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چکیده
اهداف :از دهة  ، 8336اصطلاح چندمرکزی بهه ننهوان یهف مفههوه راه هردی توجهه
برنامه ریزان و سیاستگذا ران شهری و منطقه ای را به سوی خود جلب کرد .مدافعان
این راه رد ادنا می کننهد ،منها چ چنهدمرکزی رادرنهد تعهادای میهان ررابهت پهذیری
ارتصادی ،انسجاه اجتم انی و پایداری محیطی برررار کنند .بر این اسها ،،پههوه
حاضر سعی دارد با بررسی تط یقی میان راه ردهای ررابت و همکاری را ه سهومی را
برای درهم آمیختن مزایای هریف در برنامه ریزی منا چ شهری چندمرکزی بیابد .
روش پژوهش :مطااعه حاضر با توجه ماهیت و هدف پهوه  ،از استداال منطقهی و
تط یقی به ننوان راه رد و روش شناسی پهوه
یافته های پژوهش :یافته های پهوه

بهره گرفته است.

سه منطچ فضهایی را بهرای توجیهه راه ردههای

ررابت ،همکاری و هم ررابتی معرفی می کند .در حاای که راه ردهای ررابتی بر منطچ
رلمرویی -ررابتی ،مزایای ررابتی هر مرکز و تخصصگرایی تکیه دارنهد ،راه ردههای
همکارانه در مقابل آن ها با پیوندهای هم افزا و نوآورانه بر مزایهای بیرونهی شه که و
ش که های شهری ت أکید می کنند .در نهایت ،هم ررابتی م تنهی بهر نیریهاف رفتهاری و
بازی های غیرهمکارانه و ش که ههای ررهابتی تأکیهد مهیکنهد تها بتواننهد بها مزایهای
___________________________
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راه ردهای ررابتی و همکارانه نییر افزای

شمارۀ سی و دوه

اندازۀ بازار و غیهره بهه به هود مورعیهت

ررابتی دست یابند.
نتیجه گیری :پهوه

حاضر ،راه رد هم ررابتی را گزینه ای مناسب تر و اجرایی تر برای

محیطی پرتن  ،ررابتی و نامطمئن در میان شهرهای منا چ چندمرکزی مهی دانهد  .در
این راستا ،راه ردهای متنوع هم ررابتی مهی توانهد بهه دو صهورف در منها چ شههری
چندمرکزی رخ دهد  ،هم ررابتی افقی و هم ررابتی نمودی .در هم ررابتی افقی شهرها
در یف نملکرد خاص یا در یف پروژۀ اجرایی مشترک با یکدیگر همکاری میکنند ،
در حاای که در بخ

دیگر با یکدیگر به ررابت می پردازند.

کلیدواژهها :ررابت ،همکاری ،هم ررابتی ،منا چ شهری چندمرکزی .
 .8مقدمه

در سالهای اخیر ،چندمرکزیتی و منا چ شهری چنهدمرکزی ،بهه زمینهة اصهلی بسهیاری از
رحهای استراتهیف توسعة رلمرویی بدل شدهاند (باتن8335 ،8؛ دیلمان 1و فهااودی8331 ،9؛
کلاسترمن 0و ماسترد1668 ،5؛ میرز و رومین1669 ،0؛ پار1660 ،1؛ میرز1665 ،؛ هال 1و پهین،3
 .)1660منا چ شهری چندمرکزی از خوشهای از شهرهای همسایه تشکیل شدهاند که به احاظ
سیاسی و تاریخی از یکدیگر مجزا هستند ،به خوبی با زیرسهاختهها بهه یکهدیگر متصهلند و
سلسلهمراتب روشنی را به احاظ ارتصادی ،سیاسهی ،جمعیتهی میهان خهود تعریه

نمهیکننهد

(کلاسترمن و ام رتز ،1668 ،86ص.)183 .
در سرتاسر اروپا ،برنامهریزان فضایی در حال گسترش سیاسهتههایی هسهتند کهه توسهعة
فضایی ،ارتصادی و اجتمانی چنین منا چ شهری چندمرکزی را ترویج میدههد (میهرز،1665 ،
1. Batten
2. Dieleman
3. Faludi
4. Kloosterman
5. Musterd
6. Romein
7. Parr
8. Hall
9. Pain
10. Lambregts
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ص .)151 .این بدین معناست که برنامهریزان و تصهمیمسهازان پتانسهیل زیهادی را بهرای ایهن
منا چ رائلند .با این وجود ،ادبیاف دو رویکرد را برای مواجهه و به هود مورعیهت ررهابتی ایهن
منا چ در نیر میگیرد.
فرض رویکرد نخست آن است که مجمونهای از شهرهای کوچف و متوسط بها همکهاری
بین یکدیگر رادرند به جایگاه و مورعیت بهتری در فهرست شهرها در ررابت بیناامللی دسهت
یابند (پرایمو ،8330 ،8،ص .)581 .با این وجهود ،وارعیهت سهاده ایهن اسهت کهه منطقههای
چندمرکزی ضرورتا ررابتی نیست .برای ررابتی شدن این منطقه نیاز به شکلگیری و گسهترش
یف ش کة شهری یکپارچه است .در وارع ش کههها بها روابهط رهوی و پیدیهده بهین شههرها و
انسجاه و یکپارچگی منطقه موجب افزای

صهرفهههای مقیها ،،انهدازۀ کارامهد فعاایهتههای

ارتصادی و مزایای افزایی میشود .از این رو به بخشی از واژگان معیار مدیران ،برنامههریهزان و
تصمیمسازان برای مواجهه با منا چ شهری چندمرکزی بدل شدهاند (میرز ،1661 ،ص.)809 .
رهیافت دوه ،معتقد است بهترین روش برای ارتقهای نقها رهوف ررهابتی منطقهة شههری
چندمرکزی به ننوان یف کل آن است که هریف از شهرها و منا چ شهری نملکردی کوچکتر
بر مزایای نس ی خود تمرکز کنند و بنابراین تنهوع فضهایی ،ارتصهادی و فرهنگهی خهود را بهه
سرمایه بدل کنند .این بدین معنی است که منا چ مرکزی ارتصادی به ننوان نرصهههای اصهلی
برای خلچ صرفههای تجمع درک شده و تنوع درون منطقهای به ننوان نقطه رهوف کلیهدی در
ررابت بیناامللی دیده شود (وزارف مسکن ،برنامهریزی فضایی و محیط زیست هلند،1660 ،1
ص188 .؛ وزارف امور ارتصادی هلند ،1660 ،9ص.)91 .
در حاای که رویکرد اول بر همکاری و همافزایی برای دستیابی به انسهجاه بیشهتر در درون
ش که تأکید میکند ،رویکرد دوه به نونی با آزاد گذاشتن منا چ ،آنها را بهه ررابهت بیشهتر بها
یکدیگر وا میدارد .سؤال اینجاست :در حهاای کهه ادبیهاف اغلهب از همکهاری شههرها بهرای
دستیابی به مورعیت ررابتی باااتر صح ت میکند ،آیا میتوان مفههوه ررابهت و همکهاری را در
منا چ شهری چندمرکزی با یکدیگر ترکیب کرد بهه هوری کهه بهه جهای یهف تضهاد نهونی
1. Priemus
2. MVROM
3. MEZ
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دوگانگی را تشکیل دهند و در یف مفهوه جدید ت لور یابند ،در حاای که ادبیاف سیسهتمههای
شهری ،مفهوه ررابت را با نیاه شهری سلسهلهمرات هی و مفههوه همکهاری را بها نیهاه شههری
ش کهای متناظر مهیداننهد (تیلهور ،1680 ،ص )01 .چطهور مهیتهوان ایهن مفهاهیم را در یهف
چارچوب ررار داد به وری که بتوان مزایای ررابتی منطقه را بااا برد.
 .2روش شناسی تحقیق

مطااعة حاضر با توجه ماهیت و ههدف پههوه  ،از اسهتداال منطقهی و تط یقهی بههننهوان
راه رد و روششناسی پهوه

بهره گرفته است .نده اتکا به مشاهده ،کلاهمحهوری ،ارنهاع بهه

جای اث اف ،آزمونپذیری و تعمیمپذیری ویهگیهایی است که بهرای اسهتداال منطقهی برمهی-
شمرند (میرجانی ،8913 ،ص .)91 .همین امر س ب شده تا به ننهوان راه هرد اصهلی پههوه
انتخاب شود .این تحقیچ در شمار مطااعاف نلمی مروری است .در ابتهدا بها بررسهی گسهتردۀ
ادبیاف موضوع گونههای مختل

چند مرکزی بررسی شد و سپس موضوع همکاری و ررابت

در منا چ شهری چندمرکزی با ننایت به ویهگیهای نینی موجود در جهان با یکدیگر مقایسه
شده و سرانجاه منطچ همررابتی در منا چ شهری چنهدمرکزی بهه ننهوان رهیافهت میهانی بهه
صورف مفصلتری تحلیل شد.
 .8 .2گونههای مختلف چندمرکزی

در انط اق با م احث مطرحشده توسط هال و پین ( ،)1660نقطة شروع این بحث مهیتوانهد
اشکال مختل

چندمرکزیتی در سطح منطقهای و کلانشهری باشهد .آنهها بها بررسهی هشهت

منطقة کلانشهری ،نشان میدهند که با وجود نشانههای چندمرکزی در هریف از آنها ،تها چهه
اندازه آرای

فضایی هریف متفاوف از دیگری است .برخی از آنهها از توزیهع کاملها متهوازن

شهرهای کم و بی

هماندازه در پهنة سرزمین تشکیل شدهاند (مانند رانشهتاف ،رایهن-روههر،

سوئیس شماای) و برخی دیگر ،متشکل از تجمعاف شهری بزرگتری هستند کهه توسهط چنهد
شهر کوچکتر احا ه شدن (مانند منطقة پاریس ،دوبلین بزرگ و جنهوب شهرری انگلسهتان) و
گروهی دیگر آرایشی بینابینی از این دو نوع منطقه چنهدمرکزی دارنهد (رایهن-مهین و بلهیهف
مرکزی) .باید به این نکته توجه داشت که هریف از سیستمهای شهری نقطهة شهروع متفهاوتی
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دارند که به دن ال خود ،مسیر توسعة متفاوتی را سپری مهیکننهد و در هول زمهان بها ترکیهب
منحصر به فرد نیروهای ساختاری گسترده و رویدادهای مکانی خهاص خهود شهکل گرفتهه و
میگیرند (هوهن رگ 8و ایس ،8335 ،1ص .)811 .بر این اسا ،به انتقاد چمپیون ( ،1668ص.
 ،)000منا چ شهری چندمرکزی از سهه ریهچ نهوع مرکزگریهز ،یکپهارچگی و ائتلهاف شهکل
گرفتهاند.
نوع مرکزگریز :در یف شهر تفمرکزی ،رشد مداوه شهر فشهارهای سهختی (بهرای م هال
افزای

اجاره زمین در منطقة تجهاری مرکهزی و مسهائل در حهال رشهد دسترسهی بهه منها چ

مسکونی بیرونی) را بر فعاایتهای مختل

بهویهه بر فعاایتهای خدماتی و توایدی وارد می-

کند .این امر آنها را به مراکز جایگزین دیگر میراند که ممکن است به دایل پیشهرفت ،مراکهز
در ائتلاف با هم یا به صورف جداگانه به احاظ ارتصادی ،جمعیتی و غیره با مرکز اصهلی شههر
ررابت کنند (چمپیون ،1668 ،ص .)000 .این ااگو ،منا چ کلانشهری یا شهرهایی هسهتند کهه
شامل حومه و پسکرانههای حومهای میشوند .این نمونه از آرای های چنهدمرکزی در منها چ
آمریکای شماای به چشم میخورند که از مراکز کاری رریب با بخ

تجاری مرکهزی ،تشهکیل

شدهاند (بری 9و کیم ،8339 ،0ص1 .؛ آنا ،5،آرنوف 0و اسمال ،8331 ،1ص.)8055 .
پیوستگی یا الحاق به یکدیگر :گسترش زمینهای شهری یف مرکز بزرگ ،مراکز کوچکتر
در نواحی پیرامونی را که هم به احاظ اشتغال و هم به احاظ خدماف خودکفا بودند به یکدیگر
میچس اند .پیوند این مراکز با یکدیگر ،کاتاایزوری را برای جهذب فعاایهتههای غیرمسهکونی
مازاد به وجود میآورد که از مراکزی که از ریچ نیروهای مرکزگریز شکل گرفتند ،ردرتمندتر
و حتی شاید رویتر است (چمپیون ،1668 ،ص.)000 .

1. Hohenberg
2. Lees
3. Barry
4. Kim
5. Anas
6. Arnott
7. Small
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ائتلاف :این منا چ ،از ائتلاف چندین مرکز هماندازه مستقل ایجهاد مهیشهوند .دایهل چنهین
امری ،رشد هریف از آنها هم در اندازۀ کلی و هم در حوزۀ جان ی و همدنین ،پیشرفت حمل
و نقل در افزای

گسترش بین آنهاسهت (چمپیهون ،1668 ،ص .)000 .ایهن ااگهو ،منها قی را

شامل میشود که فارد سلسلهمرات ی روشن هسهتند-آندهه دییلمهان و فهااودی از آن بهه ننهوان
«منطقة کلانشهری چندهستهای» ( ،8331ص )905.ناه میبرند .خاستگاه اصلی ایهن منها چ در
اروپا ،به ویهه در برنامهریزی هلند در منطقهه رانشهتاف مشهاهده مهیشهود(دیلمان و ماسهترد،
 ،1668ص151 .؛ ام وی ،8331 ،8ص053 .؛ پرایمو ،8331 ،،ص.)000 .
در این بین ،اشکال و ساختارهای پیشین این مراکز میتوانند ااگوههای توسهعه را در آینهده
تحت تاثیر ررار دهند .با این وجود ،فرایندهای جدیهد تغییهر شههری در مقایسهه بها ااگوههای
سنتی ،متفاوف هستند و تأثیراتشان بر ساختارهای فیزیکی گذشته ،حقوق مااکیت و پیونهدهای
ش که انط اق خواهد یافت .به ویهه در نوع ائتلاف و همدنین در ااگوی یکپارچگی ،مراکهز بهه
فره منطقة شهری چندمرکزی اضافه خواهند شد که یف هستة مرکزی با خدماف و اشتغال بااها
دارند .این امر تفاوف بااقوه بین منا چ شهری چندمرکزی در حال شکلگیری را نمایهان مهی-
کند.

شکل  -8اشکال مختلف و سیرتکوینی شکلگیری مناطق شهری چندمرکزی
مأخذ :چمپین1668 ،
1. Lambooy
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گونهشناسی مدهای تکاملی کلانشهرهای چندمرکزی توسط چمپین ،نشان از ایهن وارعیهت
دارد که هریف از «منها چ کلهانشههری چنهدمرکزی» ،بها ریشههههای مورفواوژیهف متفهاوتی
سربرآورده و توسعه یافتهاند .این موضوع روشن میکند که چندمرکزیتی در سهطح منطقهه نهه
تنها به پراکن

بیرونی شهرهای بزرگتر به مراکز کوچکتر در درون پسکرانههایشان اشاره دارد،

بلکه همدنین میتواند توسعة پسکرانة شهرهای کوچهف و متوسهط بهرای مداخلهة بیشهتر در
منطقه باشد ،در حاای که تعری

اول را میتهوان بهرای منها قی ماننهد منطقهه جنهوب شهرری

انگلستان ،منطقة پاریس و دوبلین بزرگ به کار بهرد .تعریه

دوه ،تطهابچ مناسه ی را بها سهیر

توسعة منا قی مانند رانشتاف ،راین-روهر ،منطقة سوئیس شماای و فلمی

دیامند ارائهه مهی-

دهد .در درون این قهبندیها ،هریف از منا چ ممکن اسهت خهود را در گهاهههای مختله
توسعة چندمرکزی ب ینند .به ننوان م ال ،میتوان مطابچ با مد ائتلافی ،رانشتاف و رایهن-روههر
را در جایی بین مرحلة دوه و سوه رهرار داد در حهاای کهه بهه نیهر مهیرسهد بها مشهارکت و
یکپارچگی بین مراکز ،از مرحلة دوه فاصله گرفتهاند (ام رتز ،1663 ،ص( )881.شکل .)8

در نهایت ،سیر تکاملی پیشنهادی چمپین ( ،)1668زمینة سودمندی را برای فهم اینکه چهرا
سیاستگذاران فضایی در منا چ کلانشهری چندمرکزی ،به چنین موضوناف مختلفی وابسهته-
اند و چرا چنین باورهایی را نس ت به پتانسیل مفهوه توسعة رلمروی چندمرکزی دارند ،فهراهم
میکند .این چارچوب نشان میدهند که چرا از مفهوه توسهعة فضهایی چنهدمرکزی بههننهوان
پاسخی ممکن برای مسائلی نییر ازدحهاه شههری ،نهابرابری منطقههای و پراکنهدهرویهی اجهاه
گسیخته استق ال میشود ،در حاای که در منا چ دیگر ،بهننوان مهانعی بهرای تعامهل و کهارایی
ارتصادی دیده میشود (آیپن ورگ 8و ام رتز ،1668 ،ص188 .؛ ام رتز و رواینه  ،1665 ،1ص.
 .)99این مدل میتواند به ننوان رطبنمایی نمل کند که مورعیت منا چ را در فرایند دستیابی
به یف منطقة شهری چندمرکزی بینقص نشان دهد.

1. Ipenburg
2. Roling
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 .2 .2همکاری و رقابت در مناطق شهری چندمرکزی

از دیدگاه نیری و انتزانی ،رفتار فضایی بنگاهها را میتوان با استفاده از سهه منطهچ اصهلی
توضیح داد :رلمرویی ،ررابتی و ش که .هریف از این منطچههای ارتصهادی ،ااگهوی فضهایی دو
راه رد ررابت و همکاری را میسازند .ررابت در منا چ شهری چنهدمرکزی ،از ترکیهب منطهچ
رلمرویی-ررابتی در ارتصاد تجمع پیروی میکند .در منطچ رلمرویهی ،یهف بنگهاه محصهوااف
خود را در یف فضای جغرافیایی گرانشی میخهرد و مهیفروشهد .بنهابراین ،فضها ماننهد مهدل
معروف اانة زن وری نواحی بازار اوش سازماندهی میشود ،به هوری کهه محهدودۀ فضها ،بهه
واسطة هزینههای حمل و نقل تعری

شده و همزمان محصوااف شرکتهای رریهب را متمهایز

از هم میکند و رویترین مانع ورود به بازار محسوب میشود .نملکرد اصهلی شهرکت توایهد
اس ت و مهمترین راه رد ،کنترل نواحی بازار در پیرامون مورعیت جغرافیهایی تعریه

شهدهاش

است .در این حاات ،شهر اساسا بازتایی از صرفههای مقیها ،یها تفکیهفناپهذیری در نرضهة
سرمایة ثابت خصوصی و نمومی و تأمین خهدماف و بههرهوری کلهی بافهت ارتصهادی اسهت
(بیسون ،8331 ،8ص .)11 .بنابراین ،صرفههای تجمع به واسهطه صهرفهههای مقیها ،،وجهود
نملکردهای تخصصی را در مراکزی با نملکردهای رده باااتر توضهیح مهیدههد و ملاحیهاف
گرانشی میتواند بنگاههای متفاوف را به سوی مرکز نواحی بازار که تراکم تقاضا بیشتر اسهت،
جذب کند .در این راستا ،با توجه به رویکردهای صنعتی و اثراف مقیها ،،تلهاش بهر حهدارل
کردن هرینههای مکانی – از موضوناف آاودگی ،ترافیف و زیستمحیطی تا مسهائل اجتمهانی
و جره و جنایت -است .منطچ رلمرویی ،شااودۀ نیهری اصهلی سلسهلهمراتهب مکهان مرکهزی
کریستاار است و امروزه نیز حتی به صورف انتزانی و ساده ،برای توضیح رفتار فضهایی توایهد
و بازارهههای کشههاورزی (بههه اسههت نای کشههاورزی صههنعتی و توایههداف کشههاورزی تخصصههی
محصوااف متنوع مانند شراب و غیره) ،نملکردهای حکومتی و اداری ،فعاایهتههای خهدماف
خصوصی و نمومی -بهویهه در جوامع سنتی(خرده فروشی و نمهده فروشهیهها ،بهداشهت و
درمان و آموزش) و همدنین ،جوامع مدرن (مشاورهای خصوصی ،بانکداری و بیمه ،ت لیغاف)
و در کل فعاایتهایی که مشتریان متحمل هزینههای حمل و نقل میشهوند ،کهاربرد دارد .ایهن
1. Beeson
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مدل در توضیح رفتارهای فضایی جوامع مدرن با محدودیتها و نقا ضهع

زیهادی روبهرو

است.
 -8از آنجایی که مدل مکان مرکزی کریستاار بی

از اندازه بر نق

هزینههای حمل و نقل

تأکید کرده ،چنین مدای نمیتواند به درستی مکان و بازارهای صنعتی را درک کند.
 -1این مدل روابط ورودی-خروجی ،بهویهه پیوندهای افقی میان بنگاهههای تخصصهی ،و
به احاظ فضایی ،پیوندهای افقی بین مراکز تخصصی هماندازه را که نقه ههای متفهاوف ،امها
نملکردهای مکملی را ایفا میکنند ،نادیده میگیرد.
 -9مدل« ،مازاد همافزایی» را که از شراکت میان بنگاهها یا شهرهای یف شه که همکهاری
ناشی میشود را نادیده میگیرد.
تحت این شرایط ،فهرض بهر ایهن اسهت کهه پهارادایم جدیهدی از سهازمان فضهایی بایهد
درنیرگرفت .در منطچ دوه یا منطچ ررابتی ،بازار یف شرکت محدود بهه رلمهرو مکهانی خهود
نیست؛ زیرا هزینههای حمل و نقل نق

وابستهای را بازی نمیکند؛ شرکت میتواند توایهداف

خود را در هرجایی بفروشد و سعی میکند تا بیشترین سهم را از بهازار جههانی تحهت سهلطة
خود درآورد .ررابتپذیری توسط شرکتهای مختل

به ور متفهاوتی بدسهت مهیآیهد و بهه

ننصر حیاتی در نرصة ارتصادی ت دیل میشود .بازاریابی نملکرد حیاتی شرکت شده و بهازار
هر واحد توایدی هم به ردرف ارتصادی نس یاش و ههم بهه تقاضهای مشهتریان بهرای «تنهوع»
محدود میشود .تجارف دو رفه ،یا م اداة جغرافیایی توایداف مشابه در دو جهت ،به رانده و
رانون بدل میشود.
در رااب این منطچ ،از رف دیگر ،تجمع از نرضه ،بی

از ملاحیاف تقاضا ناشی میشود:

تجمع بنگاههای متعلچ به بخ های مشابه (صرفههای بخ ) یا مجمونه صنعتی مشهابه(کنترل
تأمینکنندگان اصلی ،زنجیرۀ تخصصگرایی محلی) امکان دستیابی به سطح باااتر کارایی ایسهتا
و پویا را فراهم میکند ،منا چ تخصصی پیشرفته و «محیط نوآور» را افزای

مهیدههد ،بنگهاه-

های یکپارچة افقی و نمودی را میسازد (مفهوه ردیمی صرفهههای مکهانی) .بنهابراین ،پدیهدۀ
معروف بخ های صنعتی که توسط برخی بخ ها یا زنجیرهها و بهننوان نتیجة وجود روابط
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رلمرویی میان مراکزی که بر پایة روابط مکمل برتر در تواید و بازاریابی بنا شهدهانهد ،در درون
این منطچ ررار میگیرد.
در مقابل ،همکاری در منا چ شهری چندمرکزی ،از منطچ ش که پیروی میکند .این نیریهه
این ایده را مطرح میکند که نملکردها میتوانند نه تنها بها توجهه بهه همجهواری فیزیکهی بهه
شهرهای دیگر «انتقال یابند» ،بلکه مهیتواننهد از ریهچ روابهط و جریهانههای اساسها افقهی و
غیرافقی با شهرهای دیگر هم اندازه نیز که حتی در فواصل دورتری نسه ت بهه یکهدیگر رهرار
دارند ،نیز روی دهد (کامهاگنی8339 ،8؛ کهاپلو1666 ،1؛ کامهاگنی و کهاپلو1660 ،؛ بهویکس 9و
تروان .)1661 ،0در حاای که منطچ سازمانی بنیادی مدل مکان مرکزی یف منطقه رلمرویهی بها
تأکید بر کنترل جاذبهای بر روی نواحی بازار است ،در مدل ش که منطچ متفاوتی حهاکم اسهت
که با ررابت و همکاری در فواصل دورتر و فارغ از موانع فاصلهای ارت ا دارد .در حهاای کهه
نیریه سنتی کریستاار ،نیروهای اصلی شکلدهندۀ سازمان فضایی نملکردها و شهرها ،هزینهه-
های حمل و نقل و صرفههای مقیا ،بودند ،در منطقة ش کة شهر نوع دیگری از صرفهها پی
آمد .صرفههای یکپارچگی نمودی و تقسیم نیهروی کهار (شه کهههای مکمهل) و صهرفهههای
بیرونی ش کهای مشابه آنده از کاااهای باشگاهی (ش کههای سینرژی) شکل میگیرد .ایهن دو
من ع از مزایای شهری که میتوانند اصطلاحا «صرفههای ش که شهری» نامیده شهوند ،در اغلهب
مطااعاف اخیر مورد شناسایی ررار گرفتند (ههال و پهین ،1660 ،ص810 .؛ بهویکس و تهروان،
 ،1661ص .)506 .این صرفهها بر محدودیتهای رویکهرد جغرافیهایی کهه تنهها بهر نزدیکهی
شهرها برای کارایی شهرهای کوچف با توجه به اندازه یا نملکردهای نهاریتی تاکیهد داشهت،
فائچ میآید و ادنا میکند که اندازه تنها مؤافة تعیینکنندۀ بهرهوری و صرفههای تجمع نیسهت.
یکپارچگی در ش کة شهری کامهل بها توافقهاف همکارانهه در فواصهل دور ،بهه نلهاوه وجهود
نملکردهای رده بااا ،میتواند بهرهوری شهری را برخلاف اندازۀ شهری محدود افهزای
این مفهوه ،به توضیح چرایی افزای

دههد.

رشد شهرهای میانی در سهالههای اخیهر و آینهده کمهف
1. Camagni
2. Capello
3. Boix
4. Trullen
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کند .در وارع ،اندازۀ شهری محدود ،تعادل محیطی ،کارایی سیسهتم جابجهایی و امکهان حفه
حس هویت را برای شهروندان تسهیل میکند که کارایی ارتصادی بزرگتری از ریچ دسترسهی
آسان به شهرهای همسایه و تعامل با آنها یا با شهرهایی با فواصل دورتر ،امها بههم وابسهته از
ریچ همکاری ش کهای حاصل میکند.
به نیر میرسد ورود به ش کههای گستردۀ منطقههای بیشهترین اهمیهت را بهرای بهازیگران
نمومی در منا چ شهری چندمرکزی داشته باشد ،به وری که برای مواجه شدن با بسهیاری از
مسایل فضایی ،سطوح منطقهای ،مناسبتر از سطوح محلی است .این باور رو به رشهد وجهود
دارد که منا چ شهری چندمرکزی نس ت به شهرهای تنهایی که درحال مواجهه با چهاا ههای
جهانی شدن میباشند ،مزایای بیشتری را نصیب خود میکنند .در این رابطه ،اسکاف بیان می-
کند که «شهرهای تنها با منطقی کوتهفکرانه ،نس ت به این شه کهههای منطقههای -بها مجمونهه
سرمایههای بیشتر و محدوده فضهایی بزرگتهر -بهرای پاسهخگویی بهه تقاضهای شهرکتهها و
خانوارها در جامعة ش کهای پسا فوردیستی ،واحد سازمان اجتمانی نامناسبتر یا نهاموفچتهری
هستند» (اسکاف ،8331 ،ص .)1.با ش کهسازی ،شهرهای تنها اصطلاحا میتواننهد صهرفهههای
تجمع را در یف مقیا ،منطقهای خلچ کنند ،بدون اینکه با هزینههههای تجمهع کلهانشههرهای
بزرگ روبرو شوند .نموما ،هزینههایی نییر ازدحهاه ،آاهودگی ،هزینهة بااهای زمهین و فضهای
اداری ،جره و تمرکز فقر ،در منا چ شهری چندمرکزی نس ت بهه کلهانشههرهای تهفمرکهزی
کمتر به چشم میخورد (ایپن رگ و اام رتز ،1668 ،ص.)830 .
تحقیقاف اندکی هستند که مکانیسمهای تواید صرفههای ش که را مهورد بررسهی رهرار داده
باشند (ژن  ،1661 ،8ص .)553.اما به ور کلی میتوان حهدارل چههار نهوع مزیهت را بهرای
صرفههای بیرونی ش که برشمرد (بویکس ،1669 ،ص )19 .صرفههای مقیا ،ناشهی از تقاضها
یا اثراف اندازه 1در یف فضای هم سهته ارتصهادی (میهرز ،1665 ،ص119 .؛  ،1661ص53 .؛
جانسون 9و کوئیگلی ،1660 ،0ص ،)811 .اثراف دان

و نوآوری که بر اسا ،نهوع ،پهراکن ،
1. Zheng
2. Mass Effect
3. Johansson
4. Quigley
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تعداد و شدف پیوندها میتوان تغییر کند (تروان و بویکس ،1668 ،ص )09 .هزینة تعامهل کهه
به هزینههای حمل و نقل ،هزینههای ارت ا اف و نده ا مینان باز میگهردد (اسهکاف،8311 ،8
ص ،)818 .مزایای سازمانی (کاماگنی ،1660 ،ص.)881 .
گروهههی دیگههر نیههز فرضههیاتی را دربههاره سههاختارهای چنههدمرکزی ،یکپههارچگی فضههایی-
نملکردی و ررابتپذیری در مقابل منا چ تفمرکزی بیان میکنند (ام وی ،8331 ،ص008 .؛
کلارک 1و کویپرز-ایند ،8330 ،9ص .)018 .یکپهارچگی شههرهای جهدا از ههم مهیتوانهد ،بها
اشتراک مؤثر سرمایهها ،تجمع بزرگتر یا صرفههای جان ی بیشتری را بهرای بازرگهانی در درون
منطقه ایجاد کند .در این وضعیت هریف از شهرها میتوانهد از مزایهای بدسهت آمهده از بهازار
کاری بزرگتر ،تسهیلاف مهمی مانند بندر یا فرودگاه (پرایمو ،8330 ،،ص )585 .یها خهدماف
تخصصی چون آموزش نهاای یها مؤسسهاف تحقیهچ و توسهعه بههرهمنهد شهوند .همکهاری و
مشارکت بین شهرهای نزدیف ،میتواند موجب نوآوریهای ارتصادی و رشد بیشتر باشد .ایهن
شاخه از م احث ،به پتانسیل خلاریت و نوآوریهای منطقهای که به اندازه و تنوع منطقه مربو
مهیشهوند ،اشهاره مهیکنهد (آا رشهت ،8331 ،0ص016 .؛ بهاتن ،8335 ،ص .)919 .بنهابراین،
مجاورف فضایی و تعاملهاف ،هزینههههای انتقهال و ت اداهاف را کهاه

و توسهعة شه کهههای

بازرگانی را گسترش میدهد که این امر منجر به پیوندهای تجاری شرکتی و تسههیل معاملهاف
دان

و مهارف میشود (بهاتن ،8335 ،ص983 .؛ ام هوی ،8331 ،ص .)051 .یکپهارچگی بهه

شهرها اجازه میدهد تا مکملها یا همافزایی بین مکانههای مختله

را توسهعه دهنهد و از آن

بهرهبرداری کنند .مکمل بودن نملکردی مشخصهای است که میتواند بهرای شناسهایی وجهود
یف منطقة شهری نملکردی شناسایی شود (آا رشهت ،8331 ،ص080 .؛ وانهاوربکهه،8331 ،5
ص .)011 .با تشویچ تعامل بین شهرهای همسایه ،استداال میشود که هر شهر تخصهصهها را
در منا چ ،توسعه خواهد داد که یف مزیت ررابتی محسوب میشود .در نتیجه ،بازسهازماندهی
فعاایتها در داخل منطقه ،شرکتهای شخصی را رها میکند و منطقه را به ننوان یف کهل در
1. Scott
2. Clark
3. Kuijpers- Linde
4. Albrechts
5. Vanhaverbeke
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یف مورعیت ررابتی رویتر ررار میدهد .ایهن موضهوع ،از م احهث پهورتر ،8336(8ص)880 .
درباره ارزش خوشههای منطقهای فعاایتهای ارتصادی وابسته پیروی میکند.
در این راستا ،م احث مختلفی دربارۀ ارت ا یکپارچگی (فضایی و نملکردی) و اثهراف آن
بر روی ررابتپذیری ارتصادی وجود دارد .یکپارچگی میتواند مجمونه از شهرهای کوچهف-
تر را به یف هویت بزرگتر بدل کند.بنابراین ،میتوانهد بها شههرهای بزرگتهر بهرای درآمهدهای
باااتر ،رشد بااای بخ ها در خدماف بازرگانی و ماای ررابت کند (دیلمهان و فهااودی،8331 ،
ص.)911 .
در حاای که برخی از صاحبنیران معتقدنهد همکهاری و ههمافزایهی از پایههههای نیهری
مطلوبتری برخوردار است ،اما ررابت بین شهرهای یف منطقة شهری چندمرکزی را رهیهافتی
اجراییتهر مهیداننهد (ام رتز،کلوسهترمن ،ون دروف ،1رواینه

و کهاپوئن ،1660 9ص.)806 .

مصداق این انگاشت را میتوان در نمونههای کلاسیف منا چ شههری چنهدمرکزی -رانشهتاف،
راین-روهر و فلمی

دیاموند -مشاهده کرد.

به ننوان م ال ،در گزارش آمای

راه رد فضایی ملی هلند بر جن ههای همکارانة ش کههای

شهری در رانشتاف تأکید شده است .آنها پی بینی کردند که از ریچ این همکاری در ش که-
های شهری ،ساختار فضهایی -نملکهردی منطقهه پهس از زمهان انهدکی تغییهر خواههد کهرد:
« همکاری باید ردرف ررابتی همه شهرها را در ش که ارتقا دهد و وجود یف محیط بین اامللی
جذاب و بسیار متنهوع از نملکردههای شههری را تضهمین کنهد» .شههرها و مراکهز در شه که
همدیگر را کامل و متقابلا یف دیگر را تقویت میکنند ،در نتیجه آنها بها یکهدیگر مهیتواننهد
بی

از ظرفیت انفرادی خود ،نملکردها و فرصتهای بیشتری را ارائه کنند .دواهت از شههرها

انتیار دارد تا وظای
ش

را برای امکان تخصصی شدن و مکمل بودن ،هماهن

کنند .ایهن سهند،

ش کة شهری را با اهمیت ملی و بیناامللهی بهه احهاظ انهدازه ،پویهایی و جایگاهشهان و

بنابراین ،شرایطشان برای سرمایهگذاری بیشهتر دواهت مرکهزی مشهخص مهیکنهد کهه میهزان

1. Porter
2. Van der Werff
3. Roling & Kapoen
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اهمیتشان با این وجود به توانایی بازیگران ش کة شهری برای تنییم برنامههای فضایی و رح-
ها با رایزنی متقابل و کنار گذاشتن ررابت(جمع-صفر) وابسته است (میرز ،1661 ،ص.)11 .
با این وجود ،یافتههای پلینت 8برای منطقة رانشتاف از هر دو دیدگاه پشتی انی کرد .تحلیل
ااگوهای سفر به کار و ش کههای اداری شرکتهای خدماف تجاری نشان داد که سهم سهفرها
همدنان به سطح شهری یا منطقهة اصهلی ارتصهادی محهدود اسهت (رف ،ام رتهز ،کهاپوئن 1و
کلاسههتمرن 1665 ،بههه نقههل از ام رتههز ،1663 ،ص )810 .و بخه

بزرگههی از بههازار خههدماف

بازرگانی بین شهرهای اصلی رانشهتاف تقسهیم شهده اسهت (ام رتهز و رواینه  ،1665 ،9ص.
 .)889به ن ارتی اگرچه پتانسیلهایی برای همکاری میان شهرها وجود دارد ،امها نملها ررابهت
میان شهرها و کلانشهری شدن هریف از آنها را به سمت بااا سوق داده است.
مطااعة تجربی مونتر و واگمن )1680(0بر روی منطقة چندمرکزی رایهن-روههر نیهز نشهان
میدهد شرکتهای خدماف پیشرفتة توایدی دو شهر دوسلدورف و کلهن بهی

از  31درصهد

پیوندهای جهانی کل منطقه را به خودشان اختصاص میدهند و تنها  9درصد آن بهه شههرهای
دیگر مربو میشود .دوسلدورف و کلن بهننوان دروازههای دنیهای جههانی شهده بهرای کهل
منطقة کلانشهری راین-روهر نمل میکنند .بنابراین ،در چنین منطقة چندمرکزی نیز مهیتهوان
شاهد سلسلهمراتب نملکردی بود که به ررابت دروازهای (تیلور ،1686 ،5ص )803 .شههرهای
منطقه اشاره میکند .در حاای که در دهههای اخیر« ،منطقهگرایی» به ننوان پدیدهای شهری بهه
سرنت در حال شکلگیری است و با تمرکززدایی فعاایتهای تجاری بهه خهارا از شههرهای
مرکزی و ظهور همزمان ساختارهای چندمرکزی بین شهری همراه است ،اثر اندکی بهر ارتصهاد
دانشی در منطقة کلانشهری راین-روهر گذاشته است.
یافتههای آنها مشخص میکند که کلهانشههری شهدن بهه شهدف در منها چ کلهانشههری
چندمرکزی به وجود میآید؛ زیرا برای دستیابی به کیفیاف مکهانی یهف کلهانشههر بهه آسهتانة

1. Polynet
2. Kapoen
3. Roling
4. Münter & Volgmann
5. Taylor

سال هفدهم

109

منا چ شهری چندمرکزی :همکاری ،ررابت ...

کارآمد ارتصادی 8ضروری و اازه است و چنین کیفیاتی را نمیتوان در درون یف منطقة کلان-
شهری مکررا و به وفور ایجهاد کهرد (میهرز ،ههوگربراا 1و هاانهدر ،1681 ،9ص.)803-805 .
بنابراین ،تنها تعداد کمهی از شههرها و منها چ در درون ایهن شههرها یها منها چ کلهانشههری
چندمرکزی میتوانند به ننوان «کانال ارت ا ی جهانی» برای کل منطقه ،نق

ایفا کنند که بهرای

جذب سرمایهها ،نیروی کار ماهر و تخصصی و غیره با یکدیگر به شدف ررابت میکنند.
بنابراین مونتر و واگمن( )1680با میرز هوگربراا و هااندر ( )1681همنقیدهاند که منها چ
باید برای موفقیت در ررابت جهانی بر اسا ،تقسیم کار در درون ساختار فضایی چنهدمرکزی
سنتی« ،کلانشهری شدن» خود را گسترش دهند .منا چ کلانشهری چنهدمرکزی نهه تنهها بایهد
کیفیاف مکانی خود را به ود دهند ،بلکه باید هزینههای تجمع خود مانند آاودگی هوا ،ترافیهف
و ازدحاه را نیز نس ت به منا چ کلانشهری تفمرکزی کاه

دهند .به ننوان م ال ،نرخ اجاره

در منطقة کلانشهری راین-روهر نس تا پایین و بسیاری از مکانهای مسکونی بهه فضهاهای بهاز
گسترده دسترسی مستقیم دارند (ریدر 0و همکاران ،1688 ،ص.)181 .
در اسناد برنامهریزی بلهیف -در رح ساختار فضایی منطقه فلانهدرز ،فلمهی

دیامونهد را

بهننوان «ش کة شهری ررابتی بیناامللی» معرفی میکند (آا رشهت8331 ،؛ 1668؛ فهن میتهرن،5
پورتویس ،0درودر 1و ویتلاکس ،1685 ،1ص .)80.این اسناد پیشنهاد مهیکننهد کهه شه کهههای
شهری«-هویتهای مکمل و منسجم» هستند -که جایگزین سلسهلهمراتهب سهنتی مهیشهوند.
«اهمیت یف شهر دیگر به وسیلة اندازۀ جمعیت شهر و حوزۀ نفوذ بلافصهل

تعریه

نشهده،

بلکه به وسیلة مورعیت شهر در اروپا یا ش کة جهانی شهرها تعیین مهیشهود .ایهن شه کهههای
شهری در برنامه ریزی هلند ،نیز برای اواین بار در گزارش پنجم پیرامون برنامههریهزی فضهایی
معرفی شدهاند (میرز ،1661 ،ص .)1.مطابچ با این سند ،ردرف ش کههای شهری این است کهه
1. Critical mass
2. Hoogerbrugge
3. Hollander
4. Reicher
5. Van Meeteren
6. Poorthuis
7. Derudder
8. Witlox
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«شهرها در ش کهها یکدیگر را تکرار نمیکنند ،بلکهه از فرصهتهها بهرای تکمیهل یکهدیگر و
هماهنگی در یف تقسیم کار مشخص بهره میبرند.
با این وجود ،یافتههای فن میترن ،بوسائو ،8درودر و ویتلهوکس( )1680بهر روی سهفرهای
آونگی منطقه نشان از سلسلهمراتب و مورعیت برتر بروسل در بازار کار بلهیف دارد .به وری
که  59درصد از افراد از شهرهای دیگر برای کار به بروسل سفر میکنند .به ن ارتی نزدیف بهه
 59درصد از مشاغل در تجمع شهری بروسهل رهرار دارد ،امها ایهن ارت ها متقابهل و دو رفهه
نیست .به وری که تنها  1.9درصد از جمعیت شهری بروسل به نقا دیگهر بهرای کهار سهفر
میکنند.
آنها ننوان میکنند ،بلهیف یف دوات شهر گسترده (بروکسل) نیست که رشد خهود را بهه
شهرهای رده دوه نزدیف سرریز کرده باشد .سیاستها در فلاندر و وااونیا ،بروسل را به جهای
مرکز ،یف مرز جغرافیایی تلقی میکند .بنابراین ،بروسل رهادر نیسهت ضهرورتا سیاسهتهها را
برای رشد خود وضع کند .مرده بلهیف به خانههای خود و اجتماناف خهود دا سهتگی دارنهد،
در حاای که مهاجرف به بروسل ،گزینة منطقیتری اسهت .در نتیجهه ،ههر پهی بینهی از نحهوۀ
انسجاه در سطح بلهیف به شکست منجر میشود .از این رو ،آنها بر «کلانشههری شهدن» بهه
ننوان پتانسیل شکلدهنده به رژیم ارتصادی-تجمع تأکید میکنند.
از منطقة کلانشهری م لث زاکسن 1برای اواین بار در رح توسعة ایاات ساکسون در سهال
 8330یاد شد .در این زمان ،اقب «شهر-منطقة اروپایی م لث زاکسن» بهه آن داده شهد .ههدف
وزارف مسئول برای توسعة فضایی در سطح فدرال ایهن بهود کهه جایگهاه سهه منطقهة بهزرگ
زاکسن(کمنیتس ،تسویکاو ،درسدن و اایپزیف) را به ننوان نقا ارت ا ی در ش کة زیرسهاخت
اروپا ررار دهد .انتیار میرفت تا با افزای
زاکسن در اروپا افزای

روابط نملکردی بین چههار شههر ،ررابهتپهذیری

یابد (وزارف محهیط زیسهت و کشهاورزی ،8330 ،9ص 3.بهه نقهل از

اگرمن ،1663 ،0ص.)111.
1. Boussauw
2. The metropolitan region Saxon Triangle
3. SMUL
4. Egermann
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با وجود معرفی م لث زاکسن در رح توسعة دوات فدرال و شراکت پیشنهاد شدۀ شهرها،
واکن

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

صورف نگرفت .در سال  ،1668پس از هفت سال همکاری بین شهرها آغاز شد ،امها همدنهان
م لث زاکسن به ننوان یف مفهوه برنامهریزی باری ماند .در سال  ،1661چهار شهر اصلی یهف
گروه همکاری تشکیل دادند که به نضویت دوات فدرال زاکسهن -آنهااهت پیوسهت .نلیهرغم
همة تلاشها و جلساف مداوه در ول این سالها ،همکاریها همدنان اهمیت سیاسی انهدکی
برای هریف از شهرها دارد .فواصل فیزیکی بین شهرها ،پتانسیل زیادی را برای تنارض و تضاد
بین آنها به وجود میآورد و از رفتارهای ررابتی آنها با یکدیگر پشتی انی میکند و در نتیجهه
احتمال توافچ را اگر نه غیرممکن ،وای کاه

میدهد (اگرمن ،1663 ،ص.)111 .

نلاوه بر این ،برخی از محققان معتقدند فرایند حومهگرایهی-کهه مهیتهوان نمونهة آن را در
منا چ شهری چندمرکزی دید -تنها نتیجة مکان نامسهاند یها «دسهت نهامرئی» نیروههای بهازار
نیست ،بلکه یف پدیدۀ سیاسی است .بنابراین ،فرایند حومهگرایی میتواند به تصمیماف ،منهابع
و بازیگران مربو شود .به وری که حومهها فارد منابع اازه هستند و نس ت به دفاع از منهافع
خود ،مورعیت نامطلوبی دارند .در نتیجه ،تصمیماف سیاسی در اغلب موارد مخاا

منهافع آن-

هاست (کهوهن ،8برنهت 1و کلینهی ،1680 ،9ص .)89.همهین موضهوع دربهارۀ منها چ شههری
چندمرکزی نیز صدق میکند .به وری که ررابت بین شهرها نه به خا ر موضوناف ارتصهادی
که گاها به داایل سیاسی است؛ زیرا شهرها و نماینهدگان آن از ایهن بهیم دارنهد کهه مورعیهت،
ردرف و نفوذ خود را در تصمیماف سیاسی ایااتی ،ملی و حتی بیناامللی از دست بدهند.
از نمونههای دیگر میتوان به منطقة ترییسیتی 0در اهستان اشاره کرد که از سه شهر اصهلی
گدانسف( 5حدود  006666نفر) ،گدنیا( 0حدود  )156666و سوپوف( 1حهدود  91666نفهر) و
نواحی پیرامونی آنها تشکیل شده است .این سه شهر در نزدیکی یکدیگر ررار گرفتههانهد .بهه
1. Kuhn
2. Bernt
3. Colini
4. Tri-City
5. Gdańsk
6. Gdynia
7. Sopot
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وری که فاصلة بین شهرهای گدانسف و گدنیا 11 ،کیلومتر بوده و شهر سوپوف در میان آن-
ها ررار دارد .این منطقه بزرگترین مرکز نلمی و دانشگاهی و فرهنگی اهستان به شمار میآیهد.
گدانسف اگرچه شهر پیشرو اسهت ،گهدنیا بها پروفهایلی چمعیتهی و ارتصهادی مشهابه رری هی
ردرتمند و جدی برای آن به حساب میآید .شهر گدنیا در ول سهالههای جنه

داخلهی بهه

ننوان رریب گدانسف ساخته شد« .شهر آزاد دانسی » یف دواتشهر آامانی نیمهه خهود مختهار
بود در بین سالهای  8316تا  8393بود .به دایل نده توافقاف بر سر استفاده مشهترک از بنهدر
گدانسف ،دوات اهستان آن زمان تصمیم گرفت تا بندر خود را در یهف روسهتای گردشهگری
گدنیا بسازد .گدنیا به سرنت رشد کرد و جمعیهت آن از حهدود  0666نفهر بهه  156666نفهر
رسید .در نتیجه ،نمادی ردرتمند از اهستان «تحدید حیهاف شهده» اسهت (میهرز ،ههوگربراا و
هااندر ،1680 ،صص.)01-01 .
این منطقه بهه احهاظ نیهروی کهار ،اسهتفاده از تسههیلاف و خهدماف و روابهط تجهاری از
یکپارچگی نملکردی نس تا ردرتمندی بهره میبرد .تعدادی از شرکتها و افراد در حال حاضر
به ور «منطقهای» نمل میکنند .ایهن شهرکتهها ،منطقهة تریسهیتی را بههننهوان یهف هویهت
نملکردی منطقهای تا سه شهر متفاوف میبینند .با این وجود ،به داایهل تهاریخی ،ایهن منطقهه
نتوانسته هویت فرهنگی یکپارچهای را نشان دهد .اگرچه گدانسف ،اغلب ساکنان آامانی خهود
را از دست داده ،همدنان شهر گدنیا به ننوان یف شهر اهستانی شناخته میشود و در انتخاباف
شهرداریها خود را نشان میدهد (میرز ،هوگربراا و هااندر ،1680 ،ص.)03 .
به احاظ نهادی ،به دایل ن ود خواست سیاسی برای پیوند نیروها ،منطقهها همدنان ضهعی
است .پس از اصلاحاف اهستان در سال  ،8313فرایند تمرکززدایی شروع شد و به دواهتههای
محلی ردرفهای زیادی انطا کرد .امروزه ،شهرداریها حاضر نیستند تا برخی از ردرف خهود
را در اختیار سطوح باااتر حکومتی بدهند .در مقایسه با حکومتهای محلی ،حکومت منطقهه-
ای نس تا ضعیفند؛ زیرا آنها ابزارهای ماای برای تأثیر بر توسعه ندارند .بنهابراین ،بها توجهه بهه
این مورعیت ،زمان ر بودن تحقچ مزایای همکاری و هماهنگی برای سیاستمهداران رابهل درک
است .به ننوان م ال ،با وجود نق های مکملی که برای گدنیا و گدانسف وجود داشت ،ههیچ
همکاری بین مقاماف بندری دو شهر صورف نگرفته است .همین موضوع دربارۀ فرودگاهههای
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دو شهر نیز صدق میکند .به وری که گدنیا فرودگاه خود را برای ررابهت بها شههر گدنسهف
گسترش داد .همدنین ،مسئواین در سال  1688تصمیم گرفتند تها انجمهن منطقهة کلهانشههری
گدنسف را تأسیس کنند .نکتة شگفت آور این است که برخلاف رح توسعة حکومت منطقه-
ای ،شهر گدنیا به ننوان بخشی از این منطقه کلانشهری نادیده گرفته شده است .بدین ترتیب،
گدنیا برای مقابله ،انجمن منطقه کلانشهری خهود و نهواحی ا هراف

را بنیهان گذاشهته اسهت

(میرز ،هوگربراا و هااندر ،1680 ،صص.)03-56.
مرور بر رویکردهای همکارانه در منا چ شهری چندمرکزی نشان مهیدههد ،تکیهه بهی

از

اندازه بر همکاری ،نمیتواند مانع از نادیده گرفتن ررابتهای تهاریخی و ریشههدار شههرها در
این منا چ باشد .نلاوه بر این ،نمیتهوان بهدون در نیهر گهرفتن یکپهارچگیههای نملکهردی،
فرهنگی و نهادی انتیار داشت که مزایهای حاصهل از همکهاری کاملها محقهچ شهود .بنهابراین،
همکاریها نیاز به شیوههای وارعبینانهتر دارد .در این راستا ،تکیه بر مزایای همکاریها ،بهدون
مطااعاف تجربی که اثربخشی آنها را تأیید کند ،ابهاماف زیهادی را در سیاسهتگهذاریهها بهه
وجود میآورد .بر این اسا ،،بررراری منافع و نایدی هریف از شههرها در همکهاریهها کهار
چندان سادهای نیست.
 .3 .2منطق همرقابتی در مناطق شهری چندمرکزی به عنوان رهیافت میانی

هریف از منطچهای رلمرویی ،ررابتی و ش کهای را ن اید مستقیما به ننوان ااگوهای رفتاری
تاریخی در نیرگرفت .در موارد زیادی آنها همواره به ور همزمان وجود دارند؛ زیرا آنها به
ور خاص ،ویهگیهای بخ

ارتصادی متفاوتی را به کار میگیرند (بخ های اصهلی ،دوه و

سوه یا بخ های ا لاناتی) .با این وجود ،برای درک و توضیح بهتر ،از آنهها بهه ننهوان سهه
منطچ اصلی استفاده شده است .بر اسا ،منطچ رلمرویی ،اشتراک بازار به ررابت کمف میکند.
بنابراین ،از آنجا که منا چ شهری چندمرکزی در وارع از یف بازار نس تا مشترک برخوردارنهد،
ررابت در بین آنها تشدید میشود .از رفی دیگر ساختار فضایی آن به شهرها اجازه میدههد
تا به مانند یف خوشة صنعتی و در رااب منطچ ررابتی با یکپارچگی فضهایی و نملکهردی /یها
نمودی و افقی ،محیطی ررابتیتر را برای شرکتها فراهم کنند .از رف دیگهر مهیتواننهد بها
همکاری با یکدیگر در رااب منطچ ش که ،نملکردهای خود را نلاوه بر تمرکز بهر صهنعت بهه
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خدماف مواد و دانشی در مقیاسی بزرگتهر ارتقها دهنهد و شه کهای ررهابتی را تشهکیل دهنهد.
بنابراین ،میتوان همزمان رد پای ررابت و همکاری را در سیاستهای فضایی این منا چ دن ال
کرد .مسئلة اصلی توازن بین دو نیروی متضاد و بههرهگیهری از مزایهای هریهف بهرای ارتقهای
ررابتپذیری و به ود کیفیت زندگی است .در این راستا ،میتهوان از راه ردههای متنهوع ههم-
ررابتی استفاده کرد (اُا

برگ 8و بیونر ،1680 ،1ص .)101 .این اصطلاح واژهای شهناختهشهده

در ادبیاف ش کههای تجاری و بازاریابی است (پاسهکوئینلی ،1689 ،ص .)1.ررابهت همکارانهه
استفادۀ همزمان از همکاری و ررابت (بنگتسون 9و کاک ،1666 ،0ص )088 .به منیور دستیابی
بهتر به نتایج شخصی و جمعی (زاکن ،1663 ،5صص )05-01 .یا کسب مزیهت ررهابتی اسهت
(پارک ،0سریواستاوا 1و گنیاوای ،1680 ،1ص .)130 .در رفتار ررابتی ،شخص ،یا بنگاه یا نههاد،
به دن ال حداک ر کردن سود شخصی است .در حاای که در رفتار همکارانه ،بهر اسها ،منطقهی
متفاوف ،نمل جمعی سعی در دستیابی به اهداف مشهترک دارنهد (وانه  ،1661 ،3ص-808 .
 .)853این رفتارها به ور گستردهای در ادبیاف مخاا

یکدیگرند و بنابراین ،مفههوه ررابهت-

همکارانه دارای ماهیتی پهارادوکس گونهه اسهت (تیدسهتوره ،1680 ،86ص .)108 .مهدیران بهه
وابستگی متقابل و نیاز به پیوندهای دوسویه در جستجوی منافع مشترک اذنان دارنهد (فیهال،88
گرد 81و ون  ،1681 ،89ص .)89 .در نتیجه ،بی

از پی  ،راه ردههای خهود را بها رفتارههای

همکارانه و ررابتی انط اق میدهند و آن را در مفهوه ررابت-همکارانه خلاصهه مهیکننهد (اهو،
 ،1661ص .)10 .در سالهای اخیر ،مطااعاف تجربی زیادی ،شواهدی را دال بهر اثهراف م هت

1. Olf Burger
2. Bjöner
3. Bengtsson
4. Kock
5. Czakon
6. Park
7. Srivastava
8. Gnyawli
9. Wang
10. Tidström
11. Fyall
12. Garrod
13. Wang
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کارایی بههره-

برداری از منابع و به ود مورعیت ررابتی (ریتااا ،8گواناه 1و وگمن ،1680 ،9صص.)191-106 .
به همین ترتیب میتوان با بازشناسی شهرها به ننوان بازیگران جمعی که با یکدیگر ررابت
میکنند و راه هرد توسهعهای خهود را گسهترش مهیدهنهد (کامهاگنی ،1660 ،ص ،)869 .ایهن
اصطلاح را برای شهرها و منا چ نیز به کار گرفت .از مطااعاف انجاه شده در سهالههای اخیهر
میتوان به مطااعه پاسکوئینلی ( )1689بر روی برندسازی در مقیا ،بین رلمرویی و گهوئس،0
دی جان  5و میرز( )1680بر روی برندسازی در منا چ شهری چندمرکزی اشاره کرد.

شکل  -2مقایسة تطبیقی منطق رقابت ،همکاری و همرقابتی در سیستمهای شهری
مأخذ :نگارندگان8930 ،

مطابچ با مطااعه برنگستون و رضاااله ( )1680در مروری سیستماتیف بهر مفههوه همکهاری
ررابتی ،دو مکتب فکری را میتوان از یکدیگر تمایز دادند ،مکتب فکری بازیگر م نا و مکتهب
فکری فعاایت م نا .مرور این دو خط فکری میتوانهد در درک روابهط بهین شههری در منها چ
شهری چندمرکزی کارگشا باشد.
1. Ritala
2. Golnam
3. Wegmann
4. Goess
5. De Jong
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 .3یافتههای نظری و بحث
 .8 .3مکتب فکری بازیگرمبنا

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

مهیکنهد ،یهف

مورعیت و زمینه که همکاری و ررابت میان بازیگران را از هم تفکیف میکنهد (برانهدن رگر 8و
ناا

 ،8330 ،1ص .)83 .مفهوه اصلی بنیادین در این مکتب «ش کة ارزش» است؛ یعنی نقشه-

ای شماتیف که راحی میشود تا بازیگران مختل

– شههرها ،نهادههای دواتهی ،شهرکتهها،

شهروندان  -و وابستگی بین آنهها را نشهان دههد (آفهواح ،1666 ،9صهص .)913-938 .ایهن
بازیگران برای پختن کیکی بزرگتر با یکدیگر همکاری میکنند و سهپس بهرای بدسهت آوردن
بیشترین سهم از کیف با یکدیگر به ررابهت مهیپردازنهد (واپواها ،0توسهاوینن 5و گابریلسهن،0
 ،1661ص .)81 .به ننوان م ال ،شهرهای یف منطقة چنهدمرکزی بهرای بدسهت آوردن منهابع
ماای بیشتر و گرفتن ردرف سیاسی کل منطقه از دوات با یکدیگر همکاری و همزمان بهر سهر
سهم خود از آن باهم ستیز میکنند یها در مهواردی پیدیهدهتهر ،شههرهای منطقهه بها همکهاری
یکدیگر هزینه و مجوز احداث یف بیمارستان دواتی مجهز یها اسهتادیوه ورزشهی پیشهرفته را
بدست میآورند ،اما همزمان بر سر احداث آن در کداه یف از شههرها بهه ررهابتی سرسهختانه
میپردازند .بنابرای ن ،یف شهر در ش که با برخی از بازیگران همکاری کرده و با برخی دیگر از
بازیگران ش که به ررابت میپردازد .بنابراین ،اغلب از این مکتب فکهری در تحلیهل چگهونگی
تعامل بین بازیگران و انتخابهایی که توسط آنها صورف میگیرد و اینکه چطور تأثیر متقابهل
بین همکاری و ررابت منجر بهه نتهایج مختله

مهیشهود ،اسهتفاده مهیشهود (پاتهاک ،1وو 1و

جانستون ،1680 ،3ص155.؛ استام وایس ،1661 ،86ص .)09 .بازیگران شامل چهار گروه نمده
1. Brandenburger
2. Nalebuff
3. Afuah
4. Vapola
5. Tossavanen
6. Gabrielsson
7. Pathak
8. Wu
9. ohnston
10. Stamboulis
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و برانهدن رگر ،8331 ،ص.)96 .

 ،8330 ،ص.)15 .

شکل  -3بازیگران اصلی شهرها در مکتب فکری بازیگرمبنا
مأخذ :نگارندگان8930 ،

به زبان برنامهریزی شهری و منطقهای ،شهرها میتوانند رریب یکدیگر باشند ،اگر مورعیهت
سیاسی یا ارتصادی شهر دیگر را در منطقه تضهعی

کننهد .در مقابهل ،زمهانی مکمهل یکهدیگر

هستند که شهروندانشان بتوانند از خدماف و تسهیلاف متنوع و مکمل هریف از شهرها استفاده
کنند .در این حاات میتوانند به جذابیت ارتصادی شهرهای خود نزد شهروندان ،گردشهگران و
نیروی کار ماهر بیفزایند .همدنین ،دو شهر مکمل یکدیگر محسوب میشهوند اگهر بتواننهد بها
وجود هم رابلیت خود را برای جذب منابع ماای و سرمایهگذاریهای بیشتر بااا برند .از سهوی
دیگر ،اگر این مورعیت را برای دستیابی به منابع کاه

دهند میتوان آنها را رریب یکدیگر به

شمار آورد (شکل  .)1انتقادی که بر این مدل وارد میشود ،انتزانی بودن آن اسهت .بهه همهین
دایل نمیتواند نشان دهد چطور روابط همررابتی موفچ در نمل با بازیگران دیگر صورف می-
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گیرد ،چطور با مخا راف و تن های بین بازیگران باید روبرو شد و چطور میتهوان بهه هور
موفچ پیوند بین شرکتها را ایجاد کرد یا از بین برد.
 .2 .3مکتب فکری فعالیت مبنا

برای مواجه شدن با محدودیتهای بااا ،برخی از محققان ،مکتهب فکهری فعاایهت م نها را
پیشنهاد دادهاند (بنگتسون و کاک ،1666 ،صص080-081 .؛ بنگتسن ،اریکسهن 8و وینسهنت،1
 ،1686ص831 .؛ رضاااله ،بنگتسن 9و کاک ،1680 ،ص836 .؛ فرنانهدز ،اهی روی و گنیهاوای،
 ،1680صص .)111-119 .که بر روابط همررابتی به جای محتوای ش که تمرکز مهیکنهد .ایهن
مکتب فکری بیان میکند که شرکتها همزمان در برخی از فعاایتها با یکدیگر همکاری می-
کنند ،در حاای که در برخی موارد دیگر با یکدیگر به ررابهت مهیپردازنهد .بهه هور خلاصهه،
بازیگر اصلی به صورف تف به تف و مستقیم و همزمهان تعاملهاف همکارانهه و ررهابتی را بها
بازیگران دیگر انجاه میدهد (گنیاوای 0و پارک ،1688 ،5ص .)058 .همکاری بها یهف شههر و
ررابت با شهر دیگر ،یا همکاری در یف دورۀ زمانی و ررابت در دورۀ دیگهر را نمهیتهوان بهه
ننوان روابط همررابتی در این مکتب برشمرد (او ،1661 ،0ص.)99 .
تعاملاف همررابتی مستقیم ،اغلب در سطح دوبخشی شکل میگیرد و شامل روابط افقهی و
نمودی میشود .همررابتی افقی ،زمانی است که رر ا در برخی از فعاایتها همکاری میکننهد،
در حاای که در فعاایتهای دیگر بها ههم بهه ررابهت مهیپردازنهد .بهه ننهوان م هال ،دو شههر
گردشگری ممکن است به کمف یکدیگر بر روی ویدئوهایی ت لیغاتی سرمایهگذاری کننهد ،در
حاای که همدنان سعی دارند امکاناف و خدماف بهتری را در زمینهة گردشهگری ارائهه دهنهد.
همدنین ،میتوانند از برند مشترکی برای بازاریابی استفاده کنند به وری که بخشی از هویهت
کل منطقه را نمای

دهد در حاای که همدنان به ررابت با یکدیگر ادامه مهیدهنهد .همدنهین،

1. Eriksson
2. Wincent
3. Bengtsson
4. Gnyawali
5. Park
6. Luo
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ممکن است نهادهای نمومی چند شهر از شرکتهای دان بنیان خود بخواهند تا به راه حلهی
ارزانتر برای ذخیرۀ گازهای متان از زبااهها برسند (شکل .)9
همررابتی نمودی زمانی است که دو شهر سعی دارند با راهاندازی توایهداف و خدماتشهان
در بازار اصلی یکدیگر باهم ررابت کنند .در این حاات ،شهرها مکمل یکدیگر خواهند بود ،به
وری که بخشی از خدماف و تسهیلاف و یا منابع توایدی شههر دیگهر را ارائهه مهیدههد .بهه
ننوان م ال ،ممکن است در یف منطقة شهری چندمرکزی ،یف شهر همسایه بها تأسهیس یهف
کارخانه بازیافت ،به مدیریت پسماند زبااههای شهرهای دیگر کمف کند .همدنهین ،شههرهای
دیگر میتوانند به ننوان تأمینکنندۀ مهواد اوایهة کارخانهة بازیافهت ،بها همکهاری یکهدیگر در
تفکیف زبااهها از م دا و یا حمل آنها با یکهدیگر همکهاری کننهد .در ایهن حااهت ،کارخانهة
بازیافت نیز میتواند با مزایای ناشی از صرفههای مقیا ،در تواید ،هزینههای خهود را کهاه
دهد (شکل  .)9در زمینة گردشگری ،به واسطة مورعیت گرهگاهی (به ننوان م ال بهرهمندی از
فرودگاه) بخشی از فعاایتهای مربو بهه آژانهسههای مسهافرتی و مهدیریت و برنامههریهزی
تورهای گردشگری را به شهرهای همجوار به نهده بگیرد .در وارع این شهر همررابتی پنهان با
شهرهای پیرامونی دارد.
بدین ترتیب ،آنها میتوانند بهه دو روش ارزشآفرینهی کننهد :نخسهت بازارههای خهود را
گسترش دهند و دوه با کمف یکدیگر بازارهای جدیدی ایجاد کنند .به ن ارف دیگر ،شهرها با
به اشتراک گذاشتن منابع مکمل خود اندازۀ بازارهای خود را افزای
خود را به واسطه افزای

اندازه کاه

میدهند.

داده و سپس هزینههههای
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شکل  -9نمونهای از انواع همرقابتی در مناطق شهری در مکتب فکری فعالیت مبنا
مأخذ :نگارندگان8930 ،

 .9نتیجهگیری

تغییراف جغرافیای ارتصاد سرمایهداری س ب شد تا مقیا ،منطقهای با ظهور منا چ شههری
چندمرکزی نس ت به سطوح فضایی دیگر ،اهمیتهی دوچنهدان یابهد .برخهی از صهاحبنیهران
معتقدند این منا چ که متشکل از چند شهر کوچف و متوسط همسایه با هویهتههای اداری و
سیاسی متفاوف میشوند رادرند با همکاری یکهدیگر و ت هدیل شهدن بهه هویهت نملکهردی،
فرهنگی و نهادی یکپارچه در مقابل شهر-منطقههای تفمرکزی بزرگتر رد نلم کنند .مرور بهر
رویکردهای همکارانه در منا چ شهری چندمرکزی نشهان مهیدههد ،تکیهة بهی

از انهدازه بهر

همکاری ،نمیتواند مانع از نادیده گرفتن ررابتهای تاریخی و ریشهدار شهرها در ایهن منها چ
باشد .نلاوه بر این ،نمیتوان بدون در نیر گرفتن یکپارچگیهای نملکردی ،فرهنگی و نهادی
انتیار داشت که مزایای حاصل از همکاری کاملا محقچ شهود .بنهابراین ،همکهاریهها نیهاز بهه
شیوههای وارعبینانهتر دارد .در این راستا ،تکیه بر مزایای همکاریها ،بهدون مطااعهاف تجربهی
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که اثربخشی آنها را تأیید کند ،ابهاماف زیادی را در سیاستگذاریها به وجهود مهیآورد .بهر
این اسا ،،بررراری منافع و نایدی هریف از شهرها در همکاریها کار چندان سادهای نیست.
در مقابل ،گروهی دیگر ،با پذیرش حدی از یکپارچگی ،ننوان مهیکننهد ررابهت و تمرکهز
شهرها بر مورعیت ررابتی خودشان ،میتواند تنوع نملکهردی ،فرهنگهی و ارتصهادی منطقهه را
افزای

دهد ،اما ررابت میان شهرها ،دوبارهکاریها را افهزای

خواههد داد و مهیتوانهد منهابع

مشترک را به خطر بیندازد و مزایای همکاری را نابود کند .همدنین ،بهر اسها ،مهدل چمپهین
( )1668پذیرش رویکرد ررابتی منا چ مختل

را به سوی گهاه دوه خواههد بهرد و از مفههوه

چنههدمرکزیتی و از مزایههای آن دور خواهههد کههرد .در مقابههل ،حرکههت بههه سههوی همکههاری و
یکپارچگی منا چ را به سوی چندمرکزیتی بیشتر میبرد .با این همه در حاای که گهروه اول ،از
پشتی ان نیری محکمتری برخوردارند ،گروه دوه رویکرد اجراییتهر هسهتند .بهر ایهن اسها،،
مقااة حاضر سعی داشت تا با معرفی رویکردی دیگر بهه تلفیهچ مزایهای هریهف از رویکردهها
بپردازد .در این راستا ،پهوه

حاضر با بهرهگیری از ادبیاف ش کههای بازرگهانی و بازاریهابی،

رویکرد همررابتی را به ننوان راه سوه در سیاستها و برنامهریزی منا چ شههری چنهدمرکزی
پیشنهاد میدهد .همررابتی میتواند به دو صورف در منا چ شهری چندمرکزی رخ دهد .ههم-
ررابتی افقی و همررابتی نمودی .در همررابتی افقی شهرها در یف نملکرد خاص یها در یهف
پروژه اجرایی مشترک با یکدیگر همکاری میکنند ،در حاای که در بخ

دیگر با یکهدیگر بهه

ررابت میپردازند .به ننوان م ال ،همکاری برای بدست آوردن منابع ماای دواتهی بیشهتر بهرای
منطقه و ررابت بر سر سهم بیشتر در کل .همررابتی نمودی در یف منطقة شهری چنهدمرکزی
بدین معناست که شهری در منطقه به ننوان تأمینکنندۀ بخشهی از منهابع شههر دیگهر در یهف
فعاایت خاص نمل کند ،در حاای که همدنان در جغرافیای تقاضای یکدیگر بهه ررابهت خهود
ادامه میدهند .به ننوان م ال ،در زمینهة بهداشهتی و درمهانی ،یهف بیمارسهتان و یهف انسهتیتو
سر انشناسی در دو شهر یف منطقة چندمرکزی وجود دارند .آنگهاه ،بیمارسهتان و انسهتیتوی
تخصصی میتوانند برای جذب پزشکان و کارکنان بهتر با یکدیگر به ررابت بپردازند ،در حاای
که انستیتو سر انشناسی میتواند در راهاندازی یف بخ
کند.

تخصصهی بها بیمارسهتان همکهاری
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منا چ شهری چندمرکزی محصول یف فرایند تاریخی است که در اثر همپوشانی اایههههای
مختل

فضایی منافع متضادی را بین بازیگران متعدد به وجود آورده است .بهه هوری کهه در

برخی از موارد سطوح حکومت محلی ،منطقهای ،ملی و گاها بیناامللهی درگیهر مهیشهوند .از
این رو راه ردهای متنوع همررابتی میتواند گزینهای اجرایهی باشهد کهه پشهتوانهههای نیهری
همکاری را نیز با خود به همراه دارد ،اما برای کاربست این راه ردها ،دو مکتب فکری معرفهی
شدند .مطااعاف پاسکوئینلی ( )1689و گوئس ،دی جان

و میرز( )،1680هر دو با تمرکهز بهر

دیدگاه فعاایت -م نا ،همررهابتی را در برندسهازی بهین شههری و منها چ شههری چنهدمرکزی
گسترش دادند ،اما منطچ برخورد بازیگران یها شههرها را در هریهف از بهازیهها و در شهرایط
مختل

نشان نمیدهند .کاربست همزمان دو مکتب فکری با استفاده از نیریة بازی مهیتوانهد

درک ما را از تنارضاف و پیدیدگیهای منها چ شههری چنهدمرکزی درکشهور در موضهوناف
خاص بهویهه در ن ود اایههای فرادست بلافصل مانند منطقهة شههری آمهل -بابهل -رائمشههر-
ساری در مازندران مرکزی گسترش دهد .بنابراین ،پیشنهاد میشود ،مطااعهاف بعهدی بهر روی
تصمیماف هریف از بازیگران و شهرها و مکانیسمههای اجرایهی آن در یهف فعاایهت و مهورد
خاص تمرکز کنند.
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