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- سلسله -مرکزيتغییر الگوي شهرنشینی از ساختار شهري تک
 چندمرکزي-اياي شبکهمراتبی به ساختارهاي منطقه

  
  2مجتبی شهابی شهمیري، *1صدیقه لطفی

 
  ریزي شهري، دانشگاه مازندراناستاد گروه جغرافیا و برنامه. 1
 اي، دانشگاه تهران، پردیس هنرهاي زیباریزي شهري و منطقهنامهکارشناسی ارشد بر. 2

 
 23/2/95پذیرش:                             7/9/94 دریافت:

 
  چکیده

 وجودبه را شهرنشینی از نوینی اشکال پسافوردیستی، اقتصاد تحوالت فضایی بازتاب گذشته، هايدهه در
بدین ترتیب، با گذار از منطق سازمانی  ؛است کرده آشکار را مراتبلهسلس پارادایم ناکارآمدي که آورده
-، پیوندهاي سلسلههاي بیرونی شبکههاي مقیاس به صرفهاي، صرفهي به منطق سازمانی شبکهقلمرو

لحاظ تحلیلی و تنها بهافزا و متقابل بسیاري از مفاهیم سنتی، نهسویه به پیوندهاي هممراتبی و یک
بلکه حتی بیشتر با رویکردي هنجاري، در ماهیت و قالب جدیدي قرار گرفتند که نیازمند  ،فیتوصی

بر ریزي مبتنیهدف این مقاله تبیین گذار از مفاهیم برنامه  بندي و تعریفی دوباره هستند.چارچوب
زي است. روش مرکچند - اياي شبکهریزي براساس ساختارهاي منطقهبرنامه سمتمراتب بهسلسله

-گزاره ،یافته در این حوزهمرور و بازبینی ادبیات انتشاراستوار بوده و با رویکردهاي توصیفی  تحقیق بر
مراتبی راهبرد خاصی را سلسله ينظریه که این تحقیق نشان داد . نتایجکندرا تحلیل میهاي مربوطه 

هاي ها را بین شهرها و در مقیاسشبکه، چارچوب منسجمی از همکاري اما نظریات ؛کندارائه نمی
توجه به افزایش تواند به موقعیت رقابتی شهرها و مناطق بادهد که میفضایی مختلف پیشنهاد می

  .بینجامدها در جذب منابع متحرك المللی و نقش کلیدي آنهاي بینها در رقابتافزون اهمیت آنروز
  
  .هاي اقتصادي، صرفه، مکان مرکزي، چندمرکزيشبکه شهرمراتب، سلسله گان کلیدي:واژ
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 مقدمه .1

)، Camagni, 2007اي(هاي شبکههاي اخیر، استفاده از اصطالح شبکه، اعم از شرکتدر دهه
 & Rayportاي ()، اقتصاد شبکهCastells, 1989; van Dijk, 2006اي (شبکه يجامعه

Sviokla, 1999( اينهایت شهرهاي شبکه) و درBatten, 1995 (گیري شکل يدهندهنشان
اي است خصوص جغرافیاي شهري و منطقهبه ،ايپارادایم جدیدي در علوم فضایی و منطقه

)Pompili, 2006 .(  
-یزمان جهانهاي همکه برآیند فرایند است» منطق فضایی جدیدي«دستاورد این پارادایم 

حالی که ). درCastells, 1989شدن و افزایش اقتصاد دانشی به آن تحقق بخشیده است (
تدریج ناپدید شود با اهمیت تجمع به» منطق فضایی جدید«شد در درون این استدالل می

شکل دیگري بازیافتند. در همین راستا، ها اهمیت خود را بهمنطقه - ، شهرها و شهراینوجود 
دهد که از توازن بین حال ظهوري را نمایش میمنطق فضایی در» شهر اطالعاتی«ر کاستلز د

وجود آمده به» ايشبکه يجامعه«در اقتصاد اطالعاتی یا » هافضاي مکان«و » هافضاي جریان«
کند که اي اشاره دارد، بحث میاي منطقهحالی که به زمینه). وي درCastells, 1996است (

  د بود. عملکردي همراه خواهچند -ايهستهید با خلق ساختارهاي فضایی چندمنطق فضایی جد
 -ايهستهجدید فضایی یا همان ساختارهاي فضایی چند يطرف دیگر، این پدیدهاز

هاي پیشین توضیح داد. توان با استفاده از مفاهیم و نظریات پارادایمرا نمی چندعملکردي
دهد در تقابل با نظریات مکان مرکزي قرار می ا الزاماًهایی که آن رها و مشخصهویژگی

)Meijers, 2005; 2007aتعامالت فضایی که براي اهداف خاص و مشخصی بدون  ) مانند
سطح، پذیرش و انجام وظایف اندازه یا همگیرند، روابط بین مراکز همتوجه به فاصله صورت می

بازیگران محلی براي افزایش مازاد شبکه که از پیوندهاي بین  ،يو عملکردهاي یکسان قلمرو
شده یا خودجوش بین ریزيو  تقسیم کار برنامه ،شوندافزایی و همکاري با یکدیگر ایجاد میهم

 ;Batten, 1995; Camagni & Salone 1993اي (منطقه يمراکز در یک زمینه
Capello, 2000(؛   

منطق فضایی و اقتصادي پارادایم شبکه، بسیاري هاي متقابل دو کنش يدر نتیجه بنابراین
مراتبی حالی است که تسلط الگوي سلسلهاز مفاهیم سابق نیازمند تعریفی دوباره هستند. این در

ست. در این اي در کشور ما همچنان پابرجامنطقه يریزي و توسعهدر ادبیات نظري برنامه
هاي و شناسایی اصول و ویژگی آمدهدستبهاکاوي تغییرات سعی دارد تا با و این مقالهراستا، 

  را نشان دهد.  آنحدودي کمک کند و ضرورت به این امر تا این مدل از سازمان فضایی
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  شهري چندمرکزي يمرکزي به منطقهگذار از شهر تک .2

به  هاي شهري عموماًستممعرفی شد، سی 2و پرد 1هاي شهري که توسط بريدر تئوري سیستم
هاي ، ساختار این سیستماینوجود کردند. با هاي مستقل عملکردي شهرها اشاره میمجموعه

توانست مرکزي یا چندمرکزي باشند. همچنین، ساختار غالب میتک توانستند کامالًشهري می
شروع سنتی  ي). هنوز، نقطهBatten, 1995هاي فضایی مختلف، متفاوت باشد (در مقیاس

که بعدها  است 3مرکزي برگسهاي شهري، مفهوم شهر تکبراي مواجهه با تئوري سیستم
مرکزي شامل یک واحد مرکزي یا بخش گسترش یافت. مفهوم شهر تک 4و موث توسط آلنسو

اساس سودآوري تخصیص زمین، احاطه نواحی مسکونی و بر يوسیلهکه بهبود تجاري مرکزي 
ي کلی شهر ایده ،شهري يهاي اقتصادي در هستهبیشترین فعالیتاستقرار یافتن . شده بود

 يرو، روابط بین هستهاز این ؛ها تنها عملکرد مسکونی دارندحالی که حومه، درمرکزي استتک
مراتبی یا متمرکز است که بیشترین سلسله - مرکزي گرهیها در مدل تکشهري و حومه

الف)  .1(شکل  شودسوي شهرهاي مرکزي هدایت میاي بههاي آونگی از مناطق حومهجریان
- توسعه نسبتاً ي). این شهرهاي صنعتی، نواحی فشردهDe Goei et al, 2010به نقل از (

روشنی از خود متمایز و به هاي روستایینفوذ و پسکرانهي راحتی از حوزهاي بودند که بهیافته
). مدل & Meijers, 2003 Romeinشدند (خود مجزا می يهاي همسایهشهرها و شهرك

جهانی دوم بود.  ثرترین ساختار شهري براي حداقل دو دهه پس از جنگؤمرکزي تجسم متک
 بیشترکه در  جمعیت يدرك و تفسیر بهتري از تمرکززدایی گسترده توانستمیاین مدل 

شهري، این مدل را در  ياما تغییرات سریع و پیچیده ؛شهرهاي جهان جریان داشت، نشان دهد
هاي ). سالDavoudi, 2003با توصیف ساختار فضایی شهرهاي مدرن ناکارآمد کرد (مواجهه 

ي مرکزي را با آرایش چندمرکززیادي، محققان با تالشی بیهوده، سعی کردند تا مدل تک
، روشن شد که 1970 يحال، در دهه). با اینHall, 1997شهرهاي مدرن ترکیب کنند (

ندمرکزي ساختار شهري چ يسوي توسعهمرکزي خواهند بود و بهشهرهاي آینده، کمتر تک
ر در ساختار خانوار و تغییهاي اقتصادي، رکززدایی از فعالیتتمکنند. عواملی مانند حرکت می

کثرت الگوهاي نقلی جدید و وریق تکنولوژي حملیافته از طجایی افزایشهجابسبک زندگی، 
هاي سبب شد تا درك سیستممرکزي)  ي(هسته و آونگی حومه و کار سفر و سفرهاي پیچیده

 ،توجهی با واقعیت الگوي رشد شهريطور قابلمرکزي بهعنوان مناطق شهري تکشهري به
                                                                                                                                               
1. Berry 
2. Pred 
3. Bergus 
4. Muth 
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 ) وClark & Kuijpers-Linde, 1994; Meijers, 2007د (نظر برسناکارآمد و مشکل به
ناشی  این تغییراتمرکزي کند. آرایش چندمرکزي را جایگزین مدل تک ،در اثر تغییراتی کیفی

هاي ناشی از اهمیت صرفهها، ط اقتصادي در درون و بین شرکتانتقال رواب از عواملی مانند
- اي شدن همراه با افزایش هزینهها به خوشهیل شرکتتماو تجمع در توزیع اشتغال و جمعیت، 

 ي. در همین راستا، مطالعهبودند )Porter, 1990; Anas et.al., 1998تبادالت فضایی ( ي
تري هاي چندمرکزي ابزارهاي تحلیلی پیچیدهدهد که مدلگوردون و ریچاردسون نشان می

این امر، ظهور و  ينتیجه  .اندهبراي توضیح الگوهاي رشد شهري دنیاي امروز فراهم کرد
 & Kloosterman) (1شهري بود (شکل هاي درونشهرهاي چندمرکزي در مقیاس يتوسعه

Musterd, 2001اندها دیگر مرکزگرا نیستند بلکه دوسویه). در این شهر چندمرکزي، جریان .
 يیابد، بلکه از هستهجهت می شهري يسوي هستهها بهها از حومهتنها جریانواقع، نهدر

 ). De Goei et al. 2010( شودها هدایت میسوي حومهشهري نیز به
ها، موجب هاي اقتصادي و شرکتدنبال آن فعالیتبر این، تمرکززدایی خانوارها و بهعالوه

و اصلی  يي بین هستهگام با رقابت قلمروها شد. همچنین، همتوجه حومهخودکفایی قابل
 Deب) ( .1شود (شکل شهري بدل می يهاي شهر به یک شبکهمراکز فرعی جدید، مشخصه

Goei et al, 2010دهد، جریان ). در این وضعیت، شهر مرکزي برتري خود را از دست می
-هاي آونگی، از اهمیت سلسلهو با افزایش جریان شوندمتمرکز میکاال، خدمات و مردم غیر

 يبنابراین، به بیانی دیگر، عملکرد منطقه ؛شودقدیمی کاسته میشهري  يمراتب هسته
هاي بلکه همچنین، به عملکرد حومه ،تنها به بخش تجاري مرکزي وابسته نیستکالنشهري نه

عنوان عملکرد خاصی را به ها، احتماالًاش وابسته است. بر این اساس، هریک از کانونپیرامونی
گیرند عهده میهاي دیگر، عملکردهاي دیگري را بهحالی که کانوندر ؛دهدارائه می» مرکز«یک 

)Dieleman & Faludi, 1998; van der Laan, 1998ي). سرانجام، نوع سوم منطقه 
). در این وضعیت، بسیاري از 4الف  .2(شکل  ستشهري چندمرکزي شامل چند مرکز خودکفا

 ,.Schwanen et alکنند (شهري کار می يها و بسیاري دیگر در هستهن در حومهاساکن
 برتود يعقیده، بهاینوجود اند. با نقل حداقل شدهوهاي حمل). در این نوع مناطق، هزینه2004

ها و یک مفهوم )، چنین ساختار شهري چندمرکزي، تنها آرایش شبکه بین حومه2004(1
  شود. میدیده  ندرت در واقعیتریزي است که بهاتوپیایی برنامه

 ؛البته، این روند در جوامع مختلف اشکال متفاوتی را طی کرده و دالیل مختلفی داشته است
، با 1989عنوان مثال، در کشورهاي سوسیالیستی اروپاي شرقی، تغییرات سریع پس از به

یکپارچگی شدن بازار مستغالت و رشد سازي مسکن، لیبرالبازسازي مکانیسم بازار، خصوصی
                                                                                                                                               
1. Bertaud 
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فروشی، مراکز سازمانی، شهر با اقتصاد جهانی، این موارد همگام بود با ظهور مراکز بزرگ خرده
 دلیلکه به هاي معینهاي اداري در خوشهصنعتی و مجموعه يهاي با فناوري پیشرفتهفعالیت

راهم کرد ف را گذاري در این مناطق کالنشهريبراي سرمایه گذار سیاسی، مزایاي مکانی
)Szabό et al., 2014 .(  

  
 ;Van Der Knaap (2002) برگرفته از( و روابط آن در شهر و حومه شهري يشبکه يتوسعه .1شکل 

Schwanen et al. (2004); De Goei et al. (2010)(  
  

طور قابل هاي شهري بهروي تغییر سیستمبر اثر همین تغییرات، تمرکز مباحث امروزین بر
 ,Hall & Painهاي بین شهري انتقال یافته است (شهري به مقیاساي از سطح درونحظهمال

2006; Hoyler et al, 2008نقلی، اغلب وهاي ارتباطی و حملعلت پیشرفت فناوري). به
اند شکل گرفته» سنتی«شود که پیوندهاي عملکردي مهم در سطوحی باالتر از شهر عنوان می

)Van Oort et al., 2010(پوشانی میشهرهاي مختلف شروع به هم ينتیجه، پسکرانهدر ؛-

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 h

sm
sp

.m
od

ar
es

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             5 / 27

https://hsmsp.modares.ac.ir/article-21-3542-fa.html


 ...تغییر الگوي شهرنشینی از ساختار شهري تک   ___________________________   ر و همکا صدیقه لطفی   

٢٤٦ 

عملکردي » سیستم شهري روزانه«عنوان یک کنند. مناطق کالنشهري اهمیت خود را به
شهري درك  يعنوان بخشی از یک شبکهتوانند در عوض، بهدهند و میمستقل از دست می

 يکنند. منطقهشهري چندمرکزي تمرکز می يم شبکهادبیات امروزي بر مفهوبیشتر شوند. 
لحاظ کالنشهري که به يشهري از منطقه يعنوان یک شبکهتواند بهشهري چندمرکزي می

 دهند، توصیف شودو یک منطقه را تشکیل می تاریخی و فضایی از یکدیگر متمایز هستند
)Parr, 2004اما ضرورتاً ؛اي باشندرهاي شبکهتوانند خودشان شه). این مناطق کالنشهري می 

بدین معنی نیست که سیستم شهري با یک ساختار چندمرکزي در سطح بین شهري و یک 
 يبر این، آرایش شبکهتواند باشد. عالوهمرکزي در سطح شهري یا برعکس میساختار تک

  ان).اي نیست (همشبکه - گام تکاملی بعدي، بعد از شهر شهري در مقیاس شهري ضرورتاً
  

  مراتب به شبکههاي شهري از سلسلهگذار مطالعات سیستم .3
-توان در دو شاخه از ادبیات جسترا میمراتب سلسلهمفهوم هاي شهري، در مطالعات سیستم

 يو اکولوژي شهري مکتب شیکاگو. مطالعه مکان مرکزي ينظریه ):Neal, 2011جو کرد (و
گیرد و به مکان شهري ریشه می يرافیا از نظریههاي شهري در اقتصاد و جغسازمان سیستم

 :Burger, 2011(نقل قول از  گرددمکان مرکزي برمی يروي نظریهبر 2و لوش 1کار کریستالر
p 4سعی داشت تا توضیحی براي اندازه، تعداد شهرها و  مشخصاً حالی که کریستالر). در

هاي اقتصادي و خلق یح مکان فعالیتدنبال توضسرزمین بیابد، لوش به يها در پهنهشهرك
-مشابهی دست یافتند: هیچ مکانی نمی ي، کریستالر و لوش به نتیجهاینوجود مناطق بود. با 

-دهد. روستاها و آباديتقسیم کار روي می ،هاي مرکزيرو، بین مکاناز این ؛تواند خودکفا باشد
-تر بههاي بزرگرده و شهرها و شهركن خود را فراهم کاهاي کوچک نیازهاي اساسی ساکن

کنند. در هاي خود ایجاد میهاي مرکزي، کاالها و خدمات برتر را براي پسکرانهعنوان مکان
شود گونه که فرض میبدین ؛است یمراتبهاي مرکزي سلسلهسیستم مکان مرکزي، بین مکان

به یکدیگر وابسته  کنند، کامالًهم میگاه و تنوع خدمات و کاالهایی که فرامرکزیت سکونت
هاي مین کاالها و خدمات خود به مکانأهاي مرکزي رده پایین براي تنتیجه، مکانهستند. در

 يتوانند گسترههاي مرکزي میو تنها سهم اندکی از مکان مرکزي رده باال وابسته هستند
ند بود. تفاوت مهم بین کار کریستالر و بنابراین، خودکفا خواه ؛کاملی از خدمات را فراهم کنند

دهد تا مکمل رده اجازه میهاي همطور نسبی به مکانلوش این است که مکان مرکزي لوش به
تري هاي کوچکگاهطوري که بتوانند عملکردهایی را براي یکدیگر و سکونتبه ؛یکدیگر باشند

                                                                                                                                               
1 Christaller  
2. Lösch 
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 ;Pred, 1977د (کنکنند، فراهم رضه میتر عتر را براي مراکز بزرگکه عملکردهاي رده پایین
Van der Knaap, 1980 مراتبی همراه با ، در دیدگاه لوش نیز، روابط سلسلهاینوجود ). با

  .شوددیده می ست، مشخصاًترین مرکزي که خودکفابزرگ
شناسان شهري مکتب اکولوژي شهري مکان مرکزي، جامعه يزمان با گسترش نظریههم
روي تقسیم کار بین شهرها در درون مناطق ، بر3و هاولی 2، بوگو1گو مانند مکنزيشیکا

عنوان کالنشهري تمرکز کرده بودند. در مقایسه با اکولوژي زیستی، مناطق کالنشهري به
 - الگوهاي سفر و تعامالت اجتماعی يوسیلهشدند که بهنظر گرفته ها یا اجتماعاتی درارگانیسم

عنوان تنها شهرها را بهنتیجه، اکولوژي شهري، نه. درشوندشناخته میکدیگر اقتصادي از ی
 ؛انگاردطور ذاتی وابسته میبلکه همچنین آن را به ،بیندنمی اشکال خودکفاي سازمان اجتماعی

خود ترین عملکردهاي خدماتی را براي مناطق پیرامونی تر مهمطوري که شهرهاي بزرگبه
ثیر أاساس تمراتب شهري برکنند. مشابه کریستالر، مکنزي دریافت که سلسلهفراهم می

، این نظریه از اینوجود شود. با اش شناخته میپیرامونی يگاه در محدودهاقتصادي هر سکونت
ین زیرا به هر مرکز شهري و مرکز فرعی ا ؛تر استقاعدهتر و بیمکان مرکزي منعطف ينظریه

 ها ضرورتاًگاهرو، رابطه بین سکونتاز این ؛دهد تا نقش تخصصی خود را انجام دهندامکان را می
  ).Burger, 2011: p 4د مکمل باشد (نقل قول از توانرقابتی نیست و می

هاي شهري، با سیستم يمکان مرکزي و اکولوژي شهري در مطالعه يهاي نظریهاگرچه ایده
مراتب شهري سلسله يمکان مرکزي، پارادایم غالب مطالعه ينظریه اند،شدهیکدیگر یکپارچه 
هاي روي جنبهمندتري در تمرکز برقاعده يمکان مرکزي نظریه يتر، نظریهبود. از این مهم

رو، از این ؛)Mayer, 1980( اقتصادي مناطق تا تمرکز جمعیتی و متنوع اکولوژي شهري بود
رسمی ساخت در جغرافیا و اقتصاد  يتري براي نظریهآغاز جذاب يکزي نقطهمکان مر ينظریه
  بود. 

  
  هاي شهريمراتبی و گذار مطالعات سیستمناکارآمدي مدل سلسله .4
اي در انطباق با طور گستردهمکان مرکزي به ياولین کاربردهاي تجربی نظریهحالی که در

و با شدت بیشتري در  1960 يدهه يدر میانه، یناوجود هاي نظري آن بودند. با بینیپیش
از بین خوانی در مناطق شهري صنعتی این همگرایی موازات رشد حومه، به1970 ياوایل دهه

هاي شهري نظري بر مدلبیشتر اما همچنان  ؛)Burton, 1963; Berry, 1967( رفت

                                                                                                                                               
1. McKenzie 
2. Bogue 
3. Hawley 
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الحات اساسی توسط آیزارد، بکمن، رچه اصکید داشتند. اگأمراتبی تههاي شهري سلسلسیستم
سازي فرضیات هاي منطقی و سادهو مطالعات زیادي در امتداد پایه مک فیرسون صورت گرفت

مراتبی را در واقعیت همچنان مدل سلسله توسط پار، بگواین، مولیگان و دیگران انجام شد،
  ). Burger, 2011: p 18سیستم شهري چندمرکزي پذیرفتند (نقل قول از 

عنوان علمی اجتماعی بود که مفاهیمی اي آیزارد بهیکی از مشکالت اصلی، تلقی علم منطقه
رو، از این ؛)Berry, 1995وجود آورد (دانان در مطالعات تجربی بهجغرافی يرا براي استفاده

با موضوعات ها ایجاد شدند ابتدا تجربی بودند و سپس هایی که در این دههها و مدلنظریه
سازي طور متناقضی، همین موضوع سبب شد که مدلاجتماعی و سیاسی ارتباط یافتند. به

توجیه  گیري نظریه معطوف شود کهبه شکل شهري بدون ارتباط با کاربردهاي عملی، کامالً
هري، باعث هاي شمدل نظري بهتر و ناکارآمدي در توضیح تغییرات سیستمنبود . نداشتتجربی 

مراتب شهري پایبند باشند. حتی ساده و ظریف سلسله يپردازان همچنان به ایدهشد تا نظریه
هاي شهري مدل يشدههاي بازنویسی، نسخه1970 يهاي شهري چندمرکزي در دههمدل

  ). Sullivan, 1986مراتبی بودند (سلسله
، دو رشته از ادبیات تجربی 1970 يو اوایل دهه 1960 يطور قابل درکی، در دههبه

اي روي آن موضوعاتی تمرکز طور فزایندهاز یک طرف، مطالعات تجربی به ؛گسترش یافت
فروشی و جغرافیاي مانند جغرافیاي خرده ؛مراتب شهري توانست بیابدکردند که سلسله

-ي سلسلههاي شهرروستایی. از طرف دیگر، مطالعاتی هستند که بیرون از پارادایم سیستم
هاي شهري را در فرم ادغام سیستم ياي واقعیت برخاستهطور فزایندهمراتبی توسعه یافتند و به

) بر 1961مثالی از این دوره، کار گاتمن ( ؛کردندمناطق کالنشهري مستقل سنتی توصیف می
جه ، تو1970 يشهري است. در دهه ) بر روي کشت1965روي مگاالپولیس و فریدمن و میلر (

-مکان«وجود داشت که عقیده هاي شهري شد که این روي پیچیدگی سیستمبه رشدي بررو
وسیعی از نیروهاي بسیار  يهاي بسیاري را ایفا کرده و تحت گسترهشهري در یک زمان نقش

مراتب در تدریج، مفهوم سلسله). بهSimmons, 1978, p. 67» (کنندمرتبط عمل می
طوري که مطالعاتی به ؛هاي شهري اهمیت خود را از دست دادروي سیستمکارهاي تجربی بر

و  )1971هاي کالنشهري بزرگ مانند دونکان و لیبرسون (روي سازمان فضایی مجموعهکه بر
-مراتبی و عمودي بین شهرها هم، نشان دادند که روابط سلسلهانجام شدند) 1978سیمونز (

حال ظهور را بازتاب دادند، هیچ مدل گرچه این مفاهیم واقعیت فضایی درزمان وجود دارند. ا
)، 2002( بري يبه عقیدههاي شهري نشد. هاي فضایی سیستمننظري رسمی جایگزین سازما

  پارادایم گم شده بود. 
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  شبکه در مطالعات شهري .5
رد توجه قرار گرفت اي موهاي شهري تا اندازه، سیستم1990 يو اوایل دهه 1980 يدر دهه

)Coffey et al., 1998دهی فضایی سازمان يهاي جایگزین درباره). طی این دوره، نظریه
هاي شهري و روي شبکهکه راه را براي مطالعه بر هاي شهري نیز گسترش یافتندسیستم
هموار کرد. کار  1990 يتر در دهههاي فضایی بزرگهاي شهري چندمرکزي در مقیاسسیستم
 يعنوان نشانهتواند بههاي شهر در اقتصادهاي پیشرفته میروي سیستم) بر1977پرد (

) نشان داد که روابط 1977هاي شهري دیده شود. پرد (سیستم ياي در نظریهبرجسته
 ،تنها از شهرهاي بزرگ به شهرهاي کوچک جهت دارندعملکردي در شکل پیوندهاي نوآورانه نه

یابند. اندازه نیز جریان میک به شهرهاي بزرگ و بین شهرهاي همبلکه از شهرهاي کوچ
هاي کالنشهري بزرگ در مقیاس بین شهري خواهد بود. ترین پیوندها بین مجموعهواقع، مهمدر

چندمرکزي در مقابل با  ي، این مدل شبکهپزیرفترا میمراتبی وجود روابط سلسله اگرچه پرد
بر این، مدل پیوندهاي دوطرفه و متقابل را مراتب شهري است. عالوهرکزي سلسلهممکان يایده

زند. در مدل وي، شهري و عملکردهاي شهري را برهم می ياضافه کرد که ارتباط بین اندازه
ها بلکه آن ،شودمراتب شهري رقابتی دیده نمیعنوان یک سلسلهبهتنها روابط بین شهرها دیگر 

  ؛ندیکدیگرل مکم
نتیجه، موقعیت چنین سیستم شهري یکی از روابط رقابتی و همکارانه است. در یک در

سازند شهري را می يمفهوم اقتصادي، این بدین معنی است که مراکز شهري که یک شبکه
هاي اقتصادي بدین وسیله نقش ؛هاي اقتصادي مختلفی تخصص یابندتوانند در بخشمی

سیستم شهري پرد هیچ مدل ریاضی در اگرچه Meijers, 2005) کنند (فی را ایفا میمختل
هاي ) با استفاده از مدل2002بنیادین وجود ندارد، اقتصاددانان شهري مانند فوجیتا و تیسه (

  نظري رسمی اقتصادهاي نئوکالسیک، به ساختار فضایی مشابهی دست یافتند.
در  ؛ي جوامع روستایی و صنعتی کاربردپذیر استخصوص برامدل کریستالر و لوش به
 ,Van der Knaapطور مثال در اقتصادهاي پساصنعتی است (مقایسه، سیستم شهري پرد به

هاي شهري سیستم يهاي دانش و اطالعات در توسعه). این موضوع بر اهمیت جریان1980
هایش بعدها در ، برخی از ایدهآنچنان که شایسته بود توجه نشدکار پرد  به کید دارد. اگرچهأت

هاي شهري گسترش روي شبکه) بر2000) و کاپلو (1995)، باتن (1993کار کامانی و سالونه (
  کند.کید میأهاي مکمل و همکاري بین شهرها تیافت که بر پیوندهاي افقی، سرمایه

هاي مرکزي سیستمسازي مکاندند که مفهوممشابه پرد، مدافعان پارادایم شبکه بحث کر
 ,Meijersشهري منسوخ شده و در بهترین حالت با دیدگاه شبکه جایگزین شده است (

-نقل را بزرگوهاي حملمراتبی این بود که نقش هزینه). انتقاد کامانی از مدل سلسله2007
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شود را اندازه میراکز تخصصی همارتباط بین م سببنمایی کرده، روابط ورودي و خروجی که 
کند پوشی میهاي بیرونی ناشی از همکاري مراکز مشابه چشمنادیده گرفته و از صرفه

)Camagni, 1993) که  ،مراتبیسلسلهغیر ينوع شبکه) بین دو1993). به موازات آن، کامانی
هاي مکمل شامل مراکز تمایز قایل شد. از یک طرف، شبکه ،کندکید میأبر روابط همکارانه ت

شدن هاي تخصصیصرفه سببخروجی  -گذاري روابط وروديطریق الیهتخصصی هستند که از
هاي اقتصادي . از طرف دیگر، روابط همکارانه بین شهرهایی که در فعالیتشودمیو تقسیم کار 

 ي. به عقیدهشودمیاي مقیاس هیکپارچگی بازار و صرفه موجب ،اندمشابهی تخصص یافته
روابط  ياي از روابط مکمل است، نمونهحالی که نمونه)، رانشتات هلند در2007( کامانی

-) مکانیسم313 :1995هاي کاري، باتن (راستا با شبکهشهرهاي مالی است. همهمکارانه، شبکه
مقابل، از داند که دربین شرکتی میهاي افزایی شبکههاي همکارانه بین شهرها را مانند هم

  برند.دانش و خالقیت بهره می يسویهمتقابل و دو يمبادله
هاي ارتباطات، نقل و فناوريودر حمل هاي شهري با پیشرفتشبکهي دربارهاین مباحث 

مقیاس  وجود آورد کهانگیخته شد و این اعتقاد را بهسازي تولید، برشدن و فرديجهانی
-یابد. در مقیاس فرامنطقهطور مداوم افزایش میجغرافیایی فرایندهاي اجتماعی و اقتصادي به

یکدیگر مرتبط باشند،  ااي بطور فزایندهها سبب خواهند شد شهرها و مناطق بهاي، این توسعه
ري اهمیت بدین ترتیب، مناطق کالنشه ؛یکپارچه را شکل دهند یک اقتصاد کامالً ،نهایتو در

از دست خواهند داد و در عوض بخشی از یک » هاي شهري روزانهسیستم«عنوان خود را به
شهري چندمرکزي خواهند شد که شباهت زیادي با مفهوم مگالوپلیس گاتمن دارد شبکه

هاي نوآورانه پرد توجه شود، بلکه همچنین به تنها به شبکه، نهاینوجود ). با 1387(لطفی، 
مفاهیمی مانند شهر  يکند که در توسعههاي زیرساختی و ارتباطی فیزیکی نیز توجه میکهشب

  ) بازتاب یافت.Batten, 1995اي (کریدوري و شهر شبکه
دو که هر هاي فضایی در راستاي دو رشته توسعه یافته استشبکه يدرباره ادبیات تجربی
-کنند. از یک طرف، محققان رویکردهاي مدلید میکأهاي شهري تشبکه يبر ماهیت پیچیده

 ,Reggiani & Nijkamp( هاي فضایی ترکیب کردنداي را با تحلیل جریانسازي شبکه
هاي اطالعات هاي فیزیک فضایی، اقتصادهاي فضایی، سیستم). با استفاده از روش2007

معیارهاي  يدارند تا با توسعه سعی اي اساساًرشتهگراف، این ادبیات میان يجغرافیایی و نظریه
-گشایی و واگشایی کنند. صاحبهاي فضایی گرهاي مناسب از پیچیدگی شبکهساختار شبکه

) و الگوهاي Reggiani & Schintler, 2005( هاي زیرساختیبر تحلیل شبکه رنظران دیگ
اند. از ده) تمرکز کر1392؛ زبردست و شهابی، Reggiani et al., 2011( سفرهاي آونگی

فضاي «کید بر افزایش اهمیت أطرف دیگر، مطالعاتی نیز هستند که بر روابط بیرونی جهانی، با ت
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ها پیوندهاي اند. این پژوهش) براي عملکرد شهرها تمرکز کردهCastells, 1996( »هاجریان
 Wall & Van der؛1389هاي اداري (سلیمانی و همکاران، ها، سرمایه و شبکهبین شرکت

Knaap, 2011پور و همکاران، نقل هوایی و دریایی (داداشوهاي حمل)، همچنین شبکه
پیوندهاي افقی و همکاري بین  ياند. ایده) را مطالعه کرده Derudder et al., 2010؛1389

 Taylor etها توسعه یافته است (پیوندهاي بین شرکت يویژه در درون زمینهشهرها بیشتر به
al., 2010.( 

  
  ریزيمراتب و شبکه در برنامهقیاس تطبیقی پارادایم سلسله .6

ي این بحث دربارهطبیعی جغرافیا باشد و  يریزي فضایی باید ضمیمهکریستالر دریافت برنامه
مناطق اداري کمک  يتوانند به رفع مشکالت مرتبط با تعیین محدودهجغرافیدانان می کرد که

). Preston, 1992رد که تقسیم اداري مناسب باید دو شرط را تحقق بخشد (کنند. وي پی ب
 يدهی فضایی اقتصاد، منطقی و کارآمد باشد. دوم باید با تسهیل عرضهاول، باید در سازمان

مراتبی سلسله يیافتهساختار يخدمات عمومی، ساختار اداري ایالت را تقویت کند. شبکه
اي ریزي توزیع خدمات و کاالهاي عمومی در رویهر، امکان برنامههاي مدل کریستالگاهسکونت

 کریستالر يعقیدهاقتصادي و ایجاد سیستم اداري عملی اقتصادي و کارا را پیشنهاد کرد. به
هاي مرکزي ترین مکانمراتبی اطراف مهمطور سلسله)، بهترین سازمان اداري به1937 :1934(

اداري شهري تا آن مناطقی  يتوانند شامل منطقهاي میحومه ساختار خواهند یافت؛ مناطق
کریستالر جلوتر از زمان  ،نتیجهدر ؛که بیشتر با سفرهاي آونگی کاري و خرید ارتباط دارندباشد 

گاهی خود هاي سکونتدهی سیستمهاي مردم و کاالها براي سازمانزیرا از جریان ؛خود بود
  ).Preston, 2009استفاده کرد (

اي ریزي منطقهاي در برنامهطور گستردهمرکزي بهمکان يپس از جنگ جهانی دوم، نظریه
مراتبی هاي شهري سلسلهسیستم يعنوان مثال، ایدهبه استفاده شد؛کشورها و مناطق دیگر 

هاي مناطق شهري وده) براي تعیین محد1949) در انگلستان و بوگو (1974توسط دیکینسون (
د. این موضوع سبب شد تا مناطق شهري از معیارهاي جمعیتی به شایاالت متحده استفاده 

  ).Burger, 2011: p 15مناطق شهري عملکردي تغییر کنند (به نقل از 
اي که تحت تسلط معماران منظر و طراحان شهري بود به ریزي از حرفهبرنامه کم،کم
 يثیر توسعهأدانان و اقتصاددانان تغییر کرد. تحت تعلمی تحت تسلط جغرافیاي رشته
ریزان باید از که برنامه طقی در اقتصاد و جغرافیا، بحث شدگرایی منو افزایش اثبات باتمحاس
هاي اقتصادي و حتی نقل شهري، مکان فعالیتوریزي حملی براي برنامههاي دقیق و کمروش
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مراتبی طور سلسلهها استفاده کنند. این ایده که سیستمی از مراکز که بهاهگتوزیع سکونت
هاي اقتصادي و اداري در درون مناطق دهی فعالیتاي کارا براي سازماناند، رویهآرایش یافته

 ,Berry and Parrالمللی گسترده و رایج شد (ریزي بینکنند، در عمل برنامهارائه می
تا  خواهد توانستمراتبی رفت، چنین سیستم شهري سلسله، انتظار میطور خاص). به1988

دنبال الگوهاي رشد و شهرنشینی برآمده حل کند اي را بهشهري و منطقه يمشکالت فزاینده
)Hall, 1974.( تر بر هاي فضایی پایینریزي در مقیاسخطوط فکري، عمل برنامه میان ایندر

اي از مراکز و مقیاس جایی که شناسایی شبکه ؛تمرکز کرد اي اقتصاديهمکان فعالیت
ویژه، به ؛هاي جدید را ممکن خواهد کردها، یافتن مکان مناسب براي فعالیتجغرافیایی فعالیت

که  اعتقاد داشتندریزان ریزي کاربري زمین و زونینگ پیوند خورد، برنامهریزي به برنامهبرنامه
اساس سطح مراتبی برطور سلسلهدهی شوند و این مراکز باید بهسازمان ،لکردها باید در مراکزعم

 ,Lowکنند، آرایش یابند (رسانی میجمعیتی که خدمات ياندازهدیدگاه از  اهمیت خود
ر نیز هاي فضایی باالتتوانست در مقیاسریزي می، مرکزگرایی در برنامهاینوجود ). با 1975

مفهوم قطب رشد توسط فریدمن و همکارانش در  يپیدا شود. مثالی از این دوره، استفاده
اقتصادي  يشت که توسعهوجود داعقیده این  مراتبی پراکنش است.هاي سلسلهمدلارتباط با 
-نگیزههاي شهرنشینی و مکانی در این مراکز، اعلت صرفهیابد و بهبه پیرامون اشاعه می از مرکز

هاي اقتصادي در مراکز بزرگ براي رشد در سیستم شهري کامل ضروري خواهد بود 
)Friedmann, 1966(اقتصادي به سازمان فضایی اقتصاد وابسته است، و  يبنابراین، توسعه ؛

  دهد.مراتب شهري شرایط مطلوبی را براي رشد اقتصادي ارائه مییک سلسله
-هایی هستند که توسعهسیاستگستردن حال گذاران درستاکنون در سرتاسر اروپا، سیاهم

د. این موضوع، نرا با یکدیگر پدید آور فضایی، اقتصادي و اجتماعی مناطق شهري چندمرکزي ي
ها فرض دهند. آنگذاران به چنین مناطقی نسبت میبیانگر پتانسیل زیادي است که سیاست

کوچک یا متوسط با یکدیگر، امکاناتی را براي  نسبتاً اي از شهرهايکنند، پذیرفتن مجموعهمی
تنهایی، احتمال ها بهنظر گرفتن هریک از آنآورد. اگرچه دروجود میاي بهرشد اقتصاد منطقه

- ردهتا در  خواهند توانست اما با قرار گرفتن در کنار یکدیگر ،بردباال می شان رانادیده گرفتن
ي تواند پایهطلبی، می). این جاهPriemus, 1994المللی نقش ایفا کنند (هاي مهم رقابت بین

بر ). عالوهLambregts & Zonneveld, 2004منطقی اصلی، این تمایل سیاسی باشد (
ریزي در مقیاسی اي از شهرها نیز، ضرورت برنامهاین، گسترش روابط عملکردي بین خوشه

  دهد.ایش میباالتر را افز
هاي شبکه«عنوان اي شهرها، بههاي منطقهریزي از این خوشههمه، اغلب اسناد برنامهبا این

کید بر روابط قوي أمنظور تشبکه به يبرند. کاربرد استعارهنام می» هاي شهرشبکه«یا » شهري
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وجود آمده ه، بهشده بین شهرها و همچنین انسجام و هویت منطقمطلوب یا فرض يیا پیچیده
  است. 

فالندرز، فلمیش دیاموند را  يدر طرح ساختار فضایی منطقه -ریزي بلژیکدر اسناد برنامه
). این اسناد Albrechts, 2001کند (معرفی می» المللیشهري رقابتی بین يشبکه«عنوان به

جایگزین  که -هستند »هاي مکمل و منسجمهویت« -هاي شهريکنند که شبکهپیشنهاد می
- جمعیت شهر و حوزه ياندازه يوسیلهاهمیت یک شهر دیگر به«شوند: مراتب سنتی میسلسله

جهانی شهرها  يشبکه موقعیت شهر در اروپا یا يوسیلهنفوذ بالفصلش تعریف نشده، بلکه به ي
  ). Meijers, 2007: p 7(د شوتعیین می

  
  ي چندمرکزي در کشورهاي اروپاییریزي براي مناطق شهربرنامه .2جدول 

  )Meijers, 2007: p 7: (منبع
 

 يهاي همکارانهبیشتر بر جنبه کید نسبتاًأگزارش آمایش راهبرد فضایی ملی هلند نیز، با ت
شهرها را در شبکه ارتقا  يهمکاري باید قدرت رقابتی همه«معتقد است: هاي شهري، شبکه

اب و بسیار متنوع از عملکردهاي شهري را تضمین المللی جذدهد و وجود یک محیط بین
لحاظ اندازه، پویایی و المللی بهشهري را با اهمیت ملی و بین ياین سند، شش شبکه». کند

که  کندگذاري بیشتر دولت مرکزي مشخص میشان براي سرمایهشان و بنابراین، شرایطجایگاه

 هانمونه مفهوم کشور
 لیوون)-گنت -آنتورپ-(بروسل فلمیش دیاموند هريهاي ششبکه بلژیک

 شهري يشبکه فرانسه
لو  - (کان عنوان مثال: کالنشهر نرمانديبه

 روآن) - آور

 آلمان
 يهقهاي شهري، منطشبکه

 کالنشهري اروپایی

 -دوسلدورف -کلن -(بن روهر-مانند راین
 - دورتموند)، مثلث شهر (رمشاید - اسن

 ووپرتال) - زولینگن
 ولس-مانند الریسا هاي دوقلوقطب انیون

 هاي شهريشبکه هلند
  اترخت)  -الهه -رتردام -(آمستردام رانشتات

 -دن بوس -تیلبورخ - (بردا برابانشتات
 هلموند) -آیندهوون

 ایتالیا
سیستم کالنشهر  -شهر يشبکه

 چندمرکزي
 ترویزو) -ونیز -(پادووا ونتو
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هاي شهري براي تنظیم برنامه يی بازیگران شبکهبه توانای این وجود شان بامیزان اهمیت
 ,Meijersصفر) وابسته است (- (جمع ها با رایزنی متقابل و کنار گذاشتن رقابتفضایی و طرح

2007.(  
گذاران بر سودمندي و سیاستي عقیدهآنچه در هر دو سیاست فالندري و هلندي روشن است، 

ه است. این موضوع، به ویژگی کلیدي مدل شبکه، کارآمدي این ساختار فضایی در سطح منطق
و تعادلی را میان تنوع  آیددست میبهها طریق همکاريگردد که ازمیبودن بازعبارتی مکملیا به

کارآمد اقتصادي منطقه  يبنابراین، اندازه ؛آوردوجود میگرایی در سطح منطقه بهو تخصص
همه، انفرادي، خواهد بود. با این يدهندهتشکیلاز شهرها، تا شهرهاي کاملی  يبر شبکهمبتنی

ریزي زیرا برنامه ؛ریزي در چنین مناطقی همچنان محدود استبرنامه يهاي بالقوهفهم پتانسیل
شروع  يجدید است که نقطه ریزي در مقیاسی نسبتاًهاي شهري چندمرکزي، برنامهدر سیستم

وم امروزه، مفه اگرچه). Lambregts, 2000دي جدید بنا شده است (روي اهداف راهبرآن بر
اغلب  ،اینوجود با  ،خوردریزي به چشم میبرنامهمختلف اسناد  شهري چندمرکزي در يشبکه

شود. این امر، موجب ریزي ملی اتخاذ میهاي برنامهدر ماهیتی باال به پایین توسط آژانس
بار شود. در این بخش نیز، مانند دیدگاه توصیفی، اینمفهوم میعملی بابرخوردي انتزاعی و غیر

  شود. عنوان یک کنشگر نگاهی میبه توضیح مناطق شهري چندمرکزي به
  

  سه منطق سازمان فضایی در مقیاس بین شهري .3جدول 

 شبکه رقابتی قلمرویی منطق سازمانی

 هاي شهريهشبک گراییتخصص مراتب کریستالرسلسله ساختار

 هابخش
هاي کشاورزي، اداري، فعالیت

 خدماتی سنتی

هاي صنعت، بخش
-صنعتی و تخصص

 گرایی

هاي خدماتی فعالیت
 پیشرفته

 هاي مقیاسصرفه کارایی
 یکپارچگی عمودي/

 افقی
 هاي بیرونی شبکهصرفه

 راهبرد سیاسی
  عملکرد را تعیین  يندارد: اندازه

 کند.می

- سنتی: ندارد، پایه
هاي صادراتی رشد 

  کندرا تعریف می
امروزي: تقویت 

مزایاي رقابتی هر 
 مرکز

همکاري بین شهري؛ 
نقل بین شهري و وحمل

 ارتباطی يمین شبکهأت
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اهداف همکاري 
 بین شهري

غیر از اهداف نظامی یا (به ندارد
 دیپلماتیک)

تقسیم کار بین 
 شهري

هاي اقتصادي، همکاري
 فناورانه و زیرساختی

 هاي مکملشبکه مراتبیهاي سلسلهشبکه شهرها يشبکه
افزا، هاي همشبکه
 هاي نوآوريشبکه

  Camagni, 2007: 112منبع: 
  

اند، بلکه از تري بدل شدهتنها مناطق به فضاهاي مهمطور کلی، نههاي اخیر، بهدر دهه
(مقایسه شود: اند شده مندهاي حکومتی نیز بهرههاي میان الیهبازتوزیع وظایف و مسئولیت

Danson et al., 2000براي شدت بهتر از سطوح ملی و محلی، تر و قوي). این مناطق سریع
عوض اینکه ها، درکنند. آنهاي عظیم منابع متحرك، با یکدیگر رقابت میدستیابی به جریان

تر گرایش دارند. مناطق باید ) بزرگ(جهانی عنوان عناصري پذیرا باشند، به تمایالت توسعهبه
وري بیشتر، همچون جوامعی، ساخته از تمایالت اقتصادي دیده شوند که براي دستیابی به بهره

-هاي قراردادي، کارپردازان کاالهاي واسطهها، نیروي کار، شرکتشرکت دنبال حفظ یا جذببه
توجه به تغییر با دیگر،از طرف ). Camagni, 1999ها هستند (اي، خدمات و کارخانه

گویی به مشکالت و چندمرکزي، براي پاسخمرکزي کالسیک به مناطق شهري شهرهاي تک
اي فراتر از محدوده بازار کار، محیط اکولوژیک، و دسترسی، به هایی مانند مکانیسمچالش
ش این بر این، با گسترعالو. )Knox and Agnew, 1998( نیاز استقانونی شهري  يحوزه

جمعیتی و تقاضاي مشخصی  يبینش که براي رقابت موفق در اقتصاد جهانی نیاز به آستانه
دنبال گسترش قلمرو و یا ورود به ائتالف ) بسیاري از ادارات شهري بهDonald, 2001است (
  ).Newman & Thornley, 1996اي هستند (منطقه يگسترده يیا شبکه
وجود دارد که مناطق شهري چندمرکزي نسبت به شهرهاي تنهایی به رشد روي عقیدهاین 

با . کنند، مزایاي بیشتري را نصیب خود میهستندشدن هاي جهانیکه درحال مواجهه با چالش
اي هاي تجمع را در یک مقیاس منطقهتوانند صرفهمیاصطالح بهسازي، شهرهاي تنها شبکه

، عدم رو شوند. عموماًههاي تجمع کالنشهرهاي بزرگ روببا عدم صرفه خلق کنند، بدون اینکه
باالي زمین و فضاي اداري، جرم و تمرکز فقر، در  يهایی نظیر ازدحام، آلودگی، هزینهصرفه

خورد مرکزي کمتر به چشم میمناطق شهري چندمرکزي نسبت به کالنشهرهاي تک
)Ipenburg & Lambregts, 2001(1مثال، مالی عنوانبه ؛ )با بررسی ارتباط 132: 2016 (

در بین مناطق شهري چندمرکزي در سطوح مختلف جمهوري چک، تاثیر مثبت چندمرکزي 
                                                                                                                                               
1. Maly´ 
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 يدهد. خلق یا تقویت ظرفیت سازمانی یک منطقهنشان میرا اي منطقهکاهش نابرابري درون
پذیري قلمروي نظر رقابتقطهدو پتانسیل درونی و بیرونی از نشهري چندمرکزي براي تحقق هر

ریزان حتی ). برخی از برنامهVan den Berg & Braun, 1999المللی ضروري است (بین
اند با موفقیت با باالترین شهرهاي جهانی که مناطق شهري چندمرکزي توانسته کنندادعا می

که مناطق ) با بیان این1998ي (د. دیلمان و فالودنچون نیویورك، لندن و پاریس رقابت کن
ترین شهرها براي عملکردهاي برتر رقابت کنند، تا با بزرگتوانند میندرت شهري چندمرکزي به

 يهایی را براي توسعه، پتانسیل و ظرفیتاینوجود اما با  ؛بخشندبه اشتیاق این افراد تعادل می
  دهند. ناطق نسبت میتخصصی به این م موقعیت اقتصادي کامالً

را چندمرکزي  -اياز مناطق شهري شبکهاي درك مشترکی طور گستردهنظرات فوق به
براي تواند چارچوب مناسبی ها معتقدند مناطق شهري چندمرکزي میدهند. آننشان می
فراهم کند. را فضایی  يسر موضوعات توسعهاي و اقدامات راهبردي برهاي منطقههمکاري

. در آیددست میبهاي بهتر اندازي منطقهعزیمت، مزایاي رقابتی محلی است که از چشم ينقطه
عنوان یک بازیگر این روزها باید این امر تحقق یابد که یک منطقه بهاین وجود این چارچوب، با 

-دازي حاکمیتی بر برنامهانمداران و مدیرانی نیاز دارد تا حکمروایی را نسبت به چشمبه سیاست
-بر همکاري میان الیهکند که ل فضایی بپذیرند. این موضوع به دیدگاهی اشاره میئریزي مسا

است. همچنین باید کید أتوران عمومی و خصوصی هاي اداري و بین بهرههاي اداري، بخش
و مدت  هاي گوناگونهاي فضایی و صالحیتهاي متفاوت با محدودهل مختلف را به ائتالفئمسا

بنابراین روشن است که حکمروایی  ؛)Romein & Meijers, 2003حیات متفاوت سپرد (
- مداران و مدیران بر سودمندي آن متفقیک امر پیچیده است. حتی اگر سیاست ،یک منطقه
پیچیده  يبازیگري و چندسطحی در عمل یک وظیفه، جایگذاري حکمروایی چندالقول باشند

، مختل شود. این پیچیدگی حتی در مناطق شهري نشدندرك که ممکن است بااست 
هاي مختلف و با زیرا تعداد زیادي از مقامات عمومی را در مقیاس ؛چندمرکزي بیشتر است

گذاري در چنین مناطقی یک دهد. سیاستهاي گوناگون در خود جاي میها و ظرفیتتوانایی
-شهري چندمرکزي به يچندمرکزي افقی است. خلق یک منطقه تکثر نامتقارن تا یک فرایند

 ،حالی که همهدر ؛دشورو هوران خصوصی و عمومی روبعنوان یک بازیگر باید با بسیاري از بهره
هاي خود را دارند و اغلب در رویه، فرهنگ و قدرت درك و واقعیت متفاوت اهداف و اولویت

حکمروایی مناطق  يپیچیده يظري و تجربی کمی بر مسئله، دانش ناینوجود هستند. با 
پذیري و کیفیت زندگی وجود دارد. ل رقابتئشهري چندمرکزي و چگونگی ارتباط آن با مسا

دهی شود، چه نوع معیارهاي طور نهادي، سازمانعنوان مثال، چگونه باید بهبه ؛روشن نیستاین 
  اجرا شود. تواند انتخاب وسیاسی خاصی می
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مراتب (مکان مرکزي) و شبکه در جغرافیا و قیاس تطبیقی پارادایم سلسله. 7
  اياقتصادهاي منطقه

مرکزي پدید آمده است. کریستالر فرض کرد هاي مدل مکاندر پاسخ به ناکارآمديشبکه  يایده
ابت فراتر از جغرافیایی ث يتقاضاي حداقل، همچنین، یک دامنه يکه هر کاالیی یک آستانه

بنابراین، تنها یک سهم معینی از  ؛آنچه مردم تمایلی براي آن داشته باشند تا بپردازند، دارد
باال را عرضه خواهند کرد. طیفی از کاالها و  کاالها و خدمات سطح ،هاگاهسکونت يهمه

عین، از یک م يهاي مرکزي) یک طبقه(یا مکان ها در شهرهابنگاه يوسیلهخدمات مصرفی به
-نفوذش که میي هاي جمعیت ترکیبی از شهر و حوزهمفروض وابسته به تعداد آستانه ياندازه

ها، تقاضاي حداقلی الزم براي کاالها و خدمات شود. اگر این آستانهتواند انجام برساند، عرضه می
ترین مکان نزدیککاالها و خدمات را از  يرا برآورده نکنند، یک مکان مرکزي باید طبقه معین

ترین مکان دست آورد. بزرگهکند، بمرکزي پرجمعیتی که نیاز آستانه را در مسئله برآورده نمی
طور هاي مرکزي هر طبقه بهمتکی به خود است. مکان کامالً ،مرکزي در یک کشور یا منطقه
طرفه بین یک ابطروي روکید شدیدي برأمرکزي تاند. تئوري مکانیکسانی در منطقه توزیع شده

بدین معنی که » طرفهیک«یافته دارد. هاي مرکزي سازمانمراتبی مکانطبقات مختلف سلسله
مکان مرکزي باالتر است، نه برعکس. روابط  يتر وابسته به طبقهمکان مرکزي پایین يطبقه

زیرا  ؛شودیکسان وجود نخواهد داشت و زاید و حشوآمیز تلقی می يافقی بین شهرها در طبقه
ها و اصالحات بعدي کنند. اگرچه بسیاري از پیشرفتامکانات و خدمات یکسانی را فراهم می

 )، در ذات خود باقیBerry et al., 1988 عنوان مثالبهتر ساختند (این اصول را منعطف
ادهاي هاي شهري واقعی در اقتصاذعان شده که سیستم ، امروزه، عموماًاینوجود ماند. با 

مراکز و بازارها  يمراتب تودرتوها از الگوي کریستالري یک سلسلهپیشرفته، در بسیاري از جنبه
مرکزي، در ابتداي هاي جایگزین مدل مکانروي مدلحالی که بحث برفاصله گرفته است. در

الگوهاي فضایی  يت اولیهبرخی از مشاهدا يوسیله، این بحث بهشکل گرفتند 1990 يدهه
ویژه در مناطق شهري چندمرکزي مشخص شد. پس از کار برتون روي شهر جایگزین، به

تجزیه  ). او درGottmann, 1961پراکنده، کار گاتمن روي مگالوپولیس شاهد این مدعا بود (
مقابل  انداز (نماي)عنوان چشمشرقی آمریکا، بهو تحلیل خود، از سواحل شهرنشین شمال

 يبودن موجود در این منطقهجاي آن مکملمراتبی یاد کرد، و بهروابط سلسه يبرجسته
هاي تجاري ) ساختار فضایی سازمان1977( بر این، پردکرد. عالوهمطرح چندمرکزي را 

بیشتري مراتب با عملکردها نسبت به شهرها پیوند و استدالل کرد، سلسله مکانی را تحلیلچند
-مراتب شهرها متقارن نیستند. این امر نشان میمراتب عملکردها، اغلب با سلسلهدارد. سلسله

بلکه ماهیت افقی نیز داشته باشند.  نبوده،تنها عمودي  دهد که روابط بین شهرها ممکن است
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کند وي میمراتب عملکردها پیرکند که به مکمل بودن بین شهرها از سلسلههمچنین بیان می
  مراتب شهرها متقارن و یکسان نیست. که با سلسله

 
  Hall & Pain, 2006; Boix & Trullén, 2007منبع: نگارندگان با اقتباس از 

هاي ترسیمی با پیوندهاي قیاس يوسیله، سازمان فضایی مناطق شهري چندمرکزي بهاخیراً
 ;Camagni & Salone, 1993(اند ها توصیف شدههاي بین شرکتاقتصادي، یا شبکه
Batten, 1995هاي شهري، امري تر سیستم)، اگرچه این مقایسه در طی زمانِ ثبات قوي

) بحث کردند که اگر 1993، کامانی و سالونه (اینوجود با  ،)Pumain, 1992بدیهی است (
هاي مقیاس، فهکنش نیروهایی چون صربرهم يوسیلهشده بهمراتب شهري تعیینسلسلهشکل 

مورد مدل کریستالري چنانکه دربازار و تراکم تقاضا، هم يتولید کارآمد، اندازه يحداقل اندازه
است، در مقایسه با آن، نیروهاي تولیدي دیگر در اقتصاد خرد و مقیاس سرزمینی کوچک 

درنظر  »شبکه«عنوان نیروهاي محرك پارادایم جدید خوبی بتواند، بهشرکت ممکن است به
ها با بین شرکت يسانی شبکهاساس هم). برCamagni and Salone, 1993گرفته شود (

که با یک  اندسیستمی از روابط و جریانات تعریف شده«عنوان ها بهبین شهرها، آن يشبکه
گرایی، توجه به تخصصهایی را بامراتبی بین مراکز تخصصی، صرفهسلسلهماهیت افقی و غیر

 (» کندافزایی، همکاري، نوآوري فراهم میبودن، تقسیم فضایی نیروي کار و هممکمل
Camagni & Salone, 1993:1059مراتبی توسط باتن غیرسلسله ي). چنین رابطه

یابد که دو یا اي وقتی تکامل مییک شهر شبکه«شود: کید میأ) نیز این چنین ت313: 1995(
-و براي همکاري تالش می اندلقوه در عملکرد با یکدیگر مکملصورت باکه به چند شهر مستقل

هاي ارتباطی نقل و زیرساختوهاي حملکنند و به کمک کریدورهاي معتبر و سریع زیرساخت
-سلسلهروابط افقی و غیر يکید کردند، ایدهأتپژوهشگر طور که هردو همان». دندست آورهب

شهري چندمرکزي در تضاد با روابط  ياري بین شهرها در یک منطقهبودن و همکمراتبی مکمل
 ,Van der Knappمرکزي است. ون در نپ (شده توسط مدل مکانبینینوع گرانشی پیش

حال، نسبت به کند. با اینارائه می را هاي بین هر دو مدلاز تفاوت ) یک بازنگري قیاسی2002
نظران یک پیوند مرتب را بین اي، این صاحبمدل شبکه مرکزي با یکجایگزینی مدل مکان
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ترین نوع براي نظر ویژهمرکزي بهند. از آنجایی که مدل مکاننکدو مدل پیشنهاد میهر
بخش خدمات تبدیل  ياي براي اقتصادهایی که به غلبه، مدل شبکهاستاقتصادهاي صنعتی 

 ;Camagni & Salone, 1993; Batten, 1995(رسد نظر میبه پذیرتراند، کاربستشده
Van der Knapp, 2002.( 

عنوان اند، براي مدتی طوالنی بههایی که به مدل شبکه نسبت داده شدهشماري از ویژگی
مرکزي پذیرفته هاي متناظر مدل مکانواقعیت فضایی توصیفی بهتري در مقایسه با ویژگی

تر و هاي فضایی منعطفقابت ناقص، شماري از مقیاسر يبراي مثال، براي ایده ؛اندشده
تر دهد. یک ویژگی نوآورانهتغییرپذیرتر و توزیع ناهمگن جمعیت شهري را در خود جاي می

است. این » بودنمکمل« يمراتبی بین شهرها، ایدهسلسلهغیر يمدل شبکه توصیف یک رابطه
 Hagueفید دوگانه و متفاوت است (هاي مایده به موقعیت شهرهاي مختلف در تکمیل نقش

& Kirk, 2003(اي متفاوت از عملکردهاي کردن مجموعهطریق فراهمبراي مثال، از ؛
لحاظ بودن از تفاوت بین مراکز یا شهرها بهبنابراین، مکمل ؛اقتصادي و خدمات است

طور قل بهحدا حالی که این عملکردهاي شهري بایددر ؛شودعملکردهاي شهري ناشی می
 ,Meijersبراي بازار تقاضاي جغرافیایی مشابه (مشترك یا یکسان) عرضه شوند ( بخشی
طور چنانکه بههم ؛نظر گرفته شودتواند یک ویژگی اصلی مدل شبکه دربودن می). مکمل2005

ه طرفهاي دوبودن از جریانکند. مکملهاي دیگر مدل شبکه را تقویت میمثبتی وجود ویژگی
-کید میأبنابراین، همچنان بر دسترسی افقی ت ؛شوداندازه و متفاوت ناشی میبین شهرهاي هم

طرفی اندازه را توضیح دهد که به یک گسستگی نسبی بی يعالوه، ممکن است جنبهکند. به
باالتر ممکن است در شهرهاي کوچک  يعملکردهاي مرتبه کند.بین اندازه و عملکرد اشاره می

 يطریق ترسیم روي پایهبودن، ازبراي اینکه، مکمل ؛کنند، یافت شودر شبکه کار میکه د
-گاهیبودن همچنین با گرهنتیجه، مکملدر ؛کنداي نسبت به محلی عمل میحمایت منطقه

  نسبت به مرکزیت مرتبط است. -موقعیت یک شهر در شبکه -بودن
  

  ايمقابل سیستم شبکه مرکزي درسیستم مکان .4 جدول 

 ايسیستم شبکه مرکزيسیستم مکان
 بودنگاهیگره مرکزیت

 طرفی نسبت به اندازهبی وابستگی نسبت به اندازه
 بودنپذیري و مکملتمایل به انعطاف تمایل به برتري و زیردستی
 کاالها و خدمات ناهمگن کاالها و خدمات همگن

 دسترسی افقی دسترسی عمودي
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 هاي دوطرفهجریان طرفههاي یکیانجر
 روابط افقی و عمودي بین شهرها روابط عمودي بین شهرها

 هاي اطالعاتیهزینه نقلیوهاي حملهزینه
 رقابت ناقص با تفاوت قیمت (بیش از) فضا رقابت کامل در

 سرزمین يتوزیع ناهمگن جمعیت در پهنه توزیع همگن جمعیت در فضا
 هاي فضایی متغیرمقیاس یی ثابتهاي فضامقیاس

 پیوند عملکردهاي اقتصادي با مقیاس فضایی
متغیري از عملکردهاي اقتصادي در  يمجموعه

 هاي یکسانمقیاس
  Van der Knaap (2002: 168) Batten (1995: 320) منبع: نگارندگان برگرفته از

  
  گیريجهینت

تا با بازبینی ادبیات موجود، نشان دهد چطور برآیند نیروهاي اقتصادي،  ستاین پژوهش بر آن ا
اند. این وجود آوردههاي اخیر، منطق سازمانی و فضایی جدیدي را بهاجتماعی و سیاسی دهه

مراتب را در درك تغییرات مرکزي و پارادایم سلسلهمنطق فضایی و اقتصادي جدید، مدل مکان
هاي شهري ناکارآمد کرد. همین موضوع سبب شد تا در سیستم آمدهدستبههاي و پیچیدگی

)، 2000)، کاپلو (1995)، باتن (1993)، کامانی و سالون (1991نظرانی چون کامانی (صاحب
جدیدي را جایگزین آن کنند که  هايهنظري، فرضی ء) پس از دو دهه خال2002ون در نپ (

عنوان از آن به اصطالحبهفضایی دنیاي امروز داشته باشد که هاي توصیف بهتري از واقعیت
کنند. این امر، بسیاري از مفاهیم گذشته را یاد می» 2هاي شهرشبکه«یا » 1شهري يشبکه«

  کند.نیازمند بازنگري می ،حداقل در دو قالب کلی
گیرد، با فضا درنظر می عنوان یکهاي شهري بهطرف، این پارادایم، شهر را در سیستماز یک

 يمکمل نظریه ،مقابل و گاهدر این تفاوت که منطق اقتصادي و جغرافیایی جدیدي را ضرورتاً
اي براي آن تعریف شبکه يگیري دنیاي اطالعاتی و جامعهتوجه به شکلمرکزي سنتی، بامکان
نتیجه به یک گره، و در توان از تغییر مفهومی شهر از یک مرکزعنوان مثال، میبه ؛کندمی

جاي شاخصی مانند هاي شهري مانند شاخص قدرت پیوند بهجایگزینی ابزار تحلیل سیستم
یک شهر در سیستم شهري یک منطقه نام برد. این  يجمعیت، در تعیین جایگاه و رتبه

  ند. کاساس تعاریف سنتی عوض مینظر ساده، مفاهیمی مانند تعادل فضایی را برجایگزینی به
پذیرد. این تعریف از نگاهی عنوان یک کنشگر میطرف دیگر، منطق شبکه، شهر را بهاز

هاي اساس تغییر در کارایی و منطق اقتصادي از صرفهریزان و برهنجاري و تحت تسلط برنامه

                                                                                                                                               
1. Urban Network 
2. City Networks 
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 يحالی که نظریهبنابراین، در ؛هاي جانبی مثبت شبکه صورت گرفته استمقیاس به صرفه
اما نظریات شبکه، چارچوب منسجمی از  ،کندنمیمطرح زي راهبرد خاصی را مکان مرک
سبب تواند دهد که میهاي فضایی مختلف پیشنهاد میها را بین شهرها و در مقیاسهمکاري

-هاي بینها در رقابتافزون اهمیت آنتوجه به افزایش روزموقعیت رقابتی شهرها و مناطق با
شود. از این دیدگاه، بسیاري از مفاهیم ها در جذب منابع متحرك یدي آنالمللی و نقش کل

سطحی شده و کنشگران متعددي را به خود در سطوح ریزي، چندمانند حکمروایی و برنامه
توانند در این بدین معنی است که حتی شهرهاي کوچک نیز می ؛کندمختلف اضافه می

-توجه به کاهش هزینهتر، باانی بازار با شهرهاي بزرگپوشعملکردهاي کوچک و تخصصی با هم
عزیمت  ينتیجه، این موضوع نقطهدر ؛اي، موقعیت برتري را براي خود ایجاد کنندهاي فاصله

افزایی بین ها و همهاي راهبردي مختلف براي همکاريجدیدي است که نیاز به تعیین عرصه
  شهرها در یک سیستم شهري دارد. 

از  مرکزي به شبکه، و همچنین تغییر برجستهتوجه به تغییر پارادایم غالب مکان، بابنابراین
ریزي ویژه برنامهبه ،بسیاري از مفاهیم يتحلیلی به نگرشی هنجاري، تعریف دوباره نگاهی صرفاً

ین مقاله که ا کرددر اینجا باید اشاره  د.نمایضروري می را اي سنتی در کشورمنطقه يو توسعه
بررسی نظري الزم درصدد است تا پارادایم مطروحه را در نظام شهري ایران  يزمینه طرحبا 

-نرسیده است که از رویکرد سلسلهکه آیا زمان آن فرا پرسشعبارت دیگر با طرح این به کند؛
  اي شهري بپردازیم. رویکرد شبکه مراتبی به

  
   منابع

 مطالعات در ادیبن - شهر مناطق یشناسگونه) 1389( اسدي، ایرج و زبردست، اسفندیار −
 - ، هنرهاي زیبارانیا در يشهر مجموعه مفهوم يواکاو بر ينظر با: يامنطقه و يشهر

 .30 -17 ، صص43 يمعماري و شهرسازي، شماره
یابی فضایی ، تحلیلی بر سازمان)1389(پور، آتوسا، رفیعیان مجتبی، پور، هاشم، آفاقداداش −

پژوهشی جغرافیا و  - علمی يدر سیستم شهري مناطق ساحلی جنوب ایران، دو فصلنامه
 تابستان. ، بهار و14 ياي، شمارهناحیه يتوسعه
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 .121 -105 : صص69 يشماره جغرافیایی، سال هجدهم، هايوهشپژ شهري.کالن مناطق
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