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 خدر فرج کرده
دانشجوي دکتري جغرافیا و برنامه ریزي شهري 
دانشگاه تربیت مدرس

جايگاه مرکز شهر در نظريه هاي 
ساخت شهر  و برنامه ريزي شهري

 مقدمه 

در روند تکامل فرهنگ انسان، شهر پیچیده ترین 
تاریخي  معناي  در  شهر  است.  بشر  ساخته  فضاي 
خود، نقطه اي است که در آن حداکثر تمرکز قدرت 
جایي  شهر  مي شود.  متبلور  اجتماع  یک  فرهنگ  و 
است که پرتوهاي مجزاي حیات با دست مایه هایي 
از اعتبار و کارآمدي اجتماعي در آن متمرکز می شود. 
و  اجتماعي  منسجم  روابط  نشانه  و  شکل  شهر 

جایگاه معبد، بازار، کاخ دادگستري و آکادمي است 
) مامفورد، 1385: 21(.  مامفورد اندیشمند بزرگ به 
درستي اشاره مي کند که شهر محل تمرکز قدرت و 
فرهنگ و جایگاه روابط منسجم اجتماعي و در واقع 
نمود تمدن بشري است. آنچه را که مامفورد به آن 
اشاره مي کند به راستي که در شهر وجود دارد و بویژه 
نمایان  واقعي  به صورت  را  آن  از شهر  بخش هایي 
مي سازد؛ آن بخش از شهر که مرکز شهر نام دارد و 
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تجلي گاه قدرت، روابط اجتماعي، سیاست، اقتصاد، 
تکنولوژي، پتانسیل ها و مشکالت شهر است.

فضاي  در  عیني  واقعیتي  شهر  مرکزي  بخش 
شهري است که  فرآیندهاي پنهان شهري را نمایان 
مي سازد. مرکز شهر داراي اهمیتي آن چنان در فضاي 
شهر است که اگر نه در همه، اما در بیشتر مباحث 
شهري به نوعي به آن اشاره مي شود و جایگاه آن 
در عرصه هاي مختلف اجتماعي، اقتصادي، سیاسي، 
مشهود  کاماًل  شهر  فضایي  کالبدي-  و  جغرافیایي 

است.
ضمن  شهر  مرکز  اهمیت  به  بنا  مقاله  این  در 
ساخت  نظریه هاي  در  مرکزي  بخش  جایگاه  مرور 
شهر، به بررسي اهمیت آن در برنامه ریزي شهري 

پرداخته مي شود.
***

 مرکز شهرها در نظريه هاي ساخت شهر
 و انديشه شهرسازان

ساختار شهرها در نظریه هاي ساخت شهر از شهرهایي 
با ساختار داراي بخش مرکزي که داراي تراکم و تمرکز 
بدون  ساختار  با  شهرهایي  تا  است  فعالیت ها  از  باالیي 
کانون تمرکز که در آن فعالیت ها در سطح شهر به صورتي 

یکسان  پراکنده شده اند، متغیر است. 
و  شهرسازي  طرح هاي  در  شهر  مرکز  واقع  در 
بیشتر  در  و  دارد  مهمي  جایگاه  شهر  ساخت  نظریه هاي 
در  را  شهري  طرح  یك  کلي  ساختار  شهرسازان  موارد 
ارتباط بین مرکز و سایر بخش هاي شهر جستجو کرده اند. 
و  شهر  ارگانیك  رشد  و  شکل گیري  در  چه  شهر  مرکز 
چه در رشد برنامه ریزي شده و از پیش تعیین شده شهر 
نقش بارزي را در ساختار فضایي شهر و شکل دهي به فرم 
شهر ایفا کرده است. در ساخت ارگانیك شهر، شکل گیري 
شهر از یك هسته و مرکز اولیه شروع مي شود و در طول 
زمان در جهاتي که امکان گسترش آن را فراهم مي آورند، 
مقتضیات  به  بنا  شهر  اولیه  مرکز  و  هسته  مي کند.  رشد 
زمان مهم ترین کارکردها و فعالیت هاي شهري را در خود 
جاي مي دهد و در صورت داشتن شرایط مناسب به مرکز 
رشد  در  مي شود.  تبدیل  آن  فعالیت  کانون  و  اصلي شهر 
داد  دفاعي،  از  اعم  دلیلي  هر  به  بنا  شهر  شهر،  ارگانیك 
باشد،  شده  ساخته   ... و  مذهبي  طبیعي،  موقعیت  وستد، 

مرکز شهر جایگاه خود را داشته است.
در س��اختار شهر برنامه ریزي شده وضع به گونه اي دیگر 
اس��ت. در ش��هرهایي با س��اختار برنامه ریزي شده، مرکز 
ش��هر در آن با هدفي از پیش تعیین  ش��ده و با طراحي آن 
براي کارکردهاي مش��خصي ش��کل مي گیرد. براي مثال 
»ابنزر ها وارد« در طرح ش��هرهاي باغ مانند خود، شهرها 

را ب��ه صورت چند دایره متحدالمرک��ز تصویر کرد. بناهاي 
عمومي ش��هر در مرکز این دوایر دور میداني قرار گرفتند 
)ش��یعه،35:1381(. در طرح باغشهر هاوارد بخش مرکزي 
با در بر گرفتن آموزش��گاه ها و مراکز خرید و مجاورت آن 

ب��ا پارك ه��ا جای��گاه وی��ژه اي دارد.
را  اندیشه خود که آن  »هوسمان« )1809-1891( در 
مهم  مراکز  به  را  توجه خود  کرد،  پاریس عملي  در شهر 
برای  پاریس  شهر  نوسازي  در  و  کرد  مبذول  قدیمي  و 
ایجاد  و  گذرها  تعریض  به  مناسب  دسترسي هاي  ایجاد 
مهم  مراکز  و  کرد  اقدام  شهر  این  در  جدید  فضاهاي 
و  پاپلي یزدي   ( کرد  تبدیل  کانون هایي  به  را  قدیمي  و 
رجبي سناجردي،72:1382(. در طرح وي با ایجاد شبکه ها 
و خیابان هایي از هسته قرون وسطي پاریس، مراکز شهري 

را به ایستگاه راه آهن متصل کرد. 
سه عنصر اصلي  "توني گارنیه"  در طرح شهر صنعتي 
در مرکز شهر قرار مي گیرند که عبارتند از خدمات اداري و 
تاالرهاي اجتماعات، نمایشگاه ها و مجموعه هاي نمایشي و 
تاسیسات ورزشي و تفریحي ) سعیدي رضواني،80:1380(. 
مرکز  فرهنگي  اجتماعي-  و  اداري  کارکرد  طرح  این  در 

شهر نسبت به سایر کارکردهاي آن بارز تر است.
 )1844-1920( ماتا"  "سوریا  خطي  شهر  طرح  در 
دور  با  خیابان ها  نقش  و  مشاغل  نوع  شهر،  شکل 
بنا  آن  اساس  بر  شهر  که  خطي  طرح  مرکز  از  شدن 
سوریا  واقع  در  )شیعه،73:1381(.  مي یابد  تغییر  شده، 
مي کند  مرکزي  هسته  جایگزین  را  مرکزي  خیابان  ماتا 
با  خطي  شهر  طرح  در  )سعیدي رضواني،81:1380(.  
گسترش شهر در مسیر توسعه خطي شهر، مراکز فرعي 
قسمت هاي  بودن  دور  طریق  این  از  و  مي گیرند  شکل 

جدید شهر از مرکز اصلي جبران مي شود.
در طرح توس��عه عمودي "لوکوربوزیه" بخش مرکزي 
ش��هر پاس��خگوي مناس��بي برای تراکم ترافیك شهر به 
نگرش��ي  لوکوربوزیه  حس��اب مي آید)ش��یعه،54:1381(. 
مدرنیس��تي به شهرها داش��ت. در دیدگاه وي شهر اساسًا 
یك مرکز تجاري محس��وب مي ش��ود که باید نقش ها و 
عملکرده��اي خود را در فضایي متراکم ایفا کند. در طرح 
وي همچنی��ن خطوط راه آهن در نظر گرفته ش��ده براي 
ش��هر به ایس��تگاه مرکزي در قلب ش��هر منتهي مي شود 
)شیعه،54:1381(. قرارگیري س��اختمان هاي اداري  چند 
طبقه، فروش��گاه ها و مغازه ها دراطراف ایستگاه مرکزي، 
نوع��ي مرکزیت به ش��دت متراکم را به وج��ود مي آورد. 
لوکوربوزیه همچنین در طرح خود به آینده مرکز شهر نیز 
توجه داشته است و براي توسعه آتي آن زمین هاي ذخیره 
ش��ده اي را به صورت پ��ارك در اط��راف بخش مرکزي 

پیش��نهاد مي دهد.
حتي  که  است  حد  آن  به  مرکزي  بخش  اهمیت 
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فاقد  که  پهندشتي  شهر  طرح  در  لویدرایت«  »فرانك 
را  شهر  مرکز  است،  متعارف  شهرهاي  انسجام  و  تراکم 
فراموش نکرد. در این طرح مرکز شهر در ناحیه وسیعي 
طبقه،   50 اداري  ساختمان  یك  شامل  و  شده  گسترده 
یك پارك، زمین هاي ورزشي، باغ وحش و آکواریوم است 

)سعیدي  رضواني،81:1380(.
در نظریه ساختار شهري جهان سومي ارنست گریفتن 
و لر فورد که با مطالعه ساختار شهري در آمریکاي التین 
اظهار شده است؛ قلب هر شهر از یكCBD  فعال و در 
حال رشد تشکیل شده است. از مرکز شهر به سوي خارج 
قطاع  وسیله  به  که  تجارتي- صنعتي  هسته  یك  شهر 
مسکوني طبقه نخبگان احاطه شده، قرار دارد. این قطاع 
هسته اي در واقع گسترشي از CBD است که به وسیله 
ادارت، مغازه ها، مسکن گزیني با کیفیت باال، رستوران ها، 
اشغال  میدان هاي گلف  و  باغ وحش ها  پارك ها،  تئاترها، 
ثروتمندنشین ختم  به حومه هاي  نهایت  در  و  است  شده 

مي شود )پاپلي یزدي و سناجردي،105:1382(.
که  برگس«  »ارنست  دوایر متحدالمرکز  نظریه  در 
دوایر  صورت  به  شهر  داشت  اکولوژیکي  اساس  و  پایه 
نظریه  این  اساس  بر  مي یابد.  گسترش  متحدالمرکز 
و  مي شود  واقع  اول  دایره  در  شهر  کانون  فعال ترین 
مرکز  در  مي شود.  مرکزي  بخش  شکل گیري  به  منجر 
مرکزي  تجارت  بخش  مناسب،  دسترسي  علت  به  شهر 
فعالیت هاي  تمرکز  بیشترین  که  مي یابد  استقرار 
یافت  آن  در   ... و  مالي  موسسات  بازرگاني،  بانکداري، 
آن  از  که  مي شود  موجب  زمین  باالي  قیمت  مي شود. 
نتیجه  که  شود  استفاده  ممکن  نحو  اقتصادي ترین  به 
در  بلند  ساختمان هاي  و  آسمانخراش ها  شکل گیري  آن 
این بخش است )شکوئي،1379: 509-512. پاپلي یزدي 
مرکزي،  منطقه  نظریه  این  در  سناجردي،73:1382(  و 

منطقه اي بسیار با ثبات است )فکوهي،187:1383(.
»چانسي  و  اولمن«  »ادوارد  هسته اي  چند  ساختار  در 
یا کوچك بودن شهر بخش  به بزرگ  با توجه  هاریس« 
اصل  این  بر  تئوري  این  اساس  مي شود.  تعیین  مرکزي 
و  مرکز  یك  داراي  تنها  کوچك  که شهرهاي  دارد  قرار 
یا هسته واحد  باشند. اما شهرهاي بزرگ امروزي همگي 
شهرها،  داخل  در  که  هستند  متعدد  هسته هاي  داراي 
را  هسته ها  این  تشکیل  نقل  و  حمل  مسیرهاي  ارتباط 
نظریه  این  در  )شیعه،64:1381(.  مي سازد  پذیر  امکان 
نقل،  و  حمل  وسیع  امکانات  با  شهرها  مرکزي  بخش 
اداره ها،  آن  در  که  مي دهد  تشکیل  را  مرکزي  و  هسته 
خرده فروشي ها، بانك ها، بیمه، تئاتر و نمایش فعال ترین 
نقش را دارند )شکوئي،521:1379(. شکل گیري شهر چند 
هسته بر مبناي این نظریه با رشد و گسترش شهر امکان 
سکونتگاه هاي  شهر،  گسترش  با  همزمان  می شود.  پذیر 

اطراف شهر ) همانند شهرك ها و روستاهاي اطراف( در 
داخل مرزهاي شهر قرار مي گیرند و این سکونتگاه ها به 
عنوان هسته هاي جدید شهر بزرگ ایفاي نقش مي کنند. 
گیري  شکل  در  شهري  درون  ارتباطات  و  نقل  و  حمل 

چنین ساخت شهري نقش مهمي دارد.
در نظریه ساخت عمومي شهرهاي »رابرت دیکنسن«، 
محدوده هاي ساخت شهر از چهار منطقه مرکزي، میاني، 
بیروني و حاشیه شهر یا مرزهاي ده شهر تشکیل مي شود. 
قدیمي شهر  مرکزي شامل بخش  منطقه  نظریه  این  در 

خرده فروشي،  عمده فروشي،  مراکز  از  مجموعه اي  که 
 ( است  واحدهاي مسکوني  از  و بخشي  اداري  و  تجاري 
پاپلي یزدي و سناجردي،94:1382(. بر اساس این نظریه 
منطقه مرکزي حداکثر تراکم از لحاظ جا و فضا مشاهده 
ارتباطي  وسایل  شبکه هاي  اصلي  مرکز  زیرا  مي شود، 
بخش  به  مربوط  فعالیت هاي  از  مختلفي  انواع  و  است 
خدمات، هنگام انتخاب محل در منطقه مرکزي به شدت 
با هم رقابت مي کنند. با اشغال عمودي و افقي و جانبي 
باعث  و  مي یابد  گسترش  مرکزي  منطقه  ساختمان ها 

تراکم ترافیك مي شود )شکوئي،527:1379(.
در نظریه ساخت قطاعي شهر »همرهویت« که متاثر 
شکل  در  شهرها  گسترش  بود  برگس  ارنست  نظریه  از 
راههاي  طول  در  و  مي شود  آغاز  شهر  مرکز  از  شعاعي 
نظریه  این  در  اصلي پیش مي رود )شکوئي،513:1379(. 
گرفته  قرار  آن  در  شهر  اولیه  هسته  که  موقعیتي  بر  بنا 
راه هاي  مي کند.  رشد  و  گسترش  به  شروع  شهر  است، 
شعاعي که از مرکز شهر به اطراف کشیده مي شود، عامل 

مهمي در تعیین قیمت زمین هاي شهري است.
بررسي همین تعداد از اندیشه شهرسازان نشان مي دهد 
محقق  کمتر  و  داشته  خاصي  جایگاه  مرکزي  بخش  که 
مسائل شهري است که نسبت به مسائل بخش مرکزي 
فضایي-  اجتماعي،  اقتصادي،  ساختار  در  آن  جایگاه  و 
کالبدي و در کل در ساختار عملکردي شهر بي توجه بوده 

باشد.



سال نهم/ شماره 89 32

هر چند که اخیراً به واسطه پیشرفت سریع تکنولوژیکي 
در حمل و نقل و ارتباطات از راه دور نیاز به تمرکز بسیار 
باالي ادارات و فعالیت ها را در موارد بسیاري غیرضروري 
مرکزي  بخش  اما   . )2003:34،Wong(است ساخته 
شهرها همچنان موقعیت خود را حفظ کرده است. تالش 
براي احیاء مراکز شهري که امروزه در بسیاري از شهرها 
اینکه  باوجود  که  است  امر  این  بر  گواه  مي شود،  دنبال 
سطح  در  را  تمرکز  به  نیاز  تکنولوژیکي  پیشرفت هاي 
پایین آورده است، مرکز شهر همچنان به عنوان  زیادي 

مکاني جاذب براي بسیاري از کارکردهاي شهري عمل 
مي کند.

تعدادي  نظر  از  آن  ویژگي هاي  و  شهر  مرکز  جایگاه 
در  به طور خالصه  نظریه هاي ساخت شهر  از مهمترین 

جدول 1 نشان داده شده است.

  اهميت و جايگاه مرکز شهر در 
برنامه ريزي شهري

حل  را  شهري  برنامه ریزي  مهم  اهداف  از  یکي  اگر 

جدول 1 - جایگاه مرکز شهر در تعدادي از نظریات مهم ساختار شهري
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قبل  باید  شهري  برنامه ریزي  بدانیم  مشکل  و  مساله 
کند.  معطوف  شهر  مرکز  به  را  خود  توجه  چیز  هر  از 
و  پیچیده  امري  مرکزي شهر  بخش  اداره  و  سامان دهي 
ماهیتي  خود  شهر  مرکزي  بخش  که  چرا  است،  دشوار 
تمرکز  و  قرارگیري  از  ناشي  آن  پیچیدگي  دارد.  پیچیده 
فعالیت هاي گوناگون در کنار هم و در ارتباط بالفصل با 
هم و در فضایي نسبتا محدود است. در صورت نداشتن 
جانبه  همه  و  جامع  نگرشي  نبود  و  منسجم  برنامه ریزي 
با چالش هاي  به بخش مرکزي شهر این بخش از شهر 
می شود.  آن  ناکارآمدي  به  منجر  و  شده  مواجه  اساسي 
عین  در  و  تنگناها  و  مشکالت  شهر  مرکز  شك  بدون 
حال پتانسیل ها و توانائي هاي خاص خود را دارد و همین 
امر مستلزم نگرش هاي خاص برنامه ریزي و مدیریتي به 
آن مي شود. براي حل بسیاري از مشکالت و تنگناهایي 
و  مواجهند  آن  با  شهرها  از  بسیاري  مرکزي  بخش  که 
کاربري هاي  بین  مناسب  تعادل  به  دست یابي  همچنین 
خاص  کارکردهاي  یافتن  غلبه  از  جلوگیري  و  مختلف 
از کارکردها به  و تخصصي  شدن بیش از حد در بعضي 
ناچار باید بخش مرکزي شهردر کانون توجه برنامه ریزان 
چه  هر  کردن  کارآمد  راستاي  در  و  گیرد  قرار  شهري 

بیشتر آن عمل شود.
شهرها  مراکز  توسعه  حال  در  کشورهاي  در  امروزه 
زندگي مي کنند  آن  در  فقیر  افراد  مکان هایي هستند که 
به این دلیل که راه هاي امرار معاش آنها در مرکز شهر 
بازاري و دسترسي  به مکان هاي  نزدیکي  پایدارتر است. 
جزء  غیررسمي  فعالیت هاي  از  گسترده اي  طیف  به 
ضروري استراتژي هاي بقاي آنها به ویژه کودکان و زنان 
غیر ماهر است )Razzu،2005:400(. این امر منجر به 
بروز مشکالت اجتماعي در بخش مرکزي شهر مي شود، 
در  اجتماعي  آسیب هاي  آن  در  است  ممکن  که  جایي 
و  واقعي  هویت  و  اصالت  بر  و  کند  بروز  باالیي  سطح 

عیني آن لطمه وارد سازد. 
چنین مسائلي باعث شده است که امروزه برنامه ریزي 
و ساماندهي مرکز شهر به مساله اي مهم در برنامه ریزي 
حساس ترین  و  مشکل ترین  به  حال  عین  در  و  شهري 
بخش برنامه ریزي شهري تبدیل شود و نظر برنامه ریزان 
این  از  و  کند  جلب  خود  به  را  شهري  امور  محققان  و 
رهگذر برنامه ریزي هاي مختلفي برای احیاء دوباره مراکز 
شهري صورت گرفته است چرا که تقویت عملکرد بخش 
مرکزي شهر و کارائي هر چه بیشتر آن هدفي است که 
مدیران شهري به دنبال رسیدن به آن هستند و این هدف 
جز از طریق برنامه ریزي یکپارچه و برقراري ارتباط بین 
شهري  مدیریت  مجموعه  و  برنامه ریزي  نظام  مجموعه 
و  طرح  گونه  هر  ارائه  براي  تالش  نیست.  امکان پذیر 

برنامه اي براي مرکز شهر قبل از هر چیز مستلزم تعیین 
جایگاه آن در فضاي شهري است.

حفاظ��ت، انتق��ال یا نوس��ازي و پاالیش س��ه راهبرد 
عمده رایج در برخورد با مرکز ش��هر در جوامع مختلف و 
تجارب موجود به ش��مار مي آیند. هر یك از این راهبردها 
متک��ي بر برخ��ي اولویت ها و چالش هاي فراروي اس��ت 
)کاظمی��ان،15:1380(. متناس��ب با ش��رایط و اوضاع و 
ویژگي ه��اي خاص هر ش��هر هر کدام از ای��ن راهبردها 
مي تواند مؤثر واقع ش��ود. در واق��ع اتخاذ هر کدام از این 
راهبردها باید مبتني بر این امر باش��د که در صورت اتخاذ 
هر کدام از آنها برای برخورد با مس��ائل مرکز شهر، نتایج 

مثبت و منفي آن براي مرکز ش��هر و به تبع آن براي کل 
فضاي شهري و ساکنان آن به چه میزان خواهد بود. براي 
مثال در حالي که در شهرهاي بزرگ بسیاري از فعالیت ها 
و کارکرده��اي بخش مرکزي تحت تأثی��ر عوامل متعدد 
مانن��د تغییر مقیاس فعالیت و تحول در سیس��تم حمل و 
نق��ل و ارتباطات به مکان یابي در بخش هاي دیگر ش��هر 
و یا حتي خارج از ش��هر گرای��ش یافته اند و به تدریج در 
جوار فرودگاه ها و اتوبان ها اس��تقرار مي یابند در شهرهاي 
کوچ��ك و متوس��ط بر خالف ش��هرهاي ب��زرگ انتقال 
موسسات تجاري و خدماتي از مرکز شهر مسائل جدیدي 
در س��طح ش��هر پدید مي آورد و با تقلیل ارزش اقتصادي 
منطقه مرکز ش��هر، زمینه اي مناس��ب براي فرسودگي و 
تباهي بافت فراهم مي آورد )س��عیدنیا،34:1382(. این امر 
حاکي از آن اس��ت که بخش مرکزي در س��طوح مختلف 
ش��هري و با توجه به س��طح توس��عه و مقیاس فعالیت 
متغی��ر اس��ت و نمي توان تنه��ا با یك دی��دگاه به آن 
نگریس��ت و اتخاذ راهبرده��اي مختلف باید با توجه به 
نوع مس��اله اي که بخش مرکزي ش��هر ممکن است با 

آن روبه رو باش��د، صورت بگیرد. 
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در پای��ان ای��ن بح��ث بای��د 
گف��ت ک��ه برنامه ری��زي اع��م 
اقتص��ادي،  برنامه ری��زي  از 
فیزیکي  و  ترافیک��ي  اجتماعي، 
در بخ��ش مرکزي در س��طوح 
مختلف شهري اعم از شهرهاي 
بزرگ، متوس��ط و کوچك باید 
ب��رای کارآم��د س��اختن بخش 
مرکزي، کاس��تن از مش��کالت 
مناس��ب  جای��گاه  تعیی��ن  آن، 
براي آن در فضاي ش��هر، ادامه 
حیات اقتص��ادي و حفظ هویت 
تاریخي  و  فرهنگ��ي  اجتماعي، 
آن ص��ورت بگی��رد و نگ��رش 
برنامه ری��زي ش��هري به بخش 
مرک��زي باید چن��د وجهي و به 
دور از ت��ك بع��دي نگریس��تن 
مس��ائل آن باش��د. این امر چه 
در راس��تای انتقال و یا نوسازي 
مرکز ش��هر، چ��ه در راس��تای 
حفاظت و چ��ه در پاالیش آن، 
قانونمندي ها  ش��ناخت  مستلزم 
و نیروهاي حاک��م و تاثیر گذار 
بر مرکز ش��هر و جهت دهي به 
ای��ن قانونمندي ها و نیروها در 
راس��تاي کارآیي بخش��یدن به 

آن اس��ت. 
و  شهري  مسائل  پیچیدگي  بیشترین  شك  بدون 
تاثیرگذاري عوامل مختلف در بخش مرکزي  بیشترین 
شهر وجود دارد و هر گونه طرح و برنامه اي براي مرکز 
شهر کل فضاي شهري و عملکردهاي آن را تحت تاثیر 
قرار مي دهد و این اهمیت موضوع را به وضوح آشکار 

مي کند.

  نتیجه گیري
) تاریخي،  بخش مرکزي شهر پهنه اي چندکارکردي 
و  سیاسي  اداري-  ترافیکي،  اجتماعي،  اقتصادي، 
و  مهم  عملکردهاي  که عمده  است  فضایي (  کالبدي- 
نظر  این  از  و  است  داده  جاي  خود  در  را  شهري  برتر 
نسبت به سایر قسمت هاي شهر نقش مهم تر و بیشتري 
را در عرصه کارکردي شهر ایفا مي کند. استقرار مجموعه 
فعالیت هاي مهم و برتر هر شهر در بخش مرکزي آن 
دامنه عملکردي این محدوده را گسترش داده و باعث 

جذب جمعیت از فواصل زیاد و فراتر از فضاي شهري 
به آن می شود.

نظریات ساخت شهر به شکل عمده بر ساختار فضایي 
و روابط اجزاء و عناصر سیستم شهري استوار بوده اند. 
در این میان هر کدام از نظریات ساخت شهر به نحوي 
براي  و  کرده  توجه  شهر  در  مرکزي  بخش  جایگاه  به 
آن کارکردهایي قائل شده اند. در بیشتر نظریات ساخت 
شهر، بخش مرکزي داراي کارکردها و فعالیت هاي برتر 
این  بر  و  نفوذ آن است  در سطح شهر و فضاي تحت 

اساس موقعیت آن در فضاي شهري نمایان است.
طیف  گرفتن  بر  در  به واسطه  شهر  مرکزي  بخش 
وسیعي از فعالیت هاي متنوع و نیز تمرکز و تراکم زیاد 
فعالیت ها در آن داراي مسائل و مشکالت خاص خود 
است که همین مساله باعث شده است، بخش زیادي از 
مباحث برنامه ریزي شهري را به خود اختصاص دهد. حل 
مسائل و مشکالت مرکز شهر مستلزم نگرش هاي واقع 
بینانه برنامه ریزي و ارائه طرح هاي مبتني خواست  ها و 
دیدگاه هاي ساکنان و توانائي ها و قابلیت هاي آن است. 

پانوشت ها
مباحث  از  بخشي  از  برگرفته  مقاله  این   
نگارنده  ارشد  کارشناسي  پایان نامه  تئوریك 
غالمرضا  دکتر  راهنمایي  به  که  مي باشد 
متغیرهاي  و  »عوامل  عنوان   با  و  کاظمیان 
موثر در تبیین بخش مرکزي شهرهاي میاني 
)مورد مطالعه: شهر بوکان(« در دانشگاه تربیت 
مدرس در خرداد 1386 از آن دفاع شده است.
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