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هدایت و مهار شهر -منطقههای چندمرکزی :به کارگیری رهیافت
برنامهریزی فضایی راهبردی
*2

محمدرضا حق جو ،1هاشم داداشپور

-1دانشجوي دکتري شهرسازي ،دانشکده هنر ،دانشگاه تربيت مدرس
-2دانشيار ،دانشکده هنر ،دانشگاه تربيت مدرس
پذیرش مقاله1396/4/25 :
تأیيد نهایي مقاله1396/12/10 :
چكیده
شهر-منطقههاي چندمرکزي همچون یکي از انواع سيستمهاي فضایي که محصول فرایندهاي شتابندهي رشد
فضاهاي اختصاص یافته به فعاليتهاي انسان هستند ،داراي ویژگيهاي منحصر به خودشان بوده و متناسب با
ماهيت و چيستي خود در رویارویي با فرایندها و روندها ،رفتارهایي مختص به خود را بروز ميدهند .در بسياري
از تجربههاي جهاني؛ بهویژه در جوامع کمتر توسعه یافتهاي که داراي سيستم و سازوکار برنامهریزي و مدیریت
شهري کارآمد نيستند ،درک نادرست از ماهيت این فضاها و شيوه هدایت و مهار مبتني بر این درک نادرست،
مانع دستيابي به توسعه فضایي درخور چنين سيستمهایي است .رهيافتها و رویههاي سنتي توان رویارویي با
چنين فضاهایي را ندارند و با تداوم بهکارگيري این رویهها ،ساختارهاي فضایي شهر-منطقهها رها شده و هدایت
و مهار نشده و انباشتي از مشکالت ناگشوده برجا ميمانند .این مقاله به پشتوانه نگاه سيستمي به پدیدههاي
فضایي و در نظر آوردن یک شهر-منطقه چندمرکزي همچون یک سيستم ،در پي اثبات صالحيت رهيافت
برنامهریزي فضایي راهبردي همچون شيوهاي پاسخگو به چالشهاي شهر-منطقههاي چندمرکزي است .پژوهش
پایهي این مقاله از نوع پژوهش تبييني است که با اختيار رویکردي توصيفي -تحليلي در پي تشریح رویدادها و
تبيين چگونگي ارتباط ميان آنها در یک چهارچوب مبتني بر تفکر سيستمي است .دستاورد اصلي این مقاله،
تحليل مشخصههاي منحصربهفرد «شهرـمنطقههاي چندمرکزي» و دستيابي به مدل نظري هدایت و مهار آنها
با بهکارگيري ابزار برنامهریزي فضایي راهبردي است.
واژههای کلیدی :برنامهریزي ف ضایي راهبردي ،سيا ستگذاري ،شهر -منطقه ،شهر -منطقهي چندمرکزي،
منطقههاي شهري چندمرکزي.
* -نویسنده مسئول09123540290 :

Email: H-dadashpoor@modares.ac.ir
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مقاله کوشش شده است که با معرفي رهيافت
برنامهریزي فضایي راهبردي ،چهارچوب مورد نياز
براي هدایت و مهار شهر-منطقههاي چندمرکزي در
رویارویي با چالشهایي که چنين سيستمهاي
فضایي در برابر تصميمگيران و سياستگذاران
فضاهاي شهري و فراشهري یا منطقهاي قرار
ميدهند ،تشریح شود .براساس چنين ضرورتي
است که این مقاله در پي پاسخ به این
به
منحصر
«چالشهاي
پرسشهاست:
شهرمنطقههاي چندمرکزي کدامند؟» ؛
«برنامهریزي فضایي راهبردي چگونه ميتواند به
رویارویي با این چالشها کمک کند؟»
دستورکارهاي اصلي براي پاسخ به این پرسشها
معرفي شهر-منطقههاي چندمرکزي بهعنوان
پدیدهي مورد رویارویي ،معرفي رهيافت برنامهریزي
فضایي راهبردي و اصول و ویژگيهاي آن ،تشریح
چالشها و پيچيدگيهاي برنامهریزي در شهر-
منطقههاي چندمرکزي ،و تشریح چگونگي
یاريرساني برنامهریزي فضایي راهبردي در پاسخ به
پيچيدگيهاي آنها است .پژوهش پایهي این مقاله
از نظر هدف ،از نوع «پژوهش تبييني» 3است که در
پي توصيف رویدادهاي ویژه؛ چگونگي ارتباط این
رویدادها با یکدیگر در یک چهارچوب نظاممند،
پيگيري شده است .براي تبيين رویدادها روش
بازنگري پژوهش 4مورد استفاده قرار گرفته است.
پژوهش پایهي این مقاله از نظر نتيجه و جهتگيري
در دسته «پژوهشهاي کاربردي» 5قرار ميگيرد .به
منظور یافتن پاسخ و دستيابي به هدف این مقاله،
یک روش کار سه مرحلهاي شامل مراحل و گامهایي
طراحي و اختيار شده است که در شکل یک به
تصویر درآمده است .دستاورد اصلي این مقاله،
تحليل مشخصههاي منحصر به فرد و دستيابي به
مدل نظري هدایت و مهار «شهر-منطقههاي
چندمرکزي» با بهکارگيري برنامهریزي فضایي

مقدمه
فرایندهاي شتابندهي رشد و دگرگوني فعاليتهاي
انسان و فضاهاي اختصاصیافته به آن به شکلگيري
انگاشت و پدیدههایي با عنوان «شهر-منطقه »1که
بستر انگاشت و پدیدهي «شهر-منطقهي
چندمرکزي» (که «منطقههاي شهري چندمرکزي»
نيز ناميده ميشوند) 2است ،منجر شده است.
شهرمنطقههاي چندمرکزي -همچون یکي از انواع
سيستمهاي فضایي -داراي ویژگيهاي منحصر به
خود بوده و متناسب با ماهيت و چيستي خود در
رویارویي با فرایندها و روندها ،رفتارهایي مختص به
خود را بروز ميدهند .در بسياري از تجربههاي
جهاني؛ بهویژه در جوامع کمتر توسعهیافتهاي که
داراي سيستم و سازوکار برنامهریزي و مدیریت
شهري کارآمد و متناسب با ساختارهاي فضایي آن
دسته جوامع نيستند ،گسترش شهرها به سوي
محيطهاي پيرامون ،تدبير ننمودن شيوهها و
راههایي بهنگام و مناسبت یافته و مناسبسازي
شده در رویارویي با چنين مشکلهایي ،همراه با
تداوم حضور مشکلها و رویارویي ننمودن با آنها،
موجب اتالف منابع با ارزش اقتصادي ،اجتماعي،
کالبدي و محيطي یا طبيعي ميشود .درک نادرست
از ماهيت این فضاها و شيوهي هدایت و مهار مبتني
بر این درک نادرست ،مانع دستيابي به کيفيت
فضایي در چنين سيستمهایي است .رهيافتها و
رویههاي سنتي توان رویارویي با چنين فضاهایي-
یعني شهر-منطقهها را ندارند و با تداوم بهکارگيري
این رویهها ،ساختارهاي فضایي شهر-منطقهها رها
شده و هدایت و مهار نشده همراه با انباشتي از
مشکالت ناگشوده ،برجا ميمانند .این در حالي است
که رهيافتهاي مبتني بر آميزهاي از تفکر راهبردي
و تفکر عقالني و در نتيجه بهکارگيري ابزار
برنامهریزي فضایي راهبردي ميتواند در این فضاها
–همچون ابزاري پاسخگو  -اختيارگردد .در این
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راهبردي و چگونگي کمک برنامهریزي فضایي
راهبردي در اینگونه شهر-منطقهها است.

شکل  :1روش کار و روابط ميان فعاليتهاي اصلي اختيارشده در مقاله

مواد و روشها

پدیده مورد رویارویی :انگاشت شهر-

پژوهش پایهي این مقاله از نوع پژوهش تبييني
است که با اختيار رویکردي توصيفي -تحليلي در
پي تشریح رویدادها و تبيين چگونگي ارتباط ميان
آنها در یک چهارچوب مبتني بر تفکر سيستمي
است.

منطقههای چندمرکزی
انگاشت «شهر-منطقه» گویاي ترکيبي از هستهي
شهري که توسط مجموعهاي از روابط کارکردي ،به
پسکرانههاي نيمه روستایي و روستایي موجود در
محيط پيراشهري ،بهم متصل شدهاند (رودریگز-
پوز )2008 ،است و با وجودي که متشکل است از
نواحي اداري چندگانه ،اما داراي منابعي مشترک
چون یک مرکز اداريتجاري مشترک؛ بازار نيروي
کار مشترک؛ و شبکهي حملونقل مشترک؛ هستند
و به دليل اشتراک چنين منابع اصلي است که
ميتوانند همچون یک واحد یگانه کارکنند.
بنابراین« ،شهر-منطقه» همچون یک تماميت
کارکردي ،با وجودي که مرز و حدود اداري را
درمينوردد ،اما به دليل قيود سيستمهاي اطالعات
شهري و منطقهاي ،مجبور به رعایت خطوط
جداکنندهي اداري هستند (پين .)2008 ،این
پدیدهها سيستمهایي پيچيده هستند که در
شبکهاي از رابطههاي پيچيده اثرگذار بر و اثرپذیر
از محيط سيستم نيز درگير هستند که همچون

نتایج
بررسی پایههای نظری و تجربی مرتبط با پدیدهی
شهر-منطقههای چندمرکزی در جوامع بیشتر و
کمتر توسعهیافتهی جهان

در بررسي پایههاي نظري و مقایسهي تجربههاي
جهاني مرتبط با پدیدهي منطقههاي شهري
چندمرکزي در جوامع بيشتر و کمتر توسعهیافتهي
جهان به پدیده مورد رویارویي یعني انگاشت شهر-
منطقههاي چندمرکزي ،عوامل شکلدهنده به آن
در جوامع بيشتر و کمتر توسعهیافتهي جهان و
راهبردهاي رویارویي با این پدیده پرداخته
شدهاست.
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یکي از انواع سيستمهاي فضایي ،6آنرا داراي
ویژگيها و چالشهاي ویژهي خود دانستهاند
(پورتر2001 ،؛ ميرز 2005 ،2002 ،و 2007؛
داوودي2005 ،؛ تروک و بيلي« .)2004 ،شهر-
منطقههاي چندمرکزي» ،بر اهميت فزایندهي
گرههاي متراکم نيروي کار که پيرامون آن
فعاليتهاي اجتماعي و اقتصادي انساني ،ایجاد مي-
شود ،تاکيد دارند .چنين گرههایي از فعاليتهاي
انسان ميل به همسویي با شهرهایي بزرگ و یا با
سيستمهایي از شهرهاي متوسط نزدیک بههم که
بيانگر توسعهي اجتماعي و اقتصادي فضاهاي
زیستي واقع در حومههاي شهري؛ فضاهاي
پيراشهري و پسکرانههاي روستایي هستند دارند.
ميانکنش ميان یک هستهي شهري و
پسکرانههاي شهري-روستایي یا پيراشهري ،بيانگر
ماهيت «شهر-منطقه» است (رودریگز-پوز.)2007 ،
ميانکنش ميان هستهي شهري و پسکرانهي نيمه-
شهري و روستایي ،جوهر وجود شهر-منطقهها است
(اسکات .)2003 ،براساس این تعریف ،شرایطي که
یک شهر-منطقههاي چندمرکزي باید دارا باشد به
این شرح است :شهرها در یک شهر-منطقههاي
چندمرکزي خوشهايتر هستند ،به این معنا که از
هم خيلي دور نيستند (معموالً در حدود یک ساعت
سفر) و خيلي هم نزدیک نيستند که بتوانند یک
مجموعهي شهري 7ناميده شوند .همچنين هيچ یک
از شهرها از جنبههایي چون ساختار جمعيت،
مقياس ميانکنشها با مراکز شهري و مقياس
تخصصگرایي بر دیگر شهرهاي منطقه مسلط
نيستند (ميرز .)2007 ،این منطقهها داراي دو
ویژگي بنيادین هستند :نخست ،یکپارچگي
کارکردي که پيامد شکلگيري یک منطقه شهري
روزانه پرتعامل است؛ دوم ،چند مرکزیتي ناشي از
شکلگيري یک اقتصاد و جامعهي شبکهاي.
گسترش شبکهي حمل و نقل در یک «شهر-

منطقهي چندمرکزي» که دربردارندهي چندین
هستهي فعاليتي است ،براي اتصال و شکل دادن به
اجزاء سيستمي بازار نيروي کار واحد و ناحيه اي
متشکل از سفرهاي روزانه از محل سکونت به محل
کار است .انگاشت نخستين «شهر-منطقههاي
چندمرکزي» بر الگوهاي «خوشهبندي فضایي
درون-منطقهاي» شهرهاي بزرگ و کوچک تمرکز
داشت .این رویکرد سپس به صورت «ساختارهاي
فضایي چند-کارکردي و چند-هستهاي» 8که
خصلتي است از «منطق نوین فضایي» از جریانهاي
جهانيشدگي و نيز «انباشتهاي چند-خوشهاي
چندمرکزي» 9در شهر -منطقههاي جهاني مطرح
شد (پين.)2008 ،
عوامل شكلدهنده به پدیدهی شهر-منطقههای
چندمرکزی

عوامل تعيينکننده در تعریف «شهر-منطقههاي
چندمرکزي» ميتواند از طریق تشریح دو دسته
عوامل توصيفي  -که در پي تشریح چيستي
ویژگيهاي آنها هستند  -و هنجارین – که در پي
تشریح چگونگي بایدها و نبایدهاي آنها هستند -
به شرح زیر انجام شود (جدول :)1
عوامل توصیفی :عوامل توصيفي در قياس و تفاوت
ماهوي بين دو رهيافت ریختشناسانه و کارکردي
قابل ردیابي هستند .از رهيافت مورفولوژیک ،یک
مرکز شهري ،مرکز تجمع کار و جمعيت تعریف مي-
شود .در حالي که از دریچه کارکردي ،یک مرکز
شهري مکاني است که اعمال قدرت در منطقه،
پيرامون آن نقطه شکل بگيرد .بنابراین ،یک منطقه
زماني ميتواند بهعنوان یک منطقهي چندمرکزي
دیده شود که منطقه پيرامون آن در دو یا چند مرکز
یا نقطه کانوني به صورتي سازمان یابد که
عملکردهاي اصلي را براي کل منطقه یا حداقل
بخشي از آن عرضه کند (برگر و ميرز.)2010 ،
پيروان رویکرد کارکردي ،عموماً ادعا ميکنند که
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بدون روابط متعادل ،یک سيستم چندمرکزي
تشکيل نميشود (اپسون .)2004 ،در ارتباط ميان
دو رهيافت پرسشهایي مطرح هستند :چرا برخي
از سيستمها به لحاظ شکلشناسي چند مرکزیتياند
اما به لحاظ کارکردي نه و بالعکس؟ ارتباط بين
چندمرکزیتي مورفولوژیک و چندمرکزیتي
کارکردي چيست؟ چگونه ميزان چندمرکزیتي
ریخت شناسانه و چندمرکزیتي کارکردي در
واحدهاي سرزميني ميتواند مشترکا سنجش
شوند؟ چرا ميزان چندمرکزیتي ریخت شناسانه و
کارکردي در واحدهاي سرزميني تفاوت ميکند؟
(هال و پين.)2006 ،
عوامل هنجارین :عوامل هنجارین ،عالوه بر «فضا»،
این مناطق را بهعنوان یک «کنشگر» در نظر
ميگيرند (کيتينگ .)2001 ،شهر-منطقههاي
چندمرکزي ،بهعنوان یک کنشگر ،کوشش در
تقویت موقعيت رقابتي خود در سطوح باالتر دارند
(رومين .)2004 ،آنها تنها گرایش به بزرگ بودن
ندارند بلکه ،تمایل به بزرگتر شدن مداوم دارند
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(اسکات .)1997 ،ميان سه عامل هنجارین یعني؛
منطق کارکردي ،ظرفيت نهادي و هویت و فرهنگ،
ارتباط محکمي وجود دارد .در واقع وابستگي و
ميانکنش کارکردي ،ابتدا به ساخت یک هویت
مشترک و سپس به ميانکنش بهتر بين مدیران و
بازیگران کمک ميکند .در برابر ،منطقهاي که داراي
تفکيک فرهنگي بارز یا هویت مشترک قوي است،
تمایزاتي را در منطقه سبب ميشود .تفکيک
فرهنگي ،ممکن است ميانکنش ميان بخشها را
محدود کند ،در حالي که هویت مشترک مانعي را
براي توسعه روابط کارکردي ایجاد نميکند .رویکرد
منطقهاي در این سيستمها آنگاه معنادارتر و
عمليتر است که سه شرط جاري باشد :نخست)
وجود یکپارچگي فضایي و کارکردي و در نتيجه
روابط مکمل (فن اورت و دیگران )2010 ،در سطح
منطقه؛ دوم) وجود سازمانهاي سياسي ،خواهان و
قادر به سازماندهي ظرفيت حکمروایي در سطح
منطقهاي ،و سوم) مشارکت داشتن با وجود هویت
ها و فرهنگهاي ناهمگن (رومين و ميرز.)2003 ،

جدول  :1عوامل شکل دهنده شهر-منطقههاي چندمرکزي
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معرفی رهیافت برنامهریزی فضایی راهبردی

و برهمکنش شبکههاي کالبدي ،اقتصادي،
اجتماعي و معنایي در برنامهریزي فضایي) تحليل
در برنامهریزي فضایي فراتر از تحليل الگوهاي
فضایي فعاليتها ،که در فضاي دو بُعدي سازمان
یافتهاند ،بلکه شامل توجه به برهمکنش پویایيهاي
اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي ،محيطي و سياسي/
اداري است که درون و ميان محدودههاي
جغرافيایي شکل ميگيرند و تکامل ميیابند (هيلي،
.)2006

ریشههاي شکلگيري رهيافت برنامهریزي راهبردي
را ،در واکنش به انگاشتهاي برنامهریزي کاربرد
زمين و برنامهریزي بخشي ميتوان چنين تشریح
کرد:
برنامهریزی فضایی در برابر برنامهریزی کاربرد زمین:

برنامهریزي فضایي از یک سو واکنشي به
برنامهریزي کاربرد زمين سنتي محسوب ميشود.
چرخش از برنامهریزي کالبدي کاربرد زمين -که
رهيافت چيرهي برنامهریزي دههي  1980ميالدي
بود -به برنامهریزي فضایي را ،در ارتباط با چرخش
از "ثابت بودن" به "تحرک" دانستهاند (هيلي،
 .)2007توجه برنامهریزي کاربرد زمين به تنطيم
رابطهي ميان زمين ،کاربردهاي زمين و مجراهاي
زیرساختي است ،در حاليکه با آگاهي پيدا کردن از
شکست سبکهاي پيشين ادارهي جامعه که
رهيافتهاي برنامهریزي شهري نيز در چهارچوب
آنها قرار ميگيرد .در رویارویي با انتظارها و
فشارهایي که دربارهي وضعيت مطلوب جامعه وجود
دارد انگاشت "شبکه" در برنامهریزي فضایي به کار
گرفته شد .بر پایهي انگاشت شبکه ،برنامهریزي
فضایي براي رویارویي با کاستي نادیده گرفتن
فرایندهاي متنوع و پيچيدهاي که به ایجاد یک
مشکل برنامهریزي منجر ميشوند ،بر جریانها و
روابط پيچيده اجتماعي -فضایي ميان فضاهاي
کالبدي ،فضاهاي معني و الگوهاي فضایي که از
طریق شبکههاي پویاي اجتماعي و اقتصادي ایجاد
ميشوند و روشهاي پيچيدهاي که شبکهها
(کالبدي ،اقتصادي ،اجتماعي ،معنایي) روي یکدیگر
قرار ميگيرند تأکيد دارد و شهرها را حاصل
ميانکنش کنشگران در شبکههاي چندگانه ميداند
(هاقتون و دیگران .)2010 ،به دليل این تغيير در
برداشت از آنچه موضوع برنامهریزي را شکل
ميدهد (مکان کالبدي در برنامهریزي کاربرد زمين

برنامهریزی فضایی در برابر برنامهریزی بخشی:

برنامهریزي فضایي به واکنش در برابر سياستهاي
بخشي دولتها مربوط است .نابرابري اقتصادي
فزاینده ،فقر ،تمرکززدایي شدید و کاهش منابع
محيطي در نتيجه سياستهاي بخشي چالشهاي
مهمي را در اداره جوامع بهویژه در مقياس منطقهاي
و فراتر در دهههاي  1960و  1970ميالدي تحميل
کرد .در چنين زمينهاي برنامهریزي فضایي مورد
تأکيد مجدد قرار گرفته است .رهيافت فضایي در
پاسخ به مشکالت اقتصادي چهارچوبي براي مکمل
شدنِ برنامهریزي در سطوحي ميکرو (محلي) و
ماکرو (کالن) پيشنهاد ميکرد و انگاشت سازي
واقعي از مشکالت اقتصادي در چشماندازهاي
وسيعتر را اجازه داده و به حل مشکالت دیگر
غيراقتصادي به همان ميزان کمک ميکرد
(چاتوپادهياي و همکاران .)2000 ،برنامهریزي
فضایي با یکپارچه سازي بخشهاي مختلف براي
برخورداري از منافع اجتماعي ،محيطي و اقتصادي
از طریق خلق شرایط قابل پيشبينيتر براي توسعه
عاملي مهم در ارتقاء توسعه پایدار و بهبود کيفيت
زندگي است .مبتني بر این دو تقابل ميتوان اذعان
داشت که برنامهریزي فضایي با یکپارچه کردن
سياستهاي بخشي توسعه و سياستها و برنامههاي
استفاده از زمين که بر طبيعت مکان و کاربرد آن
اثر ميگذارند ،فراتر از برنامهریزي کاربرد زمين و
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هم برنامهریزي بخشي عمل ميکند .چنين
برنامهاي شامل سياستهاي ميشود که ميتوانند
بر کاربرد زمين با تحتتأثير دادن تقاضا و یا نياز
براي توسعه زمين اثر بگذراند ،سياستهایي که
نميتوانند با رد یا پذیرش مجوزهاي برنامهریزي
توليد بشوند .بنابراین رهيافت برنامهریزي فضاي
حوزه برنامهریزي را وسيعتر کرده است (نادین،
 .)2007برنامهریزي فضایي راهبردي را ميتوان یک
کوشش انتظام داده شده براي توليد تصميمها و
عملهاي بنيادي دانست که «آنچه یک نهاد
است»« ،آنچه انجام ميدهد» و «چرا انجام
ميدهد» را شکل ميدهد و راهنمایي ميکند .یک
«راهبرد» نتيجه این فرایند انتظام داده شده است
و بهعنوان یک چهارچوب استداللي که درک حياتي
درباره روابط ،کيفيتها ،ارزشها و تقدمها را در
مرکز توجه قرار ميدهد ،مطرح است (هيلي،
2007؛ برایسون .)2003 ،در واقع راهبردسازي یک
فرایند تغيير پارادایم آگاهانه 10است که به تغيير
انگاشتهاي فرهنگي ،سيستمهاي انگاشتي و
سيستمهاي معاني کمک ميکند و در ارتباط با
دگرگوني و دوباره شکل دادن باورها است (هيلي،
 .)1997بر این اساس تفکر راهبردي نيز شامل یک
شيوه تفکر است که مطابق با آن اتفاقات ،رویدادها
و ممکنها بهطور مداومي بر حسب اهميتشان
براي یک اقدام مهم تفسير ميشوند .این تفکر،
شکل دادن دائمي عملها بر حسب اطالعات و درک
جدید از مخالفتها و پتانسيلها براي یک اقدام مهم
را تشویق ميکند و کاربستهایي را که بر حسب
تبعيت از روندکارهاي جاري یا «آنچه هميشه
انجام دادهایم این است» مورد تصدیق هستند ،به
چالش ميکشد (هيلي.)2007 ،

7

2012؛ هاقتون و همکاران ،)2012 ،ویژگيهاي این
برنامهریزي در سطوح شهري و منطقهاي در
پژوهش پایهي این مقاله ،ردیابي شده و در ادامه
چنين معرفي ميشود:
تمرکز بر موضوعات کليدي :برنامهریزي راهبردي بر
تعداد محدودي از موضوعات کليدي راهبردي
متمرکز است و نه همه موضوعات .در واقع یک
برنامهي راهبردي انتخاب کننده است و به
موضوعاتي ميپردازد که واقع ًا مطرح هستند .چرا
که انجام "هرچيزي که نياز هست انجام شود" غير
ممکن است .از اینرو این برنامه توجه خود را بر
موارد اصلي متمرکز و از درگير شدن با انبوه جزئيات
پرهيز ميکند و بخشي از وظایف مربوط به
تصميمگيري را به عهده نهادهاي محلي وا
ميگذارد« .راهبردي» داللت بر این دارد که برخي
از تصميمها و عملها مهمتر از برخي دیگر در نظر
گرفته ميشوند (آلبرشت.)2004 ،
همتوليدي :11همتوليدي فراهم کردن کاالها/
خدمات عومي مورد نياز را با سازمان یک باهمستان
تابآور ،متقابالً پشتيبان و قوي ميآميزد و ميتواند
دستيابي به نيازهاي اعضاء این جوامع را تضمين
کند .همتوليدي نيازهاي واقعي را مخاطب قرار
ميدهد .این انگاشت ،شهروندان و سازمانهاي
تصميمساز و تصميمگير را براي یک درگيري
عميقتر و پرمحتواتري با سيستم سياسي آماده
ميسازد (آلبرشت.)2012 ،
تأکيد بر انگاشت شبکه :در رویارویي با انتظارها و
فشارهایي که درباره وضعيت مطلوب جامعه وجود
دارد (همچون رویارویي با مشکل تغييرات آب و
هوایي ،توجه به گوناگوني در جامعه و تقاضاها براي
درگيري بيشتر تمام گروههاي درگير در فرایندهاي
تصميمگيري و سياستگذاري) ،انگاشت «شبکه»
در برنامهریزي فضایي به کار گرفته شد .بر پایهي
انگاشت شبکه ،برنامهریزي فضایي براي رویارویي با

اصول و ویژگیهای رهیافت برنامهریزی فضایی

راهبردی :مبتني بر تحليل متن تعاریف موجود از
برنامهریزي راهبردي (آلبرشت2004 ،؛ آلبرشت
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تأکيد بر مشارکت گروههاي درگير :خردمایهي
مشارکت در فرایند برنامهریزي راهبردي آن است
که گروههاي مختلف ناظر بر موضوعات راهبردي نه
تنها ميتوانند دادههاي اطالعاتي با ارزشي را وارد
فرایند کنند ،سهم بيشتري در درک موضوعات
داشته باشند و تصميمهاي مهمي بگيرند ،بلکه
ميتوانند به پيامدهاي ممکن اختيار مسيرهاي
مختلف عمل نيز اشاره کنند (آلبرشت2001 ،؛
دانشپور.)1386 ،
توليد برنامههاي بلند مدت و واقعگرایانه:
برنامهریزي راهبردي با مطالعهي عوامل داخل و
خارج از محيط مورد برنامهریزي و تعيين نقاط
قوت ،نقاط ضعف ،فرصتها و تهدیدها و همچنين
در نظر گرفتن ساختار قدرت ارزشهاي رقابتي و
عدم قطعيت در تدوین راهبردها به توليد راهبردها
و چشم اندازهاي بلندمدت و واقعگرایانه ميپردازد
(مرادي مسيحي.)1381 ،
دارا بودن انعطافپذیري :شرط موفقيت سيستم
برنامهریزي مبتني بر رهيافت راهبردي ،نرمش
پذیري و توان تطابق با شرایط ویژهي مورد
برنامهریزي است .از اینرو ،برنامهي راهبردي یک
برنامهي انعطافپذیر است (مانتيسالو و همکاران،
2015؛ پوميليو.)2000 ،
استفاده از فرایند برنامهریزي چرخهاي :استفاده از
فرایند برنامهریزي چرخهاي جایگزین برنامهریزي
خطي است .این برنامهریزي ،فرایند مدیریتگونه و
ممتد مرور و جرح و تعدیل سياستگذاري و به دور
از محدودیتهاي رهيافت سنتي که یک "وضعيت
نهایي" را براي آیندهي دور در نظر ميگرفتند ،است
(دانشپور.)1386 ،
توجه همزمان به اهداف اجتماعي ،اقتصادي ،زیست
محيطي و کالبدي :برنامهریزي راهبردي بيشتر
فعاليتسو 12است تا کاربرد زمينسو 13و عالوه بر
اهداف کالبدي بر دیگر اهداف چون اهداف

کاستي نادیده گرفتن فرایندهاي متنوع و پيچيدهاي
که به ایجاد یک مشکل برنامهریزي منجر ميشوند،
بر جریانها و روابط پيچيده اجتماعي-فضایي ميان
فضاهاي کالبدي ،فضاهاي معني و الگوهاي فضایي
که از طریق شبکههاي پویاي اجتماعي و اقتصادي
ایجاد ميشوند و روشهاي پيچيدهاي که شبکهها
(کالبدي ،اقتصادي ،اجتماعي ،معنایي) روي یکدیگر
قرار ميگيرند تأکيد دارد و شهرها را حاصل
ميانکنش فعاالن در شبکههاي چندگانه ميداند
(هاقتون و همکاران.)2010 ،
توجه به ارزشهاي جامعه به جاي استانداردهاي
برنامهریزي :در برابر توجه به استانداردها در
شيوههاي سنتيتر برنامهریزي ،برنامهریزي
راهبردي به ارتباط ميان جامعه و فرایند مدیریت و
تصميمسازي شهري اذعان دارد و نتيجه بهکارگيري
دامنه بسيار وسيعي از ارزشهاي یک جامعه
مشخص است (گونکالوس و همکاران.)2015 ،
تأکيد بر اجراي برنامه :برنامهریزي راهبردي با
صراحتي بيش از برنامههاي سنتي با تصميمگيري
و اجراي برنامهها سروکار دارد در این برنامه دو
موضوع برنامهریزي و اجرا در بستر یک فرایند
پيوسته و یکپارچه در نظر گرفته ميشوند (دایسون،
1990؛ دانشپور.)1386 ،
توجه به مهارتهاي برنامهریز :چشمانداز گستردهي
فرایند برنامهریزي راهبردي ،بحث دربارهي نقش و
تخصص برنامهریز را با خود آورده است و او ناچاراً
باید یک مهارت قابل توجه در کمک به فرایند
سياسي تصميمسازي را در کنار تجربه و دانش
تحليلي و فنياش اثبات کند از اینرو در این
رهيافت از برنامهریز خواسته ميشود که چند تفکر
هنجارین ،تحليلي ،آیندهنگر ،بازگردکننده و
راهبردي را همزمان داشته باشد (پوميليو2000 ،؛
دانشپور.)1386 ،
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اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي و زیست محيطي
تأکيد دارد (مرادي مسيحي.)1381 ،
تأکيد بر ارزیابي برنامهها :به دليل اینکه یک اختيار
راهبردي زماني که اجرا ميشود ،برگرداندنش
مشکل است ،فرایند برنامهریزي مرتبط با ارزیابي
اختيارات پيش از انجام و اثرات آیندهي تصميمها
است .از اینرو یک عنصر مهم برنامهریزي راهبردي
فرابيني است (دایسون1990 ،؛ دانشپور.)1386 ،

توليد ،کار و تفریح پيوند خورده است .دسترسي
مناسب ،امکان انتقال کارآمد کاال ،مردم و اطالعات
را در آرایش شهر -منطقه چندمرکزي به وجود مي-
آورد ،که یک مسئله کليدي در رقابتپذیري است،
زیرا عاملي حياتي در جذب فرصتهاي شغلي و
نيروي کار حرفهاي است .از طرفي در مقياس محلي
و منطقهاي ،ازدحام و از دست دادن زمان قابل توجه
در ترافيک ،واقعيتي روزانه ،به ویژه در شهر-
منطقههاي چندمرکزي است .و از طرفي دیگر ،در
مقياس بينالمللي فرایند مسلط جهاني شدن ،بدون
توجه به مرزهاي ملي ،الگوي روابط کارکردي را بين
تجمعات شهري تشدید کرده است .با توجه به اینکه
دسترسي بيروني به سطوح باالتر مقياس نيز یک
موضوع کليدي مهم در رقابتپذیري است الگوي
سفر در این مناطق ،الگوي ترکيبي از جریانهاي
محلي ،منطقهاي و سفرهاي طوالني بدون سلسله
مراتب روشن است .سياستهاي حملونقلي موثر
در شهر-منطقههاي چندمرکزي باید همپوشاني
مقياسهاي فضایي را در روشي متعادل و هماهنگ،
با هدف منطقهاي نسبت به مزایاي کامال محلي به
یکدیگر نزدیک کند (ميرز و رومين.)2003 ،

چالشهای محتوایی

دوم-چالش توسعه اقتصادی-فضایی نابرابر در شهر-

چالشهاي محتوایي یعني آن دسته چالشهاي که
با محتواي پدیده مورد برنامهریزي سروکار دارند.
مهمترین چالشهاي محتوایي شهر-منطقههاي
چندمرکزي در دستيابي به اهداف توسعه
چندمرکزي به شرح زیر قابل معرفي هستند:

منطقههای چندمرکزی :مسئله کليدي دوم توسعه
اقتصاديفضایي نابرابر به همزیستي نواحي بازار
تحميلي نزدیک به نواحي با ظرفيت اضافي در شهر-
منطقههاي چندمرکزي اشاره ميکند( .رقابت بر سر
ظرفيتهاي موجود در منطقه) مثالهاي روشن
بازار کار در اسکاتلند مرکزي ،بازار مکانهاي اداري
در فلميش دیاموند است .این تحریف بازار منطقهاي
موانع را بازتاب ميدهد ،هم موانع فرهنگي ،هم
فيزیکي یا نهادي-سياسي ،بر خالف جریان آزاد
نيروي کار ،سرمایهگذاريها یا کار .پتانسيلهاي این
مناطق شهري را براي توسعه استانداردهاي
متروپليتن ناب در رقابت سرزميني بينالمللي

چالشهای هدایت و مهار شهر-منطقههای
چندمرکزی

پرداختن و تحليل چالشهاي هدایت و مهار شهر-
منطقههاي چندمرکزي از آن روي داراي اهميت
است که این چالشها در ارتباط با ویژگيهاي
منحصر به فرد این پدیده شناسایي و براساس آن
هدایت و مهار شوند .براساس ویژگيهاي ذاتي و
ماهوي شهر-منطقههاي چندمرکزي (به صورتي که
در بند «پدیده مورد رویارویي :انگاشت شهر-
منطقههاي چندمرکزي» این مقاله تشریح شد)،
چالشهاي خاص هدایت و مهار آنها را ميتوان دو
دسته چالشهاي محتوایي و چالشهاي روندکاري
قرارداد و به شرح زیر تشریح کرد:

نخست-چالش پیچیدگی دسترسی بیرونی و درونی در

شهر -منطقههای چندمرکزی :شهر-منطقههاي
چندمرکزي در اثر توسعه فضایي یا پيشرفت حمل-
ونقل با یکدیگر ارتباط بيشتري یافتهاند (چمپين،
 .)2001ظهور چشماندازهاي شهري چندمرکزي
بهطور فزایندهاي در مقياس منطقه با الگوهاي
جابهجایي متقابل بين مراکز پراکنده سکونت،
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روندها از نقطهنظر رقابتي منفي تلقي ميشوند :آن-
ها به تنوع چشماندازها و مناظر شهري و روستایي
در فواصل کوتاه آسيب ميزنند که بهعنوان یک
مزیت رقابتي پایه در شهر-منطقههاي چندمرکزي
نسبت به تجمعات بزرگ کالنشهري در نظر گرفته
شده است .آزادي رقابتي خيلي زیاد توسط
شهرداريها براي اجراي سياستهاي خود با توجه
به طرحهاي مسکن ،امالک صنعتي و مراکز
تفریحي ،همچنين ،تضاد صالحيت و شایستگي بين
مسئولين محلي ،استاني و منطقهاي از جمله
عواملي هستند که این مسئله کليدي را توضيح مي-
دهند .چشمانداز شبکهاي سياستها براي
بازگرداندن کيفيت ساختارهاي سبز که براي برخي
از شهر-منطقههاي چندمرکزي ارائه شده ،نيازمند
یک رویکرد چندسطحي است .چنين رویکردي یک
نگاه و نقطه نظر کلي را در بر ميگيرد تا فراتر از
مرزهاي اداري و حتي منطقهاي رود ،اما به عالوه
باید امکاناتي را براي طراحيهاي محلي در نظر
گيرد (ميرز و رومين.)2003 ،

مختل ميکند .برنامهریزي در این شهر-منطقهها
نياز به چشماندازي از ساختاراقتصادي آینده و
مختصات منطقه دارد تا از ضعفهاي اذعان شده در
آرایش خاص چندمرکزي دور شوند ،و از طریق
همکاري و هماهنگي منطقهاي اجرا شوند .سياست-
هاي موجود ،با این وجود ،هنوز بر مبناي رقابت
شدید محلي براي جذب سرمایهگذاريها ،نيروي
کار حرفهاي و توریستهاي تفریحي شکل گرفته
است .وصلههاي ناجور مراکز تفریحي و بازارهاي
خرید که در راین-روهر توسعه یافتهاند نشان مي-
دهد که چنين رقابتي ميتواند به دوبارهکاري و
پایداري اقتصادي محدود فعاليتهاي اقتصادي
جدید تا دستيابي به مزایاي مکمل بودن براي
منطقه بهعنوان یک کل منجر شود (ميرز و رومين،
.)2003
سوم-چالش تنوع و تكثر پدیدهها در شهر-

منطقههای چندمرکزی :این پيچيدگي ناشي از تنوع
فزاینده مجموعههاي متفاوتي از کارکردهاي
اقتصادي در عناصر و واحدهاي فضایي منطقه
شهري است .عالوه بر این تعداد متغير و فزاینده
مقياسهاي فضایي در شهر-منطقههاي
چندمرکزي ،تنوع فزاینده ارتباطات عمودي و افقي
ميان عناصر شهر-منطقههاي چندمرکزي و تکثر
قلمروهاي اداري و مدیریت محلي در یک منطقه
شهري این پيچيدگيها را افزایش ميدهند (ميرز،
.)2007

پنجم-چالش ناشی از ضرورت همیاری درون سیستمی

و رقابتپذیری برون سیستمی :همچون سایر
سيستمهاي فضایي ،این پدیدهها در درون محيط
فضایي پيرامونشان دیده ميشوند .چالش مهمي
که با آن روبرو هستند رقابت با نواحي کالنشهري
واقع در محيط پيرامون این مناطق است .گرچه به
نظر ميرسيد فرایند جهاني شدن از اهميت مناطق
ال
و مکانها بکاهد اما گذشت زمان وجوه کام ً
متضادي را آشکار ساخت .زیرا اقتصاد رقابتي جدید
مستلزم توجه به اقتصاد خرد -ملي بود که منطبق
بر شهرها و منطقههاي کالنشهري است (پورتر،
 .)2001این نظر با طرح ایده «ملي زدایي» 14فضا
پي گرفته ميشود که نقطه آغازیني براي درک
اشکال جدید حکومت در عصر جدید قلمداد مي-
شود (نيومن .)2000 ،شهرمنطقههاي چند مرکزي

چهارم -چالش تنوع فضایی و کیفیت فضاهای باز:

آخرین نکتهي کليدي با تکهتکه شدن فضاي باز در
درون ساختار شهري چندمرکزي ،به علت گسترش
مسکن ،توليد اقتصادي و اشتغال ،زیرساختهاي
حملونقلي و مراکز تفریحي و سرگرمي در ارتباط
است .این کارکردها ،زمينهاي بيشتر و بيشتري را
تقاضا ميکنند و فضاهاي باز را بي هيچ مضيقهاي،
تکه تکه کرده و به لحاظ کيفيت تنزل ميدهند .این
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با فراهم کردن ارتباط شهرهاي کوچک یا مياني با
یکدیگر امکان رشد اقتصاد منطقهاي را فراهم
ميآورند به این دليل که آنها به تنهایي از رقابت
ميهراسند اما در ارتباط با هم قادر به بازي در
رقابتهاي ملي/بينالمللي خواهند بود (ميرز،
 .)2007اکنون این پدیدهها را با عناویني چون
«موتورهاي توسعه اقتصادي» ميخوانند (هال،
1998؛ نيومن .)2000 ،طرح این ایدهها و این جاه
طلبي براي کمک به شکلگيري و رشد این
منطقهها همچون هدفي براي بسياري از
سيستمهاي هدایت و مهار فضایي (ميرز)2007 ،
نياز براي برنامهریزي در یک مقياس جدیدي را
ایجاد کرده است .ارتباط شهرهاي کوچک یا مياني
با یکدیگر امکان رشد اقتصاد منطقهاي را فراهم
مي آورد .به این دليل که این شهرها به تنهایي از
رقابت در عرصههاي ملي و فراملي با کالنشهرها
ميهراسند اما در ارتباط با هم قادر به بازي در
رقابتهاي در آن مقياس خواهند بود .از سوي دیگر
و بهطور همزمان ضرورت ناشي از بهرهبردن از منافع
مکمل بودن و برهمکنش 15عمودي در عرصه
سيستم ،ضرورت ایجاد انسجام در شبکهاي به هم
وابسته از شهرها براي منتفع شدن از منافع انبوهي
بحراني 16و برهمکنش افقي را نشان ميدهد (ميرز،
.)2007

شود؟» (پرایموس و زونولد )2003 ،به همراه
ضرورت اتکا به منطقهاي با مدیریت یکپارچه و
هماهنگ ،که حتي االمکان تنظيم و کنترل
جریانهاي ورودي و خروجي نظام سکونتگاهي آن
را در حد ظرفيت حامل منطقه ممکن ميسازد از
دیگر چالشهاي برنامهریزي در مقياس منطقههاي
شهري است .پایداري چنين منطقهاي ،از هم-
زیستي و روابط پایدار متقابل ميان اجزاي آن به-
دست ميآید و در ازاي انتقال منابع به نقطهاي
دیگر و یا پذیرش پيامدهاي منفي ،سازوکارهاي
جبراني و غرامت برقرار ميشود (صرافي.)1391 ،
عالوه بر این ،نيروهاي مرکزگریز که توسعه
چندمرکزي را شکل ميدهند ،لزوماً پایهاي را براي
توسعه متعادل و پایدار براساس با آنچه سياست-
گذاران مشتاق به دیدن آن هستند ،به وجود نمي-
آورد (هویلر و دیگران )2008 ،و ممکن است در
عوض تفکيک فضایي ،توسعه نامتوازن و طيفي از
مسایل وابسته اجتماعي-اقتصادي ،حملونقلي و در
نتيجه محيطي را ایجاد کند (اسکات و دیگران،
2001؛ ویلر ،)2008 ،گرچه همچنان منابعي وجود
دارد که در پي اثبات ميان پایداري و توسعه
چندمرکزي هستند (ونري و بورگالسي2010 ،؛
سوسيلو و مت2007 ،؛ آیپنبرگ و المبختس،
.)2001

ششم-چالش ناشی از پایداری محیطی در مقیاس

چالشهای روندکاری

منطقهای :یکپارچگي کارکردي در شهر -منطقه
چندمرکزي ،تمایل به یکپارچگي کالبدي در طول
زمان و کاهش و افت زمينهاي با ارزش به لحاظ
اکولوژیکي را در پي دارد .پاسخ به این پرسشها که
«شهر منطقهها چطور ميتوانند از تفکيک فضاهاي
باز پيراموني کانونها و پهنههاي طبيعي و
اکولوژیکي جلوگيري کنند؟» و «چگونه کيفيت
فضایي چشماندازها و تنوعهاي اکولوژیکي نواحي
طبيعي همزمان با توسعه شهر-منطقهها حفظ

چالشها و نگرانيهاي موجود در پيرامون
حکمروایي شهر-منطقههاي چندمرکزي ،موضوع
مهم دیگري است که مباحث نظري را متوجه خود
ساخت (فن در برگ و براون1999 ،؛ بيلي و تروک،
2001؛ کاپلو و همکاران1999 ،؛ ميرز و رومين،
2003؛ ميرز2007 ،؛ فن هاتم و الخندک2001 ،؛
بئولنز .)2000 ،براي رویارویي با چالشهاي فضایي
پيشگفته و تقویت صرفههاي بيروني مثبت عالوه
بر نيروهاي بازار ،وجود قدرتهاي اجرایي سياسي و
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منطقههاي چندمرکزي که صریحاً بهعنوان مفهومي
سياسي پذیرفته شدهاند 17را توضيح خواهد داد.

سياستگذاريهاي موفق ضروري است ،یا در
صورتي که چنين حکومتي وجود ندارد ،ظرفيتي
براي سامان دادن به سياستها و تصميمات و در
نتيجه ،اجرا در مقياسي مناسب مورد نياز است .با
این وجود ،معموال چنين ظرفيتي وجود ندارد ،زیرا
محدوده شهر-منطقههاي چندمرکزي با محدوده-
هاي سياسي-اداري منطبق نيستند .در مجموع،
چالشهاي روندکاري مرتبط با شهر-منطقههاي
چندمرکزي را ميتوان چنين برشمرد:
نخست-چالش ظرفیت نهادی ضعیف :بهبود ظرفيت
نهادي منطقهاي به گروهي از عوامل وابسته است.
این عوامل شامل نگرش و چشمانداز مدیران شهر-
منطقههاي چندمرکزي در ارتباط با برنامهریزي
فضایي ،به حکمروایي منطقهاي ميشود .همچنين،
چهارچوب نهادي رسمي ،توانایي دستيابي به منافع
مشترک منطقهاي و رهبري را نيز ميتوان به این
عوامل اضافه کرد .در کل ،تعداد مسائل فضایي که
نظام تصميمسازي شهر-منطقهها درگير آن
هستند ،در حال افزایش است .این بدین معني است
که موضوعاتي وجود دارند که باید در مقياسهاي
مختلف الیههاي اداري و از طریق همکاري و
هماهنگي بدنه نهادهاي عمومي ،سازمانهاي
تجاري خصوصي و سازمانهاي مدني و غيردولتي،
به طور روشن بيان شده و اجرا شوند .مطالعه ميرز
و همکاران ( )2003بر روي چهار نمونه کالسيک از
شهر-منطقههاي چندمرکزي؛ رانشتاد ،راین-روهر،
فلميش دیاموند و اسکاتلند مرکزي ،نشان ميدهد
حتي اگر سياستمداران و مدیران با مزایاي حاصل
از حکمروایي چند سطحي موافق باشند ،در عمل
اجراي آن وظيفه بسيار دشواري است .احتماال ،یکي
از دالیل این امر ،فقدان درک مناسب از چگونگي
کارکرد حکمروایي است .این فقدان ،ابهام بر سر این
موضوع را با توجه به برنامهریزي فضایي در شهر-

دوم-چالش تفرق سیاسی -اداری؛ نظام تصمیمگیری

پرتنش ،چند سطحی و چند بازیگری :تقویت ظرفيت
نهادي منطقهاي به توانایي ایجاد منافع مشترک در
شهر-منطقههاي چندمرکزي بستگي دارد .این
قابليت در شهر-منطقههاي چندمرکزي بسيار دور
از دسترس است زیرا مسایل زیادي وجود دارند که
منافع مکانها و بهرهوران غالبا متفاوت و حتي
مخالف یکدیگرند .تکثر و تنوع پدیدههاي فضایي در
شهر منطقههاي چندمرکزي این سيستم را در
سطوح فرادست تصميمگيري با بخشهاي بسيار
متنوع ،ناهماهنگ و متناقض با یکدیگر در سطوح
منطقهاي و ملي که این سطوح متقاضيان اصلي
برنامههاي فضایي هستند روبرو ميکند .بهعبارت
دیگر وسعت گرفتن محيط سيستم شهر منطقههاي
چندمرکزي تا سطح ملي ،عدم قطعيتها در این
محيط را بهشدت افزایش ميبخشد .از سوي دیگر،
نابرابري بين شهرهاي اصلي و بين شهر مرکزي با
گرههاي پيراموني در عملکرد اقتصادي ،نرخ رشد
جمعيتي ،مسایل اجتماعي مانند فقر و بيکاري ،و
جذابيت محيط مسکوني معموال بدین معني است
که مناطق ثروتمندتر منافع کمي در پذیرش
سياستهاي منطقهاي که ممکن است این موقعيت
را عوض کند ،دارند .مثالهایي از چنين نابرابري-
هاي درون منطقهاي بازدارندهاي ميتواند در بيشتر
شهر-منطقههاي چندمرکزي مشاهده شود.
دستيابي به منافع مشترک منطقهاي به رهبراني
نياز دارد که این مسایل را به دقت تشریح کنند.
چنين رهبري به مسئوليت و صالحيت اداري افراد
و نهادهاي کليدي یا کاریزما اشخاص عمومي یا
خصوصي وابسته است (فن در برگ و براون،
.)1999
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سوم-چالش منطق کارکردی نسبتا ضعیف :منطق
کارکردي به ضرورت منطق فضایي پشتيبان برنامه-
ریزي منطقهاي اشاره دارد .این مفهوم بدین معني
است که بازیگران (کارآفرینان ،نهادهاي عمومي و
خصوصي ،خانوارها) براي تحقق نيازهاي خود براي
توليد ،مصرف و سایر خواستهاي شخصي نيازمند
آن هستند که روابط خود را در سرتاسر منطقه
حفظ کنند .در نتيجه خواه یک شهر-منطقه
چندمرکزي بهعنوان یک هویت کارکردي مستقل
عمل کند یا نکند ،ميتواند از قلمرو فضایي بازارها،
زیرساختها و جریانها مورد بررسي قرار گيرد
(کاپلو و دیگران1999 ،؛ ميرز و رومين2003 ،؛
بيلي و تروک.)2001 ،

13

فضایي» هستند که فرهنگ و هویت نقش کليدي
را بازي ميکنند (بئولنز2000 ،؛ آلبرشت.)2001 ،
بحث
زمینههای راهبردی رویارویی با پدیدهی شهر-
منطقههای چندمرکزی

رویکردي کارآمد در رویارویي با چالشهایي چنين
پيچيده و غيرقابل پيشبيني را سازماندهي ساختار
فضایي متناسب با پيچيدگيهاي آن و هدایت ،مهار
سيستم؛ عناصر و روابط آن بهسوي نظمي بيشينه
با به کارگيري ابزار برنامهریزي فضایي راهبردي،
دانستهاند (چاتوپادهياي و آنيان2000 ،؛ هيلي،
2007؛ رومين2004 ،؛ فن اورت و همکاران،
 .)2010از اینرو در رویارویي با شهر-منطقههاي
چندمرکزي ،که سيستمهایي فضایي با پيچيدگي
بسيار بيشتر از منطقههاي شهري تکمرکزي
هستند ،بهکارگيري ابزار برنامهریزي فضایي
راهبردي و شکلدهي به یک شيوه تصميمگيري و
سياستگذاري پشتيبان و یکپارچه در برنامهریزي
بهچنين منطقههاي شهري اهميت ميیابد .مبتني
بر آنچه از اصول و ویژگيهاي برنامهریزي راهبردي
زمينههاي راهبردي رویارویي با چالشهاي
پيشگفته در دو دسته محتوایي و روندکاري را
ميتوان چنين تشریح نمود:

چهارم-چالش ایجاد هویتهای منطقهای جدید در

برابر تأکید بر حفظ هویتهای محلی :ضرورت احساس
تعلق به یکدیگر و خلق عناصر فرهنگي که به درک
این پدیده بهعنوان یک کل کمک کند از دیگر
چالشهاي هدایت و مهار این منطقههاست (فن
هاتم و الخندک .)2001 ،زیرا اختالفات فرهنگي
زیادي همچون زبان ،نژاد ،مذهب و  ...ممکن است
در آنها وجود داشته باشد ،اما چنين منطقهاي یک
قدرت هویت بخش وابسته به چگونگي روشن بودن
مرزهایش ،وجود سمبلهایش ،وسعت سازمانیابي
قلمرویي نهادهایش و مانند آنها است (ميرز،
.)2007
بعد فرهنگي در ارتباط با شهر-منطقههاي
چندمرکزي به احساس جمعي و خلق نمادهاي
فرهنگي در درک شهر-منطقه چندمرکزي بهعنوان
یک موجودیت اشاره ميکند .روابط اجتماعي ،درک
مشترک و هنجارهاي همکاري و متقابل شبکه-
سازي منطقهاي را تسهيل ميکند .در برابر تمایزات
فرهنگي مانع از همکاري ميشود .شهر منطقههاي
چندمرکزي «براي پيوند منافع مختلف ،تفاوتهاي
فرهنگي و هویتي ،زونهاي ناسازگار اجتماعي-

نخست-زمینه راهبردی محتوایی -تقویت شبكه و

همافزایی :انگاشت شبکه شهري نقش قابل توجهي
را در تفسير سيستمهاي شهري ،متفاوت از مدل
سنتي مکان مرکزي (که توسط کریستالر و لوش در
دهههاي  1930و  1940گسترش یافته بود) ،کسب
نموده است .در حالي که منطق سازماني مدل مکان
مرکزي یک منطق قلمرویي ،با تاکيد بر کنترل ثقلي
نواحي بازار است ،در مدل شبکه شهري ،منطق
دیگري غالب ميشود؛ و بر رقابت از راه دور و
همکاري با نادیده گرفتن موانع فاصلهاي اشاره دارد
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هریک از این سه سازوکار پيشگفته وابسته به نوع
خاصي از شبکه است .در واقع هریک از مکانيسم-
هاي مختلف همافزایي یک نقش را در شبکههاي
گوناگون بازي ميکنند .شبکهها بهطور کلي از گره-
ها و مراکز (شهرها ،خانوادهها ،شرکتها ،سازمانها
و اشخاص) روابط و پيوند بين این مراکز (زیرساخت
ها ،روابط و پيوندها) ،جریانها (مردم ،کاال،
اطالعات ،سرمایه و غيره) ساخته شدهاند .این
شبکهها ميتوانند به دو نوع؛ «تار عنکبوتي »18و
«انجمني »19دستهبندي شوند (کاپينري و کامان،
1998؛ ميرز .)2007 ،در شبکههاي انجمني،
بازیگران یک خدمت ،فعاليت یا هدف را در عين
داشتن منافع و تعامالت موازي به اشتراک
ميگذارند .از طرف دیگر ،شبکههاي تار عنکبوتي به
وسيله فعاليتهاي مختلف بازیگران تعریف مي-
شوند .آنها به جاي تشابه ،مکمل یکدیگر هستند و
به یک مسير زنجيروار پيوند دارند .تمایز بين شبکه-
هاي تار عنکبوتي و انجمني به هم افزایي در هر دو
شبکه وابسته است که از راههاي متفاوتي به وجود
ميآید .همافزایي حاصل از شبکههاي انجمني و تار
عنکبوتي را به ترتيب همافزایي «افقي» و «عمودي»
نيز مينامند .همافزایي افقي ،از مشارکت ناشي مي-
شود و منجر به صرفه مقياس ميگردد که آن را
صرفههاي بيروني مثبت شبکه نيز مينامند .هم-
افزایي عمودي ارزش افزوده ناشي از تاثيرات تجمع
و تخصصگرایي است .مکمل بودن مکانيسم کليدي
همافزایي در این بخش است .این نوع همافزایي از
فرایند تخصصگرایي ،باز توزیع منابع و فعاليتهاي
بين بازیگران شرکت کننده بر حسب پتانسيلها و
امکاناتشان حاصل ميشود .صرفههاي بيروني نيز
ميتواند ناشي از هر دو نوع همافزایي و شبکه باشد.
این سه مکانيسم ،مهمترین مزیت اقتصادي رفتار
شبکهاي را نشان ميدهند :ميزان بهرهبرداري از
صرفههاي مقياس در روابط مکمل و اثرات همافزایي

(کاپلو و همکاران .)1999 ،در حالي که هزینههاي
حملونقل و صرفههاي مقياس ،نيروهاي اصلي
شکلدهنده سازمان فضایي عملکردها و نواحي
شهري هستند ،در منطق شبکه ،نوع دیگري از
صرفهها آن را به سوي جلو ميراند :صرفههاي ناشي
از یکپارچگي افقي یا عمودي و صرفههاي بيروني
مثبت (بوچانان .)1965 ،رفتار شبکه مجموعهاي از
روابط هم افزا را بين مراکزي که در زمينهها یا
عملکردهاي مشابه تعامل یا همکاري دارند ،معين
ميکند ،در حالي که صرفههاي بيروني مثبت
اقتصادي را براي همکاراني که بر پایه پيوندهاي
افقي و عملکردهاي مشابه همکاري ميکنند ،فراهم
مي آورد .این روابط همکارانه اتصال محکمي بين
همافزایي و شبکه برقرار ميسازد .همافزایي بدین
معني است که تاثير و عملکردي که دو عضو همکار
با یکدیگر ایجاد ميکنند ،بيش از مجموع اثرات و
عملکردي است که توسط هریک از آنها بهطور
جداگانه ميتواند حاصل شود (ميرز 2005 ،و
 )2007همافزایي در ارتباط با رفتارهاي شبکهاي از
سه روش بهدست ميآید (کاپلو و همکاران1999 ،؛
ميرز:)2007 ،
همیاري :زماني که دو یا چند بازیگر در شبکه برسر اهداف خاصي با یکدیگر همیاري ميکنند،
مزایاي خاصي براي هریک از آنها پدید خواهد آمد.
مکمل بودن :زماني که بازیگران در شبکه برايتوليد کاالي خاصي ،یکدیگر را کامل ميکنند و
هریک وظيفه خاصي را به عهده ميگيرند ،مزایایي
توسط بازیگران اقتصادي براي کل گروه حاصل مي-
شود.
صرفههاي بيروني :زماني که افراد یا شرکتها به-طور داوطلبانه یا غيرداوطلبانه بهعنوان بخشي از
یک گروه باشند ،ممکن است افراد یا گروهها در
انجام فعاليتهاي اقتصادي خود ،از مزایاي
صرفههاي بيروني بهرهمند شوند.
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در فعاليتهاي مشارکتي ،از طریق همکاري در
شبکه حاصل ميشود (کاپلو و همکاران.)1999 ،
دوم-زمینههای

راهبردی

روندکاری-

15

سازمانها و اشخاص جامعه شکل ميگيرد که
یکدیگر را از طریق تعهد یا توافق براي چشمانداز و
دیدگاهي مشترک و بلندمدت بر پایه اعتماد به
یکدیگر و همکاري بلندمدت مقيد ميکنند .و این
امر به وسيله دستورالعملهاي راهبردي بهطور
مداوم تکامل ميیابد و بهينه ميشود (لين ژیان،
 .)2002توسعه رقابت اقتصادي ،همکاري و
هماهنگي در شهر -منطقه چندمرکزي ،یک امر
پيچيده و بزرگ مقياس است .نظریهها و روشهایي
چون نظریه شبکه ،نظریه بازي و نظریه پيچيدگي
و غيره ميتوانند کمک کننده باشند .هدف از
مطالعه این نظریهها ،تشکيل سيستمي جامع و
عملي درباره رقابت اقتصاد شهرمنطقه چندمرکزي،
همکاري و هماهنگي و قالب نظري و روش فني این
نوع از آرایش سيستمي از پویایيها ،تکامل ،اعتبار
و ثبات است .نتيجه بررسي چگونگي ارتباط ميان
دو دسته چالشهاي محتوایي و روندکاري و در
نهایت توان پاسخگویي رهيافت برنامهریزي فضایي
راهبردي در هدایت و مهار شهر-منطقههاي
چندمرکزي نشان ميدهد در پاسخ به چالشهاي
محتوایي ،ابزار برنامهریزي فضایي راهبردي،
سازوکار هدایت و مهار این پدیدهها را به زمينههاي
راهبردي محتوایي در پي ایجاد و تقویت شبکهها از
طریق تأکيد بر انگاشت همافزایي تجهيز نموده و در
پاسخ به چالشهاي روندکاري با اتکا به اصول بيشتر
روندکاري خود در پي تقویت ظرفيت سازماندهي و
ایجاد رقابت همکارانه و در نتيجه پشتيباني از
زمينههاي راهبردي محتوایي شهرمنطقههاي
چندمرکزي است (شکل .)2

ظرفیت

سازماندهی و رقابت همكارانه :با افزایش چالشهاي
فضایي ،نياز است که حکمروایي جایگزین شيوهي
حکومتي شود .این امر نيازمند دخالت و مشارکت
گروههاي عمومي ،خصوصي و سازمان یافته ذينفع
است ،از این رو موضوعات مختلفي با صالحيتهاي
فضایي و ظرفيتهاي زندگي مختلف را در بر مي-
گيرد .با نگاه از این منظر ،از یک سو ،تمرکز بر روي
همکاري بين شهرها ،بر ضرورت شکلگيري ظرفيت
سازماندهي ـ یعني توانایي به منظور توسعه
هماهنگ منطقهاي از ميان یک چارچوب کم و بيش
حقوقي از همکاري ،گفتگو و تصميمسازي به دنبال
منافع منطقهاي که جمع بسياري از شراکتهاي
خصوصي و عمومي را با خود داشته باشد ـ در
منطقه تاکيد دارد (ميرز و رومين .)2003 ،این
صرفههاي بيروني ممکن ،وابسته به استفاده و
کارکرد چنين چارچوبهایي است .بدین ترتيب،
همافزایي نيازمند سطح باالتري از تعامالت دروني
است تا انسجام ضروري شبکه را براي ترکيب
وابستگي داخلي بيشتر ،حاصل کند (کاپلو و
همکاران .)1999 ،از سوي دیگر در چنين فضایي
نياز است که بازیگران مایل و قادر به تنظيم رفتار
شبکهاي باشند .رفتارهاي آزاد در این چارچوب غير
قابل اجتناب است .واقعيت توسعه اقتصادي نياز به
ي
مجموعه کاملي از نظریه رقابت همکارانه شهر ِ
اجرایي و نظاممند دارد تا توسعه هماهنگ منطقهاي
را به منظور بهبود رقابتپذیري منطقهاي هدایت
نماید .چنين شبکه همکارانه پویایي به وسيله
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شکل  :2برابر هم نهادن چالشهاي شهر -منطقههاي چندمرکزي و توان پاسخگویي برنامهریزي فضایي راهبردي به آنها

پدیدهها و معرفي دو دسته زمينه برآمده از اصول
تفکر راهبردي شامل :الف) انگاشتهاي شبکه و
همافزایي ،همچون زمينههاي راهبردي محتوایي و
ب) انگاشتهاي ظرفيت سازماندهي و رقابت
همکارانه ،همچون زمينههاي راهبردي روندکاري
در رویارویي با چالشهاي پيشگفته است .در نهایت
در این مقاله توان پاسخگویي تفکر راهبردي به
چالشهاي هدایت و مهار شهر-منطقههاي
چندمرکزي با در برابر هم نهادن آنها نشان داده
شد.

نتیجهگیری
هدف این مقاله کوشش در معرفي برنامهریزي
فضایي راهبردي همچون چهارچوب مناسب هدایت
و مهار «شهر-منطقههاي چندمرکزي در رویارویي
با چالشهایي که چنين سيستمهاي فضایي در برابر
تصميمگيران و سياستگذاران فضاهاي شهري و
فراشهري یا منطقهاي قرار ميدهند ،بوده است.
براي دستيابي به این هدف ،نخست انگاشت شهر-
منطقههاي چندمرکزي بهعنوان پدیدهاي که
نيازمند شيوههاي رویارویي در خور چالشها و
پيچيدگيها خود است ،تشریح شد و سپس با بيان
ریشههاي شکلگيري تفکر و رهيافت برنامهریزي
فضایي راهبردي ،انگاشتها و اصول و ویژگيهاي
آن سعي بر آن شد تا ميان ویژگيهاي موثر این
تفکر در محتوا و روندکار برنامهریزي فضایي و
چالشها و پيچيدگيهاي هدایت و مهار شهر-
منطقههاي چندمرکزي ارتباط برقرار کرده و آن را
بهعنوان ابزاري کاراتر در مقایسه با رهيافتهاي
سنتيتر برنامهریزي معرفي نماید .دستاوردهاي
نهایي این مقاله مدل نظري هدایت و مهار
شهرمنطقههاي چندمرکزي است که شامل تشریح
چالشهاي محتوایي و روندکاري هدایت و مهار این

پانوشت
-1انگاشت شهر-منطقه ( )city-regionدر ایاالت
متحد آمریکا با عنوان «منطقهباوري متروپولي» (یا
«منطقه باوري بزرگشهري») ( metropolitan
( new
 )regionalismیا نو-منطقهباوري
 )regionalismنيز مطرح شده است (نک به:
رودریگز-پوز.)2007 ،
«-2شهر-منطقههاي چندمرکزي» یا به بياني دیگر
«منطقههاي شهري چندمرکزي» ( Polycentric
 )city- regionsمنطقههاي شهري هستند که
واجد دو ویژگي بارز هستند که رفتارها و نيروهاي
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17
change
11-Coproduction
12-Activity-oriented
13-Land use-oriented
14-Denationalization
15-Synergy
16-Critical mass

تبعي ویژهاي را ميآفریند؛ نخست ،شکلگيري یک
شهرمنطقه روزانه پرتعامل که خود پيامد یکپارچگي
کارکردي است و دوم شکلگيري ساختار
چندمرکزي که ناشي از شکلگيري یک جامعه
شبکهاي و روابط در همتنيده آن است .در برابر این
انگاشت «شهر-منطقههاي تکمرکزي» یا به بياني
تکمرکزي»
شهري
دیگر «منطقههاي
( )Monocentric city-regionsقرار دارد که در آنها
تأمين خدمات و اداره سرزمين به شکل فزایندهاي
در یک نقطه واحد متمرکز شده است (ميرز2005 ،؛
رودریگز-پوز.)2007 ،

-17همچون رانشتاد که یک نمونه کالسيک از
منطقه شهري چندمرکزي در غرب هلند با 7
ميليون نفر جمعيت ( 44درصد جمعيت هلند) است
که  45درصد از اشتغال ملي این کشور را در خود
جاي داده و  20درصد از قلمروي کشور را شکل
ميدهد( .ن.ک :ميرز )2007 ،و فلميش دیاموند که
یک شبکه شهري رقابتپذیر در مقياس فراملي
شبکههاي شهري اروپاي شمال غربي که به لحاظ
ریختشناسي و عملکردي و یک ناحيه متراکم به
لحاظ جمعيتي است( .ن.ک :آلبرشت و ليوویس،
 )2003و راین رور که این منطقه در بخش غربي
آلمان واقع شده و یک مثال کالسيک از منطقههاي
شهري چند مرکزي در آلمان است .بهگونهاي که
بيش از  10ميليون نفر جمعيت در یک سيستم
شهري منطقهاي از شهرهاي بزرگ زندگي ميکنند
که  5شهر از این شهرها با جمعيتي بيش از 500
هزار نفر هستند و تراکم در منطقه مرکزي این
منطقه به بيش از دو هزار نفر ساکن در هکتار
ميرسد( .نک :اشميت و دیگران.)2003 ،

3-explanatory research
-4بازبيني پژوهش ( )research reviewدر بکارگيري
روش بازنگري پژوهش در پژوهش پایهي این مقاله در
مجموع بيش از  50منبع داخلي و خارجي استفاده شده
است.
-5در این نوع پژوهش پرسشهاي چرایي اهميت زیادي
دارد و پژوهش بيشتر از نوع «پژوهش تبييني» است.
-6در دستهبندي سيستمها ،پدیدههاي فضایي از جمله
سيستمهاي احتمالي ،پيچيده و غيرقابل پيشبيني به
شمار ميآیند( .نک به :دانشپور)1394 ،
7-Conurbations
8-Multifunctional, multinuclear spatial
structures
9-Polycentric or multiclustered
agglomerations
10-Process of deliberative paradigm

18-Web type
19-Club type

دانشــپور ،ز .1394 ،.کتاب درآمدي بر نظریههايبرنامهریزي با تاکيد ویژه بر برنامهریزي شـــهري،
چاپ سوم ،تهران :انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي.
 600ص.
مرادي مسيحي ،و .1381 ،.برنامهریزي استراتژیکدر کالن شهرها به ضميمه برنامه استراتژیک لندن،

منابع
اسدي ،ا .و زبردست ،ا .1389 ،.گونهشناسيمناطق شهر -بنياد در مطالعات شهري و منطقهاي
با نظري بر واکاوي مفهوم مجموعه شهري در ایران،
هنرهاي زیبا  -معماري و شهرسازي ،شماره ،43
ص .30-17

پژوهشهاي دانش زمين

17

18

 منطقههاي چندمرکزي-هدایت و مهار شهر

 بنيادهاي تو سعه پایدار کالن.1381 ،. م، صرافي.11  شماره، مجله شهروندمداري،شهر تهران

، انتشـــارات پردازش و برنامهریزي شـــهري:تهران
. ص252

-Albrechts, L ., 2012. Reframing
Strategic Spatial Planning by using a
Coproduction Perspective. Planning
Theory, v.12, p. 63-64.
-Albrechts, L., 2006. Shift in Strategic
Spatial Planning? Some Evidence from
Europe and Australia, Environment and
Planning, v. 38, p. 1149-1170.
-Albrechts, L., 2004. Strategic (spatial)
Planning Reexamined, Environment and
Planning, v. 31, p. 743-758.
-Albrecht, L., 2001. In pursuit of new
approach to strategic spatial planning: a
European perspective International
Planning Studies, v. 6, p. 293-310.
-Albrechts, L. and Lievois, G., 2003.
Flemish
Diamond
in
Planning
Polycentric Urban Regions in North
West Europe: Value, feasibility and
design, OTB Research Institute for
Housing, Urban and Mobility Studies
Delft University of Technology,
Netherland, p. 81-118.
-Bailey, N. and Turok, I., 2001. Central
Scotland as a Polycentric Urban Region:
Useful Planning Concept or Chimera?
Urban Studies, v.38, p. 697-715.
-Berg, van den L. and Braun, E., 1999.
`Urban Competitiveness, Marketing and
the Need for Organising Capacity' ,
Urban Studies, v.36, p. 987-999.
-Bryson, J., 2003. Strategic Planning and
Managing, In G. Peters, & J. Pierre,
handbook of Public Administration.
London: Sage, 840 p.
-Burger, M.J. and Meijers, E.J., 2010.
Forms follow function? Linking
morphological
and
functional
polycentricity,
GaWC
Research
Bulletin, 344 p.
-Capello, R., Nijkamp, P. and Pepping,
G., 1999. Sustainable Cities and Energy
Policies, Springer Verlag, Berlin, 284 p.

-Champion, A.G., 2001. A changing
demographic regime and evolving
polycentric
urban
regions
–
consequences for the size, composition
and distribution of city populations,
Urban Studies, v. 38, p. 657-677.
-Chattopadhyay, S. and Aniyan, P.,
2000. Spatial Planning: Scope of
Kerala's Experiment in People's
Campaign for Decentralized Planning.
International Conference on Democratic
Decentralization, Kerala, India: State
Planning Board.
-Cheshire, P. and Hay, D.G., 1989.
Urban Problems in Western Europe: an
Economic Analysis. Hyman, 284 p.
-Davoudi, S., 2005. Can Polycentric
Development Enhance Competitiveness
and Cohesion, Espon/SPAN Seminar,
Queens university Belfast.
-Davoudi, S., 2003. Polycentricity in
European spatial planning: From an
analytical tool to a normative agenda,
European Planning Studies, v. 11, p.
979- 999.
-De Goei, B., Burger, M.J., Van Oort,
F.G. and Kitson, M., 2010. Functional
polycentrism and urban network
development in the Greater South East
UK: Evidence from commuting patterns,
1981-2001. Regional Studies, v. 44, p.
1149-1170.
-Dyson,
R.G.,
1990.
Strategic Planning: Models and
Analytical Techniques, Chichester,
Wiley in Europe.
-EPSON.,
2004.
Potentials
for
polycentric development, EPSON,
Luxembourg.
-Goncalves, J. and Ferreira, J.A., 2015.
The planning of strategy: a contribution
to the improvement of spatial planning,
Land Use Policy Journal, v. 45, p. 86-94.

پژوهشهاي دانش زمين

18

19

20-1  صفحات،1397  پایيز،35  شماره، سال نهم،پژوهشهاي دانش زمين

-Green,
N.,
2007.
Functional
Polycentricity: A definition in terms of
social network analysis. Urban Studies,
v. 44, p. 2077-2103.
-Hall, P. and Pain, K., 2006. The
Polycentric Metropolis Learning from
mega-city regions in Europe, London:
Earthscan, 246 p.
-Haughton, G., Allmendinger, P.,
Counsell, D. and Vigar, G., 2010. The
New Spatial Planning; Territorial
management with soft spaces and fuzzy
boundaries, New York: Routledge, 288
p.
-Healey, P., 2007. Urban complexity and
spatial strategies: towards a relational
planning for our time, Routledge, 352 p.
-Healey, P., 1997. Collaborative
Planning; Shaping Place in Fragmented
Societies, Palgrave McMillan, 446 p.
-Hoyler, M., Kloosterman, R. and Sokol,
M., 2008. Polycentric puzzles –
Emerging Mega-City- regions seen
through the lens of advanced producer
services, Regional Studies, v. 42, p.
1055-1064.
-Ipenburg, D. and Lambregts, B., 2001.
Polynuclear Urban Regions in North
West Europe, A survey of key actor
views, Delft (IOP Press), 135 p.
-Keating, M., 2001. Governing Cities
and Regions: Territorial Restructuring in
a Global Age, in: Scott, A.J. (ed.), Global
City- regions, Trends, Theory, Policy,
Oxford (Oxford University Press), p.
371-390.
-Kloosterman, R.C. and Lambregts, B.,
2001. Clustering of Economic Activities
in Polycentric Urban Regions: the case
of the Randstad, Urban Studies, v. 38, p.
717-732.
-Mantysalo, R., Kangasoja, J.K. and
Kanninen, V., 2015. The Paradox of
Strategic Spatial Planning: A Theoretical
Outline with a View on Finland,
Progress in Physical Geography, v. 32, p.
491-502.

-Meijers, E. and Burger, M.J., 2010.
‘Spatial structure and productivity in US
metropolitan areas’, Environment and
Planning A, v. 42, p. 1383-1402.
-Meijers, E., 2007. Synergy in
Polycentric
Urban
Regions:
Complementarity, Organising Capacity
and Critical Mass, Delft Centre for
Sustainable Urban Areas, IOS Press,
Netherland, Delf, 192 p.
-Meijers, E., 2006. The notion of
complementarity in urban networks:
definition, value, measurement and
development, presented at the 10th
UNECE
-Meijers, E., 2005. Polycentric Urban
Regions and the Quest for Synergy: Is a
Network of Cities More than the Sum of
the Parts? Urban Studies, v. 42, p. 765781.
-Meijers, E., 2002. Building Regional
Policy Networks: a Development
Strategy for Policentric Urban Region,
Paper presented at the EURA Confrence
Urban
and
Spatial
European
Policies,Turin.
-Nadin, V., 2007. The emergence of the
spatial planning approach in England,
Planning Practice & Research, v. 22, p.
43-62.
-Newman, P., 2000. Changing Patterns
of Regional Governance in the EU,
Urban Studies, v. 37 , p. 895-908.
-Pain, K., 2008. City-regions and
economic development, In C. Johnson,
R. Hu & S. Abedin (Eds.), Connecting
Cities: City-Regions A Research
Publication for the 9th World Congress
of Metropolis, Sydney: Metropolis
Congress.
-Parr, B.J., 2005. Perspectives on the
City-Region, Regional Studies, v. 39, p.
555- 566.
-Pomilio, F., 2000. Strategic Land use
Planning, a Review Article from Town
Planning Review, p. 1968-2000.
-Porter, E.M., 2001. Regions and the
New Economics of Competition, in

پژوهشهاي دانش زمين

19

20

 منطقههاي چندمرکزي-هدایت و مهار شهر

Scott, A (ed.) Global City – Region:
Trends, Theory, Policy, Oxford Press,
496 p.
-Rodríguez-Pose, A., 2008. The Rise of
the “City-region” Concept and its
Development
Policy
Implications,
European Planning Studies, v. 16, p.
1025-1046.
-Romein, A. and Meijers, A., 2003.
Realizing Potential: Building Regional
Organizing Capacity in Polycentric
Urban Regions, European Urban and
Regional Studies, v. 10 , p. 173-186.
-Romein, A., 2004. Spatial Planning in
Competitive Polycentric Urben Regions:
some Practical Lessons from Northwest
Europe, Paper submitted to city futures
conference chicago.
-Scott, A.J., 1997. The cultural economy
of cities. In: International Journal of
Urban and Regional Research, v. 21, p.
323-339.
-Scott, A.J., 2001. Globalisation and the
rise of city-regions, European Planning
Studies, v. 9, p. 813-826.
-Scott, A.J., 2001a. Introduction, in: A. J.
Scott (Ed.) Global City-regions, p. 1-10
(Oxford: Oxford University Press).
-Scott, A.J., Edward, W. J. S. and
Storper, M., 2003. Global City-Regions:
An Overview. Oxford University Press,
496 p.
-Schmitt, P., Knapp, W. and Kunzmann,
K.R., 2003. RheinRuhr in Planning
Polycentric Urban Regions in North
West Europe: Value, feasibility and
design, OTB Research Institute for
Housing, Urban and Mobility Studies
Delft University of Technology,
Netherland, p. 154-196.
-Susilo, Y.O. and Maat, K., 2007. The
influence of built environment to the
trends in commuting journeys in

Netherlands, Transportation, v. 34, p.
589-609.
-Turok, I. and Bailey, N., 2004. the
theory of polycentic urban regions and
its application to central Scotland,
European planning studies, v. 12, p. 371387
-Van Houtum, H. and Lagendijk, A.,
2001. Contextualising Regional Identity
and Imagination in the Construction of
Polycentric Urban Regions: The Cases
of the Ruhr Area and the Basque
Country, Urban Studies, v. 38, p. 747767.
-Van der Laan, L., 1998. Changing urban
systems: an empirical analysis at two
spatial levels, Regional Studies, v. 32, p.
235-249.
-Van Oort, F., Burger, M. and Raspe, O.,
2010. On the economic foundation of the
urban network paradigm, Spatial
integration, functional integration and
economic complementarities within the
Dutch Randstad, Urban Studies, v. 47, p.
725-748.
-Veneri, P. and Burgalassi, D., 2011.
Spatial structure and productivity in
Italian NUTS-3 Regions, Universita
Politecnica Delle Marche, Quaderno Di
Ricerca, 364 p.
-Veneri, P. and Burgalassi, D., 2010.
Questioning polycentric development
and its effects: issues of definition and
measurement for the Italian NUTS 2
Regions,
MPRA
Paper
26410,
University Library of Munich, Germany.
-Wheeler,
S.,
2008.
Regions,
megaregions
and
sustainability,
Regional Studies, v. 43, p. 863-876.
-Zonneveld, W. and Priemus, H., 2003.
What are corridors and what are the
issues? Introductionto special issue: the
governance of corridors, Journal of
Transport Geography, v. 11, p. 167-177.

پژوهشهاي دانش زمين

20

