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 چکیده

، اصطلاح چندمرکزی بهه ننهوان یهف مفههوه راه هردی توجهه 8336دهة از  اهداف:

ای را به سوی خود جلب کرد. مدافعان ران شهری و منطقهگذاریزان و سیاستبرنامه

پهذیری کننهد، منها چ چنهدمرکزی رادرنهد تعهادای میهان ررابهتادنا میاین راه رد 

بر این اسها،، پههوه   انی و پایداری محیطی برررار کنند.ارتصادی، انسجاه اجتم

ه سهومی را حاضر سعی دارد با بررسی تط یقی میان راه ردهای ررابت و همکاری را

 . ریزی منا چ شهری چندمرکزی بیابدبرای درهم آمیختن مزایای هریف در برنامه

و هدف پهوه ، از استداال منطقهی و  مطااعه حاضر با توجه ماهیت روش پژوهش:

 شناسی پهوه  بهره گرفته است. به ننوان راه رد و روشتط یقی 

را بهرای توجیهه راه ردههای های پهوه  سه منطچ فضهایی یافته های پژوهش:یافته

منطچ  کند. در حاای که راه ردهای ررابتی برررابتی معرفی میررابت، همکاری و هم

دارنهد، راه ردههای تکیه گرایی مزایای ررابتی هر مرکز و تخصصررابتی، -رلمرویی

بر مزایهای بیرونهی شه که و و نوآورانه افزا ها با پیوندهای همهمکارانه در مقابل آن

ررابتی م تنهی بهر نیریهاف رفتهاری و همکنند. در نهایت، کید میأهای شهری تش که

مزایهای  اتها بتواننهد بهکنهد تأکیهد مهیههای ررهابتی و ش که های غیرهمکارانهبازی
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 مورعیهت به هود و غیهره بهه بازار اندازۀ افزای  راه ردهای ررابتی و همکارانه نییر

 دست یابند. ررابتی

برای  ترو اجرایی ترای مناسبگزینه ررابتی راراه رد هم اضر،پهوه  ح :گیرینتیجه

. در دانهدمهیمحیطی پرتن ، ررابتی و نامطمئن در میان شهرهای منا چ چندمرکزی 

توانهد بهه دو صهورف در منها چ شههری ررابتی مهیاین راستا، راه ردهای متنوع هم

ررابتی افقی شهرها در همررابتی نمودی. ررابتی افقی و همهم ، چندمرکزی رخ دهد

، کننداجرایی مشترک با یکدیگر همکاری میپروژۀ در یف نملکرد خاص یا در یف 

 پردازند. در حاای که در بخ  دیگر با یکدیگر به ررابت می

 .ررابتی، منا چ شهری چندمرکزیررابت، همکاری، هم :هاکلیدواژه

 مقدمه. 8

اصهلی بسهیاری از زمینهة بهه  هری چنهدمرکزی،چندمرکزیتی و منا چ شهای اخیر، در سال

 ؛8331، 9و فهااودی 1دیلمان ؛8335، 8باتن) اندشدهرلمرویی بدل توسعة های استراتهیف  رح

، 3و پهین 1هال  ؛1665میرز،  ؛ 1660، 1پار ؛1669، 0میرز و رومین ؛1668، 5و ماسترد 0کلاسترمن

اند که به احاظ همسایه تشکیل شدهای از شهرهای (. منا چ شهری چندمرکزی از خوشه1660

هها بهه یکهدیگر متصهلند و ، به خوبی با زیرسهاختا هستندسیاسی و تاریخی از یکدیگر مجز

 کننهدمراتب روشنی را به احاظ ارتصادی، سیاسهی، جمعیتهی میهان خهود تعریه  نمهیسلسله

 (.  183، ص. 1668، 86کلاسترمن و ام رتز)

توسهعة ههایی هسهتند کهه یی در حال گسترش سیاسهتریزان فضادر سرتاسر اروپا، برنامه

، 1665 میهرز،) دههدمیچنین منا چ شهری چندمرکزی را ترویج فضایی، ارتصادی و اجتمانی 

                                                           
1  . Batten 

2  . Dieleman 

3  . Faludi 

4  . Kloosterman 

5  . Musterd 

6  . Romein 

7  . Parr 

8  . Hall 

9  . Pain 

10  . Lambregts 
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سهازان پتانسهیل زیهادی را بهرای ایهن ریزان و تصهمیماین بدین معناست که برنامه (.151 ص.

ررهابتی ایهن  تاجهه و به هود مورعیهبا این وجود، ادبیاف دو رویکرد را برای مومنا چ رائلند. 

  .گیردمنا چ در نیر می

ای از شهرهای کوچف و متوسط بها همکهاری است که مجمونه رویکرد نخست آنفرض 

اامللی دسهت بین یکدیگر رادرند به جایگاه و مورعیت بهتری در فهرست شهرها در ررابت بین

ای ت سهاده ایهن اسهت کهه منطقهه(. با این وجهود، وارعیه581، ص. 8330 ، 8پرایمو،) یابند

گیری و گسهترش چندمرکزی ضرورتا ررابتی نیست. برای ررابتی شدن این منطقه نیاز به شکل

روابهط رهوی و پیدیهده بهین شههرها و  هها بها. در وارع ش کهشهری یکپارچه استش کة یف 

ههای کارامهد فعاایهتانهدازۀ ههای مقیها،، صهرفه موجب افزای انسجاه و یکپارچگی منطقه 

ریهزان و از این رو به بخشی از واژگان معیار مدیران، برنامهه شود.میافزایی  مزایایارتصادی و 

  (.  809 ص. ،1661میرز، ) اندسازان برای مواجهه با منا چ شهری چندمرکزی بدل شدهتصمیم

شههری منطقهة نقها  رهوف ررهابتی  یبهترین روش برای ارتقها معتقد استدوه،  رهیافت

به ننوان یف کل آن است که هریف از شهرها و منا چ شهری نملکردی کوچکتر  چندمرکزی

مزایای نس ی خود تمرکز کنند و بنابراین تنهوع فضهایی، ارتصهادی و فرهنگهی خهود را بهه بر 

ههای اصهلی سرمایه بدل کنند. این بدین معنی است که منا چ مرکزی ارتصادی به ننوان نرصه

ای به ننوان نقطه رهوف کلیهدی در شده و تنوع درون منطقههای تجمع درک برای خلچ صرفه

، 1660، 1هلند ریزی فضایی و محیط زیستبرنامه ،وزارف مسکن) اامللی دیده شودررابت بین

 (.91، ص. 1660، 9هلند وزارف امور ارتصادی ؛188ص. 

ر درون افزایی برای دستیابی به انسهجاه بیشهتر ددر حاای که رویکرد اول بر همکاری و هم

ها را بهه ررابهت بیشهتر بها آن ،کند، رویکرد دوه به نونی با آزاد گذاشتن منا چکید میأش که ت

در حهاای کهه ادبیهاف اغلهب از همکهاری شههرها بهرای اینجاست: سؤال دارد. یکدیگر وا می

توان مفههوه ررابهت و همکهاری را در آیا میکند، دستیابی به مورعیت ررابتی باااتر صح ت می

نا چ شهری چندمرکزی با یکدیگر ترکیب کرد بهه  هوری کهه بهه جهای یهف تضهاد نهونی م

                                                           
1  . Priemus 

2  . MVROM 

3  . MEZ 
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ههای ادبیاف سیسهتمدر حاای که  ،دوگانگی را تشکیل دهند و در یف مفهوه جدید ت لور یابند

نیهاه شههری مرات هی و مفههوه همکهاری را بها مفهوه ررابت را با نیاه شهری سلسهلهشهری، 

تهوان ایهن مفهاهیم را در یهف ( چطهور مهی01، ص. 1680یلهور، ت) داننهدای متناظر مهیش که

  .منطقه را بااا بردبه  وری که بتوان مزایای ررابتی  چارچوب ررار داد

 روش شناسی تحقیق . 2

 ننهوانبهه تط یقهی و منطقهی اسهتداال از پههوه ، ههدف و ماهیت توجه با حاضر مطااعة

محهوری، ارنهاع بهه ه اتکا به مشاهده، کلاهند .است گرفته بهره پهوه  شناسیروش و راه رد

-هایی است که بهرای اسهتداال منطقهی برمهیپذیری ویهگیپذیری و تعمیمآزمونجای اث اف، 

همین امر س ب شده تا به ننهوان راه هرد اصهلی پههوه   (.91، ص. 8913)میرجانی،  شمرند

 ۀا بها بررسهی گسهتردری است. در ابتهداین تحقیچ در شمار مطااعاف نلمی مروانتخاب شود. 

 ررابت و و سپس موضوع  همکاری بررسی شدهای مختل  چند مرکزی ادبیاف موضوع گونه

های نینی موجود در جهان با یکدیگر مقایسه چندمرکزی با ننایت به ویهگی شهری منا چ در

بهه میهانی  رهیافهت ننهوان بهه چنهدمرکزی شهری منا چ در ررابتیهم شده و سرانجاه  منطچ

 .  تحلیل شدتری مفصل صورف

 های مختلف چندمرکزیگونه. 8. 2

توانهد شروع این بحث مهینقطة  ،(1660) شده توسط هال و پینبا م احث مطرح در انط اق

هها بها بررسهی هشهت شهری باشهد. آنای و کلاناشکال مختل  چندمرکزیتی در سطح منطقه

ها، تها چهه ی چندمرکزی در هریف از آنهادهند که با وجود نشانهشهری، نشان میکلانة منطق

هها از توزیهع کاملها متهوازن اندازه آرای  فضایی هریف متفاوف از دیگری است. برخی از آن

روههر، -)مانند رانشهتاف، رایهن اندسرزمین تشکیل شده ةاندازه در پهنشهرهای کم و بی  هم

ند کهه توسهط چنهد سوئیس شماای( و برخی دیگر، متشکل از تجمعاف شهری بزرگتری هست

پاریس، دوبلین بزرگ و جنهوب شهرری انگلسهتان( و منطقة )مانند شدن  شهر کوچکتر احا ه 

مهین و بلهیهف -)رایهن گروهی دیگر آرایشی بینابینی از این دو نوع منطقه چنهدمرکزی دارنهد

شهروع متفهاوتی  ةهای شهری نقطهمرکزی(. باید به این نکته توجه داشت که هریف از سیستم
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کننهد و در  هول زمهان بها ترکیهب متفاوتی را سپری مهیتوسعة د که به دن ال خود، مسیر دارن

منحصر به فرد نیروهای ساختاری گسترده و رویدادهای مکانی خهاص خهود شهکل گرفتهه و 

، ص. 1668) نو(. بر این اسا، به انتقاد چمپی811، ص. 8335، 1سیو ا 8هوهن رگ) گیرندمی

ی از سهه  ریهچ نهوع مرکزگریهز، یکپهارچگی و ائتلهاف شهکل (، منا چ شهری چندمرکز000

 اند. گرفته

رشد مداوه شهر فشهارهای سهختی )بهرای م هال  ،مرکزیدر یف شهر تف نوع مرکزگریز:

ل در حهال رشهد دسترسهی بهه منها چ ئتجهاری مرکهزی و مسهامنطقة افزای  اجاره زمین در 

-های خدماتی و توایدی وارد میفعاایتویهه بر های مختل  بهمسکونی بیرونی( را بر فعاایت

راند که ممکن است به دایل پیشهرفت، مراکهز ها را به مراکز جایگزین دیگر مینکند. این امر آ

در ائتلاف با هم یا به صورف جداگانه به احاظ ارتصادی، جمعیتی و غیره با مرکز اصهلی شههر 

شهری یا شهرهایی هسهتند کهه کلان(. این ااگو، منا چ 000. ، ص1668چمپیون، ) ررابت کنند

های چنهدمرکزی در منها چ شوند. این نمونه از آرای ای میهای حومهشامل حومه و پسکرانه

خورند که از مراکز کاری رریب با بخ  تجاری مرکهزی، تشهکیل آمریکای شماای به چشم می

 (.8055 ، ص.8331، 1و اسمال 0آرنوف ،5آنا، ؛1، ص. 8339، 0و کیم 9بری) اندشده

های شهری یف مرکز بزرگ، مراکز کوچکتر گسترش زمین پیوستگی یا الحاق به یکدیگر:

در نواحی پیرامونی را که هم به احاظ اشتغال و هم به احاظ خدماف خودکفا بودند به یکدیگر 

ههای غیرمسهکونی کاتاایزوری را برای جهذب فعاایهت ،چس اند. پیوند این مراکز با یکدیگرمی

آورد که از مراکزی که از  ریچ نیروهای مرکزگریز شکل گرفتند، ردرتمندتر ه وجود میمازاد ب

 (.000. ، ص1668چمپیون، ) تر استو حتی شاید روی

                                                           
1. Hohenberg 

2. Lees 

3. Barry 

4  . Kim 

5  . Anas 

6  . Arnott 

7  . Small 
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شهوند. دایهل چنهین اندازه مستقل ایجهاد مهیاین منا چ، از ائتلاف چندین مرکز هم ائتلاف:

جان ی و همدنین، پیشرفت حمل زۀ حوکلی و هم در اندازۀ ها هم در امری، رشد هریف از آن

(. ایهن ااگهو، منها قی را 000. ، ص1668چمپیهون، ) و نقل در افزای  گسترش بین آنهاسهت

آندهه دییلمهان و فهااودی از آن بهه ننهوان -مرات ی روشن هسهتندشود که فارد سلسلهشامل می

ایهن منها چ در  برند. خاستگاه اصلی( ناه می905، ص.8331) «ایشهری چندهستهکلان ةمنطق»

دیلمان و ماسهترد، شهود)ریزی هلند در منطقهه رانشهتاف مشهاهده مهیاروپا، به ویهه در برنامه

 (.000 .، ص8331پرایمو،،  ؛053، ص. 8331، 8ام وی ؛151، ص. 1668

توانند ااگوههای توسهعه را در آینهده در این بین، اشکال و ساختارهای پیشین این مراکز می

ند. با این وجود، فرایندهای جدیهد تغییهر شههری در مقایسهه بها ااگوههای تحت تاثیر ررار ده

ثیراتشان بر ساختارهای فیزیکی گذشته، حقوق مااکیت و پیونهدهای أتو  سنتی، متفاوف هستند

و همدنین در ااگوی یکپارچگی، مراکهز بهه  وع ائتلافبه ویهه در ن یافت.ش که انط اق خواهد 

مرکزی با خدماف و اشتغال بااها هستة فه خواهند شد که یف شهری چندمرکزی اضامنطقة فره 

-گیری را نمایهان مهیدارند. این امر تفاوف بااقوه بین منا چ شهری چندمرکزی در حال شکل

 کند.

 

 
 گیری مناطق شهری چندمرکزیاشکال مختلف و سیرتکوینی شکل -8شکل 

 1668چمپین،  مأخذ:

                                                           
1  . Lambooy 
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چندمرکزی توسط چمپین، نشان از ایهن وارعیهت شهرهای شناسی مدهای تکاملی کلانگونه

ههای مورفواوژیهف متفهاوتی ، بها ریشهه«شههری چنهدمرکزیمنها چ کلهان»دارد که هریف از 

کند که چندمرکزیتی در سهطح منطقهه نهه اند. این موضوع روشن میسربرآورده و توسعه یافته

 ،هایشان اشاره داردپسکرانهتنها به پراکن  بیرونی شهرهای بزرگتر به مراکز کوچکتر در درون 

بیشهتر در مداخلهة شهرهای کوچهف و متوسهط بهرای  توسعة پسکرانةتواند بلکه همدنین می

تهوان بهرای منها قی ماننهد منطقهه جنهوب شهرری در حاای که تعری  اول را می ،منطقه باشد

ا بها سهیر پاریس و دوبلین بزرگ به کار بهرد. تعریه  دوه، تطهابچ مناسه ی رمنطقة انگلستان، 

-سوئیس شماای و فلمی  دیامند ارائهه مهیمنطقة روهر، -منا قی مانند رانشتاف، راینتوسعة 

ههای مختله  ها، هریف از منا چ ممکن اسهت خهود را در گهاهبندیدهد. در درون این   قه

روههر -توان مطابچ با مد ائتلافی، رانشتاف و رایهنچندمرکزی ب ینند. به ننوان م ال، میتوسعة 

رسهد بها مشهارکت و دوه و سوه رهرار داد در حهاای کهه بهه نیهر مهیمرحلة ا در جایی بین ر

 .(8)شکل  (881، ص.1663ام رتز، ) انددوه  فاصله گرفتهمرحلة راکز، از یکپارچگی بین م

سودمندی را برای فهم اینکه چهرا زمینة (، 1668) در نهایت، سیر تکاملی پیشنهادی چمپین

-شهری چندمرکزی، به چنین موضوناف مختلفی وابسهتهدر منا چ کلانگذاران فضایی سیاست

ی چندمرکزی دارند، فهراهم رلمروتوسعة اند و چرا چنین باورهایی را نس ت به پتانسیل مفهوه 

ننهوان فضهایی چنهدمرکزی بههتوسهعة دهند که چرا از مفهوه این چارچوب نشان میکند. می

رویهی اجهاه ای و پراکنهدهشههری، نهابرابری منطقههلی نییر ازدحهاه ئپاسخی ممکن برای مسا

ننوان مهانعی بهرای تعامهل و کهارایی ، در حاای که در منا چ دیگر، بهشودمیگسیخته استق ال 

، ص. 1665، 1ام رتز و رواینه  ؛188، ص. 1668و ام رتز،  8آیپن ورگ) شودارتصادی دیده می

کند که مورعیت منا چ را در فرایند دستیابی نمایی نمل تواند به ننوان رطباین مدل می  (.99

 نقص نشان دهد.شهری چندمرکزی بیمنطقة به یف 

 

 

                                                           
1  . Ipenburg 

2  . Roling 
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 چندمرکزیشهری همکاری و رقابت در مناطق  . 2. 2

توان با استفاده از سهه منطهچ اصهلی را میها از دیدگاه نیری و انتزانی، رفتار فضایی بنگاه

دو ااگهوی فضهایی  ههای ارتصهادی،منطچاز این . هریف توضیح داد: رلمرویی، ررابتی و ش که

ررابت در منا چ شهری چنهدمرکزی، از ترکیهب منطهچ سازند. راه رد ررابت و همکاری را می

کند. در منطچ رلمرویهی، یهف بنگهاه محصهوااف ررابتی در ارتصاد تجمع پیروی می-رلمرویی

این، فضها ماننهد مهدل فروشهد. بنهابرخهرد و مهیخود را در یف فضای جغرافیایی گرانشی می

فضها، بهه محهدودۀ به  هوری کهه  ،شودزن وری نواحی بازار اوش سازماندهی می ةمعروف اان

های رریهب را متمهایز های حمل و نقل تعری  شده و همزمان محصوااف شرکتهزینهواسطة 

شود. نملکرد اصهلی شهرکت توایهد ترین مانع ورود به بازار محسوب میکند و رویاز هم می

اش ت و مهمترین راه رد، کنترل نواحی بازار در پیرامون مورعیت جغرافیهایی تعریه  شهدهاس

نرضهة ناپهذیری در های مقیها، یها تفکیهف. در این حاات، شهر اساسا بازتایی از صرفهاست

وری کلهی بافهت ارتصهادی اسهت مین خهدماف و بههرهأثابت خصوصی و نمومی و تسرمایة 

ههای مقیها،، وجهود های تجمع به واسهطه صهرفهبراین، صرفه(. بنا11، ص. 8331، 8بیسون)

دههد و ملاحیهاف نملکردهای تخصصی را در مراکزی با نملکردهای رده باااتر توضهیح مهی

های متفاوف را به سوی مرکز نواحی بازار که تراکم تقاضا بیشتر اسهت، تواند بنگاهگرانشی می

صنعتی و اثراف مقیها،، تلهاش بهر حهدارل  جذب کند. در این راستا، با توجه به رویکردهای

محیطی تا مسهائل اجتمهانی ز موضوناف آاودگی، ترافیف و زیستا –های مکانی کردن هرینه

مراتهب مکهان مرکهزی نیهری اصهلی سلسهلهشااودۀ منطچ رلمرویی، است.  -و جره و جنایت

تار فضهایی توایهد کریستاار است و امروزه نیز حتی به صورف انتزانی و ساده، برای توضیح رف

کشههاورزی صههنعتی و توایههداف کشههاورزی تخصصههی  ی)بههه اسههت نا و بازارهههای کشههاورزی

ههای خهدماف محصوااف متنوع مانند شراب و غیره(، نملکردهای حکومتی و اداری، فعاایهت

هها، بهداشهت و و نمهده فروشهی ویهه در جوامع سنتی)خرده فروشیبه -خصوصی و نمومی

)مشاورهای خصوصی، بانکداری و بیمه، ت لیغاف(  دنین، جوامع مدرندرمان و آموزش( و هم

ایهن  شهوند، کهاربرد دارد.های حمل و نقل میهایی که مشتریان متحمل هزینهو در کل فعاایت

                                                           
1  . Beeson 
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زیهادی روبهرو  ها و نقا  ضهع مدل در توضیح رفتارهای فضایی جوامع مدرن با محدودیت

 .است

های حمل و نقل کریستاار بی  از اندازه بر نق  هزینهاز آنجایی که مدل مکان مرکزی  -8

 تواند به درستی مکان و بازارهای صنعتی را درک کند. کید کرده، چنین مدای نمیأت

ههای تخصصهی، و ویهه پیوندهای افقی میان بنگاهخروجی، به-این مدل روابط ورودی -1

امها  ،ههای متفهاوفرا که نقه  اندازهبه احاظ فضایی، پیوندهای افقی بین مراکز تخصصی هم

 گیرد. کنند، نادیده مینملکردهای مکملی را ایفا می

ها یا شهرهای یف شه که همکهاری را که از شراکت میان بنگاه« افزاییمازاد هم»مدل،   -9

 گیرد. را نادیده می شودناشی می

یهد تحت این شرایط، فهرض بهر ایهن اسهت کهه پهارادایم جدیهدی از سهازمان فضهایی با

در منطچ دوه یا منطچ ررابتی، بازار یف شرکت محدود بهه رلمهرو مکهانی خهود درنیرگرفت. 

توایهداف  تواندکند؛ شرکت میای را بازی نمیهای حمل و نقل نق  وابستهزیرا هزینه؛ نیست

سهلطة کند تا بیشترین سهم را از بهازار جههانی تحهت و سعی می دخود را در هرجایی بفروش

آیهد و بهه های مختل  به  ور متفهاوتی بدسهت مهیپذیری توسط شرکتررابتخود درآورد. 

شود. بازاریابی نملکرد حیاتی شرکت شده و بهازار ارتصادی ت دیل مینرصة ننصر حیاتی در 

« تنهوع»اش و ههم بهه تقاضهای مشهتریان بهرای هر واحد توایدی هم به ردرف ارتصادی نس ی

جغرافیایی توایداف مشابه در دو جهت، به رانده و اداة م شود. تجارف دو  رفه، یا محدود می

 د. شورانون بدل می

شود: در رااب این منطچ، از  رف دیگر، تجمع از نرضه، بی  از ملاحیاف تقاضا ناشی می

های بخ ( یا مجمونه صنعتی مشهابه)کنترل های مشابه )صرفههای متعلچ به بخ تجمع بنگاه

گرایی محلی( امکان دستیابی به سطح باااتر کارایی ایسهتا تخصص زنجیرۀکنندگان اصلی، مینأت

-دههد، بنگهاهرا افزای  مهی« محیط نوآور»کند، منا چ تخصصی پیشرفته و و پویا را فراهم می

پدیهدۀ ههای مکهانی(. بنهابراین، )مفهوه ردیمی صرفه سازدافقی و نمودی را مییکپارچة های 

وجود روابط نتیجة ننوان ها و بهها یا زنجیرهبخ  های صنعتی که توسط برخیمعروف بخ 
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انهد، در درون روابط مکمل برتر در تواید و بازاریابی بنا شهدهة رلمرویی میان مراکزی که بر پای

 گیرد. این منطچ ررار می

کند. این نیریهه همکاری در منا چ شهری چندمرکزی، از منطچ ش که پیروی میدر مقابل، 

توانند نه تنها بها توجهه بهه همجهواری فیزیکهی بهه کند که نملکردها میمی را مطرح این ایده

ههای اساسها افقهی و تواننهد از  ریهچ روابهط و جریهانبلکه مهی ،«انتقال یابند»شهرهای دیگر 

غیرافقی با شهرهای دیگر هم اندازه نیز که حتی در فواصل دورتری نسه ت بهه یکهدیگر رهرار 

و  9بهویکس ؛1660کامهاگنی و کهاپلو،  ؛1666، 1کهاپلو ؛8339، 8کامهاگنی) دارند، نیز روی دهد

(. در حاای که منطچ سازمانی بنیادی مدل مکان مرکزی یف منطقه رلمرویهی بها 1661، 0تروان

ای بر روی نواحی بازار است، در مدل ش که منطچ متفاوتی حهاکم اسهت کید بر کنترل جاذبهأت

ای ارت ا  دارد. در حهاای کهه فارغ از موانع فاصلهکه با ررابت و همکاری در فواصل دورتر و 

-سازمان فضایی نملکردها و شهرها، هزینهه ۀدهندنیریه سنتی کریستاار، نیروهای اصلی شکل

ها پی  شهر نوع دیگری از صرفهمنطقة ش کة های مقیا، بودند، در های حمل و نقل و صرفه

ههای ههای مکمهل( و صهرفه)شه کههای یکپارچگی نمودی و تقسیم نیهروی کهار صرفه .آمد

گیرد. ایهن دو های سینرژی( شکل می)ش که ای مشابه آنده از کاااهای  باشگاهیبیرونی ش که

نامیده شهوند، در اغلهب « های ش که شهریصرفه»توانند اصطلاحا من ع از مزایای شهری که می

بهویکس و تهروان،  ؛810، ص. 1660ههال و پهین، ) مطااعاف اخیر مورد شناسایی ررار گرفتند

های رویکهرد جغرافیهایی کهه تنهها بهر نزدیکهی ها بر محدودیت(. این صرفه506، ص. 1661

شهرها برای کارایی شهرهای کوچف با توجه به اندازه یا نملکردهای نهاریتی تاکیهد داشهت، 

ع نیسهت. های تجموری و صرفهبهره ۀکنندتعیین ةافؤکند که اندازه تنها مآید و ادنا میفائچ می

شهری کامهل بها توافقهاف همکارانهه در فواصهل دور، بهه نلهاوه وجهود ش کة یکپارچگی در 

شهری محدود افهزای  دههد. اندازۀ وری شهری را برخلاف تواند بهرهنملکردهای رده بااا، می

ههای اخیهر و آینهده کمهف این مفهوه، به توضیح چرایی افزای  رشد شهرهای میانی در سهال

                                                           
1  . Camagni 

2  . Capello 

3  . Boix 

4  . Trullen 
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شهری محدود، تعادل محیطی، کارایی سیسهتم جابجهایی و امکهان حفه  اندازۀ ، در وارع. کند

کند که کارایی ارتصادی بزرگتری از  ریچ دسترسهی حس هویت را برای شهروندان تسهیل می

امها بههم وابسهته از  ،ها یا با شهرهایی با فواصل دورترآسان به شهرهای همسایه و تعامل با آن

 کند. ل میای حاص ریچ همکاری ش که

ای بیشهترین اهمیهت را بهرای بهازیگران منطقههگستردۀ های رسد ورود به ش کهبه نیر می

با بسهیاری از  شدن نمومی در منا چ شهری چندمرکزی داشته باشد، به  وری که برای مواجه

تر از سطوح محلی است. این باور رو به رشهد وجهود ، مناسبایمسایل فضایی، سطوح منطقه

ههای منا چ شهری چندمرکزی نس ت به شهرهای تنهایی که درحال مواجهه با چهاا  دارد که

-بیان می کنند. در این رابطه، اسکاف باشند، مزایای بیشتری را نصیب خود میجهانی شدن می

 بها مجمونهه -ایههای منطقههفکرانه، نس ت به این شه کهشهرهای تنها با منطقی کوته»د که کن

هها و بهرای پاسهخگویی بهه تقاضهای شهرکت -و محدوده فضهایی بزرگتهرهای بیشتر سرمایه

تهری تر یا نهاموفچسازمان اجتمانی نامناسب ای پسا فوردیستی، واحدش کهجامعة خانوارها در 

ههای تواننهد صهرفهسازی، شهرهای تنها اصطلاحا می. با ش که(1، ص.8331)اسکاف،  «هستند

شههرهای ههای تجمهع کلهانکنند، بدون اینکه با هزینههای خلچ تجمع را در یف مقیا، منطقه

بااهای زمهین و فضهای  ةهایی نییر ازدحهاه، آاهودگی، هزینهبزرگ روبرو شوند. نموما، هزینه

مرکهزی شههرهای تهفاداری، جره و تمرکز فقر، در منا چ شهری چندمرکزی نس ت بهه کلهان

 .(830، ص. 1668خورد )ایپن رگ و اام رتز، کمتر به چشم می

های ش که را مهورد بررسهی رهرار داده های تواید صرفهتحقیقاف اندکی هستند که مکانیسم

توان حهدارل چههار نهوع مزیهت را بهرای اما به  ور کلی می (.553، ص.1661، 8ژن ) باشند

های مقیا، ناشهی از تقاضها صرفه( 19، ص. 1669بویکس، ) های بیرونی ش که برشمردصرفه

 ؛53، ص. 1661؛ 119، ص. 1665میهرز، ) ر یف فضای هم سهته ارتصهادید  1یا اثراف اندازه

(، اثراف دان  و نوآوری که بر اسا، نهوع، پهراکن ، 811، ص. 1660، 0و کوئیگلی 9انسونج

                                                           
1  . Zheng 

2  . Mass Effect 

3  . Johansson 

4  . Quigley 
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تعامهل کهه  ةهزین( 09، ص. 1668تروان و بویکس، ) توان تغییر کندتعداد و شدف پیوندها می

، 8311، 8اسهکاف) گهرددت ا اف و نده ا مینان باز میهای ارهای حمل و نقل، هزینهبه هزینه

 (.881، ص. 1660کاماگنی، ) ، مزایای سازمانی(818ص. 

-گروهههی دیگههر نیههز فرضههیاتی را دربههاره سههاختارهای چنههدمرکزی، یکپههارچگی فضههایی

 ؛008، ص. 8331ام وی، ) کنندمرکزی بیان میپذیری در مقابل منا چ تفنملکردی و ررابت

توانهد، بها جهدا از ههم مهییکپهارچگی شههرهای (. 018، ص. 8330، 9ایند-ویپرزو ک 1کلارک

را بهرای بازرگهانی در درون  های جان ی بیشتریها، تجمع بزرگتر یا صرفهثر سرمایهاشتراک مؤ

توانهد از مزایهای بدسهت آمهده از بهازار ایجاد کند. در این وضعیت هریف از شهرها می منطقه

( یها خهدماف 585، ص. 8330پرایمو،، ) همی مانند بندر یا فرودگاهکاری بزرگتر، تسهیلاف م

منهد شهوند. همکهاری و تحقیهچ و توسهعه بههرهمؤسسهاف تخصصی چون آموزش نهاای یها 

های ارتصادی و رشد بیشتر باشد. ایهن تواند موجب نوآوریمشارکت بین شهرهای نزدیف، می

ای که به اندازه و تنوع منطقه مربو  طقههای منشاخه از م احث، به پتانسیل خلاریت و نوآوری

 ،(. بنهابراین919، ص. 8335بهاتن،  ؛016، ص. 8331، 0آا رشهت) کنهدشهوند، اشهاره مهیمهی

ههای شه که ةههای انتقهال و ت اداهاف را کهاه  و توسهعمجاورف فضایی و تعاملهاف، هزینهه

و تسههیل معاملهاف  دهد که این امر منجر به پیوندهای تجاری شرکتیبازرگانی را گسترش می

(. یکپهارچگی بهه 051، ص. 8331ام هوی،  ؛983، ص. 8335بهاتن، ) دشودان  و مهارف می

ههای مختله  را توسهعه دهنهد و از آن افزایی بین مکانها یا همدهد تا مکملشهرها اجازه می

تواند بهرای شناسهایی وجهود ای است که میبرداری کنند. مکمل بودن نملکردی مشخصهبهره

، 8331، 5وانهاوربکهه ؛080، ص. 8331آا رشهت، ) شهری نملکردی شناسایی شود ةف منطقی

هها را شود که هر شهر تخصهص(. با تشویچ تعامل بین شهرهای همسایه، استداال می011ص. 

د. در نتیجه، بازسهازماندهی شودر منا چ، توسعه خواهد داد که یف مزیت ررابتی محسوب می

کند و منطقه را به ننوان یف کهل در های شخصی را رها میقه، شرکتها در داخل منطفعاایت

                                                           
1  . Scott 

2  . Clark 

3  . Kuijpers- Linde 

4  . Albrechts 

5  . Vanhaverbeke 
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( 880، ص. 8336)8دهد. ایهن موضهوع، از م احهث پهورترتر ررار مییف مورعیت ررابتی روی

 کند.های ارتصادی وابسته پیروی میفعاایت ایهای منطقهدرباره ارزش خوشه

گی )فضایی و نملکردی( و اثهراف آن ارت ا  یکپارچدربارۀ در این راستا، م احث مختلفی 

-تواند مجمونه از شهرهای کوچهفپذیری ارتصادی وجود دارد. یکپارچگی میبر روی ررابت

توانهد بها شههرهای بزرگتهر بهرای درآمهدهای می ،بنابراین.کندتر را به یف هویت بزرگتر بدل 

، 8331لمهان و فهااودی، دی) ها در خدماف بازرگانی و ماای ررابت کندباااتر، رشد بااای بخ 

 (.  911ص. 

ههای نیهری افزایهی از پایههنیران معتقدنهد همکهاری و ههمدر حاای که برخی از صاحب

شهری چندمرکزی را رهیهافتی منطقة اما ررابت بین شهرهای یف  ،تری برخوردار استمطلوب

(. 806 ، ص.1660 9، رواینه  و کهاپوئن1کلوسهترمن، ون دروفام رتز،) داننهدتهر مهیاجرایی

رانشهتاف،  -های کلاسیف منا چ شههری چنهدمرکزیتوان در نمونهمصداق این انگاشت را می

 مشاهده کرد.  -روهر و فلمی  دیاموند-راین

های ش که ةهای همکارانبه ننوان م ال، در گزارش آمای  راه رد فضایی ملی هلند بر جن ه

-ند که از  ریچ این همکاری در ش کهبینی کردها پی کید شده است. آنأشهری در رانشتاف ت

نملکهردی  منطقهه پهس از زمهان انهدکی تغییهر خواههد کهرد:  -های شهری، ساختار فضهایی

همکاری باید ردرف ررابتی همه شهرها را در ش که ارتقا دهد و وجود یف محیط بین اامللی »

شه که  شههرها و مراکهز در«. جذاب و بسیار متنهوع از نملکردههای شههری را تضهمین کنهد

تواننهد ها بها یکهدیگر مهیکنند، در نتیجه آنهمدیگر را کامل و متقابلا یف دیگر را تقویت می

های بیشتری را ارائه کنند. دواهت از شههرها بی  از ظرفیت انفرادی خود، نملکردها و فرصت

انتیار دارد تا وظای  را برای امکان تخصصی شدن و مکمل بودن، هماهن  کنند. ایهن سهند، 

اامللهی بهه احهاظ انهدازه، پویهایی و جایگاهشهان و شهری را با اهمیت ملی و بین ةش ک ش 

کنهد کهه میهزان گذاری بیشهتر دواهت مرکهزی مشهخص مهیبنابراین، شرایطشان برای سرمایه

                                                           
1  . Porter 

2  . Van der Werff 

3. Roling & Kapoen 



 شمارۀ سی و دوه                                          ای    مجلّة جغرافیا و توسعة ناحیه                                                  101

 

-های فضایی و  رحشهری برای تنییم برنامه ةاهمیتشان با این وجود به توانایی بازیگران ش ک

 (.  11، ص. 1661میرز، ) صفر( وابسته است-و کنار گذاشتن ررابت)جمع ها با رایزنی متقابل

 رانشتاف از هر دو دیدگاه پشتی انی کرد. تحلیل ةبرای منطق 8نتپلیهای با این وجود، یافته

های خدماف تجاری نشان داد که سهم سهفرها های اداری شرکتااگوهای سفر به کار و ش که

و  1رف، ام رتهز، کهاپوئن) اصهلی ارتصهادی محهدود اسهت ةهمدنان به سطح شهری یا منطقه

( و بخهه  بزرگههی از بههازار خههدماف 810. ، ص1663ام رتههز، بههه نقههل از  1665کلاسههتمرن، 

، ص. 1665، 9ام رتهز و رواینه بازرگانی بین شهرهای اصلی رانشهتاف تقسهیم شهده اسهت )

امها نملها ررابهت  ،ود داردهایی برای همکاری میان شهرها وج(. به ن ارتی اگرچه پتانسیل889

 ها را به سمت بااا سوق داده است. آن از شدن هریف شهریمیان شهرها و کلان

روههر نیهز نشهان -چندمرکزی رایهن ة( بر روی منطق1680)0تجربی مونتر و واگمنمطااعة 

درصهد  31توایدی دو شهر دوسلدورف و کلهن بهی  از  ةهای خدماف پیشرفتدهد شرکتمی

درصد آن بهه شههرهای  9دهند و تنها انی کل منطقه را به خودشان اختصاص میپیوندهای جه

های دنیهای جههانی شهده بهرای کهل ننوان دروازهشود. دوسلدورف و کلن بهدیگر مربو  می

تهوان چندمرکزی نیز مهی ةدر چنین منطق ،کنند. بنابراینروهر نمل می-شهری راینکلان ةمنطق

( شههرهای 803، ص. 1686، 5تیلورای )ود که به ررابت دروازهمراتب نملکردی بشاهد سلسله

ای شهری بهه به ننوان پدیده« گراییمنطقه»های اخیر، کند. در حاای که در دههمنطقه اشاره می

های تجاری بهه خهارا از شههرهای گیری است و با تمرکززدایی فعاایتسرنت در حال شکل

ی بین شهری همراه است، اثر اندکی بهر ارتصهاد مرکزی و ظهور همزمان ساختارهای چندمرکز

 روهر گذاشته است. -شهری راینکلان ةدانشی در منطق

شههری شههری شهدن بهه شهدف در منها چ کلهانکند که کلهانها مشخص میهای آنیافته

 ةشههر بهه آسهتانزیرا برای دستیابی به کیفیاف مکهانی یهف کلهان ؛آیدچندمرکزی به وجود می

                                                           
1. Polynet 

2  . Kapoen 

3  . Roling 

4  . Münter & Volgmann 

5  . Taylor 
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-کلان ةتوان در درون یف منطقضروری و اازه است و چنین کیفیاتی را نمی 8کارآمد ارتصادی

(. 803-805، ص. 1681، 9و هاانهدر 1میهرز، ههوگربراا) شهری مکررا و به وفور ایجهاد کهرد

شههری تنها تعداد کمهی از شههرها و منها چ در درون ایهن شههرها یها منها چ کلهان ،بنابراین

برای کل منطقه، نق  ایفا کنند که بهرای « نال ارت ا ی جهانیکا»توانند به ننوان چندمرکزی می

 کنند.با یکدیگر به شدف ررابت می غیره ها، نیروی کار ماهر و تخصصی وجذب سرمایه

اند که منها چ نقیده( هم1681) هوگربراا و هااندر( با میرز 1680بنابراین مونتر و واگمن)

تقسیم کار در درون ساختار فضایی چنهدمرکزی  باید برای موفقیت در ررابت جهانی بر اسا،

نشهری چنهدمرکزی نهه تنهها بایهد خود را گسترش دهند. منا چ کلا« شهری شدنکلان»سنتی، 

های تجمع خود مانند آاودگی هوا، ترافیهف بلکه باید هزینه ،کیفیاف مکانی خود را به ود دهند

اه  دهند. به ننوان م ال، نرخ اجاره مرکزی کشهری تفو ازدحاه را نیز نس ت به منا چ کلان

های مسکونی بهه فضهاهای بهاز روهر نس تا پایین و بسیاری از مکان-کلانشهری راین ةدر منطق

 (.  181. ، ص1688و همکاران،  0ریدر) گسترده دسترسی مستقیم دارند

ا در  رح ساختار فضایی منطقه فلانهدرز، فلمهی  دیامونهد ر -ریزی بلهیفدر اسناد برنامه

، 5فهن میتهرن ؛1668 ؛8331آا رشهت، ) کندمعرفی می« اامللیشهری ررابتی بین ةش ک»ننوان به

ههای کننهد کهه شه که(. این اسناد پیشنهاد مهی80، ص.1685، 1و ویتلاکس 1، درودر0پورتویس

 .شهوندمراتهب سهنتی مهیکه جایگزین سلسهله -هستند «های مکمل و منسجمهویت»-شهری

 ،نفوذ بلافصهل  تعریه  نشهدهحوزۀ جمعیت شهر و اندازۀ  ةر به وسیلاهمیت یف شهر دیگ»

ههای د. ایهن شه کهشهوجهانی شهرها تعیین مهی ةمورعیت شهر در اروپا یا ش ک ةبلکه به وسیل

ریهزی فضهایی ریزی هلند، نیز برای اواین بار در گزارش پنجم پیرامون برنامههشهری در برنامه

های شهری این است کهه (. مطابچ با این سند، ردرف ش که1ص. ،1661میرز، ) اندمعرفی شده

                                                           
1. Critical mass  

2. Hoogerbrugge  

3. Hollander 

4  . Reicher 

5  . Van Meeteren 

6  . Poorthuis 

7  . Derudder 

8  . Witlox 
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هها بهرای تکمیهل یکهدیگر و بلکهه از فرصهت ،کنندها یکدیگر را تکرار نمیشهرها در ش که»

 برند.هماهنگی در یف تقسیم کار مشخص بهره می

( بهر روی سهفرهای 1680)، درودر و ویتلهوکس8، بوسائومیترنفن های با این وجود، یافته

مراتب و مورعیت برتر بروسل در بازار کار بلهیف دارد. به  وری ی منطقه نشان از سلسلهآونگ

کنند. به ن ارتی نزدیف بهه درصد از افراد از شهرهای دیگر برای کار به بروسل سفر می 59که 

امها ایهن ارت ها  متقابهل و دو رفهه  ،درصد از مشاغل در تجمع شهری بروسهل رهرار دارد 59

درصد از جمعیت شهری بروسل به نقا  دیگهر بهرای کهار سهفر  1.9ی که تنها نیست. به  ور

 کنند. می

سل( نیست که رشد خهود را بهه ک)برو کنند، بلهیف یف دوات شهر گستردهها ننوان میآن

ها در فلاندر و وااونیا، بروسل را به جهای شهرهای رده دوه نزدیف سرریز کرده باشد. سیاست

هها را کند. بنابراین، بروسل رهادر نیسهت ضهرورتا سیاسهتیی تلقی میمرکز، یف مرز جغرافیا

های خود و اجتماناف خهود دا سهتگی دارنهد، برای رشد خود وضع کند. مرده بلهیف به خانه

نحهوۀ بینهی از تری اسهت. در نتیجهه، ههر پهی منطقی ةدر حاای که مهاجرف به بروسل، گزین

بهه « شههری شهدنکلان»ها بر ود. از این رو، آنشانسجاه در سطح بلهیف به شکست منجر می

 کنند.کید میأتجمع ت-دهنده به رژیم ارتصادیننوان پتانسیل شکل

ایاات ساکسون در سهال  ةبرای اواین بار در  رح توسع 1شهری م لث زاکسنکلان ةاز منطق

. ههدف بهه آن داده شهد« اروپایی م لث زاکسن ةمنطق-شهر»یاد شد. در این زمان، اقب  8330

بهزرگ  ةفضایی در سطح فدرال ایهن بهود کهه جایگهاه سهه منطقه ةوزارف مسئول برای توسع

زیرسهاخت  ةزاکسن)کمنیتس، تسویکاو، درسدن و اایپزیف( را به ننوان نقا  ارت ا ی در ش ک

پهذیری رفت تا با افزای  روابط نملکردی بین چههار شههر، ررابهتاروپا ررار دهد. انتیار می

بهه نقهل از  3، ص.8330، 9وزارف محهیط زیسهت و کشهاورزی) پا افزای  یابدزاکسن در ارو

 (.111، ص.1663، 0اگرمن

                                                           
1  . Boussauw 

2  . The metropolitan region Saxon Triangle 

3  . SMUL 

4  . Egermann 
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شهرها، شدۀ دوات فدرال و شراکت پیشنهاد  ةبا وجود معرفی م لث زاکسن در  رح توسع

واکن  مهمی در سطح محلی رخ نداد. هیچ ارداه جدی برای ایجاد شهراکت بهین چههار شههر 

امها همدنهان  ،، پس از هفت سال همکاری بین شهرها آغاز شد1668 صورف نگرفت. در سال

، چهار شهر اصلی یهف 1661ریزی باری ماند. در سال م لث زاکسن به ننوان یف مفهوه برنامه

آنهااهت پیوسهت. نلیهرغم  -گروه همکاری تشکیل دادند که به نضویت دوات فدرال زاکسهن

ها همدنان اهمیت سیاسی انهدکی ها، همکاریها و جلساف مداوه در  ول این سالتلاش ةهم

برای هریف از شهرها دارد. فواصل فیزیکی بین شهرها، پتانسیل زیادی را برای تنارض و تضاد 

کند و در نتیجهه ها با یکدیگر پشتی انی میآورد و از رفتارهای ررابتی آنها به وجود میبین آن

 (.  111، ص. 1663اگرمن، ) دهداحتمال توافچ را اگر نه غیرممکن، وای کاه  می

آن را در  ةتهوان نمونهکهه مهی-گرایهینلاوه بر این، برخی از محققان معتقدند فرایند حومه

نیروههای بهازار « دسهت نهامرئی»مکان نامسهاند یها  ةتنها نتیج -منا چ شهری چندمرکزی دید

به تصمیماف، منهابع  تواندگرایی میفرایند حومهبنابراین، سیاسی است. پدیدۀ بلکه یف  ،نیست

ها فارد منابع اازه هستند و نس ت به دفاع از منهافع و بازیگران مربو  شود. به  وری که حومه

-نخود، مورعیت نامطلوبی دارند. در نتیجه، تصمیماف سیاسی در اغلب موارد مخاا  منهافع آ

ری منها چ شههدربهارۀ (. همهین موضهوع 89، ص.1680، 9و کلینهی 1، برنهت8کهوهن) هاست

کند. به  وری که ررابت بین شهرها نه به خا ر موضوناف ارتصهادی چندمرکزی نیز صدق می

زیرا شهرها و نماینهدگان آن از ایهن بهیم دارنهد کهه مورعیهت،  ؛که گاها به داایل سیاسی است

 اامللی از دست بدهند. ردرف و نفوذ خود را در تصمیماف سیاسی ایااتی، ملی و حتی بین

در اهستان اشاره کرد که از  سه شهر اصهلی  0ترییسیتی ةتوان به منطقدیگر می هایاز نمونه

نفهر( و  91666)حهدود  1( و سوپوف156666)حدود  0نفر(، گدنیا 006666)حدود  5گدانسف

انهد. بهه ها تشکیل شده است. این سه شهر در نزدیکی یکدیگر ررار گرفتههنواحی پیرامونی آن

                                                           
1  . Kuhn 

2  . Bernt 

3  . Colini 

4. Tri-City 

5  . Gdańsk 

6  . Gdynia 

7  . Sopot 
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-کیلومتر بوده و شهر سوپوف در میان آن 11گدانسف و گدنیا، بین شهرهای  ة وری که فاصل

آیهد. ها ررار دارد. این منطقه بزرگترین مرکز نلمی و دانشگاهی و فرهنگی اهستان به شمار می

گهدنیا بها پروفهایلی چمعیتهی و ارتصهادی مشهابه رری هی  ،گدانسف اگرچه شهر پیشرو اسهت

ههای جنه  داخلهی بهه ر گدنیا در  ول سهالآید. شهردرتمند و جدی برای آن به حساب می

یف دواتشهر آامانی نیمهه خهود مختهار « شهر آزاد دانسی »ننوان رریب گدانسف ساخته شد. 

بود. به دایل نده توافقاف بر سر استفاده مشهترک از بنهدر  8393تا  8316های بود در بین سال

یهف روسهتای گردشهگری  گدانسف، دوات اهستان آن زمان تصمیم گرفت تا بندر خود را در

نفهر  156666نفهر بهه  0666گدنیا بسازد. گدنیا به سرنت رشد کرد و جمعیهت آن از حهدود 

میهرز، ههوگربراا و ) اسهت« تحدید حیهاف شهده»رسید. در نتیجه، نمادی ردرتمند از اهستان 

 (.01-01. ص، ص1680هااندر، 

و روابهط تجهاری از  این منطقه بهه احهاظ نیهروی کهار، اسهتفاده از تسههیلاف و خهدماف

ها و افراد در حال حاضر برد. تعدادی از شرکتیکپارچگی نملکردی نس تا ردرتمندی بهره می

ننهوان یهف هویهت را بههتریسهیتی  ةهها، منطقهکنند. ایهن شهرکتنمل می« ایمنطقه»به  ور 

منطقهه  بینند. با این وجود، به داایهل تهاریخی، ایهنای تا سه شهر متفاوف مینملکردی منطقه

ای را نشان دهد. اگرچه گدانسف، اغلب ساکنان آامانی خهود نتوانسته هویت فرهنگی یکپارچه

شود و در انتخاباف همدنان شهر گدنیا به ننوان یف شهر اهستانی شناخته می ،را از دست داده

 (.  03. ، ص1680میرز، هوگربراا و هااندر، ) دهدها خود را نشان میشهرداری

ها همدنان ضهعی  دی، به دایل ن ود خواست سیاسی برای پیوند نیروها، منطقهبه احاظ نها

ههای ، فرایند تمرکززدایی شروع شد و به دواهت8313است. پس از اصلاحاف اهستان در سال 

ها حاضر نیستند تا برخی از ردرف خهود های زیادی انطا کرد. امروزه، شهرداریمحلی ردرف

-های محلی، حکومت منطقههومتی بدهند. در مقایسه با حکومترا در اختیار سطوح باااتر حک

بها توجهه بهه  ،ثیر بر توسعه ندارند. بنهابراینأها ابزارهای ماای برای تزیرا آن ؛ای نس تا ضعیفند

مهداران رابهل درک این مورعیت، زمان ر بودن تحقچ مزایای همکاری و هماهنگی برای سیاست

های مکملی که برای گدنیا و گدانسف وجود داشت، ههیچ است. به ننوان م ال، با وجود نق 

ههای فرودگاهدربارۀ همکاری بین مقاماف بندری دو شهر صورف نگرفته است. همین موضوع 
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کند. به  وری که گدنیا فرودگاه خود را برای ررابهت بها شههر گدنسهف دو شهر نیز صدق می

شههری کلهان ةتها انجمهن منطقه تصمیم گرفتند 1688مسئواین در سال  ،گسترش داد. همدنین

-حکومت منطقه ةشگفت آور این است که برخلاف  رح توسع ةسیس کنند. نکتأگدنسف را ت

شهری نادیده گرفته شده است. بدین ترتیب، ای، شهر گدنیا به ننوان بخشی از این منطقه کلان

 ذاشهته اسهتشهری خهود و نهواحی ا هراف  را بنیهان گگدنیا برای مقابله، انجمن منطقه کلان

 (.  03-56.ص، ص1680میرز، هوگربراا و هااندر، )

دههد، تکیهه بهی  از مرور بر رویکردهای همکارانه در منا چ شهری چندمرکزی نشان مهی

دار شههرها در های تهاریخی و ریشههتواند مانع از نادیده گرفتن ررابتاندازه بر همکاری، نمی

ههای نملکهردی، ون در نیهر گهرفتن یکپهارچگیتهوان بهداین منا چ باشد. نلاوه بر این، نمی

فرهنگی و نهادی انتیار داشت که مزایهای حاصهل از همکهاری کاملها محقهچ شهود. بنهابراین، 

ها، بهدون تر دارد. در این راستا، تکیه بر مزایای همکاریبینانههای وارعها نیاز به شیوههمکاری

هها بهه گهذاریهاماف زیهادی را در سیاسهتیید کند، ابأها را تمطااعاف تجربی که اثربخشی آن

هها کهار بررراری منافع و نایدی هریف از شههرها در همکهاری بر این اسا،،آورد. وجود می

   ای نیست.چندان ساده

 رقابتی در مناطق شهری چندمرکزی به عنوان رهیافت میانیهممنطق  .3. 2

ستقیما به ننوان ااگوهای رفتاری ای را ن اید مهای رلمرویی، ررابتی و ش کههریف از منطچ

ها به زیرا آن ؛ها همواره به  ور همزمان وجود دارندتاریخی در نیرگرفت. در موارد زیادی آن

های اصهلی، دوه و )بخ  گیرندهای بخ  ارتصادی متفاوتی را به کار می ور خاص، ویهگی

هها بهه ننهوان سهه ر، از آنهای ا لاناتی(. با این وجود، برای درک و توضیح بهتسوه یا بخ 

کند. اشتراک بازار به ررابت کمف می، بر اسا، منطچ رلمروییمنطچ اصلی استفاده شده است. 

مشترک برخوردارنهد، نس تا بنابراین، از آنجا که منا چ شهری چندمرکزی در وارع از یف بازار 

دههد شهرها اجازه می ساختار فضایی آن به . از  رفی دیگرشودها تشدید میررابت در بین آن

با یکپارچگی فضهایی و نملکهردی/ یها صنعتی و در رااب منطچ ررابتی  ةبه مانند یف خوشتا 

تواننهد بها از  رف دیگهر مهیها فراهم کنند. تر را برای شرکتمحیطی ررابتینمودی و افقی، 

عت بهه همکاری با یکدیگر در رااب منطچ ش که، نملکردهای خود را نلاوه بر تمرکز بهر صهن
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ای ررهابتی را تشهکیل دهنهد. خدماف مواد و دانشی در مقیاسی بزرگتهر ارتقها دهنهد و شه که

های فضایی این منا چ دن ال پای ررابت و همکاری را در سیاست توان همزمان ردبنابراین، می

 یگیهری از مزایهای هریهف بهرای ارتقهااصلی توازن بین دو نیروی متضاد و بههره ةکرد. مسئل

-تهوان از راه ردههای متنهوع ههمپذیری و به ود کیفیت زندگی است. در این راستا، میررابت

شهده ای شهناختهاین اصطلاح واژه. (101، ص. 1680، 1و بیونر 8ا  برگاُ) ررابتی استفاده کرد

(. ررابهت همکارانهه 1، ص.1689پاسهکوئینلی، ) های تجاری و بازاریابی استدر ادبیاف ش که

( به منیور دستیابی 088، ص. 1666، 0و کاک 9بنگتسون) از همکاری و ررابتهمزمان استفادۀ 

 ( یا کسب مزیهت ررهابتی اسهت05-01، صص. 1663، 5زاکنبهتر به نتایج شخصی و جمعی )

(. در رفتار ررابتی، شخص، یا بنگاه یا نههاد، 130، ص. 1680، 1و گنیاوای 1، سریواستاوا0پارک)

در حاای که در رفتار همکارانه، بهر اسها، منطقهی  .ی استبه دن ال حداک ر کردن سود شخص

-808، ص. 1661، 3وانه متفاوف، نمل جمعی سعی در دستیابی به اهداف مشهترک دارنهد )

-ای در ادبیاف مخاا  یکدیگرند و بنابراین، مفههوه ررابهت(. این رفتارها به  ور گسترده853

(. مهدیران بهه 108، ص. 1680، 86رهتیدسهتو) همکارانه دارای ماهیتی پهارادوکس گونهه اسهت

، 88فیهالوابستگی متقابل و نیاز به پیوندهای دوسویه در جستجوی منافع مشترک اذنان دارنهد )

(. در نتیجه، بی  از پی ، راه ردههای خهود را بها رفتارههای 89، ص. 1681، 89و ون  81گرد

اهو، کننهد )خلاصهه مهیهمکارانه -دهند و آن را در مفهوه ررابتهمکارانه و ررابتی انط اق می

اهدی را دال بهر اثهراف م  هت های اخیر، مطااعاف تجربی زیادی، شودر سال (.10، ص. 1661

                                                           
1  . Olf Burger 

2  . Bjöner 

3  . Bengtsson 

4  . Kock 

5  . Czakon 

6  . Park 

7  . Srivastava 

8  . Gnyawli 

9  . Wang 
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11. Fyall 

12  . Garrod 

13. Wang 
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-بازار، خلچ بازارهای جدید، افزای  کارایی بههرهاندازۀ کنند: افزای  همکارانه ارائه میررابت 

   (.191-061. ص، ص0168، 9و وگمن 1، گواناه8ریتااا) از منابع و به ود مورعیت ررابتی برداری

توان با بازشناسی شهرها به ننوان بازیگران جمعی که با یکدیگر ررابت به همین ترتیب می

(، ایهن 869، ص. 1660کامهاگنی، ) دهنهدای خهود را گسهترش مهیکنند و راه هرد توسهعهمی

یهر ههای اخاصطلاح را برای شهرها و منا چ نیز به کار گرفت. از مطااعاف انجاه شده در سهال

، 0و گهوئسبر روی برندسازی در مقیا، بین رلمرویی ( 1689) توان به مطااعه پاسکوئینلیمی

 اشاره کرد. برندسازی در منا چ شهری چندمرکزی ( بر روی 1680)و میرز 5دی جان 

 

 
  شهری هایسیستم در رقابتیهم و همکاری رقابت، منطق تطبیقی ةمقایس -2شکل 

 8930خذ: نگارندگان، أم
 

( در مروری سیستماتیف بهر مفههوه همکهاری 1680) برنگستون و رضااالهطابچ با مطااعه م

مکتب فکری بازیگر م نا و مکتهب  ،از یکدیگر تمایز دادندتوان میررابتی، دو مکتب فکری را 

توانهد در درک روابهط بهین شههری در منها چ فکری فعاایت م نا. مرور این دو خط فکری می

 شا باشد. شهری چندمرکزی کارگ
                                                           
1. Ritala 

2. Golnam 

3. Wegmann 

4. Goess 

5. De Jong 
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 های نظری و بحثیافته. 3

 مکتب فکری بازیگرمبنا. 8. 3

کنهد، یهف مکتب فکری بازیگر م نا، همکاری ررابتی را در مفههومی گسهترده تعریه  مهی

و  8برانهدن رگر) کنهدمورعیت و زمینه که همکاری و ررابت میان بازیگران را از هم تفکیف می

-یعنی نقشه ؛است« ارزش ةش ک»دین در این مکتب (. مفهوه اصلی بنیا83، ص. 8330، 1ناا  

هها، شههرها، نهادههای دواتهی، شهرکت –شود تا بازیگران مختل  ای شماتیف که  راحی می

(. ایهن 913-938. ص، صه1666، 9آفهواح) هها را نشهان دههدو وابستگی بین آن - شهروندان

س بهرای بدسهت آوردن کنند و سهپبازیگران برای پختن کیکی بزرگتر با یکدیگر همکاری می

، 0و گابریلسهن 5، توسهاوینن0واپواها) پردازنهدبیشترین سهم از کیف با یکدیگر به ررابهت مهی

چنهدمرکزی بهرای بدسهت آوردن منهابع  ةبه ننوان م ال، شهرهای یف منطق(. 81، ص. 1661

ماای بیشتر و گرفتن ردرف سیاسی کل منطقه از دوات با یکدیگر همکاری و همزمان بهر سهر 

شههرهای منطقهه بها همکهاری  ،تهریها در مهواردی پیدیهده کنندهم خود از آن باهم ستیز میس

یکدیگر هزینه و مجوز احداث یف بیمارستان دواتی مجهز یها اسهتادیوه ورزشهی پیشهرفته را 

اما همزمان بر سر احداث آن در کداه یف از شههرها بهه ررهابتی سرسهختانه  ،آورندبدست می

ن، یف شهر در ش که با برخی از بازیگران همکاری کرده و با برخی دیگر از بنابرایپردازند. می

تحلیهل چگهونگی  در این مکتب فکهریپردازد. بنابراین، اغلب از بازیگران ش که به ررابت می

ثیر متقابهل أگیرد و اینکه چطور تها صورف میهایی که توسط آنتعامل بین بازیگران و انتخاب

و  1، وو1پاتهاک) شهودشهود، اسهتفاده مهینجر بهه نتهایج مختله  مهیبین همکاری و ررابت م

بازیگران شامل چهار گروه نمده (. 09، ص. 1661، 86استام وایس ؛155، ص.1680، 3جانستون

                                                           
1. Brandenburger 

2. Nalebuff 

3. Afuah 

4. Vapola 

5  . Tossavanen 

6  . Gabrielsson 
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(. 96، ص. 8331نهاا   و برانهدن رگر، ) ههاکننهدگان، رر ها و مکمهلمینشوند: مشتریان، تأمی

 (.  15ص. ، 8330براندن رگر و ناا  ، ) (1)شکل 
 

 
 گرمبنایباز یشهرها در مکتب فکر یاصل گرانیباز -3شکل 

 8930: نگارندگان، خذأم
 

اگر مورعیهت  ،توانند رریب یکدیگر باشندای، شهرها میریزی شهری و منطقهبه زبان برنامه

سیاسی یا ارتصادی شهر دیگر را در منطقه تضهعی  کننهد. در مقابهل، زمهانی مکمهل یکهدیگر 

شهروندانشان بتوانند از خدماف و تسهیلاف متنوع و مکمل هریف از شهرها استفاده هستند که 

توانند به جذابیت ارتصادی شهرهای خود نزد شهروندان، گردشهگران و کنند. در این حاات می

شهوند اگهر بتواننهد بها نیروی کار ماهر بیفزایند. همدنین، دو شهر مکمل یکدیگر محسوب می

های بیشتر بااا برند. از سهوی گذاریرا برای جذب منابع ماای و سرمایهوجود هم رابلیت خود 

رریب یکدیگر به را ها توان آندیگر، اگر این مورعیت را برای دستیابی به منابع کاه  دهند می

بهه همهین  بودن آن اسهت.انتزانی شود، که بر این مدل وارد میانتقادی  (.1)شکل  شمار آورد

-دیگر صورف می بازیگرانررابتی موفچ در نمل با دهد چطور روابط هم تواند نشاننمیدایل 
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تهوان بهه  هور و چطور می دهای بین بازیگران باید روبرو شگیرد، چطور با مخا راف و تن 

 ها را ایجاد کرد یا از بین برد.موفچ پیوند بین شرکت

 مکتب فکری فعالیت مبنا .2. 3

اا، برخی از محققان، مکتهب فکهری فعاایهت م نها را های بابا محدودیت شدن هبرای مواج

، 1و وینسهنت 8اریکسهن، ؛ بنگتسن008-108، صص. 1666بنگتسون و کاک، ) اندپیشنهاد داده

فرنانهدز، اهی روی و گنیهاوای، ؛ 836، ص. 1680و کاک،  9؛ رضاااله، بنگتسن831، ص. 1686

کنهد. ایهن ای ش که تمرکز مهیررابتی به جای محتوکه بر روابط هم (.111-119، صص. 1680

-ها با یکدیگر همکاری میها همزمان در برخی از فعاایتکند که شرکتمکتب فکری بیان می

پردازنهد. بهه  هور خلاصهه، در حاای که در برخی موارد دیگر با یکدیگر به ررابهت مهی ،کنند

ابتی را بها اصلی به صورف تف به تف و مستقیم و همزمهان تعاملهاف همکارانهه و رره بازیگر

شههر و (. همکاری بها یهف 058، ص. 1688 ،5و پارک 0گنیاوای) دهددیگر انجاه می بازیگران

تهوان بهه دیگهر را نمهیدورۀ زمانی و ررابت در دورۀ دیگر، یا همکاری در یف ررابت با شهر 

  (.99، ص. 1661، 0او) ررابتی در این مکتب برشمردننوان روابط هم

گیرد و شامل روابط افقهی و شکل می سطح دوبخشی، اغلب در قیمررابتی مستتعاملاف هم

 ،کننهدهمکاری می هاکه رر ا در برخی از فعاایتاست زمانی ررابتی افقی، همشود. نمودی می

دو شههر . بهه ننهوان م هال، پردازنهدررابهت مهیبهه بها ههم  های دیگرفعاایتدر حاای که در 

در  ،گذاری کننهدسرمایه ی ویدئوهایی ت لیغاتیبه کمف یکدیگر بر رو گردشگری ممکن است

گردشهگری ارائهه دهنهد.  ةحاای که همدنان سعی دارند امکاناف و خدماف بهتری را در زمینه

توانند از برند مشترکی برای بازاریابی استفاده کنند به  وری که بخشی از هویهت می ،همدنین

 ،همدنهین .دهنهدبا یکدیگر ادامه مهیررابت به کل منطقه را نمای  دهد در حاای که همدنان 
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4  . Gnyawali 

5. Park 

6  . Luo 
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بنیان خود بخواهند تا به راه حلهی های دان ممکن است نهادهای نمومی چند شهر از شرکت

  .(9)شکل  ها برسندگازهای متان از زبااه ۀتر برای ذخیرارزان

ف و خدماتشهان اندازی توایهداسعی دارند با راه شهرکه دو است زمانی  ررابتی نمودیهم

در این حاات، شهرها مکمل یکدیگر خواهند بود، به ر باهم ررابت کنند. ازار اصلی یکدیگدر ب

بهه دههد. و تسهیلاف و یا منابع توایدی شههر دیگهر را ارائهه مهی  وری که بخشی از خدماف

سهیس یهف أشهری چندمرکزی، یف شهر همسایه بها ت ةننوان م ال، ممکن است در یف منطق

شههرهای  ،همدنهینهای شهرهای دیگر کمف کند. ریت پسماند زبااه، به مدیکارخانه بازیافت

در  بازیافهت، بها همکهاری یکهدیگر ةکارخانه ةمهواد اوایه ۀکنندمینأتوانند به ننوان تدیگر می

 ةدر ایهن حااهت، کارخانه ها با یکهدیگر همکهاری کننهد.ها  از م دا و یا حمل آنتفکیف زبااه

های خهود را کهاه  های مقیا، در تواید، هزینهاشی از صرفهتواند با مزایای نبازیافت نیز می

مندی از )به ننوان م ال بهره مورعیت گرهگاهی ةگردشگری، به واسط ةدر زمین. (9)شکل  دهد

ریهزی ههای مسهافرتی و مهدیریت و برنامهههای مربو  بهه آژانهسفرودگاه( بخشی از فعاایت

این شهر همررابتی پنهان با ه بگیرد. در وارع تورهای گردشگری را به شهرهای همجوار به نهد

 شهرهای پیرامونی دارد.  

آفرینهی کننهد: نخسهت بازارههای خهود را توانند بهه دو روش ارزشها میبدین ترتیب، آن

گسترش دهند و دوه با کمف یکدیگر بازارهای جدیدی ایجاد کنند. به ن ارف دیگر، شهرها با 

ههای بازارهای خود را افزای  داده و سپس هزینهه ۀود اندازبه اشتراک گذاشتن منابع مکمل خ

 دهند.خود را به واسطه افزای  اندازه کاه  می
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 رقابتی در مناطق شهری در مکتب فکری فعالیت مبنا ای از انواع همنمونه -9شکل 

 8930خذ: نگارندگان، أم

 گیرینتیجه .9

ای با ظهور منا چ شههری د تا مقیا، منطقهداری س ب شتغییراف جغرافیای ارتصاد سرمایه

نیهران از صهاحب برخهیچندمرکزی نس ت به سطوح فضایی دیگر، اهمیتهی دوچنهدان یابهد. 

ههای اداری و معتقدند این منا چ که متشکل از چند شهر کوچف و متوسط همسایه با هویهت

نملکهردی، با همکاری یکهدیگر و ت هدیل شهدن بهه هویهت شوند رادرند سیاسی متفاوف می

مرور بهر مرکزی بزرگتر رد نلم کنند. های تفمنطقه-در مقابل شهرفرهنگی و نهادی یکپارچه 

بهی  از انهدازه بهر  ةدههد، تکیهرویکردهای همکارانه در منا چ شهری چندمرکزی نشهان مهی

دار شهرها در ایهن منها چ های تاریخی و ریشهتواند مانع از نادیده گرفتن ررابتهمکاری، نمی

های نملکردی، فرهنگی و نهادی توان بدون در نیر گرفتن یکپارچگیاشد. نلاوه بر این، نمیب

هها نیهاز بهه انتیار داشت که مزایای حاصل از همکاری کاملا محقچ شهود. بنهابراین، همکهاری

ها، بهدون مطااعهاف تجربهی تر دارد. در این راستا، تکیه بر مزایای همکاریبینانههای وارعشیوه
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آورد. بهر ها به وجهود مهیگذارییید کند، ابهاماف زیادی را در سیاستأها را تاثربخشی آنکه 

 ای نیست. ها کار چندان سادهاین اسا،، بررراری منافع و نایدی هریف از شهرها در همکاری

کننهد ررابهت و تمرکهز در مقابل، گروهی دیگر، با پذیرش حدی از یکپارچگی، ننوان مهی

منطقهه را  ، فرهنگهی و ارتصهادیتواند تنوع نملکهردییت ررابتی خودشان، میشهرها بر مورع

توانهد منهابع و مهی ها را افهزای  خواههد دادکاریاما ررابت میان شهرها، دوباره ،افزای  دهد

 بهر اسها، مهدل چمپهینهمدنین،  .ندازد و مزایای همکاری را نابود کندیمشترک را به خطر ب

بتی منا چ مختل  را به سوی گهاه دوه خواههد بهرد و از مفههوه ( پذیرش رویکرد ررا1668)

چنههدمرکزیتی و از مزایههای آن دور خواهههد کههرد. در مقابههل، حرکههت بههه سههوی همکههاری و 

با این همه در حاای که گهروه اول، از  .بردچندمرکزیتی بیشتر مییکپارچگی منا چ را به سوی 

بهر ایهن اسها،، تهر هسهتند. ویکرد اجراییتری برخوردارند، گروه دوه رپشتی ان نیری محکم

حاضر سعی داشت تا با معرفی رویکردی دیگر بهه تلفیهچ مزایهای هریهف از رویکردهها  ةمقاا

های بازرگهانی و بازاریهابی، گیری از ادبیاف ش کهبپردازد. در این راستا، پهوه  حاضر با بهره

ریزی منا چ شههری چنهدمرکزی امهها و برنبه ننوان راه سوه در سیاسترا  ررابتیهمرویکرد 

-ههم .تواند به دو صورف در منا چ شهری چندمرکزی رخ دهدمی ررابتی. همددهپیشنهاد می

یها در یهف افقی شهرها در یف نملکرد خاص ررابتی ررابتی نمودی. در همررابتی افقی و هم

ر با یکهدیگر بهه در حاای که در بخ  دیگ ،کنندپروژه اجرایی مشترک با یکدیگر همکاری می

بدست آوردن منابع ماای دواتهی بیشهتر بهرای همکاری برای  ،به ننوان م الپردازند. ررابت می

شهری چنهدمرکزی  ةررابتی نمودی در یف منطقمنطقه و ررابت بر سر سهم بیشتر در کل. هم

 بخشهی از منهابع شههر دیگهر در یهف ۀکنندمینأبدین معناست که شهری در منطقه به ننوان ت

بهه ررابهت خهود در جغرافیای تقاضای یکدیگر فعاایت خاص نمل کند، در حاای که همدنان 

انسهتیتو  یهف یهف بیمارسهتان و، بهداشهتی و درمهانی ةدر زمینه ،دهند. به ننوان م الادامه می

چندمرکزی وجود دارند. آنگهاه، بیمارسهتان و انسهتیتوی  ةقیف منط دو شهردر شناسی سر ان

برای جذب پزشکان و کارکنان بهتر با یکدیگر به ررابت بپردازند، در حاای  توانندتخصصی می

اندازی یف بخ  تخصصهی بها بیمارسهتان همکهاری تواند در راهشناسی میکه انستیتو سر ان

 کند. 
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ههای پوشانی اایههمنا چ شهری چندمرکزی محصول یف فرایند تاریخی است که در اثر هم

ا بین بازیگران متعدد به وجود آورده است. بهه  هوری کهه در ر فضایی منافع متضادی مختل 

شهوند. از اامللهی درگیهر مهیای، ملی و گاها بینبرخی از موارد سطوح حکومت محلی، منطقه

ههای نیهری ای اجرایهی باشهد کهه پشهتوانهتواند گزینهررابتی میاین رو راه ردهای متنوع هم

ا برای کاربست این راه ردها، دو مکتب فکری معرفهی ام ،با خود به همراه داردنیز همکاری را 

هر دو با تمرکهز بهر  (،1680)( و گوئس، دی جان  و میرز1689) مطااعاف پاسکوئینلیشدند. 

و منها چ شههری چنهدمرکزی ررهابتی را در برندسهازی بهین شههری م نا، هم -دیدگاه فعاایت

هها و در شهرایط هریهف از بهازی اما منطچ برخورد بازیگران یها شههرها را در ،گسترش دادند

توانهد بازی مهی ةبا استفاده از نیری مکتب فکریدهند. کاربست همزمان دو مختل  نشان نمی

موضهوناف کشهور در های منها چ شههری چنهدمرکزی دردرک ما را از تنارضاف و پیدیدگی

 -ئمشههررا -بابهل -شههری آمهل ةفرادست بلافصل مانند منطقههای ویهه در ن ود اایهبهخاص 

مطااعهاف بعهدی بهر روی  ،شودپیشنهاد می ،بنابراینگسترش دهد.  در مازندران مرکزی ساری

ههای اجرایهی آن در یهف فعاایهت و مهورد تصمیماف هریف از بازیگران و شهرها و مکانیسم

 خاص تمرکز کنند. 
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