیدمان و آرایش فضایي عناصر فعالیت. •

ــر  ــواع عناص ــن ان ــد تعیی ــه، فراین ــي پیش گفت ــوب فضای ــازمان دهی چارچ ــتراتژیک س ــه اس ــج عرص پن
سیســتمي، ســاز و کار تنظیــم روابــط سیســتمي و شــروط اســتقرار فضایــي عناصــر را ســاختاربندي خواهنــد نمــود.

3-2- چارچوب سازمان دهی فضايي نظام فعاليت کالن شهري

طراحي چارچوب سازمان دهی فضایي با هدف پاسخ به دو پرسش بنیادین زیر صورت مي پذیرد:
چه نوع فعالیت ها و در چه اندازه اي در کالن شهر  تهران مطلوب است؟ •
الزامات و شروط استقرار حاکم بر الگو هاي مطلوب کدم اند؟ •
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چارچــوب ســازمان دهی فضایــي بــر پایــه مفاهیــم عــام نظریــه سیســتم ها و الزامــات فضایــي سیســتم هاي 
فضایــي ـ کالبــدي در عرصه هــاي پنج گانــه پیش گفتــه، ســاختاربندي گردیــده اســت.

ــي  ــراي پویای ــه داشــته و هرکــدام از آن ماهیت هــا، مکمــل یکدیگــر ب ــي دوگان عرصه هــاي مذکــور ماهیت
سیســتم بــه شــمار مي  آینــد. ایــن عرصه هــا از یک ســو ماهیتــي ناظــر بــر هویــت و کارکــرد داشــته و از ســوي 

ــوند: ــاختاربندي مي ش ــب س ــد و به این ترتی ــن مي نماین ــتم را تأمی ــي سیس ــم فضای ــر نظ دیگ
عرصه هاي کارکردي •

o .نوع عناصر فعالیت
o .اندازه، مقیاس و سلسله مراتب عناصر فعالیت
o .روابط افقي و عمودي عناصر فعالیت
عرصه هاي فضايي •

o .روابط دروني )افقي ـ عمودي( عناصر فعالیت
o .توزیع و پوشش فضایي عناصر فعالیت
o .چیدمان و آرایش فضایي عناصر فعالیت

نکتــه اساســي، هم پوشــاني روابــط و پیوند هــاي سیســتمي در ایــن ســاختاربندي اســت. چارچــوب 
ــد )جــدول 3(. ــوق طراحــي گردی ــر چارچــوب ف ــي ب ــت کالن شــهري، مبتن ــي نظــام فعالی ســازمان دهی فضای

جدول 1: چارچوب سازمان دهی فضایي نظام فعالیت کالن شهري تهران

الگوي سازمان دهیعنصر سازمان دهیعرصه

کارکردي

نوع و ماهیت
فعالیت پاسخ گوي نیاز هاي دروني،−•
فعالیت پاسخ گوي مأموریت بیروني.−•

اندازه، مقیاس و سلسله مراتب
فعالیت متناسب با مرکزیت منطقه کالن شهري،−•
فعالیت متناسب با مرکزیت ملي،−•
 فعالیت متناسب با مرکزیت فراملي.−•

روابط و پیوند هاهم پوشاني فضايي/ کارکردي
یکپارچگي و انسجام،−•
شبکه روابط عملکردي مکمل و هدفمند،−•
سهولت دسترسي، حرکت و روابط.−•

فضايي

پراکنش و توزیع فضایي
تناسب با محیط طبیعي )میزان و نوع استفاده(،−•
پوشش متوازن فضایي،−•
انطباق فضایي فعالیت و آستانه هاي پذیرش فعالیت.−•

چیدمان و ترکیب فضایي

انطباق اندازه فعالیت و ماهیت فضا،−•
ترکیب فضایي فعالیت هاي مکمل،−•
سازگاري فعالیت هاي مجاور،−•
خوشه بندي فضایي فعالیت هاي همگن / هم گروه.−•

منبع: مهندسین مشاور نقش جهان ـ پارس )1391(
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ایــن چارچــوب در بخشــي از ســاختار خــود )در عرصــه کارکــردي( بــه پرســش چــه نــوع فعالیت هــا و چــه 
ــي ـ محیطــي  ــات و شــروط اســتقرار فضای ــه الزام ــدازه اي از آن هــا پاســخ خواهــد داد و در بخشــي دیگــر ب ان

ــد. ــخ مي ده پاس

3-3- طراحي الگوي مطلوب فعاليت هاي متجانس کالن شهري

چارچــوب ســازمان دهی فضایــي نظــام فعالیــت کالن شــهري نشــان داد، یکــي از ارکان مهــم ســازمان دهی 
ــهر  ــا کالن ش ــس ب ــت ضــروري و متجان ــدازه اي از فعالی ــه ان ــوع و چ ــه ن ــه پرســش »چ ــخ ب ــه، پاس پیش گفت
اســت«، بــوده اســت. بنابرایــن طراحــي چارچــوب شناســایي نــوع و مقیــاس فعالیت هــاي متجانــس و نامتجانــس 
بــر مبنــاي میــزان تجانــس فعالیت هــا بــا ماهیــت چندوجهــي کالن شــهر  تهــران در انطبــاق ماهیتــي بــا مرحلــه 

توســعه کالن شــهري و توســعه اقتصــاد ملــي قــرار دارد.
در الگــوي پیــش رو ویژگي هــاي ماهــوي هرکــدام از نیاز هــاي ذاتــي کالن شــهر تهــران و مأموریت هــاي 
بیرونــي آن، توســط معیار هــا و شــاخص هایي کــه توانایــي تشــخیص میــزان تجانــس فعالیت هــا بــا توجــه بــه 
ــاي  ــوع فعالیت ه ــن ن ــوب تعیی ــوي مطل ــه الگ ــن مرحل ــود. در ای ــری مي ش ــد، پیگی ــي دارن ــاي جهان آموخته ه
متجانــس کالن شــهر  تهــران، نخســت بــر پایــه ماهیــت دووجهــی )درونــي، بیرونــي( شناســایي و آنــگاه مبتنــي 

بــر مــدل مفهومــي )نمــودار 1( مرتبــط، مرحلــه توســعه کالن شــهري اقتصــاد ملــي منطبــق خواهــد شــد.

3-3-1-تبيين و تشريح ماهيت کالن شهر

ماهیــت کالن شــهر ها در دو ســطح تبییــن شــدني اســت و ازایــن رو، تــدارك و تحقــق دو ســطح یــا الیــه 
ــهر ها  ــه ش ــي، در این گون ــاي بیرون ــي از مأموریت ه ــات ناش ــدار و الزام ــهر پای ــک کالن ش ــي ی ــاي ذات نیاز ه

ــه مذکــور کالن شــهري تبییــن مي شــود. ــه تفکیــک دوالی ــي دارد. در ادامــه ب ــي حیات ضرورت
الف- ماهيت ذاتي کالن شهر پايدار

ــات  ــد الزام ــه بای ــت آن ک ــد. نخس ــت و جو مي کن ــه جس ــود را از دو زاوی ــي  خ ــاي درون ــهر، نیاز ه کالن ش
پایــداري شــهري را تــدارك ببینــد و دوم آن کــه محیــط کالن شــهري درخــور یــک کالن شــهر البتــه پایــدار را 

مهیــا کنــد.
الف -1- پايداري شهري

ــه گانه  ــاي س ــوازن عرصه ه ــادل و ت ــه تع ــه ب ــه توج ــد ک ــان مي ده ــهري نش ــزي ش ــینه برنامه ری پیش
حفاظــت محیطــي، عدالــت اجتماعــي و رونــق اقتصــادي، الگــوي مطلــوب توســعه شــهري اســت. بــه عبارتــي 
تــدارك فراینــدي کــه بتوانــد شــهري پررونــق، متعــادل و بــه لحــاظ محیــط زیســتی پایــدار و غنــي خلــق کنــد، 
نقطــه آمــال و آرزو هــاي ســاز و کار برنامه ریــزي فضایــي بــه شــمار مي آیــد. در ایــن توســعه مبتنــي بــر ویژگــي 
ــر  ــت در براب ــه دوام محیط زیس ــي و ب ــت اجتماع ــه عدال ــت، ب ــل محیط زیس ــت تحم ــه ظرفی ــد ب ــداري بای پای

ــادل شــود. ــوازن و متع ــدي مت ــد و اقتصــاد تأکی الگو هــاي تولی
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پايداري محيطي •

پایــداري محیطــي یعنــي ایجــاد فراینــدي کــه مبتنــي بــر مفهــوم نگهداشــت ســرمایه هاي محیطــي74، بــه 
ــژه اي  ــه وی ــي توج ــاي فعالیت ــي الگو ه ــي و کیف ــاي کم ــي در بارگذاري ه ــل محیط ــت تحم ــتانه هاي ظرفی آس
ــرمایه  ــر دو اصــل س ــي ب ــي مبتن ــداري محیط ــا پای ــد ب ــهري بای ــر ش ــاري در ه ــه رفت ــن هرگون ــد. بنابرای کن

محیطــي و ظرفیــت محیطــي75 هماهنــگ و متجانــس گــردد.
عدالت اجتماعي •

ــي  ــاني، اصل ــاي انس ــه گروه ه ــراي هم ــي ب ــکان زیســت و زندگ ــن ام ــي و تأمی ــت اجتماع ــوم عدال مفه
بنیادیــن در توســعه پایــدار شــهري بــه شــمار مي آیــد؛ نیــازي بنیادیــن بــراي تحقــق پایــداري شــهري کــه در 
ــواع فعالیت هــاي درخــور شایســتگي انســان ها و شــهروندان،  آن امــکان دسترســي و ســهولت آن در تــدارك ان
بــراي تــدارك انســجام و کیفیــت اجتماعــي مطلــوب محوریــت جــدي دارد. نــوع و ماهیــت فعالیت هــاي موجــود 

در چنیــن شــهري خــود زمینــه تحقــق عدالــت اجتماعــي و زیســتي مورد نظــر خواهــد بــود.
پايداري رونق زندگي اقتصادي •

رونــق اقتصــادي منصفانــه و ماندنــي، الگویــي اقتصــادي در عرصــه توســعه پایــدار بــه شــمار مي آیــد؛ امــا 
محتوایــي کــه بــه دوراز هرگونــه گفت و گــو بــراي فعالیت پذیــری هــر شــهري موردنیــاز اســت، تــدارك بســتري 
از زندگــي و فعالیــت اقتصــادي اســت کــه توانایــي تــداوم رونــق اقتصــادي معمــول را بــه دســت آورد. ایــن شــرط 
ــوع در  ــن موض ــت ای ــت. اهمی ــروز نیس ــر ام ــیال و پیش بیني ناپذی ــم، س ــاي پرتالط ــري در دنی ــي نقش پذی ناف

دوران رکــود اقتصــادي بین المللــي بســیار حیاتــي و چشــم گیر اســت.
الف ـ 2 ـ ماهيت کالن شهري

ــي و  ــط سیاس ــاي رواب ــي و عرصه ه ــي و بین الملل ــاد جهان ــه اقتص ــه ب ــروزي ک ــهر هاي ام در کالن ش
فرهنگــي وابســته اند، الزاماتــي بــراي توســعه، بقــا و نقش آفرینــي آن هــا در فضــاي پرتالطــم و رقابتــي جهــان 
ــد  ــرورت تجدی ــهر ها، ض ــش کالن ش ــرف و نق ــد، مص ــاي تولی ــي مرز ه ــل واگرای ــه دلی ــع ب ــود دارد. درواق وج

ــت. ــرح اس ــش مط ــا بیش ازپی ــادي آن ه ــاختار اقتص س
تجدیــد ســاختار اقتصــادي منتــج از واگرایــي مرز هــاي تولیــد و روابــط اقتصــادي رشــد صنایــع دانش پایــه،   
ــن  ــده اســت. بنابرای ــت را آفری ــن فعالی ــراي الگو هــاي نوی ــده تقاضــا ب ــي، رشــد فزاین ــي ـ بازرگان ــات مال خدم
سوخت وســاز توســعه کالن شــهر تهــران تحــت  تأثیــر نیرو هــاي جهانــي و بیرونــي، تفاوتــي ماهیتــي بــا گذشــته 
ــده،  ــده و خزن ــي انباشــته، فزاین ــن، مســائل و چالش هــاي درون ــن در شــرایطي اســت کــه پیش ازای ــه و ای یافت
ــدرت  ــاي پرق ــران کانون ه ــر ته ــهر هایی نظی ــت. کالن ش ــاخته اس ــور س ــوان و رنج ــهر را نات ــن ش ــات ای حی
ــات،  ــری ابداع ــات، پیگی ــارکت اطالع ــردازش و مش ــي پ ــه کانون ــوان نقط ــد و به عن ــمار مي آین ــه ش ــع ب جوام
حکمرانــي، نظــارت، فرهنــگ و آفرینش هــاي هنــري، گردشــگري و خدمــات مالــي، حرفــه اي و تخصصــي بــه 

74. conservation of environmental capital
75. environmental capacity
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ــد. یــک کالن شــهر بایــد عرصــه تجلــي عالي تریــن انرژي هــاي توســعه باشــد و از ایــن طریــق  شــمار مي آین
ــن  ــت آورد. بنابرای ــه دس ــور را ب ــک کش ــي ی ــي و فرامل ــه اي، مل ــه منطق ــه همه جانب ــت مبادل ــت مرکزی ظرفی
ــاء ظرفیت هــاي  ــگاه آن و ارتق ــرش فعالیت هــاي درخــور جای ــد ســاختار کالن شــهر تهــران متضمــن پذی تجدی

مرتبــط خواهــد بــود.
ب- ماهيت مأموريت هاي بيروني

تهــران، بــر اســاس موقعیــت سیاســي، اقتصــادي و عملکــردي خویــش در اســناد فرادســت توســعه و فضــاي 
حاکــم مدیریــت ملــي مســئولیت هایي بــه شــرح زیــر پذیرفته انــد:

حرکت به سوی دانش پايگي •

ــتقیم  ــور مس ــه، به ط ــاي دانش پای ــعه76 فعالیت ه ــادي و توس ــکاري اقتص ــازمان هم ــف س ــا تعری ــق ب مطاب
ــي  ــوی دانش پایگ ــت به س ــکل گرفته اند. حرک ــات ش ــش و اطالع ــرف دان ــع و مص ــد، توزی ــاس تولی ــر اس ب
ــد. ــاق مي افت ــا اتف ــوع فعالیت ه ــن ن ــترش ای ــق گس ــهر ها، از طری ــراي کالن ش ــن ب ــي نوی ــوان ضرورت به عن

ــه، هوشــمند و  ــق طــرح شــهری دانش پای ــن شــهر را در اف ــز ای ــران نی ــع شــهر ته چشــم انداز طــرح جام
ــه آن را به عنــوان اهــداف برنامــه در نظــر گرفتــه اســت77. جهانــی دانســته اســت و دســتیابی ب

مرکزيت در مقياس منطقه اي •

مرکزیــت منطقــه اي و درنهایــت، پذیــرش خدمــات و فعالیت هــاي برتــر منطقــه اي کــه به نوعــی در اســناد 
توســعه فضایــي اختصاص یافتــه اســت، مســئولیت منطقــه اي کالن شــهر ها و ازجملــه تهــران بــه شــمار مي آیــد. 
ایــن نقــش پیامد هایــي در خصــوص پذیــرش و جــذب فعالیت هــا و کارکرد هــاي موردنیــاز ایــن مقیــاس بــراي 

این گونــه شــهر ها بــه وجــود خواهــد آورد کــه در ســنجش تجانــس فعالیتــي اهمیــت خواهــد یافــت.
مرکزيت در مقياس ملي •

ــاي نقــش  ــي و ایف ــع آن پیامد هــاي کارکــردي، اجتماعــي و فرهنگــي تبع ــي و به تب ــت سیاســي مل مرکزی
ــه  ــت ک ــي ا س ــن در حال ــد. ای ــمار مي آین ــه ش ــهرها ب ــي کالن ش ــت مل ــهر دروازه اي78، مأموری ــوان ش به عن
ــران  ــده دارد. بدیهــي اســت، ته ــه عه ــز ب ــت اقتصــادي اجتماعــي و فرهنگــي را نی ــي مرکزی در شــرایط کنون
ــد. ــش را مي طلب ــن نق ــور ای ــي درخ ــي فعالیت های ــت مل ــش مرکزی ــاي نق ــا ایف ــور ب ــت کش ــوان پایتخ به عن

مرکزيت روابط فراملي •

مرکزیــت کنتــرل و هدایــت روابــط فراملــي بــراي کشــور ها در شــبکه بین المللــي کالن شــهر ها و 
ــي،  ــي جهان ــاد سیاس ــط اقتص ــي در رواب ــهري مل ــز کالن ش ــده مراک ــت فزاین ــه اهمی ــه ب ــا توج ــا ب پایتخت ه

مأموریــت فراملــي کالن شــهر ها دررونــد جهان گرایــی کشــور ها بــه شــمار مي آیــد.
ــه  ــر منطق ــم و برت ــهر مه ــه ش ــی از س ــوان یک ــد به عن ــع بای ــرح جام ــه چشــم انداز ط ــه ب ــا توج ــران ب ته

76. organization for economic co-operation and development(OECD)
77. بند 1-۲ سند مصوب طرح جامع تهران، 1386، برای مطالعه بیشتر به سایت rpc.tehran.ir مراجعه شود.

78. gateway city
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ــی  ــرای فعالیت های ــد تأمیــن فضــا ب ــن مهــم نیازمن ــه ای ــی79 شــناخته شــود. دســت یابی ب ــوب غرب آســیای جن
در سطح موردبحث است.

3-3-2- معيار ها و شاخص هاي الزام تأمين نياز هاي دروني ـ ذاتي

الف ـ 1 ـ پايداري شهري

پايداري محيطي •

o  ــژه ــي )به وی ــع طبیع ــرداري از مناب ــي بهره ب ــت و چگونگ ــه ماهی ــدي ک ــي: فراین ــی محيط ــود پاالي خ

زمیــن( از یک ســو و میــزان و تناســب اســتفاده از زمیــن را کنتــرل کــرده و توانایــي برگشــت پذیري بــه 
ــا شــاخص نســبت میــزان تولیــد پســماند و پســاب  چرخــه محیطــي را ارتقــاء مي بخشــد. ایــن معیــار ب

ــود. ــنجیده مي ش ــا س ــت فعالیت ه ــه و بازیاف ــزان تصفی ــه می ب
o  تأثيــر بــر کيفيــت محيطــي: فعالیت هــاي انســاني بســته بــه ماهیــت خــود پیامد هــاي متفاوتــي را بــر

روي محیــط خواهنــد گــذارد. ایــن پیامد هــا کیفیــت محیــط را تحــت تأثیــر قــرار داده و بــا شــاخص هایي 
چــون میــزان آالیندگــي و پاالیندگــي محیطــي ســنجیده مي شــود. تأثیراتــي کــه مي توانــد خــاك، آب، 

هــوا، صــوت و ویژگي هــاي بصــري محیــط را ناپایــدار یــا ارتقــاء بخشــند.
عدالت اجتماعي •

o  ــاس ــر اس ــکونتگاهي ب ــر س ــهروندان ه ــه ش ــد داد ک ــان خواه ــار نش ــن معی ــي: ای ــکان دسترس ام

ــاي  ــات و فعالیت ه ــه خدم ــکان دسترســي ب ــي، ام ــاه عموم ــات رف ــت خدم ــي دریاف ــتانه هاي جمعیت آس
مرتبــط درخــور را خواهنــد داشــت. ایــن معیــار بــا شــاخص فعالیت هــاي خدمــات رفــاه عمومــي مورد نیــاز 

ــود. ــنجیده مي ش ــهر س ــاري کالن ش ــتانه انتظ آس
o  کيفيــت اجتماعــي: ایــن معیــار نشــان مي دهــد کیفیــت زیســتي و زندگــي یــک جامعــه در چــه شــرایطي

ــي  ــد. برخ ــمار مي آین ــه ش ــي ب ــات اجتماع ــود کیفی ــد و مول ــی مول ــف به نوع ــاي مختل ــت. فعالیت ه اس
ــي  ــاي اجتماع ــاء توانایي ه ــع ارتق ــر به تب ــي دیگ ــند و برخ ــاء مي بخش ــي را ارتق ــت اجتماع ــود کیفی خ

ــود. ــد ب ــاز خواهن مورد نی
پايداري زندگي اقتصادي •

o  کارايــي اقتصــادي مبتنــي بــر منطــق اقتصــاد فضــا: کارایــي مذکــور بــه معنــي صــرف هزینــه کم تــر

بــراي تعامــل اقتصــادي، تقویــت پیوند هــاي شــبکه اقتصــادي فعالیــت، اســتفاده منطقــي از صرفه هــاي 
تجمــع و شهرنشــیني و درنهایــت کاهــش هزینه هــاي ســرمایه اي بنیــادي و جــاري در مبادلــه و تولیــد 
ــن  ــیني بی ــي  جانش ــا و توانای ــري فعالیت ه ــزان زمین ب ــاخص هاي می ــا ش ــار ب ــن معی ــود. ای ــد ب خواه

ــود. ــری مي ش ــع پیگی ــاي تجم ــدي از صرفه ه ــد در بهره من ــل تولی عوام
o  ــه اي ــره و پای ــهري روزم ــاي ش ــن نیاز ه ــراي تأمی ــهر ب ــک ش ــي ی ــي توانای ــه معن ــي: ب خوداتکاي

79. بند 1-7 سند مصوب طرح جامع تهران، 1386
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ــاي  ــن نیاز ه ــا در تأمی ــي فعالیت ه ــزان توانای ــار توســط شــاخص می ــن معی ــود. ای ــد ب شــهروندان خواه
شــهري مورد نظــر ســنجیده مي شــود.

o  ــت ــا اس ــروه از فعالیت ه ــر آن گ ــر ب ــار ناظ ــن معی ــدي: ای ــره اي تولي ــغلي و زنجي ــتگي هاي ش وابس

ــده درآمــد گروه هــاي بزرگــي از شــهروندان هســتند و  ــه دلیــل موقعیــت مرکزي شــان، تأمین کنن کــه ب
ــد. ــته کرده ان ــود وابس ــه خ ــا را ب ــره اي از فعالیت ه زنجی

الف ـ 2 ـ ماهيت کالن شهري

تناسب فعاليت با ماهيت کالن شهر •

ــرش  ــت پذی ــش ظرفی ــي خوی ــطه توانای ــود و به واس ــردي خ ــاس کارک ــج از مقی ــهر منت ــت کالن ش ماهی
ــرل،  ــي و کنت ــاي حکمران ــده کارکرد ه ــهري دربرگیرن ــاي کالن ش ــد. کارکرد ه ــر را مي یاب ــي برت کارکرد های
خدمــات مالــي و حرفــه اي، خدمــات گردشــگري و خدمــات فرهنگــي ـ هنــري هســتند. ایــن معیــار بــا شــاخص 

ــوند. ــنجیده مي ش ــد، س ــهري معتبرن ــاي کالن ش ــات کارکرد ه ــه در ادبی ــهري ک ــر کالن ش ــاي برت فعالیت ه
ب ـ معيار ها و شاخص هاي تحقق مأموريت هاي بيروني

دانش پايگي •

کــه در آن کار و فعالیــت بــر تولیــد کاال و خدمــات بــا فنــاوري بــاال، اطالعــات و ارتباطــات، خدمــات مالــي 
و مولــد، تولیــد و جــذب علــم و فنــاوري بــراي توســعه پایــدار ملــي اســتوار خواهــد شــد. معیــار دانش پایگــي بــا 
دو شــاخص میــزان وابســتگي بــه تولیــد، توزیــع و مصــرف دانــش و اطالعــات و بــاال بــودن نســبت کارکنــان 

بــا تحصیــالت بــاال بــه ســایر کارکنــان یــک فعالیــت ســنجیده خواهــد شــد.
تناسب فعاليت با مرکزيت در مقياس منطقه اي •

ایفــاي نقــش مرکزیــت منطقــه کالن شــهري، الزاماتــي را بــراي کالن شــهر، ایجــاد مي کنــد. ایــن الزامــات 
ــاخص  ــا ش ــن ب ــود. بنابرای ــد ب ــه کالن شــهري خواه ــاس منطق ــر در مقی ــزي و برت ــاي مرک ــرش فعالیت ه پذی

ــه اي ســنجیده مي شــود. ــدرج در اســناد توســعه منطق ــه اي من ــر منطق وجــود فعالیت هــاي برت
تناسب فعاليت با مرکزيت در مقياس ملي •

ایــن معیــار نیــز به نوعــی الــزام آمادگــي تهــران را در پذیــرش ایفــاي نقــش ملــي نشــان مي دهــد. ایــن 
ــا شــاخص وجــود فعالیت هــا و خدمــات مرکــزي ملــي ســنجیده مي شــود. معیــار نیــز ب

تناسب فعاليت با مرکزيت روابط فراملي •

o  ــوان رقابتــي تهــران یکــي از معیار هــاي ــه دلیــل ارتقــاء ت مرکزيــت80: تمرکــز فعالیت هــاي بین المللــي ب

ــان  ــاي فرم ــي کارکرد ه ــاي بین الملل ــا مقیاس ه ــن فعالیت ه ــد. ای ــمار مي آی ــه ش ــی ب ــم جهان گرای مه
و کنتــرل، خدمــات مالــي، حرفــه اي، گردشــگري و فرهنگــي و دفاتــر مرکــزي شــرکت هاي چندملیتــي81 
ــي،  ــان مال ــز فرم ــي مراک ــاي بین الملل ــتي از فعالیت ه ــود فهرس ــار باوج ــن معی ــد. ای ــمار مي آین ــه ش ب

80. centrality
81. Multi-National Corporations)TNC(
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خدمــات، تولیــد و بازاریابــي پیگیــری مي شــود.
o  پيوند هــاي فراملــي82: ایــن معیــار بــه معنــي ایفــاي ســهم باالتــر نقش جهانــي بــه نســبت نقــش ملــي

تهــران اســت. ایــن معیــار بــا شــاخص جهت گیــري خارجــي فعالیت هــا مبتنــي بــر تقاضــاي بازار هــاي 
جهانــي مي توانــد ســنجیده شــود.

o  ارتباط پذيــری83: ایــن معیــار نشــان مي دهــد میــزان تعامــل یــک شــهر بــا دیگــر نقــاط شــهري دنیــا
ــي  ــبکه جهان ــهر هاي ش ــر ش ــا دیگ ــل ب ــداق تعام ــاي مص ــي فعالیت ه ــود برخ ــت. وج ــزان اس ــه می چ
ماننــد هتل هــا، فعالیت هــاي مرتبــط بــا حمل ونقــل و بازار هــاي بــورس بین المللــي مي توانــد 

ــد. ــه شــمار آی ــان ب ــا دیگــر شــهر هاي جه ــل ب ــوان تعام ــاي ت ــوان و ارتق شــاخص ت
o  ــظ ــاي حف ــه دغدغه ه ــري و البت ــات بازیگ ــي از الزام ــی، یک ــد جهان گرای ــوري: در فراین ــت مح هوي

ارزش هــاي فرهنگــي و هنــري، تأکیــد بــر فعالیت هایــي اســت کــه بتوانــد جریــان نشــر هویــت و نیــز 
جــذب بازار هــاي گردشــگري را بــارز کنــد. شــاخص وجــود و تقویــت فعالیت هایــي کــه تــوان فرهنگــي 
ــي  ــود. فعالیت های ــنجیده مي ش ــذارد، س ــش بگ ــه نمای ــی ب ــاي جهان گرای ــران را در فض ــري ته - هن
ــد. ــن جمله ان ــوند، از ای ــناخته می ش ــي ش ــگري و فرهنگ ــري، گردش ــاي هن ــه فعالیت ه ــه زیرمجموع ک

o  ــدارك ظرفیت هــاي گردشــگر پذیری و تقویــت گردشــگرپذيری: ایفــاي نقش هایــي جهانــي مســتلزم ت
فعالیت هــاي مرتبــط بــا ایــن حــوزه اســت. ایــن معیــار یکــي از اصــول برنامه ریــزي شــهر هاي جهانــي 
بــه شــمار مي آیــد. شــاخص وجــود فعالیت هــاي مرتبــط بــا گردشــگري ایــن معیــار را پیگیــری مي کنــد.

o  ــود ــه خ ــري ک ــوم رقابت پذی ــي مفه ــبکه اي بین الملل ــه ش ــي، در جامع ــاي جهان ــري: در فض رقابت پذي
ــت.  ــرده اس ــي پیداک ــي اساس ــد، اهمیت ــمار مي آی ــه ش ــي ب ــهر هاي جهان ــدي ش ــراي رتبه بن ــاري ب معی
ــاي  ــاس تقاضا ه ــر اس ــات ب ــد کاال و خدم ــي تولی ــري را توانای ــا84 رقابت پذی ــه اروپ ــیون اتحادی کمیس
ــي شــهر ها و مناطــق  ــی توانای ــا به طورکل ــدار و ی ــاال و پای ــد ب ــدارك ســطح درآم ــا ت ــوأم ب ــرزي ت فرام
ــهری و  ــرا ش ــاي ف ــرض رقابت ه ــه در مع ــغل درحالی ک ــاال و ش ــبي ب ــاي نس ــش درآمد ه ــراي آفرین ب

ــد. ــف مي کنن ــتند، تعری ــرزي هس فرام
ــاال ایــن معیــار  ــا مزیــت نســبي، تــوان تولیــد بــاال و تــوان ایجــاد ارزش افــزوده ب شــاخص هاي تناســب ب

ــد. ــن مي کن را تعیی
o  ــهر هاي ــبکه، ش ــي ش ــازار رقابت ــو و ب ــي از یک س ــادي بین الملل ــود اقتص ــرمايه پذيری: در دوران رک س

ــر  ــرمایه پذی ــهر هاي س ــدرت کالن ش ــي، ق ــي و داخل ــرمایه هاي خارج ــذب س ــوان ج ــاء ت ــي، ارتق جهان
ــرمایه گذاري  ــر س ــري کم ت ــا خطرپذی ــهر هاي ب ــادي، ش ــود اقتص ــد داد. در دوران رک ــان خواهن را نش
ــذب  ــوان ج ــا ت ــاي ب ــود فعالیت ه ــا شــاخص وج ــن ب ــرد. بنابرای ــد ک ــا خواهن ــري را ایف ــش پررنگ ت نق

ــد. ــد ش ــنجیده خواهن ــر س ــي باالت ــي و خارج ــرمایه هاي داخل س

82. externality
83. connectivity
84. EU
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جدول ۲: چارچوب معیار هاي شناسایي مشاغل متجانس/ نامتجانس

شاخص هاگونه بندي خرد معيارهاگونه بندي کالن معيارها
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پايداري محيطي
نسبت میزان تولید پسماند و پساب به میزان تصفیه بازیافت.- خود پاالیی محیطي

کیفیت محیط
میزان آالیندگي )خاك، آب،  هوا، صوت،  بصري(،- 
میزان پاالیندگي )بهبود کیفیت هاي محیطي(.- 

میزان تأثیر بر ارتقاي توانایي اجتماعي.- کیفیت اجتماعيعدالت اجتماعي

پايداري
زندگي اقتصادي

کارایي اقتصادي مبتني بر 
منطق اقتصاد فضا

میزان زمین بر بودن فعالیت ها،- 
توان تمرکزگرایي / تمایل به توزیع فعالیت ها.- 

میزان توانایي تأمین نیازهاي شهري در سطح محله اي و ناحیه اي.- خوداتکایي

وابستگي هاي شغلي و 
زنجیره اي تولیدي

ــي -  ــاي درون ــره اي از فعالیت ه ــد در زنجی ــاد درآم ــزوده و ایج ــاد ارزش اف ــوان ایج ت
شــهر.

ماهيت کالن شهري
تناسب فعالیت با ماهیت 

کالن شهر
ــي، -  ــات اداري، مال ــري خدم ــي و راهب ــي حکمران ــاي توانای ــر ارتق ــر ب ــزان تأثی می

ــهري. ــي کالن ش ــطح نواح ــي در س ــي و اجتماع فرهنگ
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حرکت به سوی 
دانش پايگي

دانش پایگي
نسبت باالي کارکنان با تحصیالت عالي به سایر کارکنان،- 
میزان اتکا به فناوري هاي باال و متوسط باال.- 

مرکزيت در مقياس 
منطقه اي

تناسب فعالیت با مرکزیت 
در مقیاس منطقه اي

عملکرد برتر در سطح منطقه اي.- 

مرکزيت در مقياس ملي
تناسب فعالیت با مرکزیت 

در مقیاس ملي
عملکرد برتر در سطح ملي.- 

مرکزيت روابط فراملي

میزان تأثیر بر ارتقاي توانایي کنترل و هدایت روابط فراملي.- مرکزیت

توان جذب تقاضاي بازارهاي جهاني.- پیوندهاي فراملي

توان ارتباط مؤثر با شبکه شهرهاي جهاني.- ارتباط پذیری

میزان تأثیر بر ارتقاي توان فرهنگي.- هویت محوري

میزان تأثیر بر ارتقاي توان اقامتي، پذیرایي و گردشگري.- گردشگر پذیری

رقابت پذیري
تناسب با مزیت نسبي،- 
توان بازاریابي و تولید در فضاي اقتصاد جهاني.- 

توان جذب سرمایه هاي داخلي و خارجي.- سرمایه پذیری

منبع: مهندسین مشاور نقش جهان ـ پارس )1391(

4- شناسايي فعاليت های )مشاغل و صنايع( مزاحم

ــاي  ــته معیاره ــه دودس ــایی ب ــای شناس ــس، معیاره ــس و نامتجان ــاي متجان ــایي فعالیت ه ــور شناس به منظ
ــوند. ــته بندي  مي ش ــس دس ــاي نامتجان ــن فعالیت ه ــاي تعیی ــس و معیاره ــاي متجان ــن فعالیت ه تعیی
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4-1- معيار ها و شاخص هاي شناسايي فعاليت هاي نامتجانس

ایــن دســته از معیارهــا تنهــا مختــص بــه معیار هــا و شــاخص هاي الــزام تأمیــن نیاز هــاي درونــي ـ ذاتــي 
مي شــود و دربرگیرنــده خــرد معیارهــاي »خــود پاالیــی محیطــي«، »کیفیــت محیطــي« و »کارایــي اقتصــادي 

مبتنــي بــر منطــق اقتصــاد فضــا« مي شــود.
پايداري محيطي •

o  ــد ــاي مول ــار، فعالیت ه ــن معی ــاس ای ــر اس ــد، ب ــه ش ــر گفت ــه پیش ت ــي: چنان ک ــی محيط ــود پاالي خ

ــرار  ــس ق ــاي نامتجان ــزء فعالیت ه ــاال، ج ــه ب ــا هزین ــت ب ــا بازیاف ــت و ی ــل بازیاف ــماندهاي غیرقاب پس
مي گیرنــد،

o  کيفيــت محيطــي: بــر اســاس ایــن معیــار، فعالیت هــاي مولــد آلودگــي بــاال و مولــد پســماند و پســاب هاي

خطرنــاك به عنــوان فعالیت هــاي نامتجانــس انتخــاب مي شــوند.
پايداري زندگي اقتصادي •

o  ــه همچــون ــر اســاس شــاخص هاي پیش گفت ــا: ب ــاد فض ــق اقتص ــر منط ــي ب ــادي مبتن ــي اقتص کاراي

ــاي  ــدي از صرفه ه ــد در بهره من ــل تولی ــن عوام ــیني بی ــي  جانش ــا و توانای ــري فعالیت ه ــزان زمین ب می
ــات  ــاس، تأسیس ــع بزرگ مقی ــت، صنای ــت و صنع ــاس و کش ــاورزي بزرگ مقی ــاي کش ــع، فعالیت ه تجم
ــر آن  ــزات شــهري، برخــي از خدمــات عمده فروشــي کاالهــاي واســطه اي، ماشــین آالت و نظای و تجهی
ــد. ــرار مي گیرن ــس ق ــاي نامتجان ــاغل و فعالیت ه ــزء مش ــل،  ج ــي حمل ونق ــتیباني و کمک ــات پش و خدم

4-2- معيار ها و شاخص هاي شناسايي فعاليت هاي متجانس

ــي -  ــاي درون ــن نیاز ه ــزام تأمی ــاخص هاي ال ــا و ش ــترده اي از معیار ه ــف گس ــا طی ــته از معیاره ــن دس ای
ــاي  ــا، فعالیت ه ــن معیاره ــاس ای ــر اس ــود. ب ــامل مي ش ــي را ش ــاي بیرون ــق مأموریت ه ــزام تحق ــي و ال ذات

ــوند. ــن مي ش ــهر تعیی ــت ش ــا مأموری ــق ب ــاز و منطب ــس موردنی متجان
الف ـ معيار ها و شاخص هاي الزام تأمين نياز هاي دروني ـ ذاتي

الف ـ 1 ـ پايداري شهري
عدالت اجتماعي •

o  ــي ــي و تفریح ــي، ورزش ــي، فرهنگ ــات آموزش ــل خدم ــي از قبی ــته فعالیت های ــي: دس ــت اجتماع کيفي

ــون  ــا چ ــن فعالیت ه ــي از ای ــد. برخ ــي تأثیرگذارن ــت اجتماع ــر کیفی ــه ب ــتند ک ــی هس ــه عوامل ازجمل
ــي  ــتند و فعالیت های ــي هس ــات اجتماع ــد کیفی ــی مول ــف به نوع ــاي مختل ــي در دوره ه ــات آموزش خدم

ــد. ــي اثرگذارن ــت اجتماع ــاي کیفی ــر ارتق ــي و تفریحــي ب ــون ورزش چ
پايداري زندگي اقتصادي •

o  ــهري ــاي ش ــن نیاز ه ــه تأمی ــه ب ــد ک ــي مي کن ــي را معرف ــته فعالیت های ــار دس ــن معی ــي: ای خوداتکاي

روزمــره و پایــه اي شــهروندان مي پردازنــد. بــر ایــن اســاس خدمــات خرده فروشــي، آموزشــي، بهداشــتي 
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و درمانــي، فرهنگــي، ورزشــي و تفریحــي و ســایر فعالیت هــاي خدماتــي توســعه انســان و رفــاه شــخصي 
ــوان توســط  ــه فعالیت هایــي هســتند کــه مي ت ــه اي و ناحیــه شــهري ازجمل در مقیــاس عملکــردي محل

ایــن معیــار پیگیــری کــرد،
o  ــزوده و ایجــاد ــه باعــث ایجــاد ارزش اف ــي ک ــدي: فعالیت های ــره اي تولي ــغلي و زنجي ــتگي هاي ش وابس

ــر  ــد. ب ــرار مي گیرن ــته بندي ق ــن دس ــتند، در ای ــهر هس ــي ش ــاي درون ــره اي از فعالیت ه ــد در زنجی درآم
ایــن اســاس »صنایــع بــا مقیــاس کوچــک و متوســط )SMEs(«، خدمــات »ســاختماني«، »عمده فروشــي 
و خرده فروشــي«، »جهانگــردي و اقامتــي«، »حمل ونقــل و ارتباطــي«، »مالــي و بیمــه«، »فنــي، علمــي 
ــم در درون  ــط باه ــاي مرتب ــره اي از فعالیت  ه ــل ایجــاد زنجی ــه دلی ــي« ب ــه اي« و »اداري و صنف و حرف

ــد. ــرار مي گیرن ــا ق ــن دســته از فعالیت ه شــهرها جــزء ای
الف ـ 2 ـ ماهيت کالن شهري

تناسب فعاليت با ماهيت کالن شهر •

ــاي  ــده کارکرد ه ــود دربرگیرن ــردي خ ــاس عملک ــه مقی ــه ب ــا توج ــران ب ــهري ته ــاي کالن ش فعالیت ه
حکمرانــي و راهبــري خدمــات اداري، مالــي، فرهنگــي و اجتماعــي هســتند. بــر ایــن اســاس فعالیت هــاي برتــر 
در زمینه هــاي خدمــات »جهانگــردي و اقامتــي«، »حمل ونقــل و ارتباطــي«، »مالــي و بیمــه«، »فنــي، علمــي و 
حرفــه اي«، »اداري، صنفــي و سیاســي«، »آمــوزش عالــي«، »بهداشــتي و درمانــي« و »فرهنگــي« کــه راهبــري 

ــد. ــرار مي گیرن ــا ق ــته فعالیت ه ــن دس ــد، در ای ــر عهده دارن ــه را ب ــاي پیش گفت ــرل فعالیت ه و کنت
ب ـ معيار ها و شاخص هاي تحقق مأموريت هاي بيروني

حرکت به سوي دانش پايگي •

o  ــع و ــد، توزی ــاس تولی ــر اس ــتقیم ب ــور مس ــه، به ط ــاي دانش پای ــر OECD فعالیت ه ــي: ازنظ دانش پايگ

مصــرف دانــش و اطالعــات شــکل گرفته اند و شــامل صنایــع بــا فنــاوري بــاال و متوســط بــاال و خدماتــي 
ــي و اقتصــاد  ــي دانش پایگ ــت کل ــود. در حال ــي و پژوهشــي مي ش ــه، حقوق ــي، بیم ــي، ارتباط ــون مال چ
مبتنــي بــر دانــش، بــا اطالعــات و ارتباطــات رابطــه تنگاتنــگ دارد. توســعه ایــن فعالیت هــا تعامــل بــا 

اقتصــاد جهانــي و حفــظ محیط زیســت و کیفیــت زندگــي را بــه همــراه دارد.
ــات  ــن« و خدم ــاي نوی ــر فناوري ه ــي ب ــع مبتن ــامل »صنای ــه ش ــاي دانش پای ــاس، فعالیت ه ــن اس ــر ای ب
»حمل ونقــل و ارتباطــي«، »مالــي و بیمــه«، »فنــي، علمــي و حرفــه اي«، »اداري و سیاســي«، »آمــوزش 
ــاي  ــش و فناوري ه ــر دان ــي ب ــي مبتن ــه داراي ماهیت ــود ک ــي« مي ش ــي« و »فرهنگ ــطه و عال متوس
نویــن هســتند و به طورکلــی نیــروي انســاني کمتــري جــذب مي کننــد و باعــث رشــد اقتصــادي بــاال و 

ــوند. ــزوده مي ش ارزش اف
مرکزيت در مقياس منطقه اي •

o  تناســب فعاليــت بــا مرکزيــت در مقيــاس منطقــه اي: ایــن معیــار بــه پذیــرش فعالیت هــاي مرکــزي و
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برتــر در مقیــاس منطقــه شــهري اشــاره دارد. بــر ایــن اســاس فعالیت هــاي برتــر در زمینه هــاي خدمــات 
ــه اي«،  ــي و حرف ــي، علم ــه«، »فن ــي و بیم ــي«، »مال ــل و ارتباط ــي«، »حمل ونق ــردي و اقامت »جهانگ
ــت  ــي« و »فرهنگــي« کــه مرکزی ــي«، »بهداشــتي و درمان »اداري، صنفــي و سیاســي«، »آمــوزش عال

ــد. ــرار مي گیرن ــا ق ــته فعالیت ه ــن دس ــد، در ای ــر عهده دارن ــه اي را ب ــاي منطق فعالیت ه
مرکزيت در مقياس ملي •

o  تناســب فعاليــت بــا مرکزيــت در مقيــاس ملــي: چنان کــه گفته شــد این معیــار بــه پذیــرش فعالیت هایي

ــا  ــر ب ــر ایــن اســاس فعالیت هــاي برت ــد. ب ــه ایفــاي نقــش در ســطح ملــي مي  پردازن ارتبــاط دارد کــه ب
عملکــرد ســطح ملــي در زمینه هــاي خدمــات »حمل ونقــل و ارتباطــي«، »مالــي و بیمــه«، »فنــي، علمــي 
و حرفــه اي«، »اداري، صنفــي و سیاســي«، »آمــوزش عالــي«، »بهداشــتي و درمانــي« و »فرهنگــي« کــه 

ــد. ــرار مي گیرن ــن دســته فعالیت هــا ق ــد، در ای ــر عهده دارن ــي را ب ــت فعالیت هــاي مل مرکزی
مرکزيت روابط فراملي •

o  ــد ــری مي کن ــي را پیگی ــاس عملکــردي بین الملل ــا مقی ــا ب ــار آن دســته از فعالیت ه ــن معی ــت: ای مرکزي

ــات  ــاس خدم ــن اس ــر ای ــد. ب ــر دارن ــي تأثی ــط فرامل ــت رواب ــرل و هدای ــي کنت ــاي توانای ــر ارتق ــه ب ک
ــي«  ــه اي«، »اداري« و »فرهنگ ــي و حرف ــي، علم ــه«، »فن ــي و بیم ــي«، »مال ــل و ارتباط »حمل ونق
ــرار  ــا ق ــته فعالیت ه ــن دس ــوند، در ای ــي مي ش ــاس بین الملل ــي در مقی ــوان رقابت ــاء ت ــث ارتق ــه باع ک

مي گیرنــد،
o  پيوند هــاي فراملــي: ایــن معیــار بــه فعالیت هــاي مبتنــي بــر تقاضــاي بازار هــاي جهانــي و تــوان جــذب

آن ارتبــاط پیــدا مي کنــد. بــر ایــن اســاس فعالیت  هایــي انتخــاب مي شــوند کــه باعــث افزایــش ســطح 
نقــش فراملــي مي شــوند. خدمــات »جهانگــردي و اقامتــي«، »حمل ونقــل و ارتباطــي«، »مالــي و بیمــه«، 

»فنــي، علمــي و حرفــه اي« و »اداري« ازجملــه ایــن فعالیت هــا محســوب مي شــوند،
o  ــا ــهر ب ــک ش ــاط ی ــش ارتب ــه برافزای ــت ک ــي اس ــده فعالیت های ــار، تعیین کنن ــن معی ــری: ای ارتباط پذي

ــد. وجــود فعالیت هایــي  چــون خدمــات »جهانگــردي و اقامتــي«،  ــر دارن ــا تأثی دیگــر نقــاط شــهري دنی
ــبکه  ــهر هاي ش ــر ش ــا دیگ ــاط ب ــداق ارتب ــه« و »اداري« مص ــي و بیم ــي«، »مال ــل و ارتباط »حمل ونق

ــتند، ــهري هس ــالت بین ش ــش تعام ــي و افزای جهان
o  ــوان فرهنگــي را در فضــاي ــد ت ــه بتوانن ــد دارد ک ــي تأکی ــر فعالیت های ــار ب ــن معی ــوري: ای ــت مح هوي

جهانــي بــه نمایــش بگــذارد و در ارتقــاي آن تأثیــر داشــته باشــند. خدماتــي چــون آموزشــي، فرهنگــي، 
ــا هســتند، ــن فعالیت ه ــه  ای ورزشــي و تفریحــي ازجمل

o  گردشــگر پذيری: ایــن معیــار وجــود فعالیت هــاي گردشــگري و تقویــت فعالیت هــاي مرتبــط بــا

ــل و  ــي«، »حمل ونق ــردي و اقامت ــات »جهانگ ــاس خدم ــن اس ــر ای ــد. ب ــری مي کن ــوزه را پیگی ــن ح ای
ارتباطــي«، »مالــي و بیمــه«، »فرهنگــي« و »ورزشــي و تفریحــي« کــه به عنــوان خدمــات و تســهیالت 
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ــا  ــته فعالیت ه ــن دس ــي محســوب  مي شــوند، در ای ــي، رفاهــي و عموم ــاي اقامت گردشــگري در زمینه ه
ــد، ــرار مي گیرن ق

o  ــبي ــت نس ــا مزی ــه ب ــردازد ک ــاغلي مي پ ــا و مش ــایي فعالیت ه ــه شناس ــار ب ــن معی ــري: ای رقابت پذي

ــاد  ــي را ایج ــاد جهان ــاي اقتص ــاال در فض ــد ب ــي و تولی ــوان بازاریاب ــد و ت ــب دارن ــهر تناس ــه و ش منطق
ــا مقیــاس کوچــک و متوســط )SMEs(«، خدمــات »حمل ونقــل  ــر ایــن اســاس »صنایــع ب مي کننــد. ب
ــوان رقابت پذیــري  و ارتباطــي«، »مالــي و بیمــه« و »فنــي، علمــي و حرفــه اي« کــه باعــث افزایــش ت

ــتند، ــا هس ــن فعالیت ه ــه  ای ــوند،  ازجمل مي ش
o  ــذب ــوان ج ــاي ت ــث ارتق ــه باع ــد ک ــي مي کن ــي را معرف ــته فعالیت های ــار دس ــن معی ــرمايه پذيری: ای س

ــا  ــن فعالیت ه ــوند. ای ــهرها مي ش ــرمایه پذیری ش ــدرت س ــه ق ــي و درنتیج ــي و داخل ــرمایه هاي خارج س
ــا مقیــاس کوچــک و متوســط )SMEs(«، خدمــات  ــع ب ــد از »صنای ــي عبارت ان در یــک دســته بندي کل

»حمل ونقــل و ارتباطــي«، »مالــي و بیمــه« و »فنــي، علمــي و حرفــه اي«.
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جدول 3: چارچوب معیار هاي شناسایي مشاغل متجانس/ نامتجانس

دسته بندي کالن فعاليت هاگونه بندي خرد معيارهاگونه بندي کالن معيارها

ني
رو

ي د
ها

ياز
ن ن

أمي
م ت

لزا
- ا

ف
ال

ري
شه

ي 
دار

پای

پایداري محیطي
فعالیت هاي مولد پسماند هاي غیرقابل بازیافت و یا بازیافت با هزینه باال- خود پاالیی محیطي

کیفیت محیط
فعالیت هاي مولد آلودگي باال- 
فعالیت هاي مولد پسماند و پساب هاي خطرناك- 

کیفیت اجتماعيعدالت اجتماعي
خدمات آموزشي- 
خدمات فرهنگي- 
خدمات ورزشي و تفریحي- 

پایداري زندگي 
اقتصادي

کارایي اقتصادي مبتني بر منطق 
اقتصاد فضا

کشاورزي بزرگ مقیاس و کشت و صنعت- 
صنایع بزرگ مقیاس- 
تأسیسات و تجهیزات شهري- 
خدمات عمده فروشي- 
خدمات حمل ونقل و ارتباطي- 

خوداتکایي

خدمات خرده فروشي- 
خدمات آموزشي- 
خدمات بهداشتي و درماني- 
خدمات فرهنگي- 
خدمات ورزشي و تفریحي- 

وابستگي هاي شغلي و زنجیره اي 
تولیدي

 -)SMEs( صنایع با مقیاس کوچک و متوسط
خدمات ساختمان- 
خدمات عمده فروشي و خرده فروشي- 
خدمات جهانگردي و اقامتي- 
خدمات حمل ونقل و ارتباطي- 
خدمات مالي و بیمه- 
خدمات فني،  علمي و حرفه اي- 
خدمات اداري، صنفي و سیاسي- 

تناسب فعالیت با ماهیت کالن شهرماهیت کالن شهري

خدمات جهانگردي و اقامتي- 
خدمات حمل ونقل و ارتباطي- 
خدمات مالي و بیمه- 
خدمات فني،  علمي و حرفه اي- 
خدمات اداري، صنفي و سیاسي- 
خدمات آموزشي عالي- 
خدمات بهداشتي و درماني- 
خدمات فرهنگي- 

ني
رو

 بي
ي

ها
ت 

وري
مأم

ق  
لفي

م ت
لزا

- ا
ب

دانش پایگيحرکت به سوی دانش پایگي

صنایع مبتني بر فناوري هاي نوین- 
خدمات حمل ونقل و ارتباطي- 
خدمات مالي و بیمه- 
خدمات فني،  علمي و حرفه اي- 
خدمات اداري و سیاسي- 
خدمات آموزشي متوسطه و عالي- 
خدمات فرهنگي- 

مرکزیت در مقیاس 
منطقه اي

تناسب فعالیت با مرکزیت در 
مقیاس منطقه اي

خدمات جهانگردي و اقامتي- 
خدمات حمل ونقل و ارتباطي- 
خدمات مالي و بیمه- 
خدمات فني،  علمي و حرفه اي- 
خدمات اداري، صنفي و سیاسي- 
خدمات آموزشي عالي- 
خدمات بهداشتي و درماني- 
خدمات فرهنگي- 
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دسته بندي کالن فعاليت هاگونه بندي خرد معيارهاگونه بندي کالن معيارها

ني
رو

 بي
ي

ها
ت 

وري
مأم

ق 
لفي

م ت
لزا

- ا
ب

مرکزیت در مقیاس ملي
تناسب فعالیت با مرکزیت در 

مقیاس ملي

خدمات حمل ونقل و ارتباطي- 
خدمات مالي و بیمه- 
خدمات فني،  علمي و حرفه اي- 
خدمات اداري، صنفي و سیاسي- 
خدمات آموزشي عالي- 
خدمات بهداشتي و درماني- 
خدمات فرهنگي- 

مرکزیت روابط فراملي

مرکزیت

خدمات حمل ونقل و ارتباطي- 
خدمات مالي و بیمه- 
خدمات فني،  علمي و حرفه اي- 
خدمات فرهنگي- 
خدمات اداري- 

پیوندهاي فراملي

خدمات جهانگردي و اقامتي- 
خدمات حمل ونقل و ارتباطي- 
خدمات مالي و بیمه- 
خدمات فني،  علمي و حرفه اي- 
خدمات اداري- 

ارتباط پذیری

خدمات جهانگردي و اقامتي- 
خدمات حمل ونقل و ارتباطي- 
خدمات مالي و بیمه- 
خدمات اداري- 

هویت محوري
خدمات آموزشي- 
خدمات فرهنگي- 
خدمات ورزشي و تفریحي- 

گردشگر پذیری

خدمات جهانگردي و اقامتي- 
خدمات حمل ونقل و ارتباطي- 
خدمات مالي و بیمه- 
خدمات فرهنگي- 
خدمات ورزشي و تفریحي- 

رقابت پذیري

 -)SMEs( صنایع با مقیاس کوچک و متوسط
خدمات حمل ونقل و ارتباطي- 
خدمات مالي و بیمه- 
خدمات فني،  علمي و حرفه اي- 

سرمایه پذیری

 -)SMEs( صنایع با مقیاس کوچک و متوسط
خدمات جهانگردي و اقامتي- 
خدمات حمل ونقل و ارتباطي- 
خدمات مالي و بیمه- 
خدمات فني،  علمي و حرفه اي- 

معیارهاي موجد تجانس و 
فعالیت هاي مرتبط با آن ها

معیارهاي موجد عدم تجانس و 
فعالیت هاي مرتبط با آن ها

منبع: مهندسین مشاور نقش جهان ـ پارس )1391(
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5- دسته بندي فعاليت ها )مشاغل و صنايع( نامتجانس

ــد ـ و  ــی ش ــین معرف ــد پیش ــه در بن ــس ـ ک ــاي متجان ــایي فعالیت ه ــه شناس ــش از مطالع ــن بخ در ای
ــت  ــادي )فهرس ــاي اقتص ــدي فعالیت ه ــي طبقه بن ــاختار تفصیل ــه س ــه ب ــا توج ــا ب ــرد آن ه ــته بندی خ دس

ــود. ــه ش ISIC(85 ارائ
دسته بندي این مشاغل و فعالیت ها را مي توان در دو سطح به شرح زیر انجام داد:

الــف- دســته بندی مشــاغل و فعاليت هــاي متجانــس بــر مبنــاي معيارهــاي تجانــس يــا عــدم 
تجانــس آن ها

هــر یــک از معیارهــاي معرفي شــده دربندهــای پیشــین به عنــوان عامــل موجــد تجانــس یــا عــدم تجانــس، 
ــه  ــا توج ــا را ب ــاغل و فعالیت ه ــوان مش ــن مي ت ــد؛ بنابرای ــي مي کنن ــاغل را معرف ــا و مش ــته اي از فعالیت ه دس

بــه ایــن معیارهــا دســته بندي و معرفــي کــرد.
ــردي و  ــدي، کارک ــوه کالب ــاي وج ــر مبن ــس ب ــاي متجان ــاغل و فعاليت ه ــته بندی مش ب- دس

ــا ــس آن ه ــا عــدم تجان ــس ي ــد تجان ــاي موج ــتي معياره محيط زيس
ــه  ــا توجــه ب ــوان ب ــا عــدم تجانــس مشــاغل و فعالیت هــا را مي ت هریــک از معیارهــاي موجــود تجانــس ی

ــدول 4(: ــرارداد )ج ــاوت ق ــته هاي متف ــا در دس ــتي آن ه ــا محیط زیس ــردي ی ــه کالبدي، کارک ــت وج اهمی
عوامل کالبدي موجد تجانس: •

ــط  ــت رواب ــي و مرکزی ــاس فرامل ــت در مقی ــه اي،  مرکزی ــاس منطق ــت در مقی ــاي مرکزی ــه معیاره ازآنجاک
فراملــي تعیین کننــده انــدازه و مقیــاس فعالیت هــا هســتند، مي تــوان آن هــا را در دســته عوامــل کالبــدي موجــد 

تجانــس قــرارداد.
عوامل کارکردي موجد تجانس: •

پایــداري زندگــي اقتصــادي، ماهیــت کالن شــهري و حرکــت به ســوی دانش پایگــي معیارهــاي ســاماندهي 
ــار  ــته معی ــه در دس ــي ـ ک ــت اجتماع ــار کیفی ــرد معی ــد. خ ــمار مي آین ــه ش ــا ب ــاغل و فعالیت ه ــردي مش کارک

ــرار دارد. ــز در ایــن دســته ق ــرد نی ــرار مي گی ــت اجتماعــي ـ ق کالن عدال
عوامل محيط زيستي موجد عدم تجانس: •

ــط  ــت محی ــر کیفی ــر ب ــی محیطــي و تأثی ــار خــرد خــود پاالی ــا دو معی ــداري محیطــي ـ ب ــار کالن پای معی
ــد. ــي مي کن ــتی را معرف ــی زیس ــه محیط ــا از وج ــاغل و فعالیت ه ــس مش ــدم تجان ــود ـ ع ــری می ش پیگی

http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=17 نسخه 3.1 برگرفته از سایت ISIC Rev 85. بر اساس
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 جدول 4: معرفي عوامل کالبدي، کارکردي و محیط زیستي موجد تجانس

معيارهاي کالبدي
مرکزیت در مقیاس منطقه اي

مرکزیت در مقیاس ملي
مرکزیت روابط فراملي

معيارهاي کارکردي

عدالت اجتماعي
پایداري زندگي اقتصادي

ماهیت کالن شهری
حرکت به سوی دانش پایگي

پایداري محیطيمعيارهاي محيط زيستي

 منبع: مهندسین مشاور نقش جهان ـ پارس )1391(

در ایــن بنــد دســت بنــدي مشــاغل و فعالیت هــاي متجانــس و نامتجانــس بــر اســاس هــردو ســطح دســته بندی 
پیش گفتــه انجــام می شــود. به کارگیــري کدهــاي دورقمــي یــا ســه رقمي فهرســت ISIC نیــز بســته بــه همگونــی 

فعالیت هــا در هریــک از کدهــاي ایــن فهرســت نســبت بــه معیارهــاي پیش گفتــه انجــام مي شــود.

کالبدي موجد  بر اساس عوامل  5-1- معرفي دسته نخست مشاغل متجانس: مشاغل متجانس 
تجانس

ــر چنیــن  ــه تفکیــک در زی ــوان ب ــر اســاس معیار هــاي کالبــدي را مي ت فعالیت هــا و مشــاغل متجانــس ب
معرفــي کــرد:

الف- فعاليت هاي متجانس بر اساس معيار مرکزيت در مقياس منطقه اي
ــار مرکزیــت  ــا معی ــوان هریــک از دســته هاي کالن فعالیت هــاي متناســب ب ــا کمــک جــدول ISIC مي ت ب

در مقیــاس منطقــه اي را بــه شــرح زیــر چنیــن بیــان کــرد:
خدمات جهانگردي و اقامتي چون هتل، آپارتمان هتل،  متل،  مجتمع هاي جهانگردي و مانند آن ها. −
خدمات حمل ونقل و ارتباطي چون فعالیت هاي حمل ونقل زمیني،  هوایي و آبي و فعالیت هاي پشتیبان آن ها  −

و فعالیت هاي مربوط به پست و مخابرات.
و  − بیمه  فعالیت هاي مربوط  و  فعالیت هاي جنبي آن ها  و  مالي  بیمه شامل واسطه گري هاي  و  مالي  خدمات 

صندوق هاي بازنشستگي.
حقوقي،   − فعالیت هاي  توسعه،  و  تحقیق  خدمات  کامپیوتر،  خدمات  چون  حرفه اي  و  علمي  فني،   خدمات 

حسابداري،  دفترداري،  حسابرسي،  مشاوره مالیاتي، معماري، مهندسي و مانند آن ها.
خدمات اداري، صنفي و سیاسي چون فعالیت هاي مربوط به اداره امور کشور، فعالیت هاي سازمان هاي داراي  −

عضو و دفاتر مرکزي شرکت ها و کارخانه ها.
خدمات آموزشي عالي. −
خدمات بهداشتي و درماني. −
خدمات فرهنگي چون فعالیت های رادیو و تلویزیون و کارگزاران خبري. −
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جدول 5: معرفي مشاغل و فعالیت هاي متجانس بر اساس معیار مرکزیت در مقیاس منطقه ای

گونه بندي 
خرد معيار

شاخص ها
دسته بندي کالن 

فعاليت ها
)ISIC فعاليت هاي نامتجانس )با کمک جدول

ي
قه ا

نط
س م

قيا
ر م

ت د
زي

رک
ا م

ت ب
الي

فع
ب 

اس
تن

ــر -  ــرد برت عملک
ســطح   در 
ي منطقــه ا

و -  جهانگــردي  خدمــات 
اقامتــي

و -  حمل ونقــل  خدمــات 
ارتباطــي،

خدمات مالي و بیمه،- 
ــي و -  ــي،  علم ــات فن خدم

ــه اي، حرف
ــي و -  ــات اداري، صنف خدم

سیاســي،
خدمات آموزشي عالي،- 
و -  بهداشــتي  خدمــات 

نــي، درما
خدمات فرهنگي.- 

مهمان ســراهاي -  جهانگــردي،  مجتمع هــاي  هتــل،  متــل،   آپارتمــان  هتــل، 
،)551( جهانگــردي 

حمل و نقل از طریق راه آهن بین شهري )601(،- 
سایر حمل و نقل زمیني ـ به جز راه آهن بین شهري )60۲(،- 
حمل و نقل آبي )61(،- 
حمل و نقل هوایي )6۲(،- 
حمل ونقــل  و  فعالیت هــاي  آژانس هــاي -  و  کمکــی  پشــتیباني   فعالیت هــاي 

،)6309 و   6304( مســافرتي 
پست و مخابرات )64(،- 
واسطه گري هاي مالي به جز بیمه و صندوق هاي بازنشستگي )65(،- 
بیمه و بازنشستگي به جز تأمین اجتماعي اجباري ـ بیمه گري )66(،- 
فعالیت هاي جنبي واسطه گري هاي مالي چون بورس اوراق بهادار )67(،- 
کامپیوتر و فعالیت هاي وابسته به آن )7۲(،- 
خدمات تحقیق و توسعه )73(،- 
فعالیت هــاي حقوقــي،  حســابداري،  -  فعالیت هــاي کار و کســب چــون  ســایر 

ــر آن )74(، ــي و نظای ــاري، مهندس ــي، معم ــاوره مالیات ــي،  مش ــرداري،  حسابرس دفت
اداره امور کشور و تعیین خط مشي اقتصادي و اجتماعي جامعه )751(،- 
اداره خدمات به جامعه به طورکلی چون امور خارجه )75۲1(،- 
فعالیت هــاي ســازمان هاي کاروکســب و کارفرمایــان و ســازمان هاي حرفــه اي - 

،)911(
فعالیت هاي اتحادیه هاي اصناف )91۲(،- 
فعالیت هــاي ســایر ســازمان هاي داراي عضــو چــون ســازمان هاي سیاســي - 

،)919۲(
دفاتر مرکزي شرکت ها و کارخانه ها )96(،- 
ادارات مرکزي بنیادها )97(،- 
آموزش عالي )803(،- 
فعالیت هاي بهداشتي براي انسان )8511 و 8515(،- 
فعالیت های رادیو و تلویزیون )9۲13(،- 
فعالیت هاي کارگزاران خبري )9۲۲(.- 

ـ  پارس )1391( منبع: مهندسین مشاور نقش جهان 

ب- فعاليت هاي متجانس بر اساس معيار مرکزيت در مقياس ملي
فعالیت هاي متجانس بر اساس این معیار را مي توان در زیر چنین فهرست کرد )جدول 6(:

خدمات حمل ونقل و ارتباطی چون فعالیت هاي حمل ونقل زمیني،  هوایي و آبي و فعالیت هاي پشتیبان آن ها  •
و فعالیت هاي مربوط به پست و مخابرات.

خدمات مالي و بیمه چون واسطه گري هاي مالي و فعالیت هاي جنبي آن ها و فعالیت هاي مربوط به بیمه و  •
صندوق هاي بازنشستگي.
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حقوقي،   • فعالیت هاي  توسعه،  و  تحقیق  خدمات  کامپیوتر،  خدمات  چون  حرفه اي  و  علمي  فني،   خدمات 
حسابداري،  دفترداري،  حسابرسي،  مشاوره مالیاتي، معماري، مهندسي و مانند آن ها.

سازمان هاي  • فعالیت هاي  کشور،  امور  اداره  به  مربوط  فعالیت هاي  شامل  سیاسي  و  صنفي  اداري،  خدمات 
حرفه اي داراي عضو و مانند آن ها.

خدمات آموزشي عالي. •
خدمات بهداشتي و درماني و •
خدمات فرهنگي چون فعالیت های رادیو و تلویزیون و کارگزاران خبري. •

جدول 6: معرفي مشاغل و فعالیت هاي متجانس بر اساس معیار مرکزیت در مقیاس ملي

گونه بندي 
خرد معيار

شاخص ها
دسته بندي کالن 

فعاليت ها
)ISIC فعاليت هاي نامتجانس )با کمک جدول

لي
س م

قيا
ر م

ت د
زي

رک
ا م

ت ب
الي

فع
ب 

اس
تن

ــر -  ــرد برت عملک
ــي ــطح مل در س

و -  حمل ونقــل  خدمــات 
ارتباطــي،

خدمات مالي و بیمه- 
ــي و -  ــي،  علم ــات فن خدم

ــه اي، حرف
ــي و -  ــات اداري، صنف خدم

سیاســي،
خدمات آموزشي عالي،- 
و -  بهداشــتي  خدمــات 

نــي، درما
خدمات فرهنگي.- 

حمل و نقل از طریق راه آهن بین شهري )601(،- 
سایر حمل و نقل زمیني ـ به جز راه آهن بین شهري )60۲(،- 
حمل و نقل آبي )61(،- 
حمل و نقل هوایي )6۲(،- 
حمل ونقــل  و  فعالیت هــاي  آژانس هــاي -  و  کمکــی  پشــتیباني   فعالیت هــاي 

،)6309 و   6304( مســافرتي 
پست و مخابرات )64(،- 
واسطه گري هاي مالي به جز بیمه و صندوق هاي بازنشستگي )65(،- 
بیمه و بازنشستگي به جز تأمین اجتماعي اجباري ـ بیمه گري )66(،- 
فعالیت هاي جنبي واسطه گري هاي مالي چون بورس اوراق بهادار )67(،- 
کامپیوتر و فعالیت هاي وابسته به آن )7۲(،- 
خدمات تحقیق و توسعه )73(،- 
فعالیت هــاي حقوقــي،  حســابداري،  -  فعالیت هــاي کار و کســب چــون  ســایر 

ــر آن )74(، ــي و نظای ــاري، مهندس ــي، معم ــاوره مالیات ــي،  مش ــرداري،  حسابرس دفت
اداره امور کشور و تعیین خط مشي اقتصادي و اجتماعي جامعه )751(،- 
اداره خدمات به جامعه به طورکلی چون امور خارجه )75۲1(،- 
فعالیت هــاي ســازمان هاي کاروکســب و کارفرمایــان و ســازمان هاي حرفــه اي - 

)911(
فعالیت هاي اتحادیه هاي اصناف )91۲(،- 
فعالیت هــاي ســایر ســازمان هاي داراي عضــو چــون ســازمان هاي سیاســي - 

،)919۲(
دفاتر مرکزي شرکت ها و کارخانه ها )96(،- 
ادارات مرکزي بنیادها )97(،- 
سازمان ها و هیئت هاي برون مرزي )99(،- 
آموزش عالي )803(،- 
فعالیت هاي بهداشتي براي انسان )8511 و 8515(،- 
فعالیت های رادیو و تلویزیون )9۲13(،- 
فعالیت هاي کارگزاران خبري )9۲۲(.- 

ـ  پارس )1391( منبع: مهندسین مشاور نقش جهان 



مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران 4۲

پ- فعاليت هاي متجانس بر اساس معيار مرکزيت در روابط فراملي
فعالیت هاي وابسته به این معیار و دسته بندی کالن فعالیت هاي متجانس وابسته به آن را مي توان به صورت 

زیر معرفي کرد )جدول 7(:
خدمات حمل ونقل و ارتباطی چون فعالیت هاي حمل ونقل زمیني،  هوایي و آبي و فعالیت هاي پشتیبان آن ها  •

و فعالیت هاي مربوط به پست و مخابرات،
خدمات مالي و بیمه چون واسطه گري هاي مالي و فعالیت هاي جنبي آن ها و فعالیت هاي مربوط به بیمه و  •

صندوق هاي بازنشستگي،
حقوقي،   • فعالیت هاي  توسعه،  و  تحقیق  خدمات  کامپیوتر،  خدمات  چون  حرفه اي  و  علمي  فني،   خدمات 

حسابداري،  دفترداري،  حسابرسي،  مشاوره مالیاتي، معماري، مهندسي و مانند آن ها،
خدمات اداري، صنفي و سیاسي، •
فعالیت هاي مربوط به اداره امور کشور چون فعالیت هاي مربوط به اداره امور کشور و فعالیت هاي سازمان هاي  •

حرفه اي داراي عضو،
خدمات فرهنگي چون فعالیت های رادیو، تلویزیون، کارگزاران خبري، کتابخانه ها، آرشیوها، موزه ها و مانند  •

آن ها،
خدمات اداري چون دفاتر مرکزي شرکت ها، کارخانه ها و سازمان هاي برون مرزي، •
خدمات جهانگردي و اقامتي چون هتل، آپارتمان هتل،  متل،  مجتمع هاي جهانگردي و مانند آن ها، •
خدمات آموزشي، •
خدمات ورزشي و تفریحي و •
رسانه هاي  • تکثیر  و  چاپ  انتشار،  پوشاك،  و  منسوجات  تولید  چون  متوسط86  و  کوچک  مقیاس  با  صنایع 

ضبط شده، تولید ماشین آالت اداري و حسابگر و محاسباتي، مولد و انتقال برق و دستگاه های برقي، رادیو 
و تلویزیون و دستگاه ها و وسایل ارتباطي، ابزار پزشکي و ابزار اپتیکي و ابزار دقیق و ساعت و مانند آن ها.

86. small and medium scale enterprises (SMEs)87.extranality
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جدول 7: معرفي مشاغل و فعالیت هاي متجانس بر اساس معیار مرکزیت روابط فراملي

گونه بندي 
خرد معيار

شاخص ها
دسته بندي کالن 

فعاليت ها
)ISIC فعاليت هاي نامتجانس )با کمک جدول

ت
زي

رک
میزان تأثیر بر م

ارتقاي توانایي 
کنترل و هدایت 

روابط فراملي

و -  حمل ونقــل  خدمــات 
ارتباطــي

خدمات مالي و بیمه،- 
ــي و -  ــي،  علم ــات فن خدم

ــه اي، حرف
خدمات فرهنگي،- 
خدمات اداري.- 

حمل و نقل از طریق راه آهن بین شهري )601(،- 
سایر حمل و نقل زمیني ـ به جز راه آهن بین شهري )60۲(،- 
حمل و نقل آبي )61(،- 
حمل و نقل هوایي )6۲(،- 
حمل ونقــل  و  فعالیت هــاي  آژانس هــاي -  و  کمکــی  پشــتیباني   فعالیت هــاي 

،)6309 و   6304( مســافرتي 
پست و مخابرات )64(،- 
واسطه گري هاي مالي به جز بیمه و صندوق هاي بازنشستگي )65(،- 
بیمه و بازنشستگي به جز تأمین اجتماعي اجباري ـ بیمه گري )66(،- 
فعالیت هاي جنبي واسطه گري هاي مالي چون بورس اوراق بهادار )67(،- 
کامپیوتر و فعالیت هاي وابسته به آن )7۲(،- 
خدمات تحقیق و توسعه )73(،- 
فعالیت هــاي حقوقــي،  حســابداري،  -  فعالیت هــاي کار و کســب چــون  ســایر 

ــر آن )74(، ــي و نظای ــاري، مهندس ــي، معم ــاوره مالیات ــي،  مش ــرداري،  حسابرس دفت
فعالیت های رادیو و تلویزیون )9۲13(،- 
فعالیت هاي کارگزاران خبري )9۲۲(،- 
دفاتر مرکزي شرکت ها و کارخانه ها )96(،- 
ادارات مرکزي بنیادها )97(،- 
سازمان ها و هیئت هاي برون مرزي )99(.- 

87
لي

رام
ي ف

ها
ند

پيو

توان جذب 
تقاضاي بازارهاي 

جهاني

و -  جهانگــردي  خدمــات 
اقامتــي،

و -  حمل ونقــل  خدمــات 
ارتباطــي،

خدمات مالي و بیمه،- 
ــي و -  ــي،  علم ــات فن خدم

ــه اي، حرف
خدمات اداري.- 

مهمان ســراهاي -  جهانگــردي،  مجتمع هــاي  هتــل،  متــل،   آپارتمــان  هتــل، 
،)551( جهانگــردي 

حمل و نقل از طریق راه آهن بین شهري )601(،- 
سایر حمل و نقل زمیني ـ به جز راه آهن بین شهري )60۲(،- 
حمل و نقل آبي )61(،- 
حمل و نقل هوایي )6۲(،- 
حمل ونقــل  و  فعالیت هــاي  آژانس هــاي -  و  کمکــی  پشــتیباني   فعالیت هــاي 

،)6309 و   6304( مســافرتي 
پست و مخابرات )64(،- 
واسطه گري هاي مالي به جز بیمه و صندوق هاي بازنشستگي )65(،- 
بیمه و بازنشستگي به جز تأمین اجتماعي اجباري ـ بیمه گري )66(،- 
فعالیت هاي جنبي واسطه گري هاي مالي چون بورس اوراق بهادار )67(،- 
کامپیوتر و فعالیت هاي وابسته به آن )7۲(،- 
خدمات تحقیق و توسعه )73(،- 
فعالیت هــاي حقوقــي،  حســابداري،  -  فعالیت هــاي کار و کســب چــون  ســایر 

ــر آن )74(، ــي و نظای ــاري، مهندس ــي، معم ــاوره مالیات ــي،  مش ــرداري،  حسابرس دفت
دفاتر مرکزي شرکت ها و کارخانه ها )96(،- 
ادارات مرکزي بنیادها )97(،- 
سازمان ها و هیئت هاي برون مرزي )99(.- 
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گونه بندي 
خرد معيار

شاخص ها
دسته بندي کالن 

فعاليت ها
)ISIC فعاليت هاي نامتجانس )با کمک جدول

ری
پذی

اط 
رتب

توان ایجاد تعامل ا
مثبت با شبکه 
شهرهاي جهاني

و -  جهانگــردي  خدمــات 
اقامتــي،

و -  حمل ونقــل  خدمــات 
ارتباطــي،

خدمات مالي و بیمه،- 
خدمات اداري.- 

مهمان ســراهاي -  جهانگــردي،  مجتمع هــاي  هتــل،  متــل،   آپارتمــان  هتــل، 
،)551( جهانگــردي 

حمل و نقل از طریق راه آهن بین شهري )601(،- 
سایر حمل و نقل زمیني ـ به جز راه آهن بین شهري )60۲(،- 
حمل و نقل آبي )61(،- 
حمل و نقل هوایي )6۲(،- 
حمل ونقــل  و  فعالیت هــاي  آژانس هــاي -  و  کمکــی  پشــتیباني   فعالیت هــاي 

،)6309 و   6304( مســافرتي 
پست و مخابرات )64(،- 
واسطه گري هاي مالي به جز بیمه و صندوق هاي بازنشستگي )65(،- 
بیمه و بازنشستگي به جز تأمین اجتماعي اجباري ـ بیمه گري )66(،- 
فعالیت هاي جنبي واسطه گري هاي مالي چون بورس اوراق بهادار )67(،- 
دفاتر مرکزي شرکت ها و کارخانه ها )96(،- 
ادارات مرکزي بنیادها )97(،- 
سازمان ها و هیئت هاي برون مرزي )99(.- 

ري
حو

ت م
میزان تأثیر بر هوی

ارتقاي توان 
فرهنگي

خدمات آموزشي،- 
خدمات فرهنگي،- 
و -  ورزشــي  خدمــات 

. یحــي تفر

آموزش )80(،- 
فعالیت هــاي ســایر ســازمان هاي داراي عضــو چــون فعالیت هــاي سیاســي و - 

ــي )919(، مذهب
فعالیت هــاي -  ســایر  و   تلویزیــون   رادیــو،  ســینمایي،  فعالیت هاي تولیــد  فیلــم 

،)9۲1( ســرگرمي 
فعالیت هاي کارگزاران خبري )9۲۲(،- 
کتابخانه ها، آرشیوها، موزه ها و سایر فعالیت هاي فرهنگي )9۲3(،- 
فعالیت هاي ورزشي و تفریحي )9۲4(.- 

ری
پذی

گر 
دش

میزان تأثیر بر گر
ارتقاي توان 

اقامتي، پذیرایي و 
گردشگري

و -  جهانگــردي  خدمــات 
اقامتــي،

و -  حمل ونقــل  خدمــات 
ارتباطــي،

خدمات مالي و بیمه،- 
خدمات فرهنگي،- 
و -  ورزشــي  خدمــات 

. یحــي تفر

مهمان ســراهاي -  جهانگــردي،  مجتمع هــاي  هتــل،  متــل،   آپارتمــان  هتــل، 
،)551( جهانگــردي 

رستوران و بوفه )55۲(،- 
حمل و نقل از طریق راه آهن بین شهري )601(،- 
سایر حمل و نقل زمیني ـ به جز راه آهن بین شهري )60۲(،- 
حمل و نقل آبي )61(،- 
حمل و نقل هوایي )6۲(،- 
حمل ونقــل  و  فعالیت هــاي  آژانس هــاي -  و  کمکــی  پشــتیباني   فعالیت هــاي 

،)6309 و   6304( مســافرتي 
پست و مخابرات )64(،- 
واسطه گري هاي مالي به جز بیمه و صندوق هاي بازنشستگي )65(،- 
فعالیت هاي جنبي واسطه گري هاي مالي چون بورس اوراق بهادار )67(،- 
کتابخانه ها، آرشیوها، موزه ها و سایر فعالیت هاي فرهنگي )9۲3(،- 
فعالیت هاي ورزشي و تفریحي )9۲4(.- 
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گونه بندي 
خرد معيار

شاخص ها
دسته بندي کالن 

فعاليت ها
)ISIC فعاليت هاي نامتجانس )با کمک جدول

ري
پذی

بت 
رقا

تناسب با مزیت 
نسبي

توان بازاریابي و 
تولید در فضاي 
اقتصاد جهاني

مقیــاس -  بــا  صنایــع 
متوســط  و  کوچــک 

، )S M E s (
و -  حمل ونقــل  خدمــات 

ارتباطــي،
خدمات مالي و بیمه،- 
ــي و -  ــي،  علم ــات فن خدم

ــه اي. حرف

حمل و نقل از طریق راه آهن بین شهري )601(،- 
سایر حمل و نقل زمیني ـ به جز راه آهن بین شهري )60۲(،- 
حمل و نقل آبي )61(،- 
حمل و نقل هوایي )6۲(،- 
حمل ونقــل  و  فعالیت هــاي  آژانس هــاي -  و  کمکــی  پشــتیباني   فعالیت هــاي 

،)6309 و   6304( مســافرتي 
پست و مخابرات )64(،- 
واسطه گري هاي مالي به جز بیمه و صندوق هاي بازنشستگي )65(،- 
بیمه و بازنشستگي به جز تأمین اجتماعي اجباري ـ بیمه گري )66(،- 
فعالیت هاي جنبي واسطه گري هاي مالي چون بورس اوراق بهادار )67(،- 
کامپیوتر و فعالیت هاي وابسته به آن )7۲(،- 
خدمات تحقیق و توسعه )73(،- 
فعالیت هــاي حقوقــي،  حســابداري،  -  فعالیت هــاي کار و کســب چــون  ســایر 

ــر آن )74(، ــي و نظای ــاري، مهندس ــي، معم ــاوره مالیات ــي،  مش ــرداري،  حسابرس دفت
تولید منسوجات )17(،- 
تولید پوشاك به استثنای پوشاك از پوست خزدار )181(،- 
انتشار و چاپ و تکثیر رسانه هاي ضبط شده )۲۲(،- 
تولید ماشین آالت اداري و حسابگر و محاسباتی )30(،- 
تولید ماشین آالت مولد و انتقال برق و دستگاه های برقي )31(،- 
تولید رادیو و تلویزیون و دستگاه ها و وسایل ارتباطي )3۲(،- 
تولید ابزار پزشکي و ابزار اپتیکي و ابزار دقیق و ساعت )33(،- 
 تولیــد مصنوعــات طبقه بنــدي نشــده چــون جواهــرات، آالت موســیقي، کاالهــاي - 

ــازي و اســباب بازی )369(. ورزشــي و وســایل ب

ی
ير

پذ
يه 

رما
توان جذب س

سرمایه هاي داخلي 
و خارجي

مقیــاس -  بــا  صنایــع 
متوســط  و  کوچــک 

، )S M E s (
و -  جهانگــردي  خدمــات 

اقامتــي
و -  حمل ونقــل  خدمــات 

ارتباطــي
خدمات مالي و بیمه،- 
ــي و -  ــي،  علم ــات فن خدم

ــه اي. حرف

تولید منسوجات )17(،- 
تولید پوشاك به استثنای پوشاك از پوست خزدار )181(،- 
انتشار و چاپ و تکثیر رسانه هاي ضبط شده )۲۲(،- 
تولید ماشین آالت اداري و حسابگر و محاسباتی )30(،- 
تولید ماشین آالت مولد و انتقال برق و دستگاه های برقي )31(،- 
تولید رادیو و تلویزیون و دستگاه ها و وسایل ارتباطي )3۲(،- 
تولید ابزار پزشکي و ابزار اپتیکي و ابزار دقیق و ساعت )33(،- 
تولیــد مصنوعــات طبقه بنــدي نشــده چــون جواهــرات، آالت موســیقي، کاالهــاي - 

ــباب بازی )369(، ــازي و اس ــایل ب ــي و وس ورزش
مهمان ســراهاي -  جهانگــردي،  مجتمع هــاي  هتــل،  متــل،   آپارتمــان  هتــل، 

،)551( جهانگــردي 
حمل و نقل از طریق راه آهن بین شهري )601(،- 
سایر حمل و نقل زمیني ـ به جز راه آهن بین شهري )60۲(،- 
حمل و نقل آبي )61(،- 
حمل و نقل هوایي )6۲(،- 
حمل ونقــل  و  فعالیت هــاي  آژانس هــاي -  و  کمکــی  پشــتیباني   فعالیت هــاي 

،)6309 و   6304( مســافرتي 
پست و مخابرات )64(،- 
واسطه گري هاي مالي به جز بیمه و صندوق هاي بازنشستگي )65(،- 
بیمه و بازنشستگي به جز تأمین اجتماعي اجباري ـ بیمه گري )66(،- 
فعالیت هاي جنبي واسطه گري هاي مالي چون بورس اوراق بهادار )67(،- 
کامپیوتر و فعالیت هاي وابسته به آن )7۲(،- 
خدمات تحقیق و توسعه )73(،- 
فعالیت هــاي حقوقــي،  حســابداري،  -  فعالیت هــاي کار و کســب چــون  ســایر 

ــر آن )74(. ــي و نظای ــاري، مهندس ــي، معم ــاوره مالیات ــي،  مش ــرداري،  حسابرس دفت

منبع: مهندسین مشاور نقش جهان ـ پارس )1381(
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5-2- معرفي دسته دوم مشاغل متجانس: مشاغل متجانس بر اساس عوامل کارکردي موجد تجانس

معیار هاي کارکردي موجد تجانس فعالیت هاي زیر را معرفي مي کنند:
الف- فعاليت هاي متجانس بر اساس معيار کيفيت اجتماعي

فعالیت های زیر به عنوان فعالیت هاي متجانس بر اساس معیار کیفیت اجتماعي معرفي مي شوند )جدول 8(:
خدمات آموزشي. •
خدمات ورزشي و تفریحي. •
موزه ها،  • آرشیوها،  کتابخانه ها،  خبري،  کارگزاران  و  تلویزیون  و  رادیو  فعالیت های  چون  فرهنگي  خدمات 

فعالیت هاي مددکاري اجتماعي، فعالیت هاي برخي از سازمان هاي سیاسي و مذهبي عضو، فعالیت هاي تولید 
 فیلم سینمایي، رادیو، تلویزیون  و  مانند آن ها.

جدول 8: معرفي مشاغل نامتجانس بر اساس معیار عدالت اجتماعي

گونه  بندي 
خرد معيار

شاخص ها
دسته بندي کالن 

فعاليت ها
)ISIC فعاليت هاي نامتجانس )با کمک جدول

عي
ما

جت
ت ا

يفي
ک

میزان تأثیر بر 
ارتقاي توانایي 

اجتماعي

خدمات آموزشي،- 
خدمات فرهنگي،- 
و -  ورزشــي  خدمــات 

. یحــي تفر

آموزش )80(،- 
فعالیت هاي مددکاري اجتماعي )853(،- 
فعالیت هــاي ســایر ســازمان هاي داراي عضــو چــون فعالیت هــاي سیاســي و - 

ــي )919(، مذهب
فعالیت هــاي -  ســایر  و   تلویزیــون   رادیــو،  ســینمایي،  فعالیت هاي تولیــد  فیلــم 

،)9۲1( ســرگرمي 
فعالیت هاي کارگزاران خبري )9۲۲(،- 
کتابخانه ها، آرشیوها، موزه ها و سایر فعالیت هاي فرهنگي )9۲3(،- 
فعالیت هاي ورزشي و تفریحي )9۲4(.- 

منبع: مهندسین مشاور نقش جهان ـ پارس )1391(

ب- فعاليت هاي متجانس بر اساس معيار پايداري زندگي اقتصادي:
این دسته از فعالیت ها را می توان در این چنین فهرست کرد )جدول 9(:

کشاورزي بزرگ مقیاس و کشت و صنعت شامل فعالیت هایي چون کشت وصنعت، پرورش حیوانات آبزي و  •
خدمات وابسته به آن ها.

صنایع بزرگ مقیاس ازجمله تولید ماشین آالت و تجهیزات، تولید موتورهاي برق و ژنراتور و ترانسفورماتور،  •
تولید دستگاه های توزیع و کنترل نیروي برق، تولید وسایل نقلیه موتوري و تریلر و نیم تریلر.

تولید مبلمان و مانند آن ها. •
تأسیسات و تجهیزات شهري چون بازیافت و تأمین برق و گاز و آب. •
خدمات عمده فروشي چون مواد خام کشاورزي و غیر کشاورزي، خوراکي ها، آشامیدني ها و مانند آن ها. •
خدمات حمل ونقل و ارتباطي شامل فعالیت هاي پشتیباني و کمکي حمل و نقل. •
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خدمات خرده فروشي چون فروش، نگهداري و تعمیر وسایل نقلیه موتوري و کاالهاي شخصي و خانگي. •
خدمات بهداشتي و درماني. •
خدمات فرهنگي خدمات فرهنگي چون کتابخانه ها، آرشیوها، موزه ها و مانند آن ها. •
خدمات ورزشي و تفریحي. •
رسانه هاي  • تکثیر  و  چاپ  انتشار،  پوشاك،  و  منسوجات  تولید  چون   )SMEs( متوسط  و  کوچک  مقیاس  با  صنایع 

ضبط شده، تولید ماشین آالت اداري، حسابگر و محاسباتي، مولد و انتقال برق و دستگاه های برقي، رادیو و تلویزیون و 
دستگاه ها و وسایل ارتباطي، ابزار پزشکي و ابزار اپتیکي و ابزار دقیق و ساعت و مانند آن ها.

خدمات ساختمان. •
خدمات عمده فروشي و خرده فروشي چون عمده فروشي مواد خام کشاورزي و غیر کشاورزي، خوراکي ها، آشامیدني ها و  •

خدمات خرده فروشي چون فروش، نگهداري و تعمیر وسایل نقلیه موتوري و کاالهاي شخصي و خانگي و مانند آن ها.
خدمات جهانگردي و اقامتي  چون هتل، آپارتمان هتل،  متل،  مجتمع هاي جهانگردي و مانند آن ها. •
خدمات آموزشي. •
و  • آن ها  پشتیبان  فعالیت هاي  و  آبي  و  هوایي  زمیني،   حمل ونقل  فعالیت هاي  چون  ارتباطي  و  حمل ونقل  خدمات 

فعالیت هاي مربوط به پست و مخابرات.
خدمات مالي و بیمه شامل واسطه گري هاي مالي و فعالیت هاي جنبي آن ها و فعالیت هاي مربوط بیمه و صندوق هاي  •

بازنشستگي.
حقوقي،  حسابداري،   • فعالیت هاي  توسعه،  و  تحقیق  کامپیوتر، خدمات  حرفه اي چون خدمات  و  علمي  فني،   خدمات 

دفترداري،  حسابرسي،  مشاوره مالیاتي، معماري، مهندسي و مانند آن ها.
خدمات اداري، صنفي و سیاسي چون خدمات اداري، صنفي و سیاسي چون فعالیت هاي مربوط به اداره امور کشور و  •

فعالیت هاي سازمان هاي داراي عضو.
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جدول 9: معرفی مشاغل نامتجانس بر اساس معیار پایداری زندگی اقتصادی

گونه بندي 
دسته بندي کالن شاخص هاخرد معيار

فعاليت هاي نامتجانس )با کمک جدول ISIC(فعاليت ها

ضا
د ف

صا
اقت

ق 
نط

ر م
ي ب

بتن
ي م

صاد
اقت

ي 
راي

کا

 میزان زمین بر 
بودن فعالیت ها،

 توان تمرکزگرایي 
/ تمایل به توزیع 

فعالیت ها.

ــاس -  ــاورزي بزرگ مقی کش
و کشــت و صنعــت،

صنایع بزرگ مقیاس،- 
تجهیــزات -  و  تأسیســات 

شــهري،
خدمات عمده فروشي،- 
و -  حمل ونقــل  خدمــات 

ارتباطــي.

کشاورزي، شکار و فعالیت هاي خدماتي وابسته )01(،- 
صید و پرورش  و  تکثیر حیوانات آبزي و فعالیت های خدماتی وابسته )05(،- 
کشت و صنعت )38(،- 
ــا و -  ــبزی ها، روغن ه ــوه، س ــي، می ــت، ماه ــت گوش ــل آوري و حفاظ ــد و عم تولی

چربي هــا از فســاد )151(،
تولید و فرآورده هاي لبني )15۲(،- 
تولید محصوالت از دانه هاي آسیاب شده و نشاسته )153(،- 
تولید محصوالت از توتون و تنباکو ـ سیگار )16(،- 
ــد -  ــراق و تولی ــن و ی دباغــي و عمــل آوردن چــرم و ســاخت کیــف و چمــدان و زی

ــش )1911(، کف
تولید محصوالت از چوب و چوب پنبه و ني و مواد حصیري )۲0۲(،- 
تولید کاغذ و محصوالت کاغذي )۲1(،- 
صنایع تولید زغال کک ـ پاالیشگاه هاي نفت و سوخت هاي هسته اي )۲3(،- 
صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایي )۲4(،- 
تولید محصوالت الستیکي و پالستیکي )۲5(،- 
تولید سایر محصوالت کاني غیرفلزی )۲6(،- 
تولید فلزات اساسي )۲7(،- 
تولید محصوالت فلزي فابریکي به جز ماشین آالت و تجهیزات )۲8(،- 
تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندي نشده )۲9(،- 
تولید موتورهاي برق و ژنراتور و ترانسفورماتور )311(،- 
تولید دستگاه های توزیع و کنترل نیروي برق )31۲(،- 
تولید وسایل نقلیه موتوري و تریلر و نیم تریلر )34(،- 
تولید سایر وسایل حمل و نقل )35(،- 
تولید مبلمان )361(،- 
بازیافت )37(،- 
تأمین برق و گاز و بخارآب گرم )40(،- 
جمع آوري و تصفیه و توزیع آب )41(،- 
کرایه ماشین آالت و تجهیزات احداث یا تخریب ساختمان ـ با اپراتور )455(،- 
عمده فروشي بر اساس حق الزحمه یا قرارداد )511(،- 
ــامیدني ها -  ــا، آش ــده. خوراکي ه ــات زن ــاورزي، حیوان ــام کش ــواد خ ــي م عمده فروش

ــات )51۲(، و دخانی
عمده فروشي محصوالت واسطه اي غیر کشاورزی، ضایعات و خرده ها )514(،- 
عمده فروشي ماشین  آالت، تجهیزات و ملزومات )515(،- 
فعالیت هاي پشتیباني و کمکي حمل و نقل )6301، 630۲ و 6303(.- 

يي
کا

دات
میزان توانایي خو

تأمین نیازهاي 
شهري در سطح 
محله اي و ناحیه اي

خدمات خرده فروشي،- 
خدمات آموزشي،- 
و -  بهداشــتي  خدمــات 

نــي، درما
خدمات فرهنگي،- 
و -  ورزشــي  خدمــات 

. یحــي تفر

و -  موتورســیکلت  و  موتــوري  نقلیــه  وســایل  تعمیــر  و  نگهــداري  و  فــروش 
،)50( خــودرو  ســوخت  خرده فروشــي 

خرده فروشــي به جــز خرده فروشــي وســایل نقلیــه موتــوري و موتورســیکلت و - 
ــي )5۲(، ــخصي و خانگ ــاي ش ــر کااله تعمی

آموزش )801 و 80۲(،- 
فعالیت هاي بهداشتي براي انسان )8513 و 8514(،- 
کتابخانه ها، آرشیوها، موزه ها و سایر فعالیت هاي فرهنگي )9۲3(،- 
فعالیت هاي ورزشي و تفریحي )9۲4(،- 
ســایر فعالیت هــاي خدماتــي چــون فعالیت هــاي مربــوط بــه خشک شــویی، - 

زیبایــي و نظایــر آن )930(.
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گونه بندي 
دسته بندي کالن شاخص هاخرد معيار

فعاليت هاي نامتجانس )با کمک جدول ISIC(فعاليت ها

دي
ولی

ي ت
ره ا

جی
و زن

ي 
شغل

ي 
ي ها

ستگ
واب

توان ایجاد 
ارزش افزوده و 
ایجاد درآمد در 
زنجیره اي از 

فعالیت هاي دروني 
شهر

مقیــاس -  بــا  صنایــع 
متوســط  و  کوچــک 

، )S M E s (
خدمات ساختمان،- 
ــي و -  ــات عمده فروش خدم

خرده فروشــي،
و -  جهانگــردي  خدمــات 

اقامتــي،
و -  حمل ونقــل  خدمــات 

ارتباطــي،
خدمات مالي و بیمه،- 
ــي و -  ــي،  علم ــات فن خدم

ــه اي، حرف
ــي و -  ــات اداري، صنف خدم

سیاســي.

تولید منسوجات )17(،- 
تولید پوشاك به استثنای پوشاك از پوست خزدار )181(،- 
ــد -  ــد نان شــیرینی، چاي ســازي و تولی ــي چــون تولی ــد ســایر محصــوالت غذای تولی

قنــد و شــکر )154(،
تولید کاغذ و محصوالت کاغذي )۲10۲ و ۲109(،- 
انتشار و چاپ و تکثیر رسانه هاي ضبط شده )۲۲(،- 
تولید ماشین آالت اداري و حسابگر و محاسباتي )30(،- 
تولید ماشین آالت مولد و انتقال برق و دستگاه های برقي )31(،- 
تولید رادیو و تلویزیون و دستگاه ها و وسایل ارتباطي )3۲(،- 
تولید ابزار پزشکي و ابزار اپتیکي و ابزار دقیق و ساعت )33(،- 
تولیــد مصنوعــات طبقه بنــدي نشــده چــون جواهــرات، آالت موســیقي، کاالهــاي - 

ــباب بازی )369(، ــازي و اس ــایل ب ــي و وس ورزش
ساختمان )45(،- 
ــده. خوراکي هــا، آشــامیدني ها و -  ــات زن ــواد خــام کشــاورزي، حیوان عمده فروشــي م

دخانیــات )51۲6، 51۲7، 51۲8 و 51۲9(،
عمده فروشي پارچه، منسوجات و پوشاك و کفش )516(،- 
عمده فروشــي کاالهــا، لــوازم و تجهیــزات پزشــکي، جراحــي، بیمارســتاني، - 

،)518(  ... و  ارتوپــدي  رادیولــوژي،  آزمایشــگاهي، 
خرده فروشــي به جــز خرده فروشــي وســایل نقلیــه موتــوري و موتورســیکلت و - 

ــي )5۲(، ــخصي و خانگ ــاي ش ــر کااله تعمی
هتل و رستوران )55(،- 
حمل و نقل از طریق راه آهن بین شهري )601(،- 
سایر حمل و نقل زمیني ـ به جز راه آهن بین شهري )60۲(،- 
حمل ونقل آبي )61(،- 
حمل و نقل هوایي )6۲(،- 
آژانس هــاي -  فعالیت هــاي   حمل و نقــل  و   پشــتیباني  و  کمکــي   فعالیت هــاي 

،)63( مســافرتي 
پست و مخابرات )64(،- 
واسطه گري هاي مالي به جز بیمه و صندوق هاي بازنشستگي )65(،- 
بیمه و بازنشستگي به جز تأمین اجتماعي اجباري ـ بیمه گري )66(،- 
فعالیت هاي جنبي واسطه گري هاي مالي چون بورس اوراق بهادار )67(،- 
کامپیوتر و فعالیت هاي وابسته به آن )7۲(،- 
خدمات تحقیق و توسعه )73(،- 
فعالیت هــاي حقوقــي،  حســابداري،  -  فعالیت هــاي کار و کســب چــون  ســایر 

ــر آن )74(، ــي و نظای ــاري، مهندس ــي، معم ــاوره مالیات ــي،  مش ــرداري،  حسابرس دفت
اداره امور کشور و تعیین خط مشي اقتصادي و اجتماعي جامعه )751(،- 
اداره خدمات به جامعه به طورکلی چون امور خارجه )75۲1(،- 
فعالیت هــاي ســازمان هاي کاروکســب و کارفرمایــان و ســازمان هاي حرفــه اي - 

،)911(
فعالیت هاي اتحادیه هاي اصناف )91۲(.- 

منبع: مهندسین مشاور نقش جهان ـ پارس )1391(
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پ- فعاليت هاي متجانس بر اساس معيار ماهيت کالن شهری:
معیار کالن ماهیت کالن شهري فعالیت هاي زیر را به عنوان فعالیت متجانس معرفي مي کند )جدول 10(:

خدمات جهانگردي و اقامتي چون هتل، آپارتمان هتل،  متل،  مجتمع هاي جهانگردي و مانند آن ها. •
خدمات حمل ونقل و ارتباطي چون فعالیت هاي حمل ونقل زمیني،  هوایي و آبي و فعالیت هاي پشتیبان آن ها  •

و فعالیت هاي مربوط به پست و مخابرات.
و  • بیمه  فعالیت هاي مربوط  و  فعالیت هاي جنبي آن ها  و  مالي  بیمه شامل واسطه گري هاي  و  مالي  خدمات 

صندوق هاي بازنشستگي.
حقوقي،   • فعالیت هاي  توسعه،  و  تحقیق  خدمات  کامپیوتر،  خدمات  چون  حرفه اي  و  علمي  فني،   خدمات 

حسابداري،  دفترداري،  حسابرسي،  مشاوره مالیاتي، معماري، مهندسي و مانند آن ها.
خدمات اداري، صنفي و سیاسي چون فعالیت هاي مربوط به اداره امور کشور و فعالیت هاي سازمان هاي داراي  •

عضو.
خدمات آموزشي عالي. •
خدمات بهداشتي و درماني. •
موزه ها،  • آرشیوها،  کتابخانه ها،  خبري،  کارگزاران  و  تلویزیون  و  رادیو  فعالیت های  مانند  فرهنگي  خدمات 

فعالیت هاي مددکاري اجتماعي.
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جدول 10: معرفي مشاغل و فعالیت هاي متجانس بر اساس معیار ماهیت کالن شهري

گونه بندي 
دسته بندي کالن شاخص هاخرد معيار

فعاليت هاي نامتجانس )با کمک جدول ISIC(فعاليت ها

هر
ن ش

کال
ت 

اهي
ا م

ت ب
الي

فع
ب 

اس
تن

میزان تأثیر بر 
ارتقاي توانایي 
حکمراني و 

راهبري خدمات 
اداري، مالي 
فرهنگي و 
اجتماعي در 
سطح نواحي 
کالن شهري

ــردي و -  ــات جهانگ خدم
ــي اقامت

ــل و -  ــات حمل ونق خدم
ارتباطــي،

خدمات مالي و بیمه،- 
خدمــات فنــي،  علمــي و - 

حرفه اي،
خدمــات اداري، صنفــي - 

و سیاســي،
آموزشــي -  خدمــات 

، لــي عا
و -  بهداشــتي  خدمــات 

درمانــي،
خدمات فرهنگي.- 

ــراهاي -  ــردي، مهمان س ــاي جهانگ ــل،  مجتمع ه ــل،  مت ــان هت ــل، آپارتم هت
جهانگــردي )551(،

حمل و نقل از طریق راه آهن بین شهري )601(،- 
سایر حمل و نقل زمیني ـ به جز راه آهن بین شهري )60۲(،- 
حمل و نقل آبي )61(،- 
حمل و نقل هوایي )6۲(،- 
ــاي -  ــاي  آژانس ه ــل  و  فعالیت ه ــی حمل ونق ــتیباني  و  کمک ــاي پش فعالیت ه

مســافرتي )6304 و 6309(
پست و مخابرات )64(،- 
واسطه گري هاي مالي به جز بیمه و صندوق هاي بازنشستگي )65(،- 
بیمه و بازنشستگي به جز تأمین اجتماعي اجباري ـ بیمه گري )66(،- 
ــادار -  ــورس اوراق به ــون ب ــي چ ــطه گري هاي مال ــي واس ــاي جنب فعالیت ه

،)67(
کامپیوتر و فعالیت هاي وابسته به آن )7۲(،- 
خدمات تحقیق و توسعه )73(،- 
ــي،  حســابداري،  -  ســایر فعالیت هــاي کار و کســب چــون فعالیت هــاي حقوق

دفتــرداري،  حسابرســي،  مشــاوره مالیاتــي، معمــاري، مهندســي و نظایــر آن 
،)74(

اداره امور کشور و تعیین خط مشي اقتصادي و اجتماعي جامعه )751(،- 
اداره خدمات به جامعه به طورکلی چون امور خارجه )75۲1(،- 
ســازمان هاي -  و  کارفرمایــان  و  کاروکســب  ســازمان هاي  فعالیت هــاي 

حرفــه اي )911(،
فعالیت هاي اتحادیه هاي اصناف )91۲(،- 
ســازمان هاي -  چــون  عضــو  داراي  ســازمان هاي  ســایر  فعالیت هــاي 

،)919۲( سیاســي 
دفاتر مرکزي شرکت ها و کارخانه ها )96(،- 
ادارات مرکزي بنیادها )97(،- 
آموزش عالي )803(،- 
فعالیت هاي بهداشتي براي انسان )8511 و 8515(،- 
فعالیت هاي مددکاري اجتماعي )853(،- 
فعالیت های رادیو و تلویزیون )9۲13(،- 
فعالیت هاي کارگزاران خبري )9۲۲(.- 

منبع: مهندسین مشاور نقش جهان ـ پارس )1391(

ت- فعاليت هاي متجانس بر اساس معيار حرکت به سوی دانش پايگي
 فعالیت هاي متجانس بر اساس این معیار را مي توان در زیر چنین نام برد )جدول 1۲3-8(:

صنایع مبتني بر فناوري هاي نوین چون انتشار، چاپ و تکثیر رسانه هاي ضبط شده، عمل آوري سوخت هاي  −
هسته اي، صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایي، تولید محصوالت الستیکي و پالستیکي، تولید ماشین آالت 
اداري و حسابگر و محاسباتی، تولید ماشین آالت مولد و انتقال برق و دستگاه های برقي، تولید رادیو و تلویزیون 

و دستگاه ها و وسایل ارتباطي، تولید ابزار پزشکي و ابزار اپتیکي و ابزار دقیق و ساعت و مانند آن ها.
خدمات حمل ونقل و ارتباطي چون حمل و نقل هوایي و مخابرات. •
و  − بیمه  فعالیت هاي مربوط  و  فعالیت هاي جنبي آن ها  و  مالي  بیمه شامل واسطه گري هاي  و  مالي  خدمات 
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صندوق هاي بازنشستگي.
حقوقي،   • فعالیت هاي  توسعه،  و  تحقیق  خدمات  کامپیوتر،  خدمات  چون  حرفه اي  و  علمي  فني،   خدمات 

حسابداري،  دفترداري،  حسابرسي،  مشاوره مالیاتي، معماري، مهندسي و مانند آن ها.
خدمات اداري و سیاسي چون فعالیت هاي مربوط به اداره امور کشور و فعالیت هاي سازمان هاي داراي عضو. •
خدمات آموزشي متوسطه و عالي. •
خبري،  • کارگزاران  فعالیت هاي  تلویزیون ،  رادیو،  سینمایي،  فعالیت هاي تولید  فیلم  چون  فرهنگي  خدمات 

کتابخانه ها، آرشیوها، موزه ها و سایر فعالیت هاي فرهنگي.
جدول 11: معرفي مشاغل و فعالیت هاي متجانس بر اساس معیار حرکت به سوی دانش پایگي

گونه بندي 
خرد معيار

شاخص ها
دسته بندي کالن 

فعاليت ها
)ISIC فعاليت هاي نامتجانس )با کمک جدول

گي
پاي

ش 
دان

نسبت باالي 
کارکنان با 

تحصیالت عالي به 
سایر کارکنان،
میزان اتکا به 

فناوري هاي باال و 
متوسط باال.

بــر -  مبتنــي  صنایــع 
نویــن، فناوري هــاي 

و -  حمل ونقــل  خدمــات 
ارتباطــي،

خدمات مالي و بیمه،- 
ــي و -  ــي،  علم ــات فن خدم

ــه اي، حرف
خدمات اداري و سیاسي،- 
آموزشــي -  خدمــات 

عالــي، و  متوســطه 
خدمات فرهنگي.- 

انتشار و چاپ و تکثیر رسانه هاي ضبط شده )۲۲(،- 
عمل آوري سوخت هاي هسته اي )۲33(،- 
صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایي )۲4(،- 
تولید محصوالت الستیکي و پالستیکي )۲5(،- 
تولید ماشین آالت اداري و حسابگر و محاسباتی )30(،- 
تولید ماشین آالت مولد و انتقال برق و دستگاه های برقي )31(،- 
تولید رادیو و تلویزیون و دستگاه ها و وسایل ارتباطي )3۲(،- 
تولید ابزار پزشکي و ابزار اپتیکي و ابزار دقیق و ساعت )33(،- 
تولید وسایل نقلیه موتوري و تریلر و نیم تریلر )34(،- 
ــزات راه آهــن، -  ــي، تجهی ــه آب ــل چــون وســایل نقلی ــد ســایر وســایل حمل و نق تولی

ــر آن )35(، ــي و نظای ــي و فضای ــه هوای وســایل نقلی
حمل و نقل هوایي )6۲(،- 
مخابرات )64۲(،- 
واسطه گري هاي مالي به جز بیمه و صندوق هاي بازنشستگي )65(،- 
بیمه و بازنشستگي به جز تأمین اجتماعي اجباري ـ بیمه گري )66(،- 
فعالیت هاي جنبي واسطه گري هاي مالي چون بورس اوراق بهادار )67(،- 
کامپیوتر و فعالیت هاي وابسته به آن )7۲(،- 
خدمات تحقیق و توسعه )73(،- 
فعالیت هــاي حقوقــي،  حســابداري،  -  فعالیت هــاي کار و کســب چــون  ســایر 

ــر آن )74(، ــي و نظای ــاري، مهندس ــي، معم ــاوره مالیات ــي،  مش ــرداري،  حسابرس دفت
اداره امور کشور و تعیین خط مشي اقتصادي و اجتماعي جامعه )751(،- 
اداره خدمات به جامعه به طورکلی چون امور خارجه )75۲1(،- 
فعالیت هــاي ســازمان هاي کاروکســب و کارفرمایــان و ســازمان هاي حرفــه اي - 

،)911(
دفاتر مرکزي شرکت ها و کارخانه ها )96(،- 
ادارات مرکزي بنیادها )97(،- 
سازمان ها و هیئت هاي برون مرزي )99(،- 
آموزش متوسطه )80۲(،- 
آموزش بزرگ ساالن و سایر چون آموزش فني و حرفه اي )809(،- 
آموزش عالي )803(،- 
فعالیت هاي بهداشتي براي انسان )851(،- 
فعالیت هاي دامپزشکي )85۲(،- 
فعالیت هــاي -  ســایر  و   تلویزیــون   رادیــو،  ســینمایي،  فعالیت هاي تولیــد  فیلــم 

،)9۲1( ســرگرمي 
فعالیت هاي کارگزاران خبري )9۲۲(،- 
کتابخانه ها، آرشیوها، موزه ها و سایر فعالیت هاي فرهنگي )9۲3(.- 

منبع: مهندسین مشاور نقش جهان ـ پارس )1391(
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5-3- معرفي دسته سوم مشاغل متجانس:  مشاغل متجانس بر اساس عوامل محيط زيستي 
موجد تجانس

ــری  ــی محیطــي و کیفیــت محیطــي پیگی ــا معیارهــاي خــرد خــود پاالی ــداري محیطــي کــه ب ــار پای معی
می شــود دســته اي از فعالیت هــاي نامتجانــس را معرفــي مي کنــد. ایــن فعالیت هــا فعالیت هــاي مولــد 

ــدول 1۲(. ــتند )ج ــاال هس ــه ب ــا هزین ــت ب ــل بازیاف ــا قاب ــت ی ــل بازیاف ــاك، غیرقاب پســماندهاي خطرن

جدول 1۲: معرفي مشاغل نامتجانس بر اساس معیار پایداري محیطي

گونه  بندي 
دسته بندي کالن شاخص هاخرد معيار

فعاليت هاي نامتجانس )با کمک جدول ISIC(فعاليت ها

خود پااليی 
محيطي

نسبت میزان تولید 
پسماند و پساب 

به میزان تصفیه و 
بازیافت

مولــد -  فعالیت هــاي 
غیرقابــل  پســماند هاي 
بازیافــت و یــا بازیافــت بــا 

هزینــه بــاال

کشتار دام و طیور )1515(،- 
ریسندگي، بافندگي و تکمیل منسوجات )171(،- 
عمل آوردن و رنگ کردن پوست خزدار و کاالهاي ساخته شده از آن )18۲(،- 
ــد -  ــراق و تولی ــن و ی دباغــي و عمــل آوردن چــرم و ســاخت کیــف و چمــدان و زی

ــش )1911(، کف
تولید کاغذ و محصوالت کاغذي )۲101(،- 
تولید فرآورده هاي کوره کک )۲31(،- 
تولید فرآورده هاي نفتي تصفیه شده )۲3۲(،- 
تولید مواد شیمیایي اساسي )۲41(،- 
تولیــد ســایر محصــوالت شــیمیایي چــون ســموم دفــع آفــات، انــواع رنــگ و روغــن - 

جــال، صابــون و مــواد پاك کننــده و نظایــر آن )۲4۲(،
تولید شیشه و محصوالت شیشه اي )۲61(،- 
تولیــد محصــوالت کانــي غیرفلــزي طبقه بنــدي نشــده چــون محصــوالت - 

ســرامیکي، ســیمان و آهــک و گــچ، تکمیــل ســنگ و نظایــر آن )۲69(،
ریخته گري فلزات )۲73(،- 
تولید سالح و مهمات )۲9۲7(،- 
ــر و -  ــاخت تریل ــوري و س ــه موت ــایل نقلی ــراي وس ــازي - ب ــه - اتاق س ــد بدن تولی

ــر )34۲(. ــم تریل نی

ط
حي

ت م
يفي

ک

میزان آالیندگي 
)خاك، آب،  هوا، 
صوت،  بصري(،

میزان پاالیندگي 
)بهبود کیفیت هاي 

محیطي(.

مولــد -  فعالیت هــاي 
بــاال، آلودگــي 

مولــد -  فعالیت هــاي 
پســاب هاي  و  پســماند 

. ك نــا خطر
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منابع 
ادل، ماتیو )1380(، »اقتصاد سياسی شهری و منطقه ای« ترجمه: فریبرز رییس دانا، نشر قطره، تهران.. 1
استروفســکی، واتســالف )1385(، »شهرســازی معاصــر، از نخســتين سرچشــمه ها تــا منشــور آتــن«، ترجمــه: . ۲

الدن اعتضــادی، مرکــز نشــر دانشــگاهی.
ــردازش و . 3 ــرکت پ ــی، ش ــی کاظم ــه آ لطف ــه: پانت ــی«، ترجم ــای جهان ــهر – منطقه ه ــان )1385(، »ش ــن ج ــکات، آل اس

ــران. ــهری ته ــزی ش برنامه ری
امینــی، تــورج )1388(، »پيچيدگــی پايــداری شــهرها«، ســایت محیط زیســت شــهری پروتــکل توســعه پایــدار و حقــوق . 4

ــهروندی بمبئی. ش
بخــش طرح ریــزی صنعتــی ســازمان طرح ریــزی شــهری و روســتایی وزارت مســکن و کار هندوســتان )1371(، »مکان يابــی . 5

ــات و  ــز مطالع ــروه، مرک ــتان(«، ترجمــه: مهندســین مشــاور هم گ ــه هندوس ــع )تجرب ــتقرار صناي ــای اس و معياره
تحقیقــات شهرســازی و معمــاری ایــران، تهــران.

ــوا . 6 ــه ه ــر آنچــه ســخت و اســتوار اســت دود می شــود و ب ــه: ه ــه مدرنيت برمــن، مارشــال )1379(، »تجرب
مــی رود«، ترجمــه: مــراد فرهــاد پــور، نشــر طــرح نــو، تهــران.

بهــزاد فــر، مصطفــی )138۲(، »ضرورت هــا و موانــع ايجــاد شــهر هوشــمند در ايــران«، هنرهــای زیبــا، پردیــس . 7
دانشــکده هنرهــای زیبــا، دانشــگاه تهــران.

پاکزاد، جهانشاه )1386(، »سير انديشه ها در شهرسازی، از کميت تا کيفيت«، انتشارات شهرهای جدید.. 8
ــر . 9 ــان، دکت ــر ســیاوش دهقانی ــر، آر. ك و پیــرس، دی و باتمــن، ای )1374(، »اقتصــاد محيط زيســت«، ترجمــه: دکت ترن

عــوض کوچکــی، مهنــدس علــی کالهــی اهــری، انتشــارات دانشــگاه فردوســی مشــهد، مشــهد.
ــاور، . 10 ــر احمدرضــا ی ــه: دکت ــازوکارها«، ترجم ــاد و س ــدار: اقتص ــعه پاي ــی کریشــنا )1386(، »توس ــن ت ــی نی ــو، پ رائ

ــران. ــران، ته ــارات دانشــگاه ته انتش
زاکــس، اینیاســی )137۲( »اســتراتژی انتقالــی در قــرن 21«، ترجمــه: فاطمــه فراهانــی، فصلنامــه طبیعــت و منابــع، . 11

شــماره 3، تهــران.
ــر . 1۲ ــوم، نش ــاپ س ــه ای«، چ ــزی منطق ــای برنامه ري ــا و مدل ه ــا، نظريه ه ــت اهلل )1388(، »مکتب ه ــاری، کرام زی

موسســه انتشــارات دانشــگاه تهــران، تهــران.
شــهرکی، محمدرضــا )1385(، »برون ســپاری ابــزار موفقيــت و کارآفرينــی«، مجموعــه مقــاالت دومیــن کنفرانــس . 13

ملــی لجســتیک و زنجیــره تأمیــن، مرکــز همایش هــای رازی، تهــران.
شــورت، جــان رنــه )1388(، »نظريــه  شــهری، ارزيابــی انتقــادی«، ترجمــه: کرامــت اهلل زیــراری، حافــظ مهــدی نــژاد . 14

و فریــاد پرهیــز، انتشــارات دانشــگاه تهــران، تهــران.
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عناوين انتشارات مرکز مطالعات و برنامه ريزی شهر تهران سال 1393: 
کتب: 

مبانی نظری حسابد اری و گزارشگری مالی شهرد اری ها؛ جلد  اول و د وم- 
طرح جامع شهر تهران- 
 -Strategic-structure comprehensive plan of Tehran city
مجموعه قوانین و مقررات شهرد اری تهران؛ حوزه تخصصی خد مات شهری جلد  1- 
مجموعه قوانین و مقررات شهرد اری تهران؛ حوزه تخصصی فرهنگی اجتماعی جلد  ۲- 
مجموعه قوانین و مقررات شهرد اری تهران؛ حوزه تخصصی حمل و نقل و ترافیک جلد  3- 
مجموعه قوانین و مقررات شهرد اری تهران؛ حوزه تخصصی فنی و عمرانی جلد  4- 
مجموعه قوانین و مقررات شهرد اری تهران؛ حوزه تخصصی مالی و اد اری جلد  5- 
مجموعه قوانین و مقررات شهرد اری تهران؛ حوزه تخصصی شهرسازی، معماری، اراضی و امالك جلد  6- 
مجموعه قوانین و مقررات شهرد اری تهران؛ حوزه تخصصی بود جه جلد  7- 
قانون خود گرد انی محلی کالن شهر توکیو- 
قوانین مد یریت شهری ترکیه و جمهوری کره- 
قوانین شهرد اری کالن شهر لند ن- 
مد یریت محلی و حکمروایی شهری- 
جهان مسطح است- 
جهان شهرها- 
تولید  فضا- 
چکید ه مقاالت همایش ملی شهر جهانی- 
حسابد اری محیط زیست د ر شهر تهران- 
 -(SOE) گزارش وضعیت محیط زیست شهر تهران
مبانی توسعه پاید ار با تاکید  بر محیط زیست شهری- 
د ستورالعمل پایش تونل های شهر تهران د ر زمان بهره برد اری- 
د ستورالعمل پایش تونل های شهر تهران د ر زمان ساخت- 
سند  راهبرد ی بحران و پد افند  غیرعامل شهر تهران- 
سیاست گذاری اجتماعی د ر خاورمیانه د ینامیسم های اقتصاد ی، سیاسی و جنسیتی- 
توسعه اجتماعی د ر شهر تهران- 
نرخ سفرسازی کاربری های شهر تهران- 
گزارش تحوالت اقتصاد ی ایران و جهان )19 جلد (- 
اولین نمایشگاه فناوری های نوین مد یریت شهری؛ پاید اری شهری و شهر آیند ه )۲ جلد (- 
ابرشهرها فرم شهری حکمروایی و پاید اری- 
الگوی مد اخله د ر منطقه 1۲ مبتنی بر طرح توسعه و تعالی فرهنگی و اجتماعی- 
مجموعه مقاالت د ر موضوع جهانی شد ن، شهرهای جهانی و نقش فراملی شهرها- 
مجموعه مقاالت برنامه ریزی و مد یریت ریسک، سوانح و شرایط اضطراری شهری- 
نقشه راه تحول گروه اقتصاد  شهری و د رآمد  پاید ار- 
نقشه راه تحول گروه فرهنگی اجتماعی )د یپلماسی عمومی(- 
نقشه راه تحول گروه اد اری و سرمایه انسانی شهرد اری تهران- 
نقشه راه تحول به سوی تعالی- 
نقشه راه تحول گروه فرهنگی اجتماعی )رسانه(- 
تحول جامع مد یریت شهری؛ توسعه و تعالی فرهنگی اجتماعی- 
نقشه راه شهر اسالمی - ایرانی- 
نقشه راه اقتصاد  مقاومتی و راهبرد های اجرایی آن د ر شهرد اری تهران- 
نقشه راه جهان شهر تهران- 
مجموعه نشست های مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران )3 جلد (- 
بازآرایی مناسبات مالی د ولت و شهرد اری )۲ جلد (- 
مطالعات پشتیبان نقشه راه تحول گروه فرهنگی اجتماعی )حوزه د یپلماسی عمومی( - 
مطالعات پشتیبان نقشه راه تحول گروه فرهنگی اجتماعی )حوزه رسانه( - 
مطالعات پشتیبان نقشه راه تحول گروه اد اری و سرمایه انسانی شهرد اری تهران- 
زنان و زند گی شهری )8 جلد (- 

گزارش های د انش شهر: 
رفتارها و واکنش های اجتماعی تجربه شد ه د ر هنگام وقوع سوانح- 
ارائه چارچوب مد یریت بصری د ر شهر تهران- 
نقش حاکمیتی شهرداری در مدیریت و اولویت بندی پروژه های شهری )روش ها و ابزارها(	 
شکل گیری فضا در شهرها: بررسی مفهومی رویکردهای نظری به نحوه شکل گیری سکونتگاه های غیررسمی	 
اخالقیات اجتماعی در شهر) تحلیل ثانویۀ وضع موجود کالن شهر تهران(	 

گزارش های مد يريتی: 
راهکارهای ترویج محصوالت کشاورزی ارگانیک د ر شهر تهران- 
آسیب های اجتماعی کارگران میاد ین میوه و تره بار د ر شهر تهران: با تاکید  بر تجربه زند گی روزمره- 



بررسی شاخص های توسعه پاید ار شهری د ر شهر تهران )با تاکید  بر رویکرد  اجتماعی( - 
بررسی پتانسیل آب گرفتگی معابر و سیل خیزی شهر تهران و راه های کنترل آن - 
مطالعه و تعیین نظام محاسبه تعرفه بهینه و متناسب عوارض مالکیت خود رو تهران بزرگ- 
فرصت ها و تهد ید ها د ر انتخاب شیوه حمل ونقل سفرهای تحصیلی- 
مقد مه ای بر شناخت تحوالت الگوی محله د ر قرن بیستم و چشم اند از آن د ر قرن حاضر- 
بررسی عوامل موثر د ر طراحی المان ها و مجسمه های شهری د ر فضاهای عمومی شهر تهران- 
مطالعه و بررسی نقش پایش تونل ها د ر مراحل طراحی، اجرا و بهره برد اری- 
نقش ژئوسنتتیک ها د ر کاهش ترك و روکش های آسفالتی- 
ارزیابی خطر سیل خیزی شهر تهران و ارائه راهکارهای مد یریتی- 
جایگاه روش فعالیت مبنا د ر برنامه ریزی شهری- 
مطالعه و بررسی ابعاد  زیباشناختی نقاشی های د یواری د ر سطح شهر تهران- 
مجموعه عملیات حفاظتی پیشنهاد ی برای زمان وقوع بحران- 
جایگاه علم جامعه  شناسی د ر تبیین مسائل و مد یریت زیست محیطی شهر تهران- 
بررسی انطباق سند  طرح جامع شهر تهران با اصول ارتقای کیفیت زند گی شهری- 
 -)EOC( الزامات تعیین معیارهای طراحی فیزیکی مراکز عملیات شرایط اضطراری
هد ف گذاری اقتصاد ی کالن شهرها، نگاهی مقایسه ای به تجارب جهانی و تهران- 
رهیافتی بر شناخت مد ل ها و تکنیک های مکان یابی ارائه خد مات شهری- 
وند الیسم؛ زمینه های ایجاد  و پیامد های آن د ر محیط شهری- 
مطالعه و بررسی الگوهای مناسب رفتاری شهروند ان د ر برابر زلزله )با تاکید  بر پناه گیری(- 
مفاهیم و اصول مد یریت منابع د ر بالیا و حواد ث طبیعی- 
ایمنی د ر زمین بازی- 
بازیافت ضایعات الستیک- 
بررسی و آسیب  شناسی اختیارات شوراها و شهرد اری ها د ر وضع و وصول عوارض محلی- 
روش های نوین مد یریت رواناب های سطحی شهری- 
بررسی علل ترافیک د ر روزهای بارانی و برفی و راهکارهای کاهش آن- 
بررسی تمایل به مشارکت شهروند ان د ر مد یریت و توسعه ی فضای سبز پارك های محله ای شهر تهران- 
خاطره ی جمعی د ر شهر تهران )تحلیل فضای گورستان: هتراتوپیا و مکان خاطره(- 
ساماند هی و توسعه ی میاد ین میوه و تره بار شهر تهران- 
ساماند هی و مکان یابی ایجاد  و توسعه مراکز سوخت رسانی- 
واکاوری مفهوم عد الت د ر توسعه و بهره برد اری از پروژه های حمل ونقل شهری- 
مطالعه ی جایگزینی روسازی بتنی د ر ساخت معابر شهری به جای روسازی آسفالتی- 
پیامد های زیست محیطی ناشی از فعالیت های عمرانی با نگاه ویژه به ژئوتکنیک- 
نقش احد اث و توسعه ساختمان های سبز و بهبود  وضعیت محیط زیست شهری- 
آشنایی با توسعه شهری بد ون خود رو )نمونه مورد ی: محله کن(- 
خورد گی مواد  د ر هوای شهری روش های مطالعه خورد گی و پایش د ر کالن شهر تهران )فاز سوم(	 
تحلیل نقش و عملکرد  فروشگاه شهروند  د ر فرآیند  مشتري مد اري	 
الزامات اقلیمي د ر برنامه ریزي و طراحي شهرها و ارائه راهکار براي شهر تهران	 
تحلیل ترافیک تهران از منظر جامعه شناختی	 
مقدمه ای بر الگوی کاربری زمین در راستای کاهش مصرف انرژی	 
امنیت اجتماعی در شهر تهران )مرور نظام مند تحقیقات انجام شده در موضوع امنیت اجتماعی شهر تهران(	 
رویکردهای کنترل رشد افقی شهرها؛ نمونه مورد مطالعه: تهران	 
بررسی فناوری های نوین در ساخت و بهره برداری از پیاده روهای شهری- 
احساس تنهایی در شهر )بررسی تجربه زیستۀ احساس تنهایی در میان شهروندان بالغ شهر تهران و ارتباط آن با میزان رضایت از زندگی(	 
مطالعه و بررسي پراکندگي فعالیت ها و مشاغل ناسازگار در تهران و پیامدهاي آن	 
امکان سنجی واگذاری هریک از وظایف سازمان مدیریت پسماند شهر تهران  به بخش خصوصی و تعیین روش های بهینه واگذاری- 
مقدمه  ای بر الزامات و راهکارهای دست یابی به حمل  ونقل یکپارچه شهری در تهران- 




