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 چکیده
، «ییتمرکز جغرافیا»شوند. مناطق شهری چندمرکزی پیامد روند حاضر در ساختار فضایی جوامع پیشرفته پسافوردیستی محسوب می      

هایی هستند که این مجموعه شهرها را برای پذیرش الگوی شبکه از جمله ویژگی« های مشترکها و فرصتچالش»و « گرایشات اقتصادی»

-رقابتی مناسبی را در مقابل مناطق کالنشهری تک یافزا عرصهکند. از این منظر، این مناطق بر اساس روابط همها پشتیبانی میدر آن

 بخشند.ک هریک از شهرها بهبود میکه عملکرد اقتصادی منطقه را بیشتر از مجموع عملکرد تک تکنند، به طورییمرکزی حاصل م

افزا و با توجه به فرضیات مطرح شده در مورد منطقه کالنشهری گیری پیوندهای همهای شکلبا سنجش زمینه پژوهش حاضر سعی دارد

افزایی از سه مکانیسم تشکیل دهد، که همافزایی در این منطقه بیابد. ادبیات نظری نشان میهم ای را برای کاربستمازندران مرکزی، پایه

افزایی در مناطق شهری چندمرکزی به صورت دو مکانیسم همکاری و که همیک وابسته به نوع خاصی از شبکه است. از آنجایی شده که هر

 -کند. این مطالعه به روش تحلیلیانیسم و به طور خاص، مکمل بودن تمرکز مییابد، تحلیل مقاله بر این دو مکمکمل بودن نمود می

ها از تکنیک تحلیل تناظری استفاده شده است. نتایج ای بوده و در تحلیل دادهها به صورت کتابخانهتوصیفی صورت گرفته، گردآوری داده

-دهد که برخالف پیوندهای همکارانه، که هملی اشتغال نشان میتحلیل تناظری در قلمرو چهار شهرستان اصلی و در قالب ده فعالیت اص

درصدی را در معیار  51 های اقتصادی مکمل در شهرها، اثرات وارونهاند، کاهش نقشهای اخیر حاصل کردهافزایی بیشتری را در سال

های عمومی، رقابت ان و ادارات و سازمانوسیع کنشگر یگستره مکمل بودن منطقه ایجاد نموده است. دلیل اصلی این امر، را باید در

توان، کاهش آور برای اجرای آن جستجو کرد. به عالوه میای و تعهدات الزاماندازی منطقهتاریخی بین شهرهای منطقه، فقدان چشم

 وابستگی شهرها به سوی منابع عرضه و تقاضای مناطق بیرونی را نیز به این دالیل اضافه نمود.
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 بیان مسأله: 

 است کرده بدل جهانی اقتصاد رشد موتورهای به راکالنشهری  مناطق داری،سرمایه نظام فضایی بازساخت       

(Stoerper,1995; Scott, 1998). بزرگتر به گرایش بلکه، ندارند بودن بزرگ به گرایش اقتصادی موتورهای این 

 منطقه یک در محلی جوامع و شهرها مشارکت که شودمی مطرح اغلب فرضیه این(. Scott, 1996) دارند شدن

 ,Romien) ندنک رقابتکالنشهری  مناطق با تواندمی و است اقتصادی شود، بندیقالب نظم این قالب در اگر شهری

شوند، پیشنهاد می یاقتصاد جهان در مناطق کالنشهریبا  یرقابتچنین  یبرا اغلب بستر و مقیاسی که .(2004

که هم به لحاظ  اندی همجوار تشکیل یافتهای از شهرهااین مناطق، از مجموعه. باشندمیمناطق شهری چندمرکزی 

های مناسب به یرساختز یبه وسیله. این شهرها هستند از یکدیگر مستقلتاریخی و هم به لحاظ اداری و سیاسی 

های دیگر در مراتب روشنی را به لحاظ سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و جنبهو سلسله اندپیوند خوردهخوبی با یکدیگر 

( چند شرط پایه را برای مناطق 2118) (. پارKloosterman et al, 2001: 116) دهندمیان خود نشان نمی

این مجموعه از »... داند:این مناطق و مناطق دیگر میجه تمایز بین ها را وکند و آنشهری چندمرکزی تعریف می

اما مانند  -در حدود یک ساعت زمان سفر -تر هستند، فاصله زیادی از یکدیگر ندارندایشهرها، از مناطق دیگر خوشه

نسبت به  شهرها به لحاظ جمعیتی ، به عالوه، هیچکدام ازنواحی شهری به هم پیوسته به یکدیگر متصل نیستند

 «ها از دیگر مناطق غیر چندمرکزی باالتر استیکدیگر تسلط ندارند و سطح تعامالت بین مراکز شهری و تخصص آن

(Parr, 2004: 78.) 

کالنشهری تا مناطق  یشتریب یرقابت یایمزا یچندمرکز یساختارها کنندمی استدالل نظراناز صاحب یبرخ      

 چند یمفهوم منطقه شهر یبرا پیشنهادی توجیه(. Camagni, 2001, Bailey et al, 2001) دارند مرکزیتک

 یکد تا به فرم نا ارتقا دهراز شهرها  یگروه ینب یکپارچگی یدبا ییفضا ریزیبرنامه هاییاستاست که س ینا یمرکز

گتر برخوردار شوند. بزر یاقتصاد پذیریرقابت یژهبه و یده،ا ینا یایو بتوانند از مزا ینددرآ یچندمرکز یمنطقه شهر

 ;Lambooy, 1998) گذارندیصحه م یمقابل مدل تک مرکز در یچندمرکز یایاغلب به مزا ،نظری مباحث

Clark et al, 1994) .های توانند به دلیل ساختار فضایی خاص خود، صرفهاین مناطق میکه کنند ها اشاره میآن

که از مسایلی چون ازدحام، قیمت باالی کنند، در حالیمقیاس و تجمعی مانند مناطق شهری تک مرکزی فراهم 

-تر بین شهرهای همسایه را تقویت می. این ایده، مزایای تعامالت قویورزندزمین و مسکن و مسایل محیطی اجتناب 

رویی شهری در مقیاس باالتر که از پراکندههای مکمل و تخصصی را گسترش و توسعه بخشند در حالیکند تا سرمایه

های زیادی را ها، انگیزهاین فرصت (.Bailey et al, 2001: 54) کنندرقابت منفی در سطح منطقه جلوگیری  و

 شهر(، دانمارکهای )شبکه ایتالیا های شهری(،)شبکه مانند بلژیکبرای کاربست این مفهوم در بسیاری از کشورها 

فراهم  دیگر کشورهای اروپاییان، آلمان و فرانسه و های شهری(، یون)شبکه )مراکز ملی چندمرکزی(، استونی، هلند

از اصطالح شبکه برای اشاره به مفهوم منطقه شهری چندمرکزی  ،ریزیکرده است. اغلب مفاهیم سیاسی برنامه

با این وجود، این دو مفهوم، یکسان و مترادف نیستند. در واقع اصطالح شبکه به روابط قوی و  کنند.استفاده می

های مقیاس، اندازه کارامد ها با صرفهکند. به عالوه، شبکهکید میو انسجام و یکپارچگی منطقه تأشهرها  پیچیده بین

-رو به عنوان بخشی از واژگان معیار مدیران، برنامهاز ایند. نپیوند محکمی دار افزاییهمهای اقتصادی و برای فعالیت

، یکی از اهداف افزاییهم یویژه ایده . بهانددمرکزی بدل شدهبرای مواجهه با مناطق شهری چن سازانریزان و تصمیم

-های بیشماری وجود دارند، اما میهای مناطق شهری چندمرکزی است. اگرچه نمونهمحوری در بسیاری از سیاست

-مهدیاموند در بلژیک اشاره کرد. برنا «فلمیش»در هلند و  «رانشتات»توان برای مثال به دو نمونه کالسیک منطقه 
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رقابت کنند بدون  در باالترین سطح مانند لندن و پاریس کالنشهرتوانند با تجمعات ریزان اعتقاد دارند، این مناطق می

 .(Meijer, 2007: 239) شوندمواجه  اقتصادی و ناکارآمدی هایعدم صرفه بااینکه 

ر مناطق شهری چندمرکزی توسط د افزاییهمنظری را برای کاربست  ایدر پی آن است، تا پایه پژوهشاین       

، و اشاره به ضرورت وجود آن در مناطق شهری افزاییهمبا نگاه به منطق  در این راستا،کند.  ایجاد گیرانتصمیم

در را  افزاییهم، وجود سپسو  دهدارائه میدر این مناطق  افزاییهمحلیل چندمرکزی، مدلی مفهومی را برای ت

در نهایت، با  سنجد ومیبا استفاده از مدل مفهومی پیشنهادی و تحلیل تناظری  مازندران مرکزیمجموعه شهری 

  دهد.میدر منطقه پیشنهاد  افزاییهمدر جهت توسعه  مباحثیتحلیل،  هایاشاره به یافته

 ادبیات نظری تحقیق: 

هری، متفاوت از مدل های شتوجهی را در تفسیر سیستم های اخیر، پارادایم شبکه شهری نقش قابلدر سال      

گسترش یافته، کسب نموده است. در  1381و  1311های سنتی مکان مرکزی که توسط کریستالر و لوش در دهه

نواحی بازار است، در مدل  ثقلیکید بر کنترل کان مرکزی یک منطق قلمرویی، با تأکه منطق سازمانی مدل محالی

 ای اشاره داردت از راه دور و همکاری با نادیده گرفتن موانع فاصلهشود؛ و بر رقابشبکه شهری، منطق دیگری غالب می

(Capello, 2000: 15)دهنده های مقیاس، نیروهای اصلی شکلهای حمل و نقل و صرفهکه هزینه. در حالی

: ندراآن را به سوی جلو میها نوع دیگری از صرفه ،سازمان فضایی عملکردها و نواحی شهری هستند، در منطق شبکه

« کاالهای انجمنی»هایی که از ، مشابه صرفهبیرونی مثبت هایصرفهو  های ناشی از یکپارچگی افقی یا عمودیصرفه

مراجعه شود به « انجمنیکاالی »؛ درباره مفهوم Buchanan, 1965; Camagni, 1993) شودحاصل می

Berglas, 1976 and 1980; and Cornes, 1986). بین مراکزی  را افزاهماز روابط  ایرفتار شبکه مجموعه

مثبت بیرونی  هایصرفهکه کند، در حالیها یا عملکردهای مشابه تعامل یا همکاری دارند، معین میکه در زمینه

این . آوردکنند، فراهم میابه همکاری میپایه پیوندهای افقی و عملکردهای مش براقتصادی را برای همکارانی که 

بدین معنی است که  افزاییهممفهوم  .سازدبرقرار میو شبکه  افزاییهماتصال محکمی بین  روابط همکارانه نقطه

باشد که توسط کنند، بیشتر از مجموع اثرات و عملکردی میثیر و عملکردی که دو عضو همکار با یکدیگر ایجاد میتأ

د شبکه از طریق به ارتقا کارایی و عملکر افزاییهمشود. در واقع، حاصل تواند میها به طور جداگانه یک از آن هر

( در تحلیل سه 68:1334) . کاپلو و ریتویلد(Meijers, 2005) کندثر اعضای شبکه اشاره میتعامل کارآمد و مؤ

ای در ارتباط با رفتارهای شبکه افزاییهمدهند، که نشان می، های اقتصادیدر تئوری افزاییهمسطحی خود از مفهوم 

 تواند بدست آید: از سه روش می

 مزایای خاصی برای کنندزمانی که دو یا چند بازیگر در شبکه بر سر اهداف خاصی با یکدیگر همکاری می ،

 ها پدید خواهد آمد؛آنیک از هر

  خاصی را به  یکنند و هریک وظیفهبازیگران در شبکه برای تولید کاالی خاصی، یکدیگر را کامل میزمانی که

 شود؛زایایی توسط بازیگران اقتصادی برای کل گروه حاصل میگیرند، معهده می

 ها به طور داوطلبانه یا غیرداوطلبانه به عنوان بخشی از یک گروه باشند، ممکن است زمانی که افراد یا شرکت

 مند شوند.های اقتصادی خود، از مزایای اثرات بیرونی بهرهها در انجام فعالیتگروهافراد یا 

 وابسته به نوع خاصی از شبکه است -بیرونی هایصرفههمکاری، مکمل بودن و  -ز این سه مکانیسمیک ا هر      

(Capello et al, 1998: 64.) های شبکهیک نقش را در  افزاییهمتلف های مخمدر واقع هریک از مکانیس

ها و اشخاص( ها، سازمان، شرکتها)شهرها، خانواده زها و مراکها به طور کلی از گرهشبکه .کنندگوناگون بازی می
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اطالعات، سرمایه و غیره( ساخته  )مردم، کاال، هاجریان ،(ها، روابط و پیوندها)زیرساخت بین این مراکزروابط و پیوند 

(. Capineri et al, 1998) بندی شونددسته« انجمنی»و « تار عنکبوتی»توانند به دو نوع؛ ها میشبکهاین  اند.شده

تعامالت موازی به اشتراک  وت یا هدف را در عین داشتن منافع ، بازیگران یک خدمت، فعالیانجمنیهای در شبکه

ها به شوند. آنمیهای مختلف بازیگران تعریف فعالیتبه وسیله تار عنکبوتی های از طرف دیگر، شبکه گذارند.می

به  انجمنیو عنکبوتی تارهای تمایز بین شبکه ند.پیوند داریکدیگر هستند و به یک مسیر زنجیروار جای تشابه، مکمل 

و  انجمنیهای حاصل از شبکه افزاییهم. آیدبه وجود میی های متفاوتاست که از راه تهسبواهر دو شبکه  در افزاییهم

ز مشارکت ا افزاییهمافقی،  افزاییهمنامند. در مورد مینیز « عمودی»و « افقی» افزاییهمرا به ترتیب تار عنکبوتی 

 افزاییهمنامند. مینیز شبکه مثبت  های بیرونیصرفه که آن راگردد منجر به صرفه مقیاس می وشود میناشی 

 در این افزاییهمم کلیدی . مکمل بودن مکانیسگرایی استثیرات تجمع و تخصصوده ناشی از تأعمودی ارزش افز

یگران شرکت کننده بر های بین بازباز توزیع منابع و فعالیت، گراییفرایند تخصصاز  افزاییهماین نوع . بخش است

و شبکه  افزاییهمتواند ناشی از هر دو نوع نیز می های بیرونیصرفهشود. حاصل می ها و امکاناتشانپتانسیلحسب 

های ز صرفهبرداری امیزان بهره» دهند:ای را نشان میترین مزیت اقتصادی رفتار شبکهاین سه مکانیسم، مهمباشد. 

 «شوددر شبکه حاصل می همکاریهای مشارکتی، از طریق در فعالیت هم افزاییمقیاس در روابط مکمل و اثرات 

(Capello, 2000: 1927.) 

توانند به عنوان مراکز در یک شبکه در می ؛سازندی که منطقه شهری چند مرکزی را میهایشهردر سطح کالن،        

 شهرها ،در نتیجه اند.ا و روابط بین شهری به وجود آمدههها، جریانتر به وسیله زیرساختنظر گرفته شوند که پیش

-باشند، مکانیسم انجمنییا تارعنکبوتی ای از نوع شبکه ،خواه مناطق شهری چند مرکزی وابسته به اینکهتوانند می

 طریقاز  افزاییهمکزی نیز، ری چند مر. بدین معنی که در مناطق شهکنندهدایت  افزاییهمهای مشابهی را به سوی 

در دو پرسش مهم از این منظر،  .گیردشکل میاقتصادی  های بیرونیصرفهمشارکت و  ،های مکمل بودنمکانیسم

مرکزی یک شبکه از قه شهری چند اول اینکه یک منط. در مناطق شهری چندمرکزی وجود دارد افزاییهمارتباط با 

چند مناطق شهری  ای فضایی مانندپدیده در. دوم اینکه چگونه این دو مکانیسم باید کبوتیتار عناست یا  انجمنینوع 

شبکه از  یابعاد هم و انجمنیهایی از شبکه نوع ها هم جنبهدر زندگی واقعی، شبکه در حقیقت، .مرکزی تفسیر شوند

 مناطق شهری چند مرکزیمورد این موضوع در (. Kamann et al, 1998: 73) را خواهند داشتتار عنکبوتی نوع 

شابه های مشوند وقتی که شهرهایی با ویژگی تعریف انجمنیشبکه به عنوان ممکن است  نیز صادق است. این مناطق

-، صرفهکنند. این مشارکت یکپارچهسو و همهای خود را یا منافع مشترک توان و نیروبه منظور دستیابی به اهداف 

 - های مشابه نیزمواجهه با مشکالت یا چالش هنگام ،توانندها میعالوه بر این، شهر .کندرا ایجاد می های مقیاس

از طرف دیگر، . کنند همکاری با یکدیگر -مانند ضعف اقتصادی، نیاز به حمل و نقل عمومی کارآمد یا دفع ضایعات

های ستقل نقشکه شهرهای م هنگامی ،هستندنیز تارعنکبوتی های ناطق شهری چندمرکزی شبیه به شبکهم

 .باشندکاری مکمل سکونتی و  هایمحیط ها،د و پذیرای تسهیالت شهری، فعالیتکنناقتصادی مختلفی را ایفا می

یا همان « افزاهمهای شبکه»نوع را به دو های شهری شبکهنیز  (1331) سالون و کامانی، هابین شبکه مانند تفاوت

توانند در مناطق شبکه می. اگر چه هر دو نوع کنندبندی میطبقه وتیمکمل یا همان تارعنکبهای شبکهانجمنی و 

در ارتباط خاص با مناطق شهری چند تار عنکبوتی رسد که شبکه تشکیل شوند، به نظر میشهری چند مرکزی 

بر تمایز د اما مکمل بودن، عالوه ندر فواصل دورتر نیز اتفاق بیفتتوانند ، میانجمنیهای زیرا، شبکهمرکزی هستند. 

 پوشانی بازارهای تقاضا را نیز با خود دارد. های اقتصادی، ضرورت همنقش
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حاصل  های بیرونیصرفه)و و مکمل بودن  مشارکت هچگون»پاسخ داده شود این است که  الی که بایددومین سؤ      

برای ارائه را و هدفمند ( باید در متن و محتوای مناطق شهری چند مرکزی تفسیر شوند تا چارچوبی معنادار شده

اس کالن مناطق شهری چندمرکزی توجه این پژوهش بر روی شبکه در مقی کهاز آنجایی آورد؟تجزیه و تحلیل فراهم 

سلسله  معموال به صورتتمایالت مدیریت عمومی در نتیجه، منظور از همکاری، همکاری بین شهرها است.  است.

در  ها، رویکردمختلفمسایل فضایی  های اخیر، برای حلوجود، در سالاین شوند. با میسازماندهی قلمرویی  یتبمرا

افزایش مسایل فضایی، حکمروایی باید  ، باعالوه بر اینشود. اداری اجرا می و در بین چندین شبکه گوناگونسطوح 

ان یافته ذی های عمومی، خصوصی و سازمگروه دخالت و مشارکتاین امر نیازمند شود. میجایگزین مد حکومتی 

ندگی های فضایی و ظرفیت های زصالحیتبا های مختلف رو مسایل مختلفی را که اتحادیهنباشد، از اینفع می

 .(Boelens, 2000: 314) گیردبر می مختلف فرا می خواند، را در

نی در منطقه تأکید گیری ظرفیت سازمالبر ضرورت شک بین شهرها، همکاریبا نگاه از این منظر، تمرکز بر روی       

ای از میان یک چارچوب کم و بیش حقوقی از همکاری، گفتگو و ایی به منظور توسعه هماهنگ منطقهتوان –دارد

 داشته باشدهای خصوصی و عمومی را با خود ای که جمع بسیاری از شراکتسازی به دنبال منافع منطقهتصمیم

(Meijers et al, 2003) . استهایی به استفاده و کارکرد چنین چارچوب وابسته ،مکنم های بیرونیصرفهاین .

انسجام ضروری شبکه را برای ترکیب وابستگی  نیازمند سطح باالتری از تعامالت درونی است تا افزاییهمترتیب، بدین

تار رف(. به عالوه بازیگران باید مایل و قادر به تنظیم Capello et al, 1993: 48) کند داخلی بیشتر، حاصل

چنین قلمرو  باید، افزاییهماجتناب است. برای توسعه قابل غیردر این چارچوب آزاد  هایرفتارای باشند. شبکه

 .   محدود گرددی چند مرکزی در مناطق شهر رفتارهایی

د. کنمشابه اشاره می بین دو یا چند فعالیت یا مکان نسبتاً پیوندل بودن به ماهیت خاص ، مکمهریدر مناطق ش     

های های اقتصادی چون خدمات بازرگانی یا تسهیالت شهری چون آموزش، فرهنگ و مراقبتها شامل فعالیتفعالیت

نظر به اینکه، ند. نکهای مسکونی اشاره میهای کاری یا محیطها از طرف دیگر به محیطشوند. مکانمی پزشکی

شهرها در سطح کالن یکدیگر را کامل  توان گفتمیهد، دها در شهرها رخ میسازند و فعالیتها شهرها را میمکان

باید دو پیش ها آنستقیم شهرها( مکمل یکدیگر باشند، مبه طور غیر ها )یاها و مکانفعالیت اینکه . برایکنندمی

 :شرط مهم را در ارتباط با عرضه و تقاضا ایجاد کنند

 ؛باشداز یکدیگر متمایز ها ها و یا مکانباید در عرضه فعالیت 

 همپوشانی داشته باشند.با یکدیگر ها باید ها یا مکانجغرافیایی تقاضا برای این فعالیتهای بازار 

توانند از مزایای عملکردهای مختلف شهر دیگر بهره ها در یک مکان میدر این حالت، شهروندان و شرکت       

 بسازندنطور بازار تقاضای بزرگتری را در منطقه تر شوند و همیتوانند در آینده تخصصیگیرند. این عملکردها می

(Meijers, 2005: 70بدین .)تر و ای متنوع، بزرگتوانند از مجموعهها، شهروندان و گردشگران میترتیب، شرکت

مل بودن های کاری و مسکونی بهره گیرند. به عبارت دیگر، مکتر و گوناگون از تسهیالت شهری، محیطتخصصی

کسی  (، اولین1356) نشود. اولمفضایی منجر میاغلب به تعامالت این امر  تجمع دارد. هایبا صرفهپیوند محکمی 

کند که مکمل بودن توضیح اصلی برای توسعه ، استدالل میکندکه مکمل بودن را به عنوان تمایز توصیف می

بر  رها در مناطق شهری چندمرکزیکند که روابط بین شهنیز بیان می (1335) ، باتنهمچنینتعامالت فضایی است. 

به مکمل بودن  ه( یا آستانه تقاضا. با این حال،)آستان مبنای عملکرد مکمل بودن ساخته شده تا بر مبنای فاصله

کند که شان میخاطر ن (1356) ن، اولم(1381) . به دنبال استوفرتعامالت فضایی کافی نیستبرقراری برای تنهایی 
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در تعیین وجود یا عدم تعامل  های تعاملگر تقاضا( به خوبی نقش هزینهله)منابع مداخ گرهای مداخلهنقش فرصت

ند. سازرا آشکار می مکملروابط  گیریشکلفضایی ناشی از مکمل بودن است. بنابراین، تعامالت فضایی تنها بخشی از 

 :شودمیدر مناطق شهری چند مرکزی به طریق زیر ایجاد  هم افزاییدر مجموع، 

 

 

 

 

 
 Meijers. (2005)با استخراج از  منبع: نگارندگان

 تحقیق:  روش

تحلیلی بهره  -افزا در منطقه، از روش توصیفیل توسعه همافزایی، برای تحلیبا توجه به ماهیت هماین پژوهش       

های مرکز آمار، اسناد، ههای مورد نیاز نیز از دادای بوده و دادهها به صورت کتابخانهروش گردآوری داده. گرفته است

افزایی افقی یا ظرفیت سازمانی، روش مطالعه، با در بخش اول، برای تحلیل هماند. مقاالت و قوانین کشور اخذ شده

( ظرفیت 1333) مبتنی بر استدالل و تحلیل است. ون در برگ و همکارانشبیشتر های خاص آن، توجه به ویژگی

های جدید و توسعه و اجرای یک مه بازیگران درگیر، و کمکشان برای تولید ایدهتوانایی شرکت کردن ه»سازمانی را 

کند. او و تعریف می« های اساسی و خلق شرایطی برای توسعه پایدارسیاست طراحی شده برای پاسخ به توسعه

هند که در این دهمکارانش، چارچوبی نظری متشکل از هفت معیار را برای تحلیل و توسعه ظرفیت سازمانی ارائه می

های راهبردی، رهبری، بخش برای تحلیل از آن استفاده شده است. این معیارها عبارتند از: سازمان اداری، شبکه

 (. Berg et al, 1999) اجتماعی، حمایت سیاسی، حمایت اجتماعی -انداز و راهبرد، شرایط اقتصادیچشم

های اشتغال از تحلیل تناظری های اقتصادی شهرها بر پایه دادهدر بخش دوم، مقاله برای تحلیل تمایز بین نقش       

های گیرد. استفاده از این تکنیک در علوم اجتماعی جدید نیست و زمان زیادی است که برای تحلیل دادهبهره می

 (. با این Hill, 1974; Benzecri, 1992; van der Heijden et al, 1989) شوداکتشافی از آن  استفاده می

 ,Meijers) های اخیر، برای سنجش مکمل بودن در مناطق چندمرکزی به کار گرفته شده استوجود، تنها در سال

پیشگامانه خود برای اولین بار، این تحلیل را برای پی بردن به مکانیسم هم افزایی  ( در مطالعه2115) (. میرز2005

نیز، از این روش برای تحلیل تطبیقی روابط مکمل در در منطقه رانشتات ارائه کرد. پس از وی، مطالعات دیگری 

 (.Cowell, 2010; Franz et al, 2010) اندمناطق شهری چندمرکزی استفاده کرده

های جدول یا ماتریس به وسیله نمایش ها و ستونپیوندی بین ردیفتناظری، تکنیکی برای تحلیل هم تحلیل      

هایی با توزیع همگن مانند نقاطی ک فضای اقلیدسی دو بعدی است. خوشهها مانند نقاطی در یها و ستونردیف

هایی که توزیع خیلی ناهمگنی شوند که در فضای دو بعدی تحلیل نزدیک یکدیگر قرار دارند، و خوشهنمایش داده می

از این تکنیک اغلب به عنوان (. اگرچه (1334) ( و کلوسن1331) گریناکر) رند، دور از هم قرار خواهند گرفتدا

کند های پیچیده استفاده شده، اما همچنین تحلیل، عددی آماری را فراهم میابزاری برای امکان توضیح فضایی داده

2دهد. این عدد آماری، اینرسیکه میزان تمایز را در نقش اقتصادی گروهی از شهرها توضیح می
-مجموع نامیده می 

                                                           
2
اینرسی مجموع، معیاری است  که میانگین  .شودکه در تحلیل تناظری بدین نام خوانده می همان واریانس استتر و ریاضی، اینرسی به بیانی ساده.  

هر کند. بنابراین دهد. به عبارتی دیگر میزان پراکندگی را نسبت به مختصات میانگین بیان میها را نشان میواصل بین مختصات نقاط و میانگین خوشهف

 بیشتر باشد، میزان اینرسی مجموع بیشتر خواهد بود.فاصله نقاط به توده مرکزی)میانگین(، چه 

 شبکه انجمنی

 شبکه تارعنکبوتی

 هم افزایی افقی یا مشارکت 

 هم افزایی عمودی یا مکمل بودن

 ظرفیت نهادی

تمایز در نقش اقتصادی 

شهرها

                           
 

 همپوشانی بازارهای عملکردی
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تعداد  -1مطالعه حاضر برابر است با؛  )در ل حصول برابر با چند بعدی بودن مسئله استشود. باالترین اینرسی قاب

متفاوتی را در منطقه ایفا کنند. به  شهرها(. این بیشینه زمانی حاصل خواهد شد که همه شهرها نقش اقتصادی کامالً

ها صفر خواهد بود. اینرسی مجموع آنمشابهی را ایفا کنند،  های اقتصادی کامالًهمین ترتیب، زمانی که شهرها، نقش

گاه حاصل نخواهد شد و فاصله زیادی با اینرسی مجموع بیشینه خواهد داشت. عددی بیشینه هیچ در واقعیت، ارزش

در واقع، دستیابی به ارزش بیشینه به طور ضمنی تنها زمانی حاصل خواهد شد که به عنوان مثال، همه مدارس در 

ها در شهر دوم و همه خدمات درمانی در شهر سوم اتفاق بیفتد. به عبارتی سوپرمارکت یک شهر واقع شوند، همه

 دیگر، بخش بزرگی از اشتغال شهرها، غیرقابل مبادله است.

 :های تحقیقیافته

در حال  شود.تر میشهر اصلی استان مازندران و چندین شهر متوسط و کوچک 8مطالعه، شامل  موردمحدوده       

فته نشده است. برای اولین بار در رتمامی اسناد فرادست هیچ مرز مشخصی برای این محدوده در نظر گحاضر در 

این منطقه، به عنوان سیستمی به  ،وری سرزمینطرح تهیه شده توسط مهندسین مشاور ستیران به نام طرح بهره

ای گیالن و مازندران، این ح منطقهن نگردید. پس از آن در طرشد اما محدوده مشخصی برای آن تعیی نگاهیکپارچه 

ها به عنوان سیستمی مرتبط با یکدیگر در نظر منطقه شامل شهرهای ساری، بابل و قائمشهر و مراکز در تعامل با آن

در مطالعات طرح  سفانه در این طرح نیز محدوده دقیقی برای این مجموعه شهری تعیین نگردید.شد، اما متأگرفته 

های سطوح باالتر  به تقویت این مجموعه برای پذیرش نقش در سطحی کالن(، نیز 1141) ینمقدماتی آمایش سرزم

اطالعات و آمار دقیق در حد بنابراین در این تحقیق با توجه به کمبود امکانات و زمان و به دلیل نبود  .شوداشاره می

مجموعه شهری منطبق بر آن در نظر  نظر گرفته شده و مرز ها، محدوده بخش به عنوان کوچکترین واحد درآبادی

، را در مازندران درصد از سهم اشتغال استان 5551، بیش از نفر 1616461این مجموعه با جمعیت  .شودمیگرفته 

، های جغرافیای فیزیکی منطقهویژگیبررسی  دهد.درصد مساحت استان به خود اختصاص می 15مساحتی کمتر از 

های مرکزی استان با که بخشم در یک منطقه شهری چندمرکزی است. به طوریهای الزشرطحاکی از وجود پیش

گیری های اصلی چهارگانه، فواصل زمانی و فیزیکی مناسبی را برای شکلهای ارتباطی در پیرامون هستهخلق زمینه

قوانین  یدر زمره که آن را( 1141، 11؛ طرح آمایش استان مازندران، شماره 1141)لطفی،  انددادهاین مناطق نشان 

به عنوان عاملی که شبکه مجاورت فضایی، همین ترتیب، به  دهد.( قرار می1335) ( و باتن1364) سرانگشتی گدس

تعامالت فضایی  کند، قدرت پیوند وتر میروابط محلی شکل گرفته را بین بازیگران اقتصادی و سیاسی منطقه پیچیده

قوت بخشیده است. تا آنجا که آستانه تقاضای مراکز شهری مهم استان  هریش بین شهری را در طول زمان بین مراکز

-پیامد این امر شکل به یکدیگر پیوند خورده و همبستگی عملکردی فعالیت و سکونت را در این منطقه موجب شد.

قیمت  شامل به عالوه تاثیرات مثبت این موقعیت فضاییعملکردی ارگانیک است.  -گیری یک نظام یکپارچه فضایی

 پایین زمین و نیروی کار، انسجام اجتماعی و پیشینه فرهنگی مشترک است.

، در دو مکانیسم مازندران مرکزیدر مجموعه شهری  افزاییهمدر این بخش، نتایج حاصل از تحلیل توصیفی        

 کز شده است. اول مرکید تحلیل، بر روی روابط مکمل متشود. به دو دلیل، بیشترین تأه میهمکاری و مکمل بودن ارائ

دیگر اینکه، ، در ادبیات توجه بیشتری بر روی روابط مکمل نسبت به مناطق همکارانه در این مناطق وجود دارد. اینکه

 انده، را مستعد و پذیرای این روابط در منطقه شناسایی کردمازندران مرکزیمجموعه شهری مطالعاتی نیز هستندکه 

تحلیل عمودی از  افزاییهمدر این بخش، برای سنجش (. 1141ن مازندران، ؛ طرح آمایش استا1141)لطفی، 

 تناظری بهره گرفته شده است.
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 . 1144، طرح آمایش استان مازندرانمنبع:  –موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه  -6شکل 

 :مرکزی مازندران کالنشهری منطقه در افقی افزایی هم نتایج تحلیل 

شود که منطقه به منظور ایجاد منافع جمعی، و غلبه بر مشکالت ناشی از افقی، زمانی حاصل می افزاییهم       

گیری یک هویت یکپارچه مستلزم ظرفیت نهادی مناسب برای شکلاین امر، منافع محلی با یکدیگر همکاری کنند. 

اولین رکن رو، از این برد.از آن رنج می شرطی که این منطقه به عنوان یک معضل و کمبود، به شدتسیاسی است. 

برای برای گسترش ظرفیت سازمانی منطقه، تعریف چارچوب سازمانی و نقش بازیگران مختلف در این چارچوب است. 

-اهنگ و در یک همای باید نسبت به مسایل هماجرای یک ساختار اداری مناسب، نهادها و مسئولین محلی و منطقه

اقتصادی در  -های مختلف به عنوان یک منطقه یکپارچه فضاییرچه منطقه مورد نظر در طرحاگ .اندیشی عمل کنند

اه در نظام کنونی به عنوان گنظر گرفته شده، اما با توجه به نبود جایگاه تعریف شده این مناطق در ساختار دولت، هیچ

این امر سبب  .(1145، همکاران عسگری و) شناخته نشده استدارای هویت واحد و یکپارچه « سیس حقوقیتأ»یک 

و در  ذشته افتراق بیشتری را تحمیل کنندشده تا ساختارها و نهادها به لحاظ فضایی و عملکردی در طی دو دهه گ

های عمومی گذاریایهرماستانی، جذب جمعیت و س منابعبرای جذب بیشتر  را رقابت بین سطوح محلی ،نتیجه

بنا به پیشنهاد  48در سال  .شوند در قلمرو فضایی همکاری و هماهنگی سیاسیگیری لو مانع از شک دتشویق نماین

ریزی، توسعه و عمران گیری در امور برنامهبه منظور هماهنگی و تصمیم»ریزی کشور، سازمان مدیریت و برنامه

های کالن، در کلیه ها و خط مشییاستها، سها در چارچوب برنامهها و هدایت و تصویب طرحها و نظارت بر آناستان

نامه این آیین اگرچه های تخصصی به تصویب رسید.ریزی و توسعه استان و کارگروهنامه شورای برنامهآیین« هااستان

 وران در استان کمک کندهای متقابل مسئولین و بهرهکنشهای مشترک و برهمگیریجهتتوان در پیشبرد را می

های بخشی و ساختار کمیسیونی شورای به علت نگرش اوصاف هنوز با این. (1144 ن مازندران،)طرح آمایش استا

-بابل -جایگاه شهرهای آمل

ساری در استان  -قائمشهر

 مازندران
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و باعث به  های مختلف در استان برای مسئولین آن، روشن و موجه نیستوظایف کارگروه ریزی و توسعه استان،برنامه

 کالبدی شده است. -اییاجتماعی و فض -های اقتصادیهایی در پیوند حوزهو نارساییوجود آمدن تناقض

شود. بلکه تمامی ریزی سنتی نمیمحدود به امور مدیریت محلی و فرایندهای برنامه ظرفیت سازمانی، مشخصاً      

ثر بر مدیریت نهادها و کنشگران مؤ از این منظر، .گیردا به همان اندازه در نظر میبازیگران خصوصی و عمومی دیگر ر

-دسته نهادهای حکومتی 8ها به با توجه به حیطه مسئولیت، اهداف و ماهیت آن توانیرا م مازندران مرکزیمنطقه 

غیردولتی، بخش خصوصی تقسیم کرد. در سطوح مختلف مدیریت عمومی منطقه دارای وجوه  -عمومی، عمومی

اختیارات الزم،  فقدان باشند، ماهیت و حیطه اختیارات و نوع روابط خیلی تعریف شده نبوده و غالباًاشتراک نیز می

گردد. با نماید که این امر منجر به ناکارآمدی سیستم میبوروکراسی را افزایش و حل مسائل مردمی را فرسایشی می

این کار اعطای  یباشند. الزمهفاقد اختیارات حاکمیتی می نقش حاکمیتی دارند اما عمالً وجود اینکه مدیران ذاتاً

ها و عالئق مدیران و نه ترتیب مدیریت عمومی در سطح محلی تابع سیاستدینهاست. بتر به آناختیارات وسیع

حل مناسب واگذاری اداره امور عمومی در سطح محلی به گردد. در این حالت راهاصول و چارچوب مشخص تدوین می

 ایش استان،)طرح  آم باشدهای محلی میها تا حد حکومت)شورا( و اعطای اختیارات مشخص به آن منتخبین مردم

دولتی و بخش خصوصی جایگاه مناسبی را در این غیر -توان انتظار داشت تا نهادهای عمومیرو، نمی. از این(1144

فقدان و یا ضعف جایگاه ذاتی و ارتباطی نهادهای نمایندگی شهروندی و نیز نهادهای انتفاعی و چارچوب بدست آورد. 

از یک  مشهود است. این خأل صی و خصوصی در چارچوب مذکور کامالًای، تخصهای مردمی، حرفهغیرانتفاعی بخش

های غیردولتی است و از سوی های شهروندان و بخشهای رسمی ابراز مطالبات و خواستهسوبه مفهوم خال مکانیسم

کومتی نهادهای دولتی و ح های اعمال نفوذ و غیرشفاف برگیری و تقویت روابط غیررسمی و کانالدیگر منجر به شکل

 شود.می

های کلیدی ها نیازمند هماهنگی بیشتری هستند. رهبری شبکه توسط اشخاص و سازمانعالوه بر این، شبکه        

های درگیر الزم و ضروری است. های گروههای موجود و جدید و هدایت تالشهای شبکهبرای استفاده از پتانسیل

های محلی عالوه بر وظائف اصلی، مسئولیت امور رفاهی، که حکومت دهدتجربه نظام اداری کشورهای دیگر، نشان می

ریزی محلی به ویژه مدیریت شهری، را نیز خدمات اجتماعی، خدمات آموزشی، اقتصاد محلی، سالمت عمومی و برنامه

ارشد  است که مدیران و حتی مدیر حالیرآمدی بیشتری برخوردارند. این دردار بوده و به همین دلیل از کاعهده

تمامی عناصر ساختار قدرت به  در واقعهای استان برخوردار نیستند. استان از اختیاران گسترده برای حل پیچیدگی

جز نمایندگان مجلس، انتصابی بوده و تابع قدرت مرکز هستند. در چنین ساختار مدیریتی مدیران از اختیارات الزم 

ز مرکز کسب اجازه نمایند. نمایندگان مجلس بیشتر منافع و بایست جهت انجام هرکاری ابرخوردار نبوده و می

دهند و برای حل مشکالت و کسب امتیازات محلی قدرت ای را بازتاب میهای سطح محلی و یا خرد منطقهخواسته

 گیرند.خود را به کار می

مشترک است که بتواند انداز و راهبردی ترین عوامل در تقویت ظرفیت سازمانی، تدوین چشمیکی از مهم         

تر کند. در نتیجه، های مختلف محکمهای شهری اتخاذ شده را در جنبهوابستگی بین نهادها، ساختارها و سیاست

بیشتر منطقه و جلوگیری از تناقض و ناسازگاری در  ف و راهبردها را به سوی یکپارچگیانداز توسعه باید، اهداچشم

انداز توسعه استان، توجه مستمر رح آمایش استان مازندران و تدوین چشمها، هدایت کند. تهیه طسازیتصمیم

ها و قلمروهای مجموعه شهری کشور در یک دهه اخیر و ریزان به موضوع محدودهگذاران، قانونگذاران و برنامهسیاست

ثر در این مات مؤه اقداهای مجموعه شهری از جملشهری در قالب تهیه طرحریزی مناطق کالنرسمیت یافتن برنامه
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چه بیشتر منطقه باز  مسیر باشد که راه را برای کاهش تناقضات و ناسازگاری بین مسئولین و همکاری و هماهنگی هر

شهری به ورزی برخی مسئولین را برای تعریف مناطق کالنها و غرضگیریتوان جبههبا این وجود، می خواهد کرد.

-س، با توجه به چندمرکزیتی بودن منطقه و رقابت بیشتر بین شهرهای همشدت در منطقه مشاهده کرد. بر این اسا

ای جلوگیری از این مسایل، تعهدات اجرایی را برای ساختارها بربیش از دیگر مناطق باید  های سیاسی، حمایتاندازه

ستفاده مشترک از برای ایجاد و انیاز اجتماعی و ضرورت اقتصادی  به وجود آورد.اجرایی منطقه  -و نهادهای اداری

اهمیت مشارکت در شبکه را برای سیسات زیربنایی و خدمات عمومی در نتیجه تراکم فضایی جمعیت و فعالیت، تأ

ها های اعتماد و احترام برای ادامه همکاریگیری پایهتواند یکی از اهداف اولیه برای شکلشهرها باال خواهد برد و می

در ای تقویت خواهد نمود. ها را به سوی رفتارهای شبکهی ناشی از آن قطعا نگرشهای اقتصادباشد. این امر و بازده

 شده است.، تقویت احساس نیاز به مدیریت یکپارچه و مشترک در میان مردم و نهادهای مسئولهای اخیر، سال

یک لحظه کار  اما تعیین کیفیت آن در افقی در منطقه نسبت به دو دهه اخیر بیشتر شده است هم افزایی مسلماً

 مشکلی است.

 :مازندران مرکزیدر منطقه شهری عمودی  افزاییهممکمل بودن یا نتایج تحلیل 

عمودی و روابط  افزاییهمگیری ای مستعد برای شکلرا منطقه مازندران مرکزیمنطقه ، برخی از مطالعات       

بر این اساس، در این اند. عملی قوی ارائه شده بدون توجیه تجربی یارا اند. اما این مفروضات نظر گرفته مکمل در

زمانی حاصل  ،شبکهعمودی یا مکمل بودن در  افزاییهمای تجربی برای آن ساخته شود. بخش سعی شده، تا پایه

پوشانی ی که باید در منطقه لحاظ شود، همشرطخواهد شد که دو شرط مهم در منطقه فراهم شود. اولین پیش

گیری تعامالت، ی و بازارهای جغرافیایی تقاضا در بین شهرها است. معیار بعدی برای شکلمناطق شهری عملکرد

برای شهروندان منطقه ارائه  باشد که شهرهامیهای کار و سکونت نقش اقتصادی، تسهیالت شهری و محیط تمایز در

شود. کید میرهای منطقه تأز در نقش اقتصادی شهتمایشرط دوم؛ دلیل بر پیش سهبه پژوهش حاضر، در  دهند.می

کند و بالعکس، های کاری و تسهیالتی هستند که شهر عرضه میزیرا از طرفی نقش اقتصادی شهر، نمایانگر محیط

سازند. از طرف دیگر، با توجه به رابطه مکمل بودن و تقسیم وظایف بین های کاری نقش اقتصادی شهر را میمحیط

نکته  دهد.الن نقش اقتصادی شهرها، کیفیت مکمل بودن را بهتر نمایش میشهرهای اصلی، تمرکز بر روی سطح ک

، و در نظر گرفتن  مازندران مرکزیبا توجه به فواصل زمانی و فیزیکی اندک بین مراکز اصلی منطقه شهری آخر اینکه، 

عیین نقش برای ت نماید.، این موضوع بدیهی میهای مختلفآن به عنوان یک منطقه شهری یکپارچه در طرح

های مختلف استفاده شده که از پایگاه آماری سرشماری عمومی نفوس و های اشتغال بخشاقتصادی شهرها، از داده

 . (1 جدول شماره). اندحاصل شده 45-65مسکن در سه دوره 

 

 

 

 

 

 

 

 



  6434/ زمستان 61ای/ سال چهارم/ شماره ریزی منطقهفصلنامه برنامه

 

34 

6433، 6433، 6413ها در سال توزیع جمعیت شاغل برحسب وضعیت شغلی به تفکیک شهرستان-6جدول   

 . 1165 -45منبع: مرکز آمار ایران، 

توضیح داده خواهد  مازندران مرکزینطقه شهری چندمرکزی در این بخش پراکنش نقش اقتصادی شهرها در م       

شاخصی به عنوان نسبت مکمل بودن تعریف ، مجموع منطقه در سه دوره زمانیبه منظور امکان مقایسه اینرسی شد. 

 111تعداد شهرها( ضرب در  -1) از نسبت بین اینرسی مجموع بر بیشینه اینرسی مجموع شود. این شاخص،می

مازندران  ل بودن منطقهمکمنسبت اینرسی مجموع و   را بر اساس نتایج تحلیل 2شماره جدول  شود.حاصل می

کند که نقش اقتصادی شهرها را در درون دهد. جدول به روشنی آشکار میشان مین 45-65در سه دوره   مرکزی

همگنی این روند در واقع،  های اقتصادی کاهش داده است.ناهمسانی خود را در فعالیت ه در طی این سه دوره،منطق

 دهد.گیری روابط مکمل را در منطقه نشان میهای اقتصادی منطقه و در نتیجه کاهش پتانسیل شکلفعالیتبیشتر 

33-13نسبت اینرسی مجموع و مکمل بودن در سه دوره  -4جدول   

 

 

 

 

 1132یافته های تحلیلی تحقیق، منبع: 

ا به ی متغیرهنمایش گروهارتباط بین دو یا چند متغیر گروهی را به وسیله توان میاین تکنیک با استفاده از       

ها با روهکه گ است(. خروجی آنالیز تطبیقی چنین Clausen, 1998: 2) تحلیل کرد عنوان نقاط در فضای دو بعدی

 هرستانش
کشاورز

 ی

استخراج 

 معدن
 صنعت

تامین 

برق و 

گاز و 

 آب

ساختما

 ن

بازرگانی؛ 

رستوران و 

 هتلداری

حمل و نقل 

انبارداری و 

 ارتباطات

خدمات مالی، 

ملکی،  بیمه

حقوقی و 

 تجاری

خدمات 

عمومی 

اجتماعی 

شخصی و 

 خانگی

فعالیت های 

نامشخص و اظهار 

 نشده

 13سال 

 8161 28851 451 1111 8662 5411 1232 6313 121 14241 ساری

 2811 21253 113 8261 5581 8321 116 6846 61 81415 بابل

 1111 15161 821 2313 8488 5211 33 5666 31 21811 آمل

 1835 11343 851 2814 2131 1135 863 4615 11 21431 قائمشهر

 33سال 

 1341 21531 2118 5514 12111 11253 2156 12614 1118 24312 ساری

 2114 13611 1341 1883 16141 4818 861 11612 211 81185 بابل

 1141 11113 1524 5611 18131 3116 212 12131 242 28181 آمل

 132 18221 1186 8111 4163 1188 411 3112 231 11318 قائمشهر

 33سال 

 2842 18138 6121 18584 21555 13888 1115 14143 124 12843 ساری

 1311 26185 8111 15522 26261 21451 311 21536 121 15655 بابل

 1142 11511 1115 11834 21181 11156 553 14441 688 22211 آمل

 1238 14145 2141 3561 18511 4446 1111 11215 515 11516 قائمشهر

1145 1115 1165 ---- 

 شهر اصلی 8اینرسی  15134 15141 15183

 شهر اصلی 8کمل بودن نسبت م 152 251 156
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با  هاییکه گروهی یکدیگر هستند، در حالیتوزیع مشابه به عنوان نقاطی نمایش داده خواهند شد که در همجوار

این است که به لحاظ گرافیکی  تناظرییکی از مزایای اصلی تحلیل گیرند.دور از یکدیگر قرار میمتفاوت  هایتوزیع

ی حاضر، های پیچیده احتمال خواهد داشت. در مطالعهتری از جدولتتفسیر راحدهد، بنابراین روابط را نمایش می

دو محور با تالقی  (1شماره  )شکل دهدهای اقتصادی را نمایش می، ارتباط بین شهرها و فعالیتبعدی  نمودار دو

 کنند.  شهر را مقایسه می 8 دهند، که میانگین مختصات( را نشان می151)یکدیگر مبدأ 

شهرها کم و بیش  دو شهر نزدیک یکدیگر واقع شوند، بدین معنی است که نقش اقتصادی 1 شماره شکلر اگر د       

های اقتصادی که در کند. فعالیتهای اقتصادی به طور ضمنی اشاره میباشد. شرایط مشابه به فعالیتمشابه هم می

های نی دارند. توضیح فاصله بین شهرها و فعالیتیکسا نمودار نزدیک یکدیگر قرار گیرند، بین شهرها نیز توزیع نسبتاً

اند. های اقتصادی در فواصل کای اسکوئر تعریف شدهکه مختصات شهرها و فعالیتتر است. از آنجاییاقتصادی پیچیده

های اقتصادی به دهند، و از طرف دیگر، همه فعالیتثیر قرار میا مکان فعالیتی اقتصادی را تحت تأهمه شهره

های به یکدیگر نزدیک خواهند شد وقتی ارزش کند. به طور کلی، شهرها و فعالیتیک شهر کمک میموقعیت 

مشاهده شده برای این جفت نقاط در جدول از آنچه مورد انتظار بوده، بزرگتر باشد. فاصله زیاد خواهد شد وقتی 

های اقتصادی حات، فقط آن فعالیتتر شدن توضیارزش مشاهده شده، کمتر از ارزش مورد انتظار باشد. برای روشن

های اقتصادی که به این ارزش اند. فعالیتکنند، نشان داده شده% ارزش اینرسی مجموع را تبیین می1که حداقل 

-شهر با توزیع کلی همه فعالیت 8ای دست نیافتند، یا تعداد شاغلین اندکی دارند، یا پراکنش این فعالیت در آستانه

 مشابه است.های دیگر در منطقه 

 
 های اقتصادی در مجموعه شهری مازندران مرکزیهمبستگی شهرها و فعالیتنمودار  – 6 شکل 

های اقتصادی مشابهی ها و نقشفعالیت دهد، شهرها نسبتاًنشان می 45در سال  هانتایج به دست آمده از تحلیل      

نسبت به دیگر  ،ی در نمودار بیانگر این است که این دوهای قائمشهر و سارنزدیکی شهرستان .اندرا به عهده گرفته

های فعالیتی و ارتباط گروه ،کنند. خارج از پیوند شهرها نسبت به یکدیگر، نمودارتر عمل میها شبیهشهرستان

توان نقش غالب هر شهر را در هر بخش تشخیص داد. شهر وسیله میگذارد. بدینها را نیز به نمایش میشهرستان

Amol                                                          آمل 
Babol                                                         بابل

Ghaemshahr                                       قائمشهر
  
Sari                                                       ساری     

   Agri        کشاورزی، شکار و فعالیت و خدمات مرتبط
       Mine استخراج معدن
 Ind صنعت ساخت

 Sup تامین آب، برق و گاز
             Con ساختمان

 Bus داریبازرگانی؛ رستوران و هتل
 Tran ونقل، انبارداری و ارتباطاتحمل

 Fin ملکی، حقوقی و تجاری خدمات مالی، بیمه
 Serv یو خانگ یشخص ی،اجتماع ی،خدمات عموم

 Others های نامشخص و اظهار نشدهفعالیت
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ملکی، حقوقی  ی، و همچنین خدمات مالی، بیمهو خانگ یشخص ی،اجتماع ی،خدمات عمومی  در خدمات به ویژه سار

 توان در این مورد دور از نظر نگاه داشت. اینکشد. مرکزیت اداری شهر ساری را نمیو تجاری برتری خود را به رخ می

بابل، در کشاورزی، موقعیت  دهد.به خوبی نشان می مین خدمات آب، برق و گازموضوع، نقش شدید آن را در بخش تأ

کند. مقایسه تعداد شاغلین در بخش کشاورزی برای مناسب خود را نسبت به شهرهای دیگر به وضوح نمایان می

کند. به عالوه نقش غالب بخش ساختمان های نمودار را به راحتی ثابت میهای دیگر، یافتهشهرستان بابل و شهرستان

های مکانی آمل، این شهرستان را در بخش توان به این شهرستان افزود. جای تعجب نیست، که پتانسیلیرا نیز م

به عالوه، شروع یکی از محورهای اصلی استان و کشور در امتداد این ای خود نشان دهد. صنعت برتر از رقیبان منطقه

هتلداری، و حمل و نقل و انبارداری  نیز شهرستان، موقعیت آن را برای تخصص در بخش بازرگانی، رستوران و 

های همجوار مانند سوادکوه، و افزایش داده است. شهرستان قائمشهر توانسته با دسترسی مناسب  به معادن شهرستان

های اقتصادی منطقه در فعالیتتر از دیگر مراکز معرفی کند. آالشت، خود را در بخش استخراج معدن تخصص یافته

و روندهای اقتصادی، توان فواصل زمانی ده ساله ه نمیارای نوسانات متفاوتی بوده است. اگرچطول سه دوره د

تواند مانع از تخصص یافتن اجتماعی و سیاسی کشور را در این نوسانات نادیده انگاشت، با این وجود، این موضوع می

ز این شده است تا تغییرات مشاهده شده در این امر، مانع االگوی اقتصادی خاص و ساختار یافته در بین شهرها شود. 

در منطقه شهری  افزاییهمطول سه دوره به روشنی قابل تفسیر باشد. در بخش بعدی، الزاماتی برای گسترش 

 شود.ارائه می مازندران مرکزیچندمرکزی 

 : گیرینتیجه

افزایی، ها و عناصر شبکه و مفهوم همتحقیق حاضر، سعی داشته تا با مروری بر ادبیات مرتبط، و تشریح ویژگی      

ریزی و توسعه مناطق شهری چندمرکزی نشان دهد و از این طریق، چارچوبی را برای سنجش و نقش آن را در برنامه

-دهند که مناطق شهری چندمرکزی میبیابد. مطالعات نشان می مازندران مرکزیکاربست آن در منطقه چندمرکزی 

م همکاری، مکمل بودن و اثرات بیرونی مثبت، عملکرد اقتصادی خود را در شبکه بهبود توانند از طریق سه مکانیس

-های الزم برای شکلدهد، پایهافزایی در منطقه نشان مینتایج تحلیل همافزایی الزم را حاصل کنند. بخشند و هم

تقویت شده  ندران مرکزیمازگیری هرچه بیشتر روابط و پیوندهای افقی بین ساختارها و نهادهای منطقه شهری 

ای افزایش داده است. ایجاد ساختارهای رسمی و را در محیط منطقه« افزایی افقیافزایی و همهم»رو است و از این

های بخشی، های الزم در زمینه سیاستها و همکاریتمرکززدایی از ساختارهای اداری در کشور برای هماهنگی

های شهری در دهه اخیر، منجر به ریزان پیرامون مفهوم مجموعهران، برنامهگینظران، تصمیمهمچنین توجه صاحب

ه نظر ارتقا ظرفیت سازمانی منطقه نسبت به گذشته شده است. با این وجود، ظرفیت سازمانی منطقه هنوز محدود ب

طحی و تمایل سیاسی و اجتماعی برای پذیرش، توسعه و اجرای حکمروایی چند سرسد. چارچوب سازمانی و می

چندعاملی در مقیاس منطقه باید تقویت شود تا شراکت تمامی بازیگران و سطوح مختلف در توسعه یک منطقه 

های ای منجر شود که این امر مستلزم گامانداز منطقهتواند به ارتقا یک چشمرقابتی را شکل دهد. ارتقا این دو بعد می

های خصوصی و عمومی برای بتواند به همکاری منعطف بخشکوتاه اما فرایندی بلندمدت برای مشارکت است تا 

-های کوچک مقیاس، میهای مناسب بینجامد. توافق بر سر اهداف و پروژهریزی در مقیاسمواجهه به مسایل برنامه

اجرایی شهرها تقویت و  شرایطی را برای بهبود روابط  -های اداریتواند حس تعهد و احترام دو طرفه را بین سازمان

 افزایی افقی در منطقه بیش از پیش فراهم کند.همکارانه و هم
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ها، کند. نتایج تحلیلهای اقتصادی شهرها در منطقه تمرکز میها بر تمایز نقشدر مورد مکانیسم دوم، بررسی      

ات های صنعت، کشاورزی، معدن، ساختمان و ادارگرایی محلی در بخشگیری نوع محسوسی از تخصصحاکی از شکل

درصد  51دهه،  2های اقتصادی در سطح کالن در طول عمومی است. با این وجود، میزان مکمل بودن در نقش

های عمومی، رقابت کاهش یافته است. دلیل اصلی این کاهش، را باید درگستره وسیع کنشگران و ادارات و سازمان

آور برای اجرای آن جستجو کرد. به عالوه ت الزامای و تعهدااندازی منطقهتاریخی بین شهرهای منطقه، و فقدان چشم

به نظر توان، کاهش وابستگی شهرها به سوی منابع عرضه و تقاضای مناطق بیرونی را نیز به این دالیل اضافه نمود. می

تواند عواید زیادی را به لحاظ هم افزایی در ای در مناطق شهری چندمرکزی میرسد، توسعه ساختار شهری شبکهمی

های مقیاس در روابط مکمل و نطقه حاصل کند از آنجایی که عناصر اصلی شبکه درونداشتی هستند منتج از صرفهم

شوند. بر همین اساس، انطباقی کامل های همکارانه که از طریق مشارکت در شبکه حاصل میافزا در فعالیتاثرات هم

-ای ایجاد منافع رقابتی در این گونه مناطق ضروری میخورد که کاربست آن را برافزایی و شبکه به چشم میبین هم

 سازد.

در مناطق چندمرکزی بزرگتر  -را  (2111؛ کوئل، 2111، 2115)میرز،  نتایج این مطالعه فرضیه تحقیقات دیگر       

بین  وسمعک ارتباط نسبتاًمبنی بر  -روهر، خلیج سانفرانسیسکو، املیا رومانا -مانند رانشتات، بلژیک مرکزی، راین

آید با بهبود های تحلیل برمیکه از یافتهکند. به طورییید میی این مناطق و میزان مکمل بودن تأظرفیت سازمان

محتمل برای  یابد. یکی از دالیلمنطقه کاهش می مکمل ظرفیت سازمانی مطالعه موردی، پتانسیل روابط عملکردی

ها را در ها عنوان کرد تا بتواند مرز و تفاوت بین شهردارینقشتوان تالش منطقه برای یکسان کردن این امر را می

افزایش دهند. بنابراین شهرها کمتر در این راستا ها را شهرستان مشارکت جمعیراستای اهداف منطقه کاهش و حس 

اما . ها کمتر گرددبر روی نقش و مزیت نسبی خود در منطقه تمرکز کردند که باعث شده روابط مکمل بین شهرستان

از طرفی این مطالعه تنها بر روی یک منطقه تمرکز کرده، بنابراین، انجام مطالعات تطبیقی دیگر بین مناطق شهری 

 یید این فرضیات مفید واقع شود. تواند در تأور در ادوار مختلف میچندمرکزی در درون کش
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