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Background: Early trends of decentralization and changes in information technology, 
transportation, and communications led to major structural changes in cities that led to the 
emergence of polycentric urban region (PUR). However, in recent years, polycentric urban 
development has become an important issue among urban researchers, geographers, planners, 
economists, and urban policymakers, and each has addressed and defined it from its own 
perspective. 
Objectives: The purpose of this study is to investigate the theoretical approaches of 
polycentricism and explain it from the perspective of related concepts and approaches to 
developing a conceptual framework that helps to understanding the spatial structure. 
Methodology: The research method was qualitative content analysis. The first step in this study 
was deriving operational concepts and definitions from theoretical discussions. It should be noted 
that research sources were reviewed based on the most authoritative global scientific database. In 
the second step, resource retrieval was performed based on keywords, title and abstract, and 
finally, in the third step, analysis and conceptual model were developed. 
Results: The findings of the analysis showed that the concept of polycentric can be explained 
based on the dimension of intra-urban and inter-urban geographical scale and the nature of 
analysis and prescriptive. Studies have also shown that the functional polycentric urban area is less 
well understood than the morphological. The morphological approach is based on population, 
activity, or employment, and the functional approach emphasizes on infrastructure networks, 
flows, and interactions between urban nodes as inter-city relationships, distance, daily traffic, and 
network activity. The distribution of flows in this approach can be one-way or two-way. Also, 
urban systems with spatial integrity of functional structure, may be unbalanced, or on the other 
hand, urban systems whit balanced performance may have weak or strong spatial integrity. 
Conclusion: For polycentric urban region, the four dimensions of analytical-descriptive research 
to show, measure, and determine the status quo of a spatial structure are a conceptual dimension 
for the spatial configuration of such a structure, the spatial dimension for the realization of an 
analytical conceptual dimension. Prescription and functional dimension and morphology are 
recognizable. 

Highlights: 
In the morphological Polycentric approach, the importance of centers is measured by their relative size, 
and in the functional multi-center approach, what matters is the spatial distribution of functions and the 
distribution of flows. 
Polycentricity development policies refer to a more balanced spatial distribution of economic activities 
between geographical units across a region or city, as well as higher levels of urban and regional 
boundaries. These synergistic spatial development strategies for urban clusters are considered. 
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 شهری، فضایی ساختار ها:کلید واژه
 منطقه چندمرکزی، شهر مرکزی، تک

 رکزیچند م چند مرکزی، شهری
 عملکردی و شناسیریخت

ای ونقل و ارتباطات منجر به تغییر ساختاری عمدهگرایشات اولیه تمرکززدایی و تغییرات در تکنولوژی اطالعات، حملله: ئبیان مس

های اخیر توسعه شهری چندمرکزی به در شهرها شد که ظهور مناطق شهری چندمرکزی را در پی داشته است. با این حال، در سال
است و هر کدام از دیدگاه گذاری شهری تبدیل شدهریزان، اقتصاددانان و سیاستحثی مهم بین محققان شهری، جغرافیدانان، برنامهب

  اند.و تعاریفی ارائه کرده خود به آن پرداخته

بط و رویکردهای این پژوهش با هدف  بررسی رویکردهای نظری مناطق شهری چندمرکزی و تبیین آن از منظر مفاهیم مرت هدف:

 آن انجام شد تا یک مدل مفهومی برای درک ساختار فضایی تبیین کند.

 یین شدهمشخص به مطالعه متون تع هاییفمفروض گرفتن تعر باکه طوریروش تحقیق تحلیل محتوی کیفی بود؛ به روش:

 شد.ریزی را شامل مینخست یعنی برنامهی استخراج شد که گام بر اساس مباحث نظریاتی عمل این مفاهیم و تعاریف پرداخت شد.
منابع تحقیق براساس معتبرترین پایگاه علمی جهانی مورد بررسی قرار گرفت. در گام دوم بازیابی منابع بر اساس کلید واژگان، عنوان 

 و چکیده انجام شد و نهایتاً در مرحله سوم تحلیل و چارچوب مفهومی تدوین شد.

نشان داد مفهوم چندمرکزی بر مبنای بعد مقیاس جغرافیایی درون و برون شهری و ماهیت تحلیل و های تحلیل یافته :هایافته

شناسی شهری چندمرکزی عملکردی نسبت به چندمرکزی ریختها نشان داد که منطقه تجویزی قابل تبیین است. همچنین بررسی
های شناسی بر پایه میزان جمعیت، فعالیت یا اشتغال است و رویکرد عملکردی بر شبکهکمتر درک شده است. رویکرد ریخت

ها تاکید شبکه فعالیتوآمدهای روزانه و شهری، فاصله، رفتعنوان روابط بینهای شهری بهها و تعامالت بین گرهزیرساختی، جریان
های شهری دارای یکپارچگی فضایی تواند یک طرفه یا دوطرفه باشد. همچنین سیستمها در این رویکرد میدارد. توزیع جریان

های شهری متعادل به لحاظ عملکردی ممکن است دارای ساختار عملکردی ممکن است، نامتعادل باشد و از سویی دیگر سیستم
 یف یا قوی باشند.یکپارچگی فضایی ضع

-توصیفی برای نشان دادن، اندازه –های تحلیلی در نهایت اینکه برای مناطق شهری چندمرکزی چهار بعد پژوهش: گیرینتیجه

گیری و مشخص کردن وضعیت موجود یک ساختار فضایی، بعد مفهومی است برای تشخیص پیکربندی فضایی چنین ساختاری، بعد 
 ی قابل تشخیص است.شناسختیرمفهومی تحلیلی یا تجویزی و بعد عملکردی و  حوزه فضایی برای تحقق بعد

 نکات برجسته:
عملکردها و  فضایی توزیع چند مرکزی عملکردی و در رویکرد شاننسبی اندازه اساس بر مراکز اهمیت شناسی،چند مرکزی ریخت رویکرد در

 مورد توجه است. هاتوزیع جریان

 و شهر یا ناحیه یک سراسر در جغرافیایی واحدهای بین اقتصادی هایفعالیت ترمتعادل فضایی توزیع به مرکزی،چند ایتوسعه هایسیاست
شهری مورد  هایخوشه برای افزاهم فضایی دارد. از این راهبردهای توسعه اشاره ایمنطقه و شهری هایمحدوده از باالتری سطوح همچنین

 گیرد. توجه قرار می

 
 .22-73 ،(2)5 ،شهرسازی دانش. مفهومی چارچوبی ارائه: چندمرکزی شهری مناطق رویکردهای و مفاهیم تبیین(. 7011. )احمد، پوراحمد و علی، حسینی ارجاع به این مقاله:
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 لهئبیان مس
ای از مراکز و محورها یا ، شبکهگریهمدشود که در یک ارتباط درونی با ها و محورهایی میی کانونریگشکلعملکردها، موجب 

آورند. هر ساختاری در متن چرخه علت و معلولی یعنی فرآیند فضایی، شکل تر ساختار فضایی شهر را به وجود میبه عبارتی درست
ها پی برد. توان به چگونگی آنی نمیسادگبههایی وجود دارد که . در یک چنین چرخه فرآیندی پیچیدگیگرددیمیافته و متحول 

در هنگام رشد،  سوکانند یک موجود زنده از یزیرا شهر نیز م؛ شناسی تقلیل دهیمی است اگر ساختارها را تا حد ریختشیاندساده
های درونی آن نیز به آورد؛ اما از سوی دیگر نظامهای جدید و محورهای جدیدی را در عرصه خود به وجود میمراکز جدید، محله

شناسایی این شود. به همین جهت ماهیت آن متحول می و اصوالً های بیشتر یافتهی یا پیوستگیختگیآمدرهمهمان نسبت، 
های ایستایی و مبتنی بر توان با نگرششود. با توجه به این تحوالت درونی و بیرونی دیگر نمیی میسر نمیآسانبهها بندیترکیب
 (. 2831های ساختاری و عملکردی آگاه شد )سعیدنیا، بندی کاربری زمین به این پیچیدگیمنطقه

 و زمین بازارهای بین عینی تعامالت نتیجه که این فضایی مختلفی رشد نماید تواند در ساختارها و عملکردهایهر شهر می
شبکه  ،اجتماعی -های اقتصادیتوسعه صنایع، توزیع بنگاهمالیات،  قوانین و مقررات، ،هارساختیزالگوهای سفر،  توپوگرافی،

ی هادوره طول در گذاراناستیس و تجار ،گذارانهیسرما و مستغالت و امالکدهندگان توسعه ریزان وبرنامه هایتصمیم ،ونقلحمل
قبل از توسعه فراگیر صنعتی و  .(1123، 2، لیو، تانگ، چنگ و ونگژانگ ؛2833است )حسینی و پوراحمد،  مختلف رشد شهر

زندگی و از کوتاه از محل  مردم نیازهای اساسی خود را در فاصله محل کار و زندگی به هم نزدیک بود و در مجموع ،ونیزاسیمدرن
طور سنتی، شهرها در ساختار فضایی تک مرکزی و فشرده که . بهکردند و کمتر مجبور به سفر بودندمی نیتأم یروادهیطریق پ

ها کند با افزایش فاصله از به سمت مناطق اطراف از شدت تراکماست، ظهور پیدا می تجاریمرکزی بخش  بیشترین تراکم در

سکونت به  از محل افرادالگوی سفر ، توزیع فضایی جمعیتعواملی چون  ریتأثبا گذر زمان و تحت  .(4623، 1آلنسوشود )کاسته می
و  یاقتصاد هایمربوط به فعالیتمسائل و  گیردفعالیت یا تعامل مهم اجتماعی در آن صورت می مقاصد مختلفی که یک

( و مناطق جدید شهری در حومه قالب ساختار 2831، ، پوراحمد و زیاریی، این ساختار تغییر کرده است )حسینیطیمحستیز
با این حال تمرکز جمعیت یک شهر در حومه لزوماً به معنای تغییر ساختار فضایی شهری  (.1111، 8سان و لوچندمرکزی پدید آمد )

در کنار این  .(2111، 6، لیو و ژائوانگوهآن به یک شکل چندمرکزی نیست، به خصوص اگر اشتغال در شهر مرکزی متمرکز باشد )
 یر استناپذاجتنابیابند، بنابراین ظهور مناطق شهری چندمرکزی امری های ارتباطی در شهرها رشد و توسعه میدو بعد سیستم

 (.2336، 1و برکوزداکمسی )
زیست بر اقتصادی و پایداری محیط  -دهد. رقابت اجتماعیتری از توسعه شهری را ارائه میساختار چندمرکزی شکل مطلوب

-تعادل بهتری بین جنبه این ساختار(. 1111، 4و همکاران وییتحوالت این نوع ساختار فضایی شهری تأثیر زیادی گذاشته است )

آورد. مناطق مادرشهری چندمرکزی نسبت به مناطق تک مرکزی دارای تراکم جمعیت های مثبت و منفی انبوه شهری فراهم می
تواند وری نیروی کار باالتری هستند. عالوه بر این، ساختار شهری چندمرکز میتر و بهرهخ فقر پایینباالتر، درآمد سرانه بیشتر، نر

در این ساختار جمعیت و اشتغال (. 2111، 1پووا، پرادونو و هاداالحسادیوو، سایبری، آنتیوری الگوی سفر کمک کند )به افزایش بهره
(، 2336) 3عالوه، مطالعات کالرک و کوجیپرس لیندبه (.1123، 3)لی و لیو داردتری بین مراکز اصلی و فرعی توزیع متعادل

 آوریفنشدن، توسعه ( نشان داد که بازساخت اقتصادی در عصر جهانی1112) 22( و چامپیون1112) 21کلوسترمن و موسترد
شناسی ساختار فضایی شهری در قالب ریختو تغییر ترکیب خانوار و الگوهای آمدوشد همگی به تغییر  ونقل مدرناطالعات و حمل

شناسی تغییرات و تحوالت ریخت جانبههمهکند. بنابراین به سبب نقش کلیدی است که شناخت و عملکردی چندمرکزی کمک می
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 نی و پوراحمدیحس.../ شهری مناطق رویکردهای و مفاهیم تبیین

ی دهجهت، شناخت این مهم، ضمن عمق بخشیدن به حوزه فکری، موجب کندیمو عملکردی در هدایت جریان توسعه شهری ایفا  
له، هدف از این پژوهش بررسی رویکردهای نظری چندمرکزیت و تبیین آن ئفضایی شهر خواهد داد. با این بعد از مس نظام مناسب

 شناسی و عملکردی است تا یک مدل مفهومی برای ساختار فضایی را تبیین کند.از منظر مفاهیم مرتبط با آن و رویکردهای ریخت

  نظری مبانی

 شهری فضایی ساختار
ویکم، تغییرات اساسی در ساختار فضایی شهری در شهرهای جهانی رخ داده است که توجه ستم و بیستیطول قرن بدر 

کید أساختار فضایی شهری یک مفهوم چند مقیاس با ت .ریزان شهری را به خود جلب کرده استجغرافیدانان، اقتصاددانان و برنامه
های مختلف فعالیتی در یک منطقه ف پیکربندی و پیوندهای فضایی بین گرهشناسی و عملکردی است و برای توصیمفاهیم ریخت

ساختار فضایی شهری موقعیت جغرافیایی و رابطه یکپارچه  (.1111، 2چیمپونگآشود )کار گرفته میهشهر ب -شهری یا یک منطقه
. (1123، 1نس، هی و یین)ژانگ، سونگ، ون عناصر مختلف شهری و همچنین مکانیسم داخلی بین شکل و تعامل شهری است

درک . (1111، 8)لی بنابراین ابعاد فضایی در ساختار فضایی شهری یا شکل شهری تا حد زیادی به مقیاس جغرافیایی وابسته است
، سرزنده قابل سکونت، یشهرها ایجاد یبرا یگذاریاستاز س یبانیپشتریزی و ین راهبردهای برنامهتدوساختار فضایی شهری در 

و نشاط  یاجتماع یاییپوکه  یانسان یهایتفعال یفضا یزیکی،ف یفضاشود. ساختار فضایی شهر نمادی از تراکم مهم قلمداد میپر 
و توسعه  ی، رشد اقتصادیاجتماع ی، برابریروزمره فرد یدر زندگ موثری یرتأث شود. این ساختاردهد، شامل میی را نشان میشهر

 تکاز لحاظ نظری الگوهای متفاوتی برای ساختار فضایی مطرح شده است که شامل  .(1123، 6هوی، لنگ و لیچن، ) دارد یدارپا
برخی  (.1112، 1تسای)است رویه یدر مقابل گسترش ب یی و فشردهدر مقابل تمرکززدا مرکزی، تمرکزگراییدر مقابل چند مرکزی

چندمرکزی و فشرده، تک مرکزی و پراکنده و چهارم تک مرکزی و فشرده چندمرکزی و پراکنده،  محققان چهار نوع دیگر از جمله 
. بنابراین ساختارهای فضایی شهرهای مدرن کامالً متنوع بوده و امکان وجود (1111، 1؛ لی1121، 4)میجرز و بورگر کندرا مطرح می

  (.2333، 3، آرنوت و اسمال)آناس گیردمرکزی، چندمرکزی و پراکنده را در برمیساختارهای تک
فضایی ریشه در تئوری  ریزیبرنامهای، اقتصاد شهری و های شهری در جغرافیای شهری، علوم منطقهمطالعه سازمان سیستم

گردد. کریستالر های مکان مرکزی برمی( درباره سیستم2361) 21( و لوش2388) 3مکانی دارد و منشأ آن به اثر کریستالر
 علمی آزمایش و مشاهده مرحله به مکانی تئوری مورد در 28و انگلندر 21وبر ،22تونن نفو عقاید به توجه با را خود جدید هایفرضیه

( مدلی طراحی کرد که 2314ون تونن )ف ( با الهام از مدل کشاورزی اولیه2346) آلنسو .(2832؛ شکویی، 2846درآورد )بهفروز، 
های تر این مدل، فرضیههای پیشرفتهکرد. در نسخهشهری وصل میتئوری اقتصادی خرد نئوکالسیک را به مدل کاربری اراضی 

ها اند و جریان کاال بین مناطق و بخشمرکزی کنار گذاشته شدهای مثل رقابت و اطالعات کامل یا فرضیه شهر تکمحدودکننده
های وری و فرضیهحداکثر بهره، شناختیمبانی روشحال تئوری مکان سنتی به دلیل ضعف در با اینبه آن اضافه گردیده است. 

 مورد نقد قرار گرفت ارتباط بودن این تئوری در بافت شهرهای معاصر در ارتباط با دانش اقتصاد جهانیبیو همچنین  بازار کامل
 (.1122، 26)اسمیت
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ای معروف شد. به بعد، برخی محققان مدل جدیدی از سازمان فضایی را مطرح کردند که به نام مدل شبکه 2331 از اوایل دهه
زمین در مقیاس و شود این الگو مرکزیت و تراکم توزیع می در (.1111، 2میجرزاین مدل در تضاد با مدل مکان مرکزی قرار گرفت )

 گرددمی ترشود و دسترسی متعادلمی نتیجه ارزش زمین توزیع و در گیردمی گردد و گاه بر تقاضا پیشیمی تری عرضهبسیار وسیع
ای آن و اصول پایه اصلی و فرعی را دارد متعدد است و امکان ترکیب مراکز مرکزیچند ای ضرورتاًنظام شبکه(. 2838زاده، )مهدی

اندازه که به لحاظ سیاسی مجزا بوده و با یعنی گروهی از شهرهای هم است؛ «شهر پراکنده»برگرفته از مباحث مربوط به مفهوم 
این  (.1111میجرز، )صورت یک واحد شهری مجزا فعالیت اقتصادی دارند اند؛ اما بهشدههم تفکیک باز از  های فضایپهنه

از عناوین  جای شهر پراکندهمراتبی قابل انطباق نیست. اکنون بهگرایی محلی، با الگوی سلسلهدلیل تخصصشهرهای پراکنده به
)دیلیمن و  ای، منطقه مادرشهری چندهسته(1116، 8؛ پرر1118، 1؛ داوودی1112، کلوسترمن و موسترد) منطقه شهری چندمرکزی

 شود.استفاده می (2331، 4)باتن ایشهر شبکه (2338، 1)کاماگنی و سالون و شبکه شهری( 2333، 6فالودی
یستم س ینو همچن یتو فعال یتجمع ییفضا توزیع عنوانتوان بهیرا م یشهر فضایی ساختار ی،اقتصاد شهر یکردرو یبر مبنا

های توزیع فضایی جمعیت توسط داده .(2831)پیری و صارمی، نمود  یفتعر یت است،به فعال یتکه متصل کننده جمع یو نقلحمل
 یروین شود. از طرفی دیگر ساختار فضایی در ارتباط بارسمی )سرشماری( ثبت و فرایندهای اقتصادی و اجتماعی محسوب می

که در اطراف مراکز واحدهای فعالیتی و جمعیتی شکل یطوربه .گیردتصادی قرار میواحدهای اقکنندگان مصرف و اشتغال
های شهری همچون عنوان محل سایر فعالیتها بهگیرند. دلیل منطقی برای تمرکزگرایی توزیع اشتغال این است که این مکانمی

بنابراین توزیع فضایی  جمعیت و قیمت زمین است؛ عنوان مرجعی برای توزیعکند. توزیع اشتغال بههای آمدوشدی عمل میجریان
 عنوانبه ونقل شهریکند. در واقع حمله میئجمعیت و فعالیت یک وضعیت پایداری از شهر در زمانی که افراد در خانه هستند را ارا

و  مرور و عبور کار شهر، در محدوده مختلف هایکاربری بین دسترسی هدف است که با اجزای سیستم ارتباطات شهری از یکی
(. 1118، 1برتود ؛2831، زیاریو  ، پوراحمدبرعهده دارد )حسینی ها()کاربری یافته انطباق بین این فضاهای جابجایی انسان و کاال را

کاال شده باید جریان اطالعات را نیز لحاظ نمود؛ چراکه تغییر در اقتصادهای پیشرفته از شیوه سنتی تولید های مطرحدر کنار مولفه
، 21هال و پین؛ 2333، 1122، 3)کاستلز ( با اطالعات سروکار داردAPS) 3های تولیدکننده خدمات تخصصیبه سمت توسعه شرکت

کاستلز این روند تغییر از شیوه تولیدی سنتی به شیوه توسعه اطالعاتی را فضای  (1113، 22پینو  ، ایونز، هویلر، درودر؛ تیلور1114
)کاستلز،  های مختلف جغرافیایی شده استکند که فضای جریان موجب تغییر فضاهای مکانی در مقیاسمینامد و عنوان جریان می

های معامالت دهد و بسیاری از عملکردها شامل بخشطور پیوسته تخصصی شدن را افزایش می. این توسعه اطالعاتی، به(1122
ای و مراکز ورزشی و تفریحی در مقیاس کالن با مالی، مراکز رسانه هایمالی، مدیریت تهیه و توزیع، مراکز فرماندهی مدرن شرکت

اتومبیل و بعدها (. 1112، کلوسترمن و موسترد) شوندیابی میمکان هایی با سرعت و تاثیرات متفاوت مجدداًگذر زمان در مکان
ونقل و ارتباطات را های حملهزینه (1118، 21فیلپس و اوزاوا) های اطالعات و ارتباطاتآوریفن غیرفضایی همچون هایگرایش

-بنابراین دسترسی به شاغالن، منابع و مشتریان از عوامل مهم تعیین پذیر کرد؛های دور را امکانکاهش داد و دسترسی به مکان

ها در مراکز فرعی جدید و در نهایت بندیگیری خوشهها شدند. این امر منجر به شکلیابی بنگاهکننده در تصمیمات مکان
از ارتباطات ناشی از  یادر مجموع ساختار فضایی به مجموعه. (1113، 28فرناندز)رومین، ورکورن و  شدچندمرکزی ساختارهای 

طورکلی به .(1128، 26، کومتویز و سالک)رودریگوی ونقل و جریان کاال و اطالعات اشاره داردشکل شهری و تجمع افراد، حمل
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 نی و پوراحمدیحس.../ شهری مناطق رویکردهای و مفاهیم تبیین

-. بههستندی و جهان یمل ای،ی، منطقهمحلهای در مقیاس یمحرک تحت سازوکارها یروهایکنش نحاصل برهم ییاختار فضاس 

 و کالبدیتوان چند عامل موثر بر ساختار فضایی شهری دیگر را نیز مطرح کرد که شامل که عالوه بر موارد مطرح شده میطوری
 .(2833، یعیان رف و پورداداش ،زادهملک)شوند می شدنجهانی و مقررات و قوانین نهادی، محیطی،

 های کالن چندمرکزیتدیدگاه
-گیری انواع مختلف شکلکند که تغییر جمعیت موجب شکلمتفاوت ارائه داده و اظهار می ( یک دیدگاه کامال1112ًچامپیون )

کند. این تعامل متقابل در نواحی شهری معرفی میهای ای شده است. چامپیون سه درجه از تعامل و وابستگیهای شهری و منطقه
یافته و منطقه شهری دیگری که از طریق شهر منفرد توسعهو وابستگی بین منطقه شهری چندمرکزی که در اطراف یک کالن

گونه هیچترین سطح (. در پایین1111، 2گرینباشد )های برابر ظهور یافته، میزیستی عملکردی چندین سکونتگاه با اندازههم
شود کدام گیرد. در سطح دوم، با اندکی تعامل مشخص میها وجود ندارد و فقط توزیع جمعیت صورت میای بین سکونتگاهرابطه

افزایی است، هر مراکز بخشی از سیستم را شکل داده و کدام مراکز مستقل از آن هستند. در سومین سطح که دارای بیشترین هم
عملکردی برای کل سیستم شهری منابع عرضه فراهم  ای با مقیاس عملکردی است. این مرکزطقهدارای یک شهر یا من مرکز

 .(1113، 1پرسوا) کندمی
کند که منطقه شهری ( استدالل می1114پذیر باشد. هال و پین )(، تعریف رسمی چندمرکزی باید مقیاس1111طبق نظر گرین )

مرکزی است، ممکن است در یی چندگانه رخ دهد و آنچه که در یک سطح تکهای فضاتواند در سطوح یا مقیاسچندمرکزی می
-پذیری چندمرکزی نشان(، این ویژگی مقیاس1112سطح دیگری چندمرکزی باشد و بالعکس. طبق نظر کلوسترمن و موسترد )

معانی مهم برای چگونگی های فضایی متضمن د که افزایش مقیاسنکنها عنوان میهای کیفی بین مراکز است. آندهنده تفاوت
دهند. اولین بعد مربوط به شکل کالبدی ه میئو در این راستا چهار بعد را ارا استشهری درک تفکر منطقه شهری چندمرکزی بین

تواند بصورت شعاعی یا خطی در راستای است. تجمع الگوهای آمدوشدی جمعیت و اشتغال بسته به شکل تاریخی منطقه می
که در شهرهای منفرد قابل مشاهده  -شهری معموالً فاقد زیرساخت تاریخی استای یک حلقه باشند. چندمرکزی بینها یا در رداالن
طور آشکار اقبال بیشتری برای له ماهیت سیاسی است. تحوالت چندمرکزی در داخل یک شهر بهئ. دومین بعد، مساست -است 

رباره روابط عملکردی است. روی آوردن به چندمرکزی در بافت یک عنوان یک ماهیت سیاسی دارند. بعد سوم دمحقق شدن به
حال شکل گرفتن هستند. این نوع شهرها  های جدید دردهنده تقسیم فضایی نیروی کار درجایی است که مکانشهر منفرد نشان

کار،  اشتراکی برای نیروی )تسهیالت 8های ناشی از تجمع مارشالیها صرفهکه در آن شوندمی قلمداد فضایی نهادهای عنوانبه
(، 2338) 6پاتناماند. بعد از نظریه تقاضا( در ابتدای امر محلی شده تامین و تولیدشده در مرکز محصوالت آوری،فن افزایش استفاده از

اص های غیررسمی خها تولید ابداعی و تخصصی در فرهنگعنوان سطح تجمع فضایی شناخته شدند که در آنمناطق بیشتر به این
شود. شهرهای انداز منطقه شهری چندمرکزی مربوط میهای نظارت اجتماعی نهفته است. بعد چهارم به هویت و چشمو سیستم

اند و تمایل به داشتن نمودهای سمبولیک قوی دارند. ویژگی دیگر چندمرکزی، شیب است که یک های تاریخیزیادی دارای هویت
. (2336، 1)پاتنام، لئوناردی و نانتی نطقه شهری چندمرکزی در یک سیستم شهری استگیری درجه مروش تعدیلی برای اندازه

اند تا حدی طور منطقی نزدیک هم قرارگرفتههایی که بهکند که هر گروه از سکونتگاه( در تایید این روش عنوان می1111گرین )
افزایی کننده همین امر باشد. از دیدگاه هممنعکسشوند و هر تعریف رسمی از منطقه شهری چندمرکزی باید چندمرکزی می

منطقه  ایجاد برای ظرفیت دارای هاییمکان پیدایش موجب ارتباطات و ونقلحمل اطالعات، آوریفن در تغییرات و تمرکززدایی
 .(1111و  1111میجرز، ) شودچندمرکزی می شهری
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 پژوهش روش
-یرا م یفیمحتوای ک یلتحلکند. شده از روش تحلیل محتوی کیفی استفاده میاین تحقیق برای دستیابی به هدف درنظر گرفته 

؛ هاپنین و 1116، 1؛ گرانیهیم و الندمن1121، 2هیم، لیندگرن و الندمنمحتوی پنهان )گرانی کارسازیآشبرای  پژوهشی توان روش
و  بندیطبقه یندهایاز راه فرای های متنداده ییمحتوا یذهن یرتفسو  نمادها یا هاپیام خاص هایویژگی ی کردنعین(، 1124، 8یوتاپ

 و درک هایشیوه ها،نگرش ها،اولویت معانی، کشفبه منظور  شده شناخته الگوهای طراحی و کدبندی مند،نظام توصیف

 کیفی، هایپژوهش بنیادین های(. یکی از ویژگی2831، گلشنیو  قائدی؛ 2831پور، پور و الوندیدانست )داداش جهان یافتگیسازمان
 علمی روش با ولی ذهنی، گونه به را هاداده و حقیقت اصالت دهندمی اجازه پژوهشگران است و به نظریه آزمون جایبه پردازینظریه
 آن در از توانمی و نیست وابسته باشد داشته وجود قبل از که چارچوبی نظری بهرو از این (.2831، گلشنیو  قائدیکنند ) تفسیر

-دستهی، هدف تحلیل محتو .(2834، ، فرجی سبکبار، دربان آستانه و کریمیرضوانیکرد ) استفاده مختلفی امور و نظری هایچارچوب

 و اطالعات تقلیل به دنبال بیشتر کیفی، محتوی در واقع تحلیل (.1121، 6)وون و چوی تکرارپذیر و معتبر است ایشیوه ن بهومت بندی
 یک درباره کافی اطالعات که کندپیدا می ضرورت بیشتر زمانی شیوه این از استفاده. است موضوع یک پیرامون دقیق توصیفی ارائه

 (. 2331کریپندورف، ) کند فراهم خصوص این در را الزم ایدانش زمینه خواهدمی محقق و نداشته وجود پدیده
 یمحتوا یلنوع روش تحل یندر ا استقرایی طراحی شده است.این تحقیق در ارتباط با تحلیل محتوی کیفی بر پایه رویکرد 

مفاهیم و  پرداخت شد. یین شدهقبل از شروع پژوهش، به مطالعه متون تع یمشخص هاییفو مفروض گرفتن تعر ارائه با یفی،ک
 یهاو سازه یمز مفاها یکهر  یی تعاریفابتدا یینشامل تع یلتحل ینمراحل ای استخراج شد. بر اساس مباحث نظریاتی عمل تعاریف

، ابوالقاسمیو  ، والیتیزنگنه)بود  یلتحل یشده برا یینتع یبه هر پاراگراف از متون تخصص هایفتعر ینموضوع پژوهش و اعمال ا
 مند متون صورت گرفت. ها به شیوه مرور نظامگردآوری داده (.2834

 ینشده است. هدف از ا یهتهیارها و مجموعه مع یدیکل واژگان، یقهدف تحقتوجه به (، با یزیر)مرحله برنامه نخستدر مرحله 
شناسی و عملکردی است تا یک مدل مفهومی پژوهش بررسی رویکردهای نظری چندمرکزیت و تبیین و تحلیل آن از منظر ریخت

مرکزی، چندمرکزی مرکزیت، چندمرکزیت، منطقه شهری چندبرای ساختار فضایی را تبیین کند. بنابراین ساختارفضایی شهری، تک
جامعه آماری مقاالت منتشر شده در مجالت  جستجو انتخاب شدند. یهاواژه یدعنوان کلبهشناسی و چندمرکزی عملکردی ریخت

 بود. Scopusو  Web of Scienceیسی در پایگاه صورت کامل و به زبان انگل هبمعتبر دانشگاهی و در دسترس 
ه شده است. جستجوی مقاالت مربوطه تا گرفت نظر در همقالدر این پژوهش،  تحلیل واحددر مرحله دوم )انجام مرحله بازیابی(، 

انجام شد. در اینجا هیچ تاریخ شروع انتشار در جستجوی معرفی نشده است؛ تنها سال پایان در نظر گرفته شده تا  1123سال 
های سایی شوند. در جستجوی واژگان کلیدی برای شناسایی مقاالتی که حاوی جنبهتمامی تحقیقات مرتبط با موضوع شنا

منطقه، سیستم شهری چندمرکزی، توسعه شهری چندمرکزی استفاده شد.  -های منطقه شهری، شهرچندمرکزیت بودند از واژه
چکیده مقاالت  های فیلتر شد.ید واژههای یعنی عنوان، چکیده و کلموضوع مقاله همچنین در فرایند جستجو، واژگان کلیدی به

های مرتبط با هدف پژوهش بود، متن کامل مطالعه شد تا تصمیم گرفته شود مقاله چکیده انتخاب شده مطالعه شد. در مواردی که

جغرافیا، های علوم محیطی، مقاله شناسایی شد که عمدتاً در حوزه 162در مجموعه  .مورد بررسی برای تحلیل قرار بگیر یا خیر
رو در این زمین چین، ایالت گرفتند. کشورهای پیشونقل قرار میریزی شهری و منطقه، اقتصاد و حملمطالعات شهری، برنامه

 مقاله انتخاب شد.  31متحده امریکا، ایتالیا، هلند، اسپانیا و انگلستان بودند. در مرحله بازیابی و بعد از بررسی چکیده و متن کامل 
در  پردازد.های در قالب یک مقاله مرور ادبیات میوم )مرحله تحلیل و تدوین مدل مفهومی(، این تحقیق به ارائه یافتهدر مرحله س

مرحله تحلیل و تفسیر نتایج، دیگر مطالب منتشر شده در قالب کتاب یا رساله که با موضوع و هدف تحقیق سنخیت کامل داشت 
 ها، مورد استفاده قرار گرفتند تا مدل مفهومی تدوین شود.تر موضوع و تبیین یافتهعنوان ادبیات پشتیبان برای تحلیل بهبه
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 نی و پوراحمدیحس.../ شهری مناطق رویکردهای و مفاهیم تبیین

 
 و بحث  هایافته

 مرکزی به چندمرکزیگذار از تک
بینی چیدمان فضایی تراکم جمعیت، تراکم اشتغال، مرکزیت از دو جنبه است؛ یکی قدرت و سادگی آن در پیشاهمیت تک

های ناشی از نواحی شهری و همچنین اثرات آن بر تئوری کاربری اراضی، مسکن و صرفه الگوهای فضایی درآمد و غیره در
های مورد استفاده های مالی عمومی و محلی. این مدل هنوز هم یکی از پرکاربردترین مدلونقل شهری و دیگری سیاستحمل

ساختار  است. تعیین م گرفت، بودهنا 2شهری نوین یا آنچه که بعدها نظام اقتصاد 2311است و زیربنای نظام اقتصاد شهری در دهه 
که این ( 1111، 1شاماری)الله این مدل است و ابزار اصلی آن براساس تئوری اجاره پیشنهادی است ترین مسئفضایی شهرها مهم

کند که یجاد میای برای تئوری مکان مرکزی بود. تئوری اقتصاد شهری برتر یعنی تئوری مکان مرکزی الگوی مناسبی اخود پایه
-( تئوری2311) 6( و میلز2343) 8(، موث2346توان در آن رابطه بین سکونت پراکنده و زمان سفر خانوار را تحلیل کرد. آلنسو )می

های اقتصادی را برای توضیح شکل فضایی شهری ارائه کردند. این تئوری، یک تئوری ایستا و براساس این فرض بنانهاده شده 
شهر اطراف را به داخل و پیرامون مرکز تجاری شهر های اقتصادی یک شهر و ناحیه کالنهای تجمعی، تمام فعالیتاست که صرفه

مرکزی شده توسط اقتصاددانان، تحلیل اکولوژیکی مکتب شیکاگو از ساختار شهری تکها ارائهاین نظریه .(1111، 1)فینا کشانندمی
طور به تراکم هسته شهری میانگین از فاصله افزایش با کنند کهیم مکتب شیکاگو استدالل پردازانیهنظررا مورد حمایت قرار داد. 

 اطراف ای دردایره مسکونی منطقه یک عنوانی بهمرکزتکاولیه شهر  مدل آن، شکل ترینساده در. یابدیم کاهش مندینظام
ساختار  کیمدل کالس نیاول( 2311شود. ارنست برگس )میدر نظر گرفته  دارد، قرار آن در مشاغل تمام که مرکزی تجاری منطقه

ترین بخش آن کند و منطقه لوپ کانون فعالمی میبه پنج منطقه تقس شهر رامتحدالمرکز که  ریدوا یسر کیاز را که خود شهری 
 دانانیو جغراف زانیربرنامه ،یشهر انشناسجامعه عنوان یک الگوی اولیه مورد استفادهبهچند نسل مدل برای  نی. اه نمودئارا، است

مرکز شهر و گسترش در تراکم  شیبا افزا( عنوان کردند 2361) 1بعدها هریس و اولمن (.1122، 4گیتس و استوت)لی قرار گرفت
شود که چندمرکزی مستقل ظاهر می های اقتصادیفعالیت یبرا هامکان ینسب مزیت و استفاده ازشهر  هالهدر  ونقلشبکه حمل

اینکه این مدل در اواسط دهه  . باوجود(1118، ؛ داوودی1112، کلوسترمن و موسترد) کندی را فراهم میشهر خود امکان توسعهاین 
رواج  2341عنوان یک ابزار تحلیلی برای توصیف الگوهای رشد شهری تا دهه شده اما استفاده از مدل چندمرکزی بهمطرح 2361

 (.1112، ردکلوسترمن و موستواقعی پیدا نکرد )
ونقل آوری حملها عمدتاً مبتنی بر فنمرکزی نمایان است. چون این مدلساختار فضایی شهری اولیه در مدل شهری تک

. شهرهای ماقبل (الف2331)هال،  ها تاثیر گذاشته استدهنده مدلشهرهای صنعتی در قرن نوزدهم است که بر تعیین عناصر شکل
گرفته بودند که عملکردهای تجاری، مسکونی و سیاسی را با یکدیگر ترکیب و پرتراکم شکل صنعتی بر مبنای یک هسته فشرده

های رساند. مزایای دسترسی به یک هسته مرکزی پرازدحام با هزینهونقل غیرموتوری را به حداکثر میکرده و دسترسی به حمل
ونقل در طی تحول صنعتی قابلیت شد. ابداعات حملی خنثی میبهای باال( و آلودگنتیجه اجاره مربوط به تراکم، کمبود مکان )و در

دسترسی به پیرامون شهر را افزایش داد که این خود موجب گسترش شهرها شد و باعث شد ساکنین هسته پرتراکم را ترک کنند 
ونقل و دسترسی و حمل های مسکن. از مفروضات این ساختار این است که رفتار سفر بر مبنای مبادله بین هزینه(1122)اسمیت، 

. در فرایند تکامل این ساختار الگوی سفر تغییر کرد و (2346سو، )آلن گیردبه مرکز شهر که مشاغل در آن متمرکز هستند، شکل می
های اقتصادی مبنی بر جابجایی از مراکز شهر به ها به دلیل تصمیم بنگاهکنندگان ساکن در حومههزینه سفر کارمندان و مصرف

ی پیرامونی کاهش یافت. تمایل این موسسات برای حرکت به بیرون مرکز شهر باعث ادامه گسترش منطقه شهری شد چون نواح
 های جدید دیگر نیازی به سفر به مرکز شهر برای دستیابی به شغل یا کاالها و خدمات مدنظرشان نداشتندساکنین این حومه
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 0011 تابستان ،22-73، 2شماره  ،5دوره  ،دانش شهرسازی

 

بر اساس تمایل  بر اساس دسترسی به مرکز شهر بلکه با قابلیت دسترسی پس ارزش یک قطعه زمین شخصی نه (.2334، 2)سرورو
ها کند چون دسترسی به انواع مکانگردد. این امر هرگونه برداشت از نظریه را پیچیده میهای مختلف تعیین میافراد به مکان

رها مرکز تجاری هسته خود را یعنی شکل . اما در این عصر، شه(1111، ا)فین کننده زمان سفر خانوار و قیمت مسکن استتعیین
سنتی در باالترین سطح  شهری در هستهصادرات بین -مرکزی را حفظ کردند چون دسترسی به نیروی کار و تجارت وارداتتک

های شهر تر خانوار، هنوز هم مکانبندی فضایی فعالیت اقتصادی و چیدمان پیچیدهرغم منطقهخود باقی ماند. به عبارتی علی
های رودررو است، های خالقانه براساس تبادل اطالعات که خواستار ارتباطخصوص در فعالیتهاند. این امر بمرکزی حائز اهمیت

در ساختارهای پیچیده شهری امروز وضعیت تراکم زیاد . (1114هال و پین،  ؛1111، 8؛ فلوریدا1112، 1)برون و دوگوید استمشهود 
های آمدوشد طور اساسی با هزینهمنطقه مرکز تجاری شهر ادامه دارد. اگر ساختار شهری به همچنان در سفرهای ریلی و از

بها و تراکم هموار شود و شهر تا شعاع شود توابع اجارهها باعث میپیرامونی به مرکز تجاری شهر شکل بگیرد، آنگاه این افت قیمت
 (.2333)آناس و همکاران،  تری گسترش یابدبزرگ

مرکزی اثرگذارترین تصویر از ساختار شهری باقی ماند که درک و اقل دو دهه بعد از جنگ جهانی دوم، مدل تکبه مدت حد
اما در مواجهه با تغییر سریع و  توضیح بهتر از تمرکززدایی گسترده جمعیت که در اکثر شهرهای جهان رخ داد را مقدور ساخت؛

مرکزی همچون تمرکززدایی سریع مدرن نبود. برخی عوامل مدل تک پیچیده جهان قادر به توصیف ساختار فضایی شهرهای
ونقل جدید، کثرت الگوهای سفر، تفکیک توزیع فضایی های حملخاطر تکنولوژی های اقتصادی، قابلیت جابجایی سریع بهفعالیت
 ی رشد شهری موجود ناسازگار بودها، تغییرات در ساختار خانوار و سبک زندگی و وجود آمدوشدهای پیچیده با واقعیت الگوفعالیت

های محققان سعی کردند آن را با مرکزی به راحتی صورت نگرفت و در طی سالهرحال افول مدل تک. به(1118)داوودی، 
روشن شد که شهرهای آینده کمتر به  2311اما در دهه  (؛ب2331)هال،  پیکربندی چندمرکزی شهرهای مدرن منطبق سازند

های اقتصادی و رقابت(. 2318، 6)توماس کنندد بود و به سمت توسعه ساختار شهری چندمرکزی حرکت میای خواهنصورت گره
توان . در مورد چندمرکزیت می(1123، 1سان، ژائو و ژانگ ،)لی باشدهای تاثیرگذار بر این نوع ساختار میپایداری محیطی از چنبه
-ریزان شهری از آن بهعنوان مثال، برنامهشود. بهکار گرفته میهب متفاوت افراد توسط برای اهداف متفاوت بیان نمود که این مفهوم

ساختار در حال تغییر شهرها  دانان اقتصادی و انسانی از آن برای توضیحریزی فضایی و جغرافیعنوان یک ابزار راهبردی در برنامه
عنوان اهداف مشابه در کشورهای عضو از این مفهوم به هایکنند. از سوی دیگر کمیسیون اتحادیه اروپا و کمیسیوناستفاده می

 .(1118)داوودی،  گیرندای متعادل و مدنی بهره میبه توسعه منطقه های اجتماعی و اقتصادی با هدف دستیابیسیاست
اند. یکی از مرکزی مواجهرو در زمینه تئوری اقتصاد شهری با انتقاد از مدل شهری تکدر دوره کنونی اکثر مطالعات پیش

اند. مدل چندمرکزی یکی از ضمائم مهم مدل شهری ترین انتقادات این است که شهرها و مناطق شهری چندمرکزی شدهمهم
مرکزی است و یک ابزار تحلیلی جایگزین برای توضیح زیرمراکز اشتغال در نواحی شهری است. در تالش برای تعدیل تغییرات تک

( با 2333. آناس و همکاران )(2331، 4ساساکیسازی کردند )مرکزی را اصالح و انطباقل تکدر شکل شهری، اقتصاددانان مد
ها، ساختار فضایی شهری را ماحصل نیروهای بازار دانسته و به این نتیجه های ناشی از تجمعی فعالیتهای صرفهبر تئوریتکیه
 1میالن( و مک2333اخیر بوده است. آناس و همکاران )های رسند که الگوهای رشد شهرها تحت یک تغییر کیفی در دههمی

کند که تمرکززدایی مستمر شهرها بیانگر شکل چندمرکزی است که در آن برخی مراکز متمرکزشده اثرات ( استدالل می1112)
 اند و معموالًکنند. اکثریت این مراکز شاخه فرعی یک مرکز تجاری قدیمیخود را هم بر توزیع جمعیتی و هم اشتغال اعمال می

( مدلی برای رسمیت دادن منطقه شهری چندمرکزی 2332) 3شوند. هلسلی و سولیوانای نامیده میزیرمراکز یا مراکز فرعی منطقه
شهری در حال رشد ارائه کردند. این مدل برگرفته از این عنوان سیستمی از مراکز و زیرمراکز اشتغال در داخل یک ناحیه کالنبه

های داخلی ناشی گیرند و این مراکز از یک موازنه میان صرفهمراکز فرعی بعد از استقرار شهر مرکزی غالب، شکل میواقعیت است 
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 نی و پوراحمدیحس.../ شهری مناطق رویکردهای و مفاهیم تبیین

 هطور فزایندگیرد. از نیمه دوم قرن بیستم، رشد شغلی و مسکونی بهونقل بهره میهای مقیاس در حملاز مقیاس تولید و عدم صرفه 
، ا)فین کنندیید میالیت اقتصادی از مرکز تجاری را تأها، پراکنده شدن فعه شهری؛ این مدلای رخ داد تا در هستدر نواحی حومه

آهن تجمع های راهونقلی و ایستگاهای و در راستای خطوط سریع حملدر این نوع از توسعه مشاغل در پیرامون مراکز حومه(. 1111
، فرنچ، )یانگ داشته باشند 2رویهداری در مرکز، گسترش بییدهند و یا ممکن است بدون تجمع معنیافته و تشکیل خوشه می

 .(1121، 1هولت و ژانگ

 چندمرکزیت مفهوم

 جغرافیایی مقیاس نظر از چندمرکزیت مفهوم

دیگر، معنی و مفهوم عبارتلفه تمایزدهنده تعاریف مربوط به ساختار چندمرکزی، مقیاس جغرافیایی است. بهؤترین ممهم
بر  یمتفاوت یراتممکن است تأث یچندمرکز یتوسعه شهرچندمرکزیت بسته به مقیاس فضایی و جغرافیایی آن متفاوت است. 

از این نظر در  .(1123، 8، دیرودر و ونگ)لیو مختلف بگذارد هاییاسدر مق یطیمح یندهایو فرآی اقتصاد -اجتماعیتوسعه 
شهری و فهوم چندمرکزی در دو سطح عمده بررسی شده است. این دو سطح شامل مقیاس درونهای صورت گرفته، مپژوهش

 (. 2)شکل  استفراشهری 

 شهریمقیاس درون

های اقتصادی در چندین مکان در ادبیات علمی جهان، این مفهوم، عبارت است از تراکم، انباشتگی و تمرکز جمعیت و فعالیت
. بر اساس تعاریف جغرافیدانان (1118)داوودی،  گرددشهری نمایان میصورت الگوهای درون اصلی در داخل شهرهای بزرگ که به

یر، ادوارد اولمن و چانسی هاریس، ساختار چندمرکزی ساختاری است که در آن یک مرکز اصلی و چندین آمریکایی نظیر هارولد مه
پذیرند و به تدریج تبدیل آمدوشد، کارکردهای جدیدی را می های اقتصادی و تشدید الگوهایمرکز فرعی، با جذب جمعیت و فعالیت

های دلیل صرفهشود بهگردند. زمانی که فعالیت اقتصادی از مرکز اصلی دور میبه مراکز شهری مسلط و کلیدی در یک شهر می
نجر به کاهش فاصله و زمان باالتر م تراکمفرض که این  گرچهشود. ناشی از تجمع در تعداد محدودی از مراکز فرعی متمرکز می

، 6)جون تر شودیطوالن یهاوشدشده توسط تراکم باالتر ممکن است منجر به آمد یجادا ازدحاماست، اما  یمنطق، رفت و آمد شود
؛ 2333)آناس و همکاران،  های ناشی از تجمعترین عامل ایجادکننده این ساختار در شهرهای اروپایی، صرفهمهم(. 1111

، 1پالومارس-گارسیاس ؛1111، 4)آربوریونقل عمومی های حملو آمدوشدهای شهری با تأکید بر سیستم( 1111، 1اوسولیوان
بوده و در شهرهای آمریکایی، وابسته به عامل اتومبیل شخصی و قیمت  (1126، 3تیوس، سانز، فرانسیس و تراپروم-سانچز ؛1121
شود، دارای اصطالحات یاد می 3ایعنوان شهرهای چندهستهکه از آن به(. این پدیده 3228بهای مسکونی است )شکویی، اجاره

است. از نیمه دوم ( 2332، 28یو)گار 21ایو شهرهای لبه (2333، 22گوردون، ریچاردسون و گیولیانو) 21مترادف مانند چندمرکزیت
له، پراکنده شدن فعالیت ئشهری؛ این مس ای رخ داد تا در هستهای در نواحی حومهطور فزایندهبیستم، رشد شغلی و مسکونی به

ای و در راستای خطوط در این نوع از توسعه مشاغل در پیرامون مراکز حومه (.1111، ا)فین کننداقتصادی از مرکز تجاری را تایید می
داری در مرکز، دهند و یا ممکن است بدون تجمع معنیآهن تجمع یافته و تشکیل خوشه میهای راهونقلی و ایستگاهسریع حمل
 (.1121)یانگ و همکاران،  رویه داشته باشندگسترش بی
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 مقیاس فراشهری

شهری مورد بررسی قرار ریزی شهری، مفهوم چندمرکزی در سطح منطقه کالنهای جغرافیایی و برنامهدر بسیاری از پژوهش
عنوان توسعه فشرده غیرمتمرکز چندمرکزی بهگرفته است. در این مقیاس توسعه فشرده یک عنصر اساسی است. در واقع توسعه 

. در این (1111، 2)پارک و همکاران گیردونقل قرار میشود که دارای مزایایی است که در ارتباط مستقیم با حملتعریف می
دی با گردد که در یک پهنه جغرافیایی وسیع، دارای روابط عملکرای از شهرها اطالق میخصوص، ساختار چندمرکزی به مجموعه

شهری با تعداد زیادی از شهرهای کوچک و بزرگ و با مرکزیت یک شهر اصلی یکدیگر بوده و در کل تشکیل یک مجموعه کالن
ای از شهرهای های این مفهوم از چندمرکزی را ژان گاتمن در مورد زنجیرهنمونه(. 1118، 1و زونولد س)المبرگتدهند را می

 (2331، 6)سادجیک و ساییر 8مایلی 211(. در این خصوص مفهوم شهرهای 3228است )شکویی،  آمریکایی مورد مطالعه قرار داده
هایی همچون کرانه دریای توان در ناحیههای آن را میپردازد و نمونهشهر میمطرح شده است که به پدیده ابرشهر و ابرکالن

تر مجزا ای زیاد است که شهرهایی که پیشاندازهها رشد بهدر چین مشاهده کرد و در آن 1متحده و دلتا رود پیرلشرقی ایاالت
( معتقد است آمدوشدهای انجام شده 2331. اوینگ )(1122)اسمیت،  صورت مناطق شهری وسیع و پیوسته درآورده استرا به

در این مقیاس . (1123، 4ییاو)وونگ، ژنگ و ک رسدنظر میها را در پی دارد. با این حال تحقق آن مشکل بهکاهش سفرها و مسافت
 یتمرکز اصلکید است. با این حال أمورد ت ی عملکردیمنطقه شهر یک یا نواحی مادرشهری یکاشتغال در  یا یتمعهای جخوشه

ارتباطات  شود. البتهیت میجمع یعبه توز یکمتر یاراز آن است که توجه بس یحاک یاقتصاد هاییتفعال یبندبر خوشه یکردرو ینا
گیرد. عالوه براین در سیستم شهری چندمرکزی قرار می ی نیز مورد بررسیشهر یستممراکز مجاور در همان س ینب یعملکرد

ای از مراکز ها بین شبکهپیوند بین ساختار و الگوهای فضایی در قالب جریان آمدوشد روزانه قابل مشاهده است که این جریان
 (. 1111آچیمپونگ، دهد )حد یا منطقه شهری رخ میمجاور یا در نواحی شهری وا

 مفهوم چندمرکزیت از نظر ماهیت و کاربرد

(. 2را مدنظر قرار دهیم )شکل  1تجویزیجهت بررسی درک مفهوم چندمرکزی، بایستی دو بعد این مفهوم یعنی بعد تحلیلی و بعد 
عنوان به تجویزیحال ظهور و بعد  بعد تحلیلی مفهوم چندمرکزی برای توضیح یا تحلیل یک سیستم چندمرکزی موجود یا در

 .(1118)داوودی،  شودها به کار برده میراهنمایی برای تحقق یک هدف در سطح استراتژی
گردد برمی 2383های هوارد، گدس و مامفورد قبل از سال چندمرکزی، به نظریهها در خصوص مفهوم نخستین تعاریف و دیدگاه

مشی حول یک تفکر کلی درباره توسعه چندمرکزی به وجود آورد. پاتریک گدس از اصطالح که یک استراتژی برای تحلیل و خط
 و 2321، 3)گدس کند، استفاده میای در سیر تحول مراحل شهریای از شهرهاى زنجیرهعنوان مرحله برجستهمنطقه به -شهر

شود را درک کرده و یک تعریف تحلیلی ارائه داده . با این کاربرد، گدس موجودیت آنچه منطقه شهری چندمرکزی نامیده می(2363
کند برای تفکیک دهد. مامفورد پیشنهاد میاز چندمرکزی ارائه می تجویزی( یک مفهوم 2383) 3است؛ از سویی دیگر مامفورد

اند و طور موثری در یک فضا قرارگرفتههای شهری بدون عملکردی، نوع جدید شهر متشکل از خوشه اجتماعاتی که بهودهت
کند این دقیقًا ( اظهار می2336طور که هال )(. همان1111گرین، نامد )اند، نیاز است. او این شهر را چندمرکزی میمرزبندی شده

های کند که اصول آن در طرح( در ایده شهر اجتماعی مطرح کرد و مامفورد بیان می2333) 21همان چیزی است که ابنزر هوارد
توان ادعا کرد که مامفورد، تئوری جامعه (. حتی می2383، مامفوردوضع شده است ) 28و هامبورگ 21، کلن22ارائه شده توسط رادبرن
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ه کرده است. این تئوری نمایی از جامعه نئوتکنیک است که را به نفع خود مصادر 2341 ( در دهه2334، کاستلزای کاستلز )شبکه 
-صورت منطقههای عملکردی مختلف ساختار به لحاظ توپوگرافی بهو در آن بخش کنندافراد در یک شهر بدون بزرگراه زندگی می

  .شوندهای شهری مجزا می
های پیکربندی عملکردی و فضایی مناطق کنند که بدون در نظر گرفتن ویژگی( عنوان می1121) 2گیفینگرا و سویتنر

توان توسعه این مناطق را توضیح داد. امروزه، چندمرکزی هم از منظر یک مفهوم تژیک نمیاصورت تحلیلی و استرشهری، بهکالن
دهد و هم از منظر یک هدف تجویزی برای کاستن شهر را نشان میتحلیلی که سطح یکپارچگی چند مقیاسی مناطق شهری کالن

بعد تحلیلی چندمرکزی، واقعیت فعلی یک  شود.صورت چندوجهی تعریف میشهری بهاز مشکالت موجود در فرایندهای کالن
های بوجود از این فرصت تجویزیهای پیوند بین نواحی است. از سوی دیگر، بعد سیستم شهری را در نظر گرفته و به دنبال فرصت

ها استفاده ریزی یا سیاستعنوان نقاط شروع برای تحقق واقعیت چندمرکزی در نواحی شهری از طریق ایجاد مفهوم برنامهآمده به
کند ها بروز میعنوان پیامد سیاستدهد که چندمرکزی گاهی اوقات به( توضیح می1111(. گرین )1118داوودی، کند )می

های مثبت و منفی خود را ها جنبهآید )تحلیلی( و هر یک از اینوجود میهعنوان پیامد تغییر اجتماعی ب( و گاهی اوقات بهتجویزی)
 گیردپذیری در حوزه جغرافیایی و توسعه فضایی برابر مورد بحث و نقد قرار میبت آن بر رشد شهری، رقابتکه اثرات مث دارد؛

های گذاریطور که اشاره شد، یکی از کاربردهای تجویزی مفهوم چندمرکزی، در سیاست. همان(1113، 8؛ مایر1113، 1)هرشل
 ییفضا عیتوز قیتشو به چندمرکزی، ایتوسعه یهااستیسشده است.  مدیریت شهری برای ساماندهی توسعه و رشد شهرها نمایان

 هایمحدودهاز  یسطوح باالتر نیو همچن یک ناحیه یا شهردر سراسر  ییایجغراف یواحدها نیب یهای اقتصادتر فعالیتمتعادل
از  طیفیمتفاوت است و  ای دیگربه منطقه منطقهیک ها از استیس نیا .(1118، 6)میجرز و رومین اشاره دارد یاو منطقه یشهر

 مهاجرت از مناطق یریجلوگ که باعث گرید یهااز منابع در مکان تراستفاده کم تامکان  کیدر  یاقتصاد هایتمرکز فعالیت

 را موجب شده است شودی میو اجتماع یداقتصامسایل  یانسجام و همبستگ شیو افزا ستیز طیمح داریتوسعه پا جیترو ،ییروستا
عنوان یک چندمرکزیت در اسناد راهبردی و آثار علمی دانشگاهی بیشتر به. (1126، 1درناپ و وال، ونبورگر ؛1121)میجرز و بورگر، 

عنوان یک ساختار تحلیلی در مطالعه سازمان فضایی نواحی جغرافیایی، شود؛ اما بهریزی راهبردی تجویزی شناخته میمفهوم برنامه
ریزی، . اکثر آثار تالیف شده در زمینه جغرافیا و برنامه(1112، 4)ون هاتوم و الگیندیجک قرار گرفته استکمتر مورد توجه 

طور تجربی بررسی اما تعداد مطالعاتی که به اند؛سازی مورد بررسی قرار دادهریزی فضایی و نیز ظرفیتچندمرکزی را از منظر برنامه
تدریج در حال افزایش است. این های شهری معاصر منطبق است بهبا واقعیت سیستم کنند که مدل چندمرکزی تا چه اندازهمی

های شهری بلکه با افزایش نیاز به ارزیابی اعتبار و های مربوط به شبکهصورت افزایش در موجودیت دادهتنها بهپیشرفت خود را نه
 (.1113میجرز، هد )دهای توسعه نشان میسودمند بودن نظریه چندمرکزیت در بافت سیاست

رخ داد. این تغییر رویکرد در  2331ریزی فضایی راهبردی در دهه های توسعه به برنامهیک تغییر رویکرد از کاربری زمین و طرح
ونقل و ماهیت ریزی کالبدی با استفاده از توابعی همچون مسکن، صنعت، حملریزی فضایی به معنی تغییر در تمرکز از برنامهبرنامه

مدرن و اعتقادی پستای است که نوعی عدول از بیهای جدید در خصوص توسعه منطقههای استراتژیک و نگرشعه شبکهتوس
پذیری شهری و سازی سیاست عمومی، ارتقای رقابتشود و مسائلی مانند هماهنگنئومحافظاکارانه در قابلیت ساخت جامعه قلمداد می

شده ریزی های فرصت در سراسر شهرها و مناطق باعث تشدید این برنامهاجتماعی و کاهش نابرابریای از طریق توسعه سرمایه منطقه
 (.1126بورگر و همکاران، شد )ریزی فضایی راهبردی جدید، چندمرکزی اصطالح مهمی قلمداد میاست. در این برنامه

-پردازند تا به درک روشنمی 1ایب پروژه چندشبکه( به تحلیل هشت منطقه مگاشهری در اروپای غربی در قال1114هال و پین )

العاده پیچیده از نظر خدمات مالی و تجاری عمل کند، دست یابند. در اینجا، چندمرکزی تر از این که چگونه این سیستم فضایی فوق
صورت ی توسعه یافت و بهو در این پروژه، تفکر چندمرکزی عملکرد تجویزیرود تا کار میعنوان یک مفهوم تحلیلی بهتر بهبیش

های مرتبط ها برای ایجاد سیاستکند که تالش( عنوان می1114ای، پین )های پروژه چندشبکهتجربی آزمون شد. با توجه به یافته
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برانگیز است. با دور شدن از تفکر با توسعه چندمرکزی بین نیاز به توسعه فضایی متعادل و نیاز به توسعه محیطی پایدار چالش
( 2334) 2و روی آوردن به مفهوم کامالً تحلیلی آن، نویسندگانی همچون آناس و کیمتجویزی ندمرکزی عنوان یک مفهوم چ

خاطر درستی آن مورد استفاده قرار  خاطر سادگی و نه به مرکزی بیشتر بههای اقتصادی سنتی رشد برمبنای مدل تکمعتقدند مدل
عنوان دو حد نهایی که بندی( را بهمرکزی و پراکنش کامل )بدون خوشهتوان توسعه تکمی از دیدگاه مفهومی، هرحالبه اند.گرفته

 اند، دانست.در دامنه توسعه چندمرکزی در نوسان
 

 

 تعریف و مفهوم چندمرکزی. 2شکل 

  چندمرکزیرویکردهای ساختار فضایی 
کند تفسیرهای عنوان می( 1113ها چندمرکزی وجود دارد. میجرز )گیری ساختار فضایی سیستمچند رویکرد اصلی برای اندازه

کند، وجود دارد. یک دیدگاه چندمرکزی را بر مبنای شهر را چندمرکزی میمتفاوتی درباره اینکه چه چیزهایی یک ناحیه کالن
های ارتباطی را به آن که دیدگاه دیگری جنبهدرحالی (1116؛ پرر، 1112، کلوسترمن و موسترد) کندشناسی شهر تعریف میریخت

ای با یکدیگر داشته شود که شهرها ارتباط عملکردی قویشهر تنها زمانی چندمرکزی مید؛ با این تفسیر یک ناحیه کالنافزایمی
)هال و پین،  شودباشند. از این نوع شهر تحت عنوان چندمرکزی ارتباطی یا منطقه شهری چندمرکزی عملکردی نام برده می

این دو نوع رویکرد مورد بحث است و برخی از محققان معتقدند که هنوز این بحث . (1121ورگر، ؛ میجرز و ب1111؛ گرین، 1114
-یاستدالل م (2334) 8چاردسونیگوردون و ر. (1124، 1ثوس، درودر و ویتلوکس)میترن، پوت به صورت حل نشده باقی مانده است

که از  یعنوان نقطه کانوناشتغال، بلکه به تراکمعنوان نه تنها به شهری، ممکن است به درک نقش مراکز ایپونگرشی کنند که با 
 یبر رو یکه در آن تمرکز اصل - شناسیریخت کردیرو کیاز  رییامکان تغ نگرش نی. اکند، دست یافتمیعرضه ی لحاظ عملکرد

 یکه دارا ییهاعنوان مکاندر آن بهدیگر که مراکز  عملکردی کردیرو کیبه  - ناحیه ساخته شده است کیدر  تیفعال تراکم
( معتقدند که یکی 1121سویتنر ) و از سویی دیگر گیفینگرا .سازدرا متصور می هستند یساختار شهر کی جادیا یبراهایی تیظرف

مهم منطقه شهری چندمرکزی، کیفیت آن است. درباره اینکه چه چیزی باید به صورت فضایی، عملکردی، اقتصادی و  هایاز تمایز
 نفعان گنجانده شود، نظرات مختلفی وجود دارد.شهری چندمرکزی در تمامی طیف ذینسیاسی در یک منطقه کال

ستند. نی گریدکیدر تضاد با  ها لزوماًآناما ؛ ای دارندقابل مالحظه تفاوت باهم یو عملکرد شناسیریخت رویکردهای، یکلطوربه
در  چندمرکزی، ییساختار فضای ریگاندازهجهت  یمطالعه جامع( 6ESPONریزی فضایی اروپا )شبکه نظارت بر برنامهرابطه،  نیدر ا

همچنین . (1111، 1گیو)نوردر انجام داده است -ی و عملکرد شناسیریخت رویکردهایهم از نظر  -اروپا  یشهر یعملکرده منطق

                                                           
1. Anas & Kim 
2. Meeteren, Poorthuis, Derudder & Witlox 
3. Gordon & Richardson 
4. European Spatial Planning Observation Network 
5. Nordregio 

شهریدرون مقیاس  

فراشهری مقیاس  

تحلیلی بعد  

تجویزی بعد  

جغرافیایی مقیاس  

کاربرد و ماهیت  

در چندین  های اقتصادیو فعالیتتراکم، انباشتگی و تمرکز جمعیت 

 مکان اصلی در داخل شهرهای بزرگ

ای از شهرهای کوچک و بزرگ با مرکزیت یک شهر مجموعه

ردی با در یک پهنه جغرافیایی وسیع، دارای روابط عملککه  اصلی

 یکدیگر هستند

ل ظهور توضیح یا تحلیل یک سیستم چندمرکزی موجود یا در حا  

ک عنوان راهنمایی برای تحقق یمفهوم چندمرکزی بهاستفاده از 

هااستراتژیتدوین  هدف در سطح  

 مفهوم و تعریف

 چندمرکزی
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 یهادادهی مانند تعامل یهااز روش یشامل برخ ی کهعملکرد کردیبا روهای معتبر دیگری برای شناسایی مراکز شهری پژوهش 
؛ 1122، 2)چن و هال مشاهده نمودو اروپا  کایامرکشورهای توان در ینوع مطالعات را م نیا که انجام شده است آمدوشد انیجر

 (.2336، 1لیندی-؛ کالرک و کویجپرس1112، 6 ، بویکس و روکابرنز ؛2333؛ گوردون، 2333، 8؛ بورنی1111، 1گریفیث و ونگ
 ؛1111، 4، دایجست و شوانی)لیمتنکتول یشهر یهاستمیس یدر سطح مل ییفضا آرایش وتحلیلیهتجز یبرا یروش تعامل را،یاخ

، 3آتنالنو ، تیلور، ویتلوکس و ؛ درودر1121، 3)پین یدر سطح جهان یحت ایو  (1111؛ میجرز، 3111، 1لیمتنکتول، شوانی و دایجست
و  عملکردی نییتع یبرا ،ییتعامل فضا یهااز شاخص یامجموعه طور خاصبهمطالعات  این. کار گرفته شده استبه (1118

 دهند.را پیشنهاد می وآمدرفت انیبا استفاده از جر یشهر ظامساختار ن

 شناسیچندمرکزی ریخت

عنوان بعد توان آن را بههای شهری در یک قلمرو جغرافیایی مرتبط است که میشکل فضایی با سازمان کالبدی فعالیت
اندازه و توزیع مراکز شهری در داخل یک شناسی بهبعد ریخت .(1121، 21و میجرز ر)بورگ شناسی چندمرکزی قلمداد کردریخت

شان ارزیابی شده و براساس اندازه نسبی کید بر ویژگی روابط بین مراکز. در این رویکرد، اهمیت مراکز معموالًأپردازد. با تمنطقه می
ها شناسی براساس میزان جمعیت، شرکت(. سنجش بعد ریخت1شود )شکل مرکزی با حضور یک مرکز غالب شناخته میتکقلمرو 

 .(1121؛ بورگر و میجرز، 1111)گرین،  شوندطور یکنواخت در مراکز مختلف در داخل یک قلمرو توزیع مییا مشاغلی است که به
 

 
شناسیچندمرکزی ریخت شناسیمرکزی ریختتک   

 مرکزی و چندمرکزی شناسی تکریخت .1شکل 

 
شناسی چندمرکزی کنونی، روابط درونی و تعامالت مدیریتی آن کمک درک جامع چارچوب تاریخی مناطق به درک ریخت

ظهور تواند ( این مبحث را مطرح کرده و سه روش را که یک منطقه شهری چندمرکزی می1112کند. در این ارتباط چامپیون )می
شناسی ساختار چندمرکزی و تمایل آن به تعامل با کنشگران در (. هدف وی توضیح ساده فرایند ریخت8دهد )شکل کند، ارائه می
کند که منشأ منطقه شهری چندمرکزی و به دنبال آن خط سیر توسعه فضایی ( عنوان می1113) 22سای بود. المبرگتسطح منطقه

بنابراین  ای خاص با آن مواجه است؛هایی است که یک منطقه در مرحلهکننده ماهیت چالشتعییناین منطقه شهری تا حد زیادی 
شناسی کند که ساختارهای چندمرکزی امروزی در واقع از اهداف ریختهای تحول برانگیز چامپیون این واقعیت را روشن میایده

تواند زاییده یک شهر (، گرایش به سمت چندمرکزی می1112)ها بوجود آمده اند. طبق نظر چامپیون مختلف حاصل از جابجایی
(، یا زاییده 21مرکز از صورت یک سیستم شهری چندمرکزی درآمده )حالت گریزخاطر رشد مداوم به مرکزی اولیه باشد که بهتک

رکزی درآمده است صورت سیستم شهری چندمتر به نواحی اطراف، بهمرکزی اولیه باشد که با الحاق مراکز کوچکیک شهر تک

                                                           
1. Chen & Hall 
2. Griffith & Wong 
3. Bourne 
4. Burns, Boix & Roca 
5. Clark & Kuijpers-Linde 
6. Limtanakool, Dijst & Schwanen 
7. Limtanakool, Schwanen & Dijst 
8. Pain 
9. Derudder, Taylor, Witlox & Atalano 
10. Burger & Meijers 
11. Lambregts 
12. Centrifugal 
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های مختلفی مستقل اولیه با اندازه مشابه باشد که در شکل ( یا ممکن است زاییده بهم پیوستگی چندین مرکز2)حالت الحاقی
 (.1اند )حالت تلفیقیظاهرشده

 

 

 (1122چامپیون، ) شناسیارزیابی منطقه شهری چندمرکزی ریخت .8شکل 

شوند، عبارت چندمرکزی به کثرت مراکز در منطقه شهری چندمرکزی شناسایی میشناسی در های رویکرد ریختوقتی نمونه
یک قلمرو فضایی مشخص اشاره دارد. با این وجود چندمرکزی در ارتباط نزدیکی با توزیع متعادل براساس اهمیت این مراکز 

های گذاریوسعه چندمرکزی در سیاستتفسیر ت مطالعه ( با1111میجرز ). (1112، 8المبرگتس کلوسترمن و) گیردشهری قرار می
در کشورهای اروپایی، خط مشی چندمرکزی را توزیع عملکردهای اقتصادی یا مرتبط با اقتصاد در سیستم فضایی تعریف  راهبردی

شود. به عبارتی چندمرکزی صرفاً به معنی حضور کند به نحوی که سلسله مراتب شهری در یک محدوده متعادل مسطح میمی
شهر نیست بلکه به معنی تعادل در توزیع اندازه این شهر نیز هست. هر میزان این تعادل شهر در یک ناحیه کالنچندین 

. این فقدان (1111؛ میجرز، 1121)میجرز و بورگر،  تر خواهد بودتر و سلسله مراتب فاحشی نداشته باشد، چندمرکزییکنواخت
عنوان ( به1112( و کلوسترمن و المبرگتس )1116تر توسط پرر )بین مراکز بزرگ سلسله مراتب از لحاظ اندازه یا اهمیت مطلق در

رغم تفسیر وابسته به مقیاس منطقه ای مورد تاکید قرار گرفته است. علیکننده سیستم چندمرکزی در مقیاس منطقهویژگی تعیین
زی مناطق خاص از طریق توسعه شبکه شهری ساهای توسعه آن، یکپارچههای متداول سیاستشهری چندمرکزی، یکی از ویژگی

ای را با یکدیگر پذیری منطقههای توسعه چندمرکزی، اهداف ناسازگار در ارتباط با پیوستگی و رقابترسد سیاستاند و به نظر می
طلق مورد پس یک سیستم شهری باید از لحاظ سطوح چندمرکزی بودن و نه از لحاظ تعاریف م .(1111، 6واترهوت) کندترکیب می

پرسوا، کند )ها را مشخص میارزیابی قرار گیرند چون این ساختارهای شهری از تنوع باال برخوردارند که مرحله چندمرکزی آن
-کند تا درک کنیم که چرا در برخی مناطق، مفهوم توسعه فضایی چندمرکزی به(. آگاهی از تنوع تحول این مراحل کمک می1113

شده؛ گسیخته در نظر گرفتهرویه و لجامای و گسترش بیمنطقه سائلی همچون تراکم، عدم تعادلعنوان پاسخ احتمالی به م
. (1113، المبرگتس) شودعنوان مانعی در مسیر تعامل و کارایی اقتصادی قلمداد میکه در برخی مناطق دیگر، چندمرکزی بهدرحالی

های یک منطقه جهت ارتقای های بالقوه و محدودیتایی قابلیتتواند موجب تسهیل در شناسدرک جامع فرایند تحول شهری می
 یهاداده یاسمقها برای این رویکرد مطرح است. به لحاظ نظری (. با این حال برخی چالش1113پرسوا، توسعه چندمرکزی گردد )

 شود.یم یشهر فضایی هایویژگینادرست از  ییکه منجر به شناسا است یادار یاست و اغلب محدود به مرزها یرمتغ یآمار

                                                           
1. Incorporation 
2. Fusion 
3. Kloosterman & Lambregts 
4. Waterhout 
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که در درحالی. فضایی نشان دهند -توانند از نظر آماری توزیع شهری را در مقیاس خاص زمانیها تنها میعالوه بر این، این داده 
 (.1111ویی و همکاران، ای پویا و در حال گسترش هستند )واقعیت، شهرها به لحاظ کالبدی پدیده

 چندمرکزی عملکردی

کنند بلکه آن را شناسی را رد نمیپردازند رویکرد ریختپژوهش در حوزه ارتباطی یا عملکردی، چندمرکزی میمحققانی که به 
ای شناسی از اصول پایهگسترش داده تا شامل الگوی تعامل عملکردی بین مراکز شهری گردد. رویکردهای عملکردی و ریخت

چندمرکزی که از چندین مرکز شهری که با اهمیت تقریباً برابر یکسانی برخوردارند و هر دو رویکرد به شناسایی نواحی 
شناسی، چندمرکزی به معنی . در شرایط کامالً ریخت(1113؛ میجرز، 1112، کلوسترمن و المبرگتس) پردازنداند، میگرفتهشکل

ات اخیر بر روابط عملکردی اما برخی از مطالع اند؛هم چسبیده است که در یک سیستم شهری یکسان قرارگرفته چندین مرکز به
های شهری این نوع دلیل چندجهته بودن روابط در شبکهبه(. 1121، 2)وسنین کنندها در یک سیستم شهری تاکید میبین گره

های تجربی چندمرکزیت عملکردی بر شناسی متفاوت است. پژوهشسیستم، سنجش چندمرکزیت عملکردی با چندمرکزیت ریخت
رتباطات و ا (.1122، 1هویسمانو  نالدرونف، یجوید، )بورگر مراکز منطقه بر اساس جمعیت، خدمات های بینسنجش جریان

 (. 1111)ویی و همکاران،  متمرکز است ینقلمرو مع یکدر  یمختلف شهر یواحدها ینب یهمکار
( یک رابطه نظری بین 1121میجرز )های شهری، بورگر و بر تئوری مکان مرکزی و آثار تالیف شده در زمینه سیستم با تکیه

کنند که اگر اهمیت یک شهر براساس اندازه آن تعیین گردد، شناسی طراحی کردند و استدالل میچندمرکزیت عملکردی و ریخت
کننده مشاغل، کاالها، خدمات و سرمایه برای جمعیت خود آن شهر است و بخشی از آن اهمیت به این دلیل است که شهر تامین

ها است. در رویکرد مدنظر یگر به این دلیل است که شهر تامین کننده مشاغل، کاالها، خدمات و سرمایه برای سایر مکانبخش د
کند. توسعه این های آمدوشدی را ارزیابی میشناسی، توزیع فضایی اشتغال و رویکرد عملکردی، توزیع فضایی جریانها ریختآن

، و)لی کنندکند، که در آن چندین شهرهای مرکزی اثرات عملکردی مراکز فرعی را جذب مییساختار به مثابه فرایند فضایی عمل م

 یستمدر داخل و خارج از س یگرد یشهر با شهرها یک یاتصاالت عملکرد یهکلدر این حالت  .(1111، 8ایشینوسیموریاما و 
 .(1123، 6)ژانگ و درودر کندیفراهم مشناسی چندمرکزی ریخت یریگاندازه یبرا یایهکه در آن واقع شده است پا یامنطقه

 شود؛ تعادل عملکردی و یکپارچگی فضاییدر مناطق شهری، چندمرکزیت عملکردی با دو مفهوم نظری مجزا شناخته می
بین مراکز در تعادل عملکردی، به جهت روابط عملکردی . (1121؛ بورگر و میجرز، 1122؛ بورگر و همکاران، 1113، المبرگتس)

های ترددکنندگان ها جهات جریانونقل دارد که در آنپردازد. این مفهوم ریشه در تحقیقات حملسیستم شهری چندمرکزی می
؛ 2333، 4سرورو و وو ؛2331، 1و رال )همیلتون کندمرکزی تبعیت نمیدارای پیچیدگی بیشتری است و دیگر از مدل سنتی تک

پردازد بلکه حوزه مورد این مفهوم چندان به وجود یا توان روابط عملکردی بین مراکز نمی. (2333 ،1لکهوگلسانگ و شا الن،درونف
های بحث آن تعادل در توزیع روابط عملکردی است. توزیع متعادل روابط عملکردی بین مراکز ضروری است و به هر میزان جریان

پور و داداش ؛1121)بورگر و میجرز،  دیگر بیشتر چندسویه باشد تا تک سویهعبارت  یکنواخت بیشتری بین مراکز برقرار گردد، به
شود. در غیر این صورت توزیع نامتعادل منجر به ، آنگاه میزان درجه چندمرکزی بودن آن بیشتر می(1123، 3سعیدی شیروانی

؛ 1122ه است )بورگر و همکاران، نشان داده شد 6که در شکل شود مرکزی به لحاظ عملکردی میگیری ساختار شهری تکشکل
در . (1123، 3فیلپس)لی و  یابدعبارتی با افزایش مقیاس فضایی، درجه چندمرکزی عملکردی کاهش می. به(1121بورگر و میجرز، 

 صورت دوطرفه وهطرفه، بلکه بصورت یکها در سیستم شهری که در آن روابط عملکردی نه بهواقع چنین تعادل در توزیع جریان
-، بورگر، ونجوی؛ دی2333الن و همکاران، درونف) متقاطع )یعنی بین مراکز کوچک هم وجود دارند( هستند، قابل جستجو است

                                                           
1. Vasanen 
2. Burger, de Goei, van der Laan & Huisman 
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شوند بین های روزانه مردم متمرکز میپردازند اغلب بر جریان. محققانی که به این بعد عملکردی می(1121، 2اورت و کیتسان
شوند های شهری روزانه نواحی یا مناطق شهری شناخته میان نواحی سفر به کار، سیستمشبکه از مراکز مجاور که تحت عنو

کند توسعه شهری چندمرکزی مشروط به بازار کار یکپارچه است. ( بیان می1116) ددر این خصوص برتو(. 1111آچیمپونگ، )
گیرد. از شوند، این ساختار شکل میای خودکفا میکنند و تا اندازهای اشتغال رشد میزمانی که شهرها تا حدی در پیرامون خوشه

یابد. در این حالت سفرهای روزانه به شهرها شهر چندمرکزی توسعه میتر کالنشهرهای خودکفا در یک ناحیه بزرگ-اجتماع روستا
کت کند )حالت محوری و سواری به محل کار خود حرروی یا دوچرخهتوان از طریق پیادهآل هر فرد میکوتاه شده و در حالت ایده

کننده جمعیت در تمامی نواحی جغرافیایی پراکنده هستند و مراکز فرعی، سفر روزانه را از تمامی نواحی شهر کامل(. مشاغل جذب
مرکزی و مقصد در یک پهنه وسیع حالت تصادفی دارند که نسبت به شهر تک أکنند. سفرهای تولید و جذب شده از مبدتولید می

ترین فاصله را به دیگر مکان خواهد داشت. در این حالت تری به تعادل دارد )حالت تصادفی(. مرکز هندسی شهر کوتاهگرایش بیش
شود. یک وضعت چهارمی نیز قابل تصور است. در این حالت شیب تراکمی نه در مرکز تجاری شهر بلکه در مرکز ثقل منفی می

زمان در آن رخ ز فرعی است و سفرهای روزانه در الگوی شعاعی به طور همشهر چندمرکزی دارای یک مرکز غالب و چندین مرک
 .دهد )حالت ترکیبی(می

های مهم منطقه شهری چندمرکزی این است که مراکز منطقه آن دارای بازارهای کار دارد یکی از ویژگی( اظهار می1116پارر )
های بازار کار براساس آمار گردد. جریانیده آمدوشد داخلی میمشترک و همپوشانی هستند که این امر باعث ایجاد الگوهای پیچ

 اما بعد عملکردی چیزهای بیشتری را در گیری چندمرکزی عملکردی است؛کار پرکاربردترین معیار برای اندازه-مربوط به سفر
های روابط کار فراتر رفته و سایر شاخصهای بازار کند که از معیار ساده جریان( پیشنهاد می1118گیرد. در این زمینه داوودی )برمی

 ها اضافه کرد.های غیرکاری سفر یا روابط تجاری، جریان منابع، کاالها و اطالعات را به سنجشدرونی مثل فعالیت
مفهوم دیگر در ارتباط با چندمرکزی عملکردی، یکپارچگی فضایی است که بر ارتباطات عملکردی بین مراکز مجزا در داخل 

ها، به توان روابط عملکردی جای جهات جریان. دیدگاه یکپارچگی فضایی به(1122)بورکر و همکاران،  ری تاکید داردسیستم شه
های بالقوه ندارند و تنها بین های تحت بررسی بین مراکز، تفاوت چندانی با کل جریانپردازد. در این مفهوم جریانبین مراکز می

. در واقع در یک سیستم عملکردی، گرایش مشخصی به (1118)میجرز و رومین،  کندوت پیدا میانواع تعامالت و نیروهای پویا تفا
 برابرند.  شان تقریباًشان یا مرکزیتسمت مرکزی خاص وجود ندارد و مراکز از لحاظ دامنه روابط بیرونی

کند یا نه، کلیت عملکردی عمل میعنوان یک نظر از اینکه یک منطقه شهری چندمرکزی بهکند صرف( بیان می2333) 1میناپ
 و باز هایمجموعه این نوع شهرها به هایها استنتاج کرد. سیستمها و جریانهای فضایی بازارها، زیرساختتوان آن را از حوزهمی
ادبیات  (.1112، 8)آلبرشتس دارند گرایش محلی و ایمنطقه جهانی، در مقیاس تعامالت و هاجریان ها،شبکه ها،گره از الیه چند

( درباره فضای 2334و ایده کاستلز ) (1116، 1؛ تیلور1112، 4کاتاس ؛2333، 1؛ شورت و کیم2332، 6)ساسن مربوط به شهر جهانی
کنند. است، تعریف می APSهای اطالعات که محصول جریان، چندمرکزی عملکردی را با تحلیل اتصاالت شبکه تجارت و جریان

های ها را بر مبنای مکانشهری( جریان اطالعات بین بنگاهکند که شبکه )درونپیوسته استفاده میهمبه این تحلیل از مدل شبکه
باید به تفاوت بین این دو مفهوم توجه  (. در مطالعه تحلیلی بر روی چندمرکزیت،1121 وسنین،) دهداداری موردسنجش قرار می

های شهری دارای یکپارچگی فضایی ساختار سو ممکن است سیستمرند. از یککرد، چراکه این دو مفهوم، ساختار نظری مختلفی دا
های شهری متعادل به لحاظ عملکردی ممکن است دارای یکپارچگی عملکردی بسیار نامتعادلی داشته و از سویی دیگر سیستم

اند. بندی شدهای شبکهطور قویمرکزی بودن به های فضایی هستند که باوجود تکفضایی ضعیفی باشند. به عبارتی برخی سیستم
 (.6بندی نشده اند، اما با این وجود چندمرکزی هستند )شکل های فضایی هستند که شبکههمچنین برخی سیستم

                                                           
1. De Goei, Burger, Van Oort & Kitson 
2. Pumain 
3. Albrechts 
4. Sassen 
5. Short & Kim 
6. Scott 
7. Taylor 
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 مرکزیت و چندمرکزیتای تکسیستم شبکه .6شکل 

 (1121؛ بورگر و میجرز، 1122)بورگر و همکاران، 

 سنجش چندمرکزیت 

 :شودها پرداخته میترین این روشمحاسبه درجه یکپارچگی فضایی چندمرکزی معرفی شدند. در اینجا به مهمهای مختلف برای روش
(، بورگر و میجرز 2333) و همکاران درالنونف: براساس الگوهای آمدوشدی که توسط اندازه امتیازات نزدیکی -توزیع رتبه

شناسی و عملکردی چندمرکزی، بر مبنای منطق شاخص ( معرفی شدند، بیشتر تحلیل به منظور ترکیب رویکردهای ریخت1121)
گیری کرد. بورگر و میجرز بر اساس رویکرد صورت منسجم اندازهتوان هر دو رویکرد را بهبرتر صورت گرفت. بر این اساس می

اندازه امتیازات نزدیکی به گره )اهمیت مطلق مرکز( برای ارزیابی  -درباره تئوری مکان مرکزی، از توزیع رتبه( 2312) 2پرستون
اندازه امتیازات نزدیکی به مرکز )اهمیت مرکز نسبت به اطراف آن(  -شناسی و همچنین از توزیع رتبهدرجه چندمرکزیت ریخت

 -خطی از توزیع رتبه لجستیک ها، یک خط رگرسیوناده کردند. شاخص آنگیری درجه چندمرکزیت عملکردی استفبرای اندازه
 (.1121 وسنین،دهنده منطقه شهری چندمرکزی است )اندازه بود که در آن شیب صاف نشان

تر آن مانند تحلیل های اخیر اشکال پیشرفتهشود اما در سالتحلیل شبکه یک روش سنتی در جغرافیا محسوب می :تراکم شبکه
( در مدل جدید 1111(. گرین )1111، 1وانگ، یو، یی، لیو و لوهای اجتماعی و شبکه پیچیده مورد استفاده قرار گرفته است )شبکه

-. این تراکم به میزان فشردگی اتصاالت بین گرهاستکند که تراکم شبکه خود از چندمرکزیت عملکردی بعد دیگری را اضافه می

دهنده استحکام پیوندهای فضایی بین یک سیستم شهری چندمرکزی، تراکم شبکه بازتابهای یک شبکه اشاره دارد. از منظر 
. کنشگران شامل شهرها، جمعیت، مشاغل، است(. تراکم شبکه تحت تاثیر کنشگران 1111وانگ و همکاران، مراکز فرعی است )

شوند و ممکن است فراتر از ها تشکیل مینها از کنشگران و روابط بین آها و کامپیوترها هستند. شبکهموسسات خیریه، تلفن
توانند بدون تغییر در توپولوژی شبکه اجتماعی، تغییر کنند. گرین های واقع در فضای کنشگران میفضای اولیه باشند یعنی مکان

اما این  ود بیاید؛وجهای، ملی یا جهانی بتواند در هر فضای فیزیکی اعم از محلی، منطقهکند که چندمرکزی عملکردی میعنوان می
ها باید از لحاظ عملکردی به (. آن گره2مستلزم دو اصل کلی است. فضای موردنظر باید شامل بیش از یک گره باشد )اصل 

(. 1وجود بیاید )اصل هها وجود نداشته باشد، چندمرکزی نتواند بکه اگر هیچ اتصال عملکردی بین گرهطورییکدیگر مرتبط باشند به
 (.1111، گرینوجود آورند )هتوانند چندمرکزی عملکردی بده شدن این دو اصل، گروهی از چند گره نمیبدون برآور

شوند. مزیت رویکرد در این رویکرد روابط عملکردی در داخل سیستم چندمرکزی از طریق سطوح تعامل بررسی می :حوزه اتصال
های عملکردی در داخل منطقه شهری را در مراکز بلکه کل جریانحوزه اتصال بر سایر رویکرد این است که نه تنها جریان بین 

المللی که گیرد. حوزه اتصال با استفاده از ویژگی جریان همچون سفرهای آمدوشدی، خرید، شبکه تجارت و پروازهای بیننظر می
های سیستم شهری به سایر بخشای را که هر مرکز شود. حوزه اتصال، محدودههای مبدا و مقصد هستند، محاسبه میدارای مکان

(. در این شکل فرض شده است آمدوشد در یک منطقه شهری دارای یک ناحیه 1کند )شکل اتصال عملکردی دارد، مشخص می
 (.1121 وسنین،( است )SCمرکزی و سه زیرمرکز اشتغال )

                                                           
1. Preston 
2. Wang, Yue, Ye, Liu & Lu 
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. وضعیت مراکز و زیرمراکز در رویکرد حوزه اتصال1شکل   

کنند. درجه تردد می SC1کنند به تر باشد، شاغالن بیشتری که در آن مکان زندگی میرنگ تیرهدر این شکل به هر میزان 
شود. به هر میزان میانگین سطح چندمرکزیت عملکردی در یک منطقه معین از روی میانگین مقادیر اتصال مراکز محاسبه می

دهنده درجه آید که نشانبیشتری در داخل سیستم بوجود میهای عملکردی اتصال تمام مراکز در سیستم شهری باالتر باشد، رابطه
توان از روش حوزه اتصال برای ارزیابی این که آیا کل سیستم شهری چندمرکزی دارای باالتر چندمرکزی عملکردی است. می

این ترتیب، نیروهای  که فقط در برخی از مراکز چنین روابطی موجود است، استفاده کرد و بهارتباط درونی عملکردی است یا این
 (. 1121 وسنین،پویای عملکردی داخلی در سیستم شهری را کشف نمود )

و انحراف استاندارد  ی،، شاخص تمرکز شهرینیج یبضرهای سنتی مانند توان به دیگر روشهای ذکر شده میعالوه بر روش
ال و انفعالی انسانی در قالب جریان سفرهای آمدوشدی ( از پویایی فع1111ی اشاره کرد. اخیراً وانگ و همکاران )شهر هایمتریک

-های بزرگ جغرافیایی حملکنند که دادهکنند. آنها بیان میدر واحدهای فضایی برای سنجش چندمرکزی عملکردی استفاده می

رتی تحرک وسایط عباهای چندجهت در ساختار چندمرکزی عملکردی را توضیح دهید. بههای اتصالتواند گرهونقل محور بهتر می
طورکلی چندمرکزی دهد. بهنقلیه بین واحدهای فضایی میزان تعامل بین واحدهای مختلف و اهمیت فضایی آن واحد را نشان می

تواند نتیجه دو فرایند تکاملی در نظر گرفته شود. اولی متشکل از فرایندهای تمرکززدایی از مرکز تجاری شهر به مراکز بودن می
شهری از طریق فرایند پیوند یا در منطقه کالن -از قبل موجود  -باشد. دوم، از ادغام تدریجی مراکز مستقل میفرعی نوظهور، 

 یر است. باناپذاجتنابهای ارتباطی در شهرها پدیده چندمرکزی امری رشد و توسعه سیستم اتحاد تشکیل یافته است. در واقع با
 (.4 شکل) گرددمی ارائه پژوهش مفهومی مدل شده، استفاده ترکیبی هاینظریه و هادیدگاه بر تأکید با و شده ارائه هایتحلیل توجه
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 یشهر یتچندمرکز یو عملکرد شناسییخترهای فرایندها، مولفه و شاخص . مدل مفهومی تحقیق، الگوها،4شکل 

 یریگجهینت
چندمرکزی  حالنیا باشود. مرکزی در نظر گرفته میتکتکامل تدریجی و طبیعی در سازمان فضایی  عنوانبهشهر چندمرکزی 

فرایندهای تمرکززدایی از مرکز تجاری شهر تا مراکز تواند نتیجه دو فرایند تکاملی در نظر گرفته شود. اولی متشکل از بودن می
شهری از طریق فرایند پیوند یا در منطقه کالن - از قبل موجود -باشد. مورد دوم از ادغام تدریجی مراکز مستقل فرعی نوظهور، می

 اتحاد تشکیل یافته است. 
ته است. این تحقیق بر اساس دو بعد مشخص های اخیر در ادبیات مختلف مورد بحث قرار گرفمفهومی چندمرکزی در سال

شناسی و های ریختمقیاس جغرافیایی و ماهیت و کاربرد به تبیین این مفهوم پرداخت. چندمرکزی در مقیاس درون شهری بر جنبه
خیص است کید دارد. بر اساس ماهیت و کاربرد نیز دو بعد تجویزی و تحلیلی قابل تشأهای عملکردی تشهری برجنبهبرون در بعد

 پردازد و در بعد تجویزی ماهیت راهبردی دارد.های موجود و نوظهور میکه بعد تحلیلی به توضیح چندمرکزی

شناسی و عملکردی چندمرکزیرویکرد ریخت  

 چندمرکزی 

شناسیریخت  عملکردی 

ایارتباطات شبکه ایفاقد ارتباطات شبکه   

 الگوی متمرکز الگوی پراکنده

 خدمات برتر و تخصصی تولید توزیع فضایی اشتغال و فعالیت الگوی سفر و آمدوشد روزانه توزیع فضایی جمعیت

ت
معی

 ج
ی

کم
ترا

ب 
شی

 

ت
معی

 ج
ی

ضای
ی ف

گو
 ال

ل 
مح

ه 
ه ب

زان
رو

د 
وش

مد
آ

کار
 

انه
وز

ر ر
مو

م ا
جا

و ان
د 

خری
 

یح
فر

و ت
ت 

راغ
ت ف

وقا
 ا

کار
ی 

رو
 نی

زار
 با

ان
دگ

کنن
ف 

صر
 م

ی
ها

لیت
فعا

ن 
 بی

دل
تبا

 
ن

نوی
 

منطقه شهری و شهریکالن  

زگریز از مرک  تلفیقی الحاقی 

شهری و منطقه شهریکالن  

 تصادفی ترکیبی محوری و کامل

مرکزی تک  
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چامپیون معتقدند در باالترین سطح چندمرکزی، مراکز دارای مقیاس عملکردی هستند.  همچوننظران چندمرکزی برخی صاحب
دهد دیدگاه است، ارائه می تلفیقی و الحاقی مرکز، از گریز حالت سه را در که ایچندهسته شهر گیریشکل البته وی زمانی که فرایند

موسترد نیز هر دو بعد  و دیدگاه کلوسترمن .گیردکند. بنابراین دیدگاه وی هر دو رویکرد را در بر میشناسی نزدیک میخود را به ریخت
 اندازچشم و هویت و عملکردی روابط سیاسی، ماهیت کالبدی، کلش بعد چهار ها بردهد. آنشناسی و عملکردی را پوشش میریخت
افزایی بر تمرکززدایی و شهری است. دیدگاه هم ها در سطح منطقهکه دیدگاه مطرح شده آنکنند. با وجود آنمی کیدأت شهری منطقه

-برای ایجاد یک ساختار شهری می ظرفیتهایی دارای ونقل و ارتباطات که موجب پیدایش مکانآوری اطالعات، حملتغییرات در فن

کند که شهرها در درون کید دارد. از طرفی این دیدگاه عنوان میأعملکردی شهر چندمرکزی ت دکند. این بخش بر رویکرشود، تاکید می
تقابل با یکدیگر در ارتباط ها از طریق زیرساخت، جریان و روابط ماند که این گرهها جمعیتی و فعالیتی شکل گرفتهخود از انبوهی از گره

دهد. با این حال این دیدگاه نیز مانند دو دیدگاه مطرح شده قبلی از پوشش می شناسی راهای جمعیتی و فعالیتی بعد ریختهستند. گره
نیز اضافه نمود. ها، دیدگاه کاستلز را شود. باید در کنار این دیدگاههای شهر چندمرکزی هر دو رویکرد مطرح را شامل میگروه دیدگاه

های تولیدکننده خدمات این دیدگاه که بر جریان اطالعات و تغییر اقتصادهای پیشرفته از شیوه سنتی تولید کاال به توسعه شرکت
 شناسی و عملکردی قابل تحلیل است. کند در قالب هر دو رویکرد ریختکید میأتخصصی ت

. با استفاده از یک رویکرد دهدیم ارائهی مرکزتکشناسی چندمرکزی جایگزینی را برای اقتباس رویکرد عملکردی و ریخت
توان در صورتی چندمرکزی تلقی کرد که اشتغال در یک مرکز متمرکز نبوده، بلکه در شناسی یک ناحیه شهری را میسنتی ریخت

سنجش بعد . شودمیشان ارزیابی بر اساس اندازه نسبیشناسی، اهمیت مراکز دو یا چند مرکز توزیع یافته است. در رویکرد ریخت
طور یکنواخت در مراکز مختلف در داخل یک قلمرو توزیع ها یا مشاغلی است که بهشناسی بر اساس میزان جمعیت، شرکتریخت

از  است.ایی عملکردها شوند. با اقتباس رویکرد عملکردی تمرکز تنها بر روی توزیع اشتغال نیست، بلکه بیشتر بر روی توزیع فضمی
 یهااستیسمرکزی و چندمرکزی است. ها یکی از معیارهای تشخیص بین مناطق شهری تکطرفی دیگر توزیع متعادل جریان

 یک ناحیه یا شهردر سراسر  ییایجغراف یواحدها نیب یاقتصاد یهاتیتر فعالمتعادل ییفضا عیتوز قیتشو به چندمرکزی، ایتوسعه

 ایبه منطقه منطقهیک ها از استیس نیا یاساس لیدل اشاره دارد. یاو منطقه یشهر هایمحدودهاز  یاالترسطوح ب نیو همچن
را موجب  گرید یهااز منابع در مکان تراستفاده کم تامکان  کیدر  یاقتصاد یهاتیاز تمرکز فعال طیفیمتفاوت است و  دیگر
طریق همکاری بهتر و ارتباطات مناسب در درون منطقه شهری خود ارتقا  تواند شرایط اقتصادی خود را ازشود. یک شهر میمی

های شهری است. ایده توسعه الگوی چندمرکزی، افزا برای خوشهرو عملکرد این الگو، راهبردهای توسعه فضایی همبخشد. از این
کند. های آن حرکت میاستعدادها و مزیتهای شهری در جهت تمرکز و تأکید بر ارتقاء همگام و موازی با ایجاد تغییر در سیاست
عنوان یک هویت عملکردی شناخته شود. چندمرکزیت نیازهای منطقه شهری است تا بههمچنین یکپارچگی فضایی یکی از پیش

عملکردی به مقیاس تحلیل وابسته است و ممکن است براساس یک رابطه عملکردی چندمرکزی نظر گرفته شود اما در مقیاس 
های شهری دارای یکپارچگی سیستممرکزی و فاقد ارتباطات محکم باشد. همچنین براساس نوع دیگری از رابطه، تکدیگری و 

های شهری متعادل به لحاظ عملکردی ممکن است فضایی ساختار عملکردی ممکن است، نامتعادل باشد و از سویی دیگر سیستم
 گیری ارتباطات دارای شبکه یا فاقد شبکه در هر دو الگوی تکاین خود سبب شکل دارای یکپارچگی فضایی ضعیفی باشند.

 شود.مرکزی و چندمرکزی می
 توصیفی است -های تحلیلیدر نهایت اینکه برای مناطق شهری چندمرکزی چهار بعد قابل تشخیص است. بعد اول، بعد پژوهش

رود که یک ضایی با اشاره دقیق ظرفیتی به کار میگیری و مشخص کردن وضعیت موجود یک ساختار فکه برای نشان دادن، اندازه
توان در یک معنای اصولی و چندمرکزی شناسایی کرد. بعد دوم مفهومی است که می عنوانبهتوان شهر را میکشور یا کالن

گسترش توان برای کند. از این نوع درک میمند درک کرد و این به تشخیص پیکربندی فضایی چنین ساختاری کمک میقاعده
برای تحقق بعد  -چندمرکزی یا تمرکز بر روی حفظ چندمرکزی موجود با یک روش بهتر استفاده کرد. بعد سوم حوزه فضایی 

توان بر اساس حوزه فضایی از سطح که بایستی نوع این حوزه مشخص شود. چندمرکزی را می است -مفهومی تحلیلی یا تجویزی 
ها چنین مفهومی درک ما را از این باوجودای یا حتی سطح ملی یا فراملی تفسیر کرد. همنطقه تا کالن منطق -شهری، شهرکالن

یا اشکال  -ها روابط بین آن -ها یا روابط عملکردی تواند به نقش آنکشاند، چون میشهری به چالش میمراکز کالن
شناسی و عملکردی از چندمرکزی ن درک ریختی خاصی مانند ساختار بافت شهری ارتباط داشته باشد. این تفاوت بیشناسختیر

 دهد، هر چند این دو نوع درک تا حدودی به هم وابسته هستند.بعد چهارم را تشکیل می
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  یقدردان

 و یساختار یالگو ةارائ» پژوهشیاعتبار طرح  نیاز پژوهشگران و فناوران کشور که با تأم تیصندوق حما ازنگارندگان 
 .کنندمی یتشکر و قدردان کردند،امکان پژوهش را فراهم  «تهران یشهرکالن یاچندهسته یعملکرد

 منابع
 .18-11، 8، جغرافیا آموزش رشدمرکزی.  مکان تئوری کاملت(. 2846بهفروز، فاطمه. )

 .31-11(، 6)18، مدیریت شهرییز. تبر یمنطقه کالن شهر یتجمع ییساختار فضا یلتحل(. 2831) .رضایدحمپیری، سیما و صارمی، 

 یهاپژوهش .تهران شهر در فعالیت و شاغالن فضایی توزیع بر تأکید با شهری فضایی ساختار تحلیل(. 2833احمد. ) ،پوراحمد ی وعل ینی،حس
 .433-411، (6)1 ،یشهر یزیربرنامه یایجغراف

شهر  شناسییختر یکردرو یتیبر بعد جمع یدبا تأک یشهر ییساختار فضا یل(. تحل2831کرامت اهلل. ) یاری،ز و احمد ،پوراحمد ،یعل ینی،حس
 .83-23 ،(81)3 ،فضا یاییجغراف یشمجله آما .مطالعه مورد: شهر تهران ای؛چندهسته

مند در حوزه ای؛ مروری نظاممنطقه های نابرابری(. واکاوی رویکرد فضایی عدالت در پژوهش2831) .نینا ،پورالوندی و هاشم ،پورداداش
 .221-13(، 8)21 ،ای در علوم انسانیرشتهفصلنامه مطالعات میان. ایرشتهمیان

 یهاعوامل و شاخص یو اعتبارسنج ییشناسا(. 2834) .یدهادیس یرضا و کریمی،آستانه، عل دربان ،یسبکبار، حسنعل یفرج ،محمدرضا ی،رضوان
 ی فرهنگیمحتوا )مورد مطالعه: منطقه قوم یلاز روش تحل استفاده با ییروستا یمقاصد گردشگر یموثر در برندساز یطیمح یفیتک

 .861-812(، 1)81 ،ییروستا یهاپژوهش .کردستان و کرمانشاه( یاورامانات در استانها

درسی( الکترونیکی از منظر نظریه بار برنامه های محتوای آموزشی )تعیین ویژگی(. 2834) .ابوالقاسمی، ابراهیمو  والیتی، الهه ،زنگنه، حسین
 .268-211(، 1)1، ریزی درسیهای کیفی در برنامهپژوهش. محتوای کیفی قیاسی شناختی به روش تحلیل

های راهبردی برای توسعه آتی شهر کارگاه تخصصی تدوین سیاست مجموعه مقاالت .ساختار فضایی کالنشهر تهران (.2831) .سعیدنیا، احمد
 .وزارت مسکن و شهرسازیتهران:  .تهران

  انتشارات سمت. :تهران (.، چاپ پانزدهمجلد اول) جغرافیای شهریهای نو در دیدگاه .(2832) .شکویی، حسین

های لها و مدپژوهشی روش -فصلنامه علمی . گراییگرایی تا کیفی(. روش تحلیل محتوا، از کمی2831) .علیرضا، گلشنی و محمدرضا ،قائدی
 .31-11(، 18)1، روانشناختی

 نشر نی. :تهران (.2831. )هوشنگ نایبی ترجمه. یشناسروش یمبان محتوا؛ لیتحل(. 2331) .کریپندورف، کلوس

 یلبا استفاده از روش تحل یاو منطقه یشهر ییعوامل موثر بر ساختار فضا یبررس (.2833) .یمجتب یعیان،رفو  پور، هاشمداداش ؛زاده، نداملک
 .26-2(، 6)8، یشهرساز دانشمحتوا. 

(. یشهر توسعه در یمارکس نو هینظر اول، بحث) یشهر مطالعات در یاجتماع - یاقتصاد دیجد یهاهینظر(. 2838) .جواد زاده،یمهد

 . 66-61، 1 ،یشهرساز یجستارها
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