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  ...منطقه و الزامات مفهومي آن  -ي شهر واكاوي پديده 

  
  

 1395 زمستان 45جغرافيا و توسعه شماره 

  16/11/1394: وصول مقاله 
  15/04/1395: نهايي  تأييد

  1- 18 :صفحات 
  

 براي نواحي شهري ايرانمنطقه والزامات مفهومي آن  -ي شهرواكاوي پديده

  ي مشهدشهر كالنمنطقه : مطالعه موردي
  

  3*ناصر نجاتي، 2زادگان حمدحسين شريفدكتر م، 1مظفر صرافيدكتر 
  

  چكيده
پردازان را به ي اخير و عدم توانايي مديران شهري براي حل اين مشكالت، توجه نظريهدهه ها در چندشهر كالنروي مشكالت پيش

هاي فضايي نوين جهاني در سطح منطقه، پديدار شدن ساختاري از پديده. ها يعني سطح منطقه جلب نمودشهر كالنمقياسي فراتر از 
در اين ارتباط، هدف . استمفهوم دقيق و روشن اين پديده همواره با ابهاماتي روبرو بوده. است تعبير شده "منطقه - شهر"است كه به 

توان مي اي منطقه -است كه بنابر الزامات مفهوم شهر سؤالپاسخي براي اين همچنين يافتن منطقه و  - اين پژوهش واكاوي مفهوم شهر
 ي بنابراين، براي انجام اين مقايسه. استفاده نمود يا خير) ي مشهدشهر كالنمنطقه (اين اصطالح را براي مناطق كالن شهري ايران 

ي اصلي روابط مؤلفهدر اين گذار، سه . ها و عملكردهاي آن بررسي گرديدمنطقه و نقش -تطبيقي در ابتدا تعاريف مختلف شهر
تواند منطقه مي -كه شهرهمچنين تبيين گرديد . بندي نظري شدپذيري جهاني استخراج و جمععملكردي، روابط مديريتي و رقابت

اي همكنش و برخوردار از  رونش، مجموعهاي باشد كه در هرحال به موازات تقسيمات تخصصي و چندگانه داي يا چندهستههستهتك
ي ريزي فضايي در منطقههاي نظام مديريتي و برنامهها با ويژگيمؤلفهبررسي تطبيقي اين . هاي ناشي از مقياس است ييوج صرفه
يژگي در واقع، از يك سو و. كندي روابط عملكردي براي اين منطقه صدق ميمؤلفهي مشهد گوياي آن است كه تنها شهر كالن

ي مشهد رعايت نشده است و از سوي ديگر با توجه به آنكه اين منطقه از شهر كالني حكومتي در منطقه - يكپارچگي نهادي
پذيري در سطح رقابت توان گفت كه ويژگيميلذا پذيري جهاني برخوردار نيست هاي الزم براي ورود به مباحث رقابت ظرفيت

منطقه، از واژگاني همچون  -ي شهرشود به جاي واژهرو پيشنهاد مياز اين. كندي مشهد صدق نميشهر كالني اي براي منطقهفرامنطقه
  . در ايران استفاده نمود "يشهر كالنمناطق "

  4.*ي مشهدشهر كالنپذيري جهاني، منطقه  رقابت اي،حكمروايي منطقه ي،شهر كالن يمنطقه منطقه، ،شهر :ها كليدواژه

                                                     
  sarrafi@sbu.ac.ir                                                                                                  ، دانشگاه شهيد بهشتي  اي ريزي شهري و منطقه برنامه  دانشيار -1
                                                               M_Sharifzadegan@sbu.ac.ir ، دانشگاه شهيد بهشتياي ريزي منطقه توسعه اقتصادي و برنامه استاد -2
  nasernejati@yahoo.com                                                                                                     * اي دانشگاه شهيد بهشتيريزي منطقه كارشناس ارشد برنامه -3
 "در ايران ايريزي فضايي منطقهگرايي در برنامهسنجي بكارگيري رويكرد نومنطقهامكان "نامه كارشناسي ارشد نگارنده سوم تحت عنوان  اين مقاله برگرفته از پايان -*

  .باشدبه راهنمايي نگارنده اول و مشاوره نگارنده دوم در دانشگاه شهيد بهشتي مي
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 1395زمستان  ،45ه شمارچهاردهم، فصلنامه جغرافيا و توسعه، سال 

  مقدمه
هاي  پي انقالب صنعتي پديده جديدي نيز بر عرصه در

شهري گام نهاد و آن سفر از خانه به  سوي محل كار 
قبل از انقالب صنعتي، توليد . در مسافت طوالني بود

گرفت؛ درخانه و توسط كارگران محلي انجام مي      ًعمدتا 
هاي صنعتي، نياز به ولي با توليد انبوه در مجتمع

فضايي بسيار بيش از فضاي خانه بود كه اين مستلزم 
ي جديدي در خارج بافت فشرده هاييافتن مكان

قرون وسطايي شهرها بود و در نتيجه بين محل كار و 
  محل سكونت كاركنان و كارگران فاصله افتاد 

)Catanese, 1988:14 .(   
نوزدهم ميالدي  هاي انقالب صنعتي در قرنپيامد     

 - اجتماعي  هاي زيادي در عرصه  تغييرات موجب
اقتصادي شد و اشكال جديدي از اشتغال و تقسيم كار 

اين چنين روابط . در نواحي شهري را پديد آورد
موجب پديد آمدن الگوهاي جديد شهري شد 

)Meltzer, 1984:11.( "به تجلي  "شدن يشهر كالن
. فضايي اين الگوي جديد فضايي در شهر اطالق گرديد

ج و امروزين به مفهوم راي شهر كالني در واقع، پديده
آن محصول انقالب شهري برآمده از انقالب صنعتي 
است كه در اواخر قرن نوزدهم و به ويژه در اوايل قرن 
. بيستم در جوامع اروپايي، بروز و ظهور مشخص يافت

هايي تمركزطلب       فعالي ت                  ًصنعت و خدمات اصوال 
ي و كيفي فرآيندهاي تمركزگرايي         تشديد كم .باشند مي

انقالب صنعتي و انقالب شهري، شرايط مذكور در پي 
گيري و رشد شهرهاي بزرگتر و و بستر الزم براي شكل

هاي جوييها را به منظور حداكثر صرفهشهر كالننهايتا 
  .)41- 42 :1383كاظميان،(ناشي از تجمع فراهم آورد 
ها به ها و تنوع آنشهر كالنرشد و تكامل دائمي 

ك طرف، و ي و كيفي از ي      هاي كم لحاظ ويژگي
نقل و وهاي نوين حملهمچنين دستيابي به تكنولوژي

از جمله ( هاي همگاني به آنبه تبع آن دسترسي

از طرف ديگر، موجب ) آهن و متروي بين شهري راه
ها، آبادي(گيري روابط شهرها با مناطق اطرافشانشكل

به موازات . گرديد) هاي صنعتي و غيرهروستاها،شهرك
اصطالحات مختلفي از سوي انديشمندان مذكور  تكامل

ي اين اصطالحات از جمله "منطقه-شهر" شد؛ استفاده
ي هاي اخير مورد استفادهباشد كه در دههجديد مي

در اين راستا، . است پژوهشگران اين حوزه قرار گرفته
هاي گوناگوني در ايران مقاالت، كتب و گزارش

منطقه  -هري شاز واژهدر آنها شود كه مشاهده مي
مشخص  بطوراستفاده شده است، حال آنكه مفهوم آن 

تبيين نشده است و اغلب معادل واژگاني ديگر همچون 
ي عملكردي مورد ي و منطقهشهر كالني منطقه

از اين رو هدف اين پژوهش . گيرداستفاده قرار مي
واكاوي دقيق مفهوم اين پديده و همچنين مباحث 

. باشدمي) ايمروايي منطقهاز جمله حك( ساز آنزمينه
است  سؤالاين پژوهش در ادامه به دنبال پاسخ به اين 

منطقه، آيا  -الزامات مفهومي شهر كه با توجه به
توان اين واژه را براي مناطق كالن شهري ايران از  مي

  ي مشهد استفاده نمود؟شهر كالني جمله منطقه
  

  منطقه -بررسي مفاهيم مرتبط با شهر
- دنبال بررسي تعاريف مختلف شهر اين بخش به

پردازان برجسته ارائه باشد كه توسط نظريهمنطقه مي
منطقه الزم  -پيش از بررسي تعاريف شهر. استشده

تر  مورد واكاوي دقيق "منطقه"كه بستر آن يعنياست 
ها رو، در ادامه ابتدا تعاريف و ويژگياز اين. قرار بگيرد

 بررسي شدهمنطقه -منطقه و سپس تعاريف شهر
  .است

  
   1ه منطق

 "منطقه"گرايي، به زعم پژوهشگران پيشگام منطقه   
ترين سطح اقدام براي حل مشكالت تواند مناسبمي

اهميت  .)Farrell et al, 2005: 22(ها باشد شهر كالن
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  ...منطقه و الزامات مفهومي آن  -ي شهر واكاوي پديده 

اقدام در سطح منطقه به صورت خيلي برجسته و به 
  :استصورت خالصه به شرح ذيل 

ترين سطح براي تطبيق ترين و بادواممنطقه، مناسب -
داري ي رقابت سرمايهشوندهو تشديد      متغي رهاي فشار

جهاني از يك طرف با نياز تنظيم سياسي و مديريت از 
 .باشدطرف ديگر مي

اي بسيار سازي در سطح منطقهمديريت جهاني -
رايي اجتماعي و ارزشي ، همچنين هماست ترآسان

و مشكالت سياسي  استاس بيشتر       ً           احتماال  در اين مقي
كردن                           ً                 حكمروايي وراي دولت احتماال  بيشتر قابل اداره

 ).Farrell et al, 2005: 42-43( است

ناشي   'Region'ي التين از واژه "منطقه"مفهوم 
اين واژه . باشدمي 1است كه به معناي هدايت شده

ناشي شده كه به  'Rego'همچنين از فعل التين 
،        ًمتعاقبا . است 3كردنيا حكومت 2كردنمعناي اداره

يا  "مرز"مفهوم منطقه اغلب براي مشخص كردن 
رفته كار مي، به"استان"كردن فضا، اغلب يك معين
ها و مباحث اصلي در اين زمينه بسياري از روش. است

در  6امور ي هو  ادار 5، عملكرد4كيد زيادي بر قلمروأت
در علوم سياسي و . اندمطالعه و تعريف مناطق داشته

 در "معين شدهپيش از"اقتصادي، مناطق به عنوان 
شوند و همچنين با توجه به مطالعات نظر گرفته مي

- هاي سياستشوند و به عنوان چارچوبتعريف مي
  شوندنهادي مشاهده مي/ مبناي خاص و اداري

)Farrell et al, 2005: 90.(  
 جهاني علوم اجتماعي  المعارف  هدايراساس  بر     

(IESS7) ،يك منطقه براساس ساختارهاي جغرافيايي ،
اش و اقتصادي و الگوهاي زندگي جغرافيايي، اجتماعي

همگن با  ي  يك منطقه، يك ناحيه. شود تعريف مي

                                                     
1-Direction 
2-To Steer 
3-To Rule 
4-Territory 
5-Function 
6-Rule 
7-International Encyclopedia of the Social Sciences 

هاي  هاي فرهنگي و فيزيكي متمايز از ناحيهويژگي
  .(Sehgal, 2010: 304) باشدهمسايه خود مي
ي مناطق منطقه را به چهار دسته 89يونا فريدمن

همچون دريا، رودخانه،    ّ مل يبه لحاظ عوا(جغرافيايي
شامل (، مناطق محيطي)هواوكوه، كيفيت خاك و آب

) شهرها و روستاها(، مناطق زيستي)گياهان و جانوران
نمايد بندي ميتقسيم) اداري(و مناطق سياسي

اخير هاي اقصاددانان در سال. )3- 27: 1378فريدمن، (
براي مثال اتحاديه . كيد دارندأبر وجه نهادي منطقه ت

ها و جريانات كه پديده. 12و مركوسور 11، نفتا10اروپا
اي را در دو سطح درون اين مناطق و بين اين منطقه

 چنين برخي از مناطق باهم. كنندمناطق بررسي مي
ها و بنا بر آن "هاي اجتماعيويژگي" توجه به

يابند تكوين مي "برداري از مقياسهاي بهره سياست"
(Prytherch, 2009: 133-134).  ساختن "اينگونه

 ي مناطق بدين معناست كه  آنها به واسطه "اجتماعي
ها و معاني، با مرزهاي ت                       ادراك مشترك همگاني  هوي 

 گيرندو هميشه در حال تغيير شكل مي "آلودمه"
(Väyrynen, 2003: 25-28). پردازان  بسياري از تئوري

دهند تا مناطق رايج كنوني،  ترجيح مي ي منتقد شيوه
زمينه  را به عنوان ساختارهاي اجتماعي وابسته به

. (Jonas, 2011: 264) تاريخي و  پويا در نظر بگيرند
مناطق ممكن است منطبق با مرزهاي قلمرو سنتي 

اي بستگي منطقهكه هم 13هانباشند، مثل كاتالين
اسپانيا تعريف نشده است، لذا    ّ مل يها با مفهوم  آن

بدون مرزهاي تجويز شده يا "ممكن است مناطق را 
 .(Prytherch, 2009: 135)در نظر بگيريم  "شدهنهي

شوند و توان گفت كه مناطق ناپديد ميدر نهايت مي
گردند همانطور كه توسط عوامل دوباره پديدار مي

                                                     
 1960دهه  ريز شهري معروف دريونا فريدمن معمار، طراح و برنامه - 8

  .باشدمي
9-Yona Friedman 
10-European Union 
11-North American Free Trade Agreement 
12-Mercosur 
13-Catalonia 
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د دهناقتصادي، سياسي و فرهنگي تغيير شكل مي
(Väyrynen, 2003:25).  همچنين ذكر اين نكته حائز

كند  بيان مي 1همانطوركه جسوپكه است اهميت 
جاي جستجوي هدف دست نيافتني يافتن معياري  به"

براي تعريف يك منطقه، بايد مناطق را به عنوان 
اجتماعي تكوين يافته  بطورهاي در حال ظهور و پديده

  ).Soderbaum, 2012: 16( "تلقي كرد
اي سرانجام، تعريف منطقه، عبارت از گستره

 همگن در ابعاد  طبيعي ياست با محتواي فضايي
، محيطي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و )جغرافيايي(

ت يافته دارد و مرزهاي آن                    نهادي كه كالبدي هوي 
همواره با توجه به تغييرات صورت گرفته در ابعاد فوق، 

ترين مقياس و مناسبمنطقه .  در حال دگرگوني است
ي همچون مشكالت يهاسطح براي  پاسخ به چالش

المللي و بين   ّ مل ياي، پذيري منطقهها، رقابتشهر كالن
مندي از  يكپارچگي فراگير اجتماعات چنين بهرهو هم

پايدار  ي و حكمروايي شايسته در نيل به توسعه
  ).1جدول( باشد مي

  

  هاي آنمنطقه و ويژگي :1دول ج

  منطقه ابعاد
، محيطي، اقتصادي، اجتماعي،)جغرافيايي(طبيعي

  فرهنگي و نهادي

 ي منطقهمحدوده
تغييرات صورتباتوجه بهمرزهاي منطقه دگرگوني

  گرفته در ابعاد فوق

 هاي منطقهويژگي

دهي بهترين مقياس و سطح براي  پاسخمناسب - 
 هاشهر كالنمشكالت 

فراگير اجتماعاتمندي از  يكپارچگي امكان بهره- 
  مندي از  حكمروايي شايستهامكان بهره- 

  1هاي تحقيقنگارندگان براساس يافته: مأخذ
  

منطقه، -در ادامه واكاوي اصطالح نوظهور شهر
تري از روابط موجود در سطح منطقه را  تصوير مناسب

  .سازد نمايان مي
                                                     

جسوپ مقاالت متعددي در زمينه سرزمين و اقتصاد سياسي  - 1
  )(Jessop .منتشر كرده است

  2منطقه -تعريف شهر
جهان       جمعي تابتداي قرن گذشته حدود ده درصد  در 

اما   )Sufian, 1993: 1319(كردند مي در شهرها زندگي
پس از آن شهرنشيني با رشد چشمگيري مواجه شد 

      جمعي ت، بيش از نيمي از 2007 يكه در سالبطور
كردند  ي زندگي ميشهر كالن جهان در شهرها و مناطق

)The state of the world’s cities report 2006/ 

ي نه تنها از شهر كالنامروزه شهرها و مناطق  .)2007
به ي بلكه به دليل پيشتازي توسعه،      جمعي تنظر وزنه 

صرافي و عظيمي، (اند هاي مهمي تبديل شدهمكان
كه همواره شاهد مشكالتي پيرامون ) 156-55: 1389

زندگي روزانه  همچون كار،  رفت و آمد، دسترسي به 
 باشند ه ميخدمات، حقوق فضاهاي عمومي و غير

(Jonas & Ward,2007: 174) .   
توان گفت روابط بين شهر و   از سوي ديگر مي     

هاي ، كارگاههاشهرك ،هاروستا( نواحي اطرافش
هم منجر به ) غيره هاي گردشگري وصنعتي، مكان

. شودهايي ميقابليتايجاد مشكالت جديد و هم ايجاد 
صورت سنتي بهي طرح ريزي و تهيهبرنامه بنابراين

هاي درون مرزهاي تقسيمات كشوري و در محدوده
رو،  از اين. نيستشهري از كارايي الزم برخوردار 

در سرتاسر دنيا مشاهده  هاي فضايي نوينيپديده
 -هاي نوظهور شهركه يكي از اين پديده شود مي

  .منطقه است
بر يكپارچگي  منطقه - خط تيره در واژه شهر

اين . كيد داردأبين شهر و منطقه تاي عملكردي منطقه
ساختار فضائي و مكان  يكپارچگي، برآمده از تغيير

و  ها       فعالي تي نويني است كه امكان پراكنش ها گزيني
ي ها رساني غيرسلسه مراتبي در اثر فناوري خدمات

مديريت متمركز با توليد  ي جديد و نيز شيوه
شكي نيست شهرها و  .كند فراهم ميغيرمتمركز را 

                                                     
2-City-region 
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 تري در حال بزرگترشدن و پيچيدهشهر كالنمناطق 
/ هاي حكومتيشدن در حدي هستند كه در محدوده

اداري كنوني مديريت آنها نه تنها دشوار، بلكه ناممكن 
 ناگريز، مفهوم متداول از شهر در نتيجه. شودمي

را بايد  گسترش داد ) اشدر محدوده و قدرت سياست(
 .(Jonas,2012: 825)طقه را نيز شامل شود من-تا شهر

منطقه نيازمند آن است كه  -شهر ي درك ما از توسعه
همزمان تقليل مقياس دهيم و از مقياس جهاني به 
مقياس اجتماعات محلي و واحدهاي همسايگي در 

مقياس را از                            ًها فرود آمده و  نيز متقابال منطقه -شهر
- جغرافياي محلي درگير رقابت و تعارض بين شهر

برده، تا درك فرآيندهاي جغرافيايي  ها باالمنطقه
ممكن  ايساختارهاي منطقه  بزرگتر توليد و نيل به

  ). Jonas & Ward, 2007: 172-173(شود 
منطقه از دو بخش تشكيل  - ، شهر1به زعم جان پار

ي مركزي و در بخش نخست همان هسته. شده است
بخش . باشدمي 2ي بزرگشهر كالني محدوده واقع يك

روستايي       جمعي تو متشكل از ي پيرامونيدوم محدوده
بين اين دو محدوده . تر استو مراكز شهري كوچك

هاي روابط عملكردي برقرار است و در هريك از زمينه
 اجتماعي و اقتصادي ممكن است روابطي بين اين دو

همچنين  ).Parr,2014:1923-1935( بگيرد  بخش شكل
منطقه را تركيبي از شهر و  -شهر 3هرشل و نيومن

كنند كه با يكديگر هم روابط مناطقي تعريف مي
 حكومتي دارند -هم روابط نهادي عملكردي و

)Herschel & Newman, 2002: 2.( ها در واقع آن
 ،عالوه بر يكپارچگي عملكردي كه در باال ذكر گرديد

كيد أبر مديريت يكپارچه و پيوندهاي مديريتي نيز ت
منطقه كه در برخي از  -هاي شهراز ديگر ويژگي. دارند

 ,Camagni, 2001( ها به آن اشاره شده استپژوهش

Porter,2001,Hutchison, 2009 نقل از اسدي و زبردست،   به
شدن بر اين نواحي و در واقع  جهاني تأثير )22 :1389
ها در مقياس اقتصاد جهاني منطقه -پذيري شهررقابت

  .باشد مي
  

  هاپرداز منطقه از ديدگاه نظريه -هاي اصلي شهرويژگي :2جدول
  يكپارچگي عملكردي شهر و منطقه  )2012و  2007( جوناس و وارد 

  )2014( پار جان
   پيراموني ي و محدوده) شهر كالن( مركزي ي روابط عملكردي بين هسته

  )روستايي      جمعي تمراكز شهري كوچك و (
  پيراموني ي حكومتي بين شهر و منطقه -روابط عملكردي و نهادي  )2002(هرشل نيومن 

و ) 2009( چيسونها  ،)2001( پورتر
  )2001( كاماگني

  منطقه در مقياس اقتصاد جهاني - پذيري شهر رقابت

  هاي تحقيقبراساس يافتهنگارندگان : مأخذ         
  

 1 ،)2جدول (با توجه به تعاريفي كه ذكر گرديد
اي است متشكل از دو بخش منطقه محدوده -شهر

ي ي پيراموني؛ هستهي مركزي و محدودههسته
ي يا شهر كالناي مركزي در واقع شامل محدوده

منطقه با  -شهرهاي متعدد همكاري است كه شهر

                                                     
-مطالعات شهر ي پردازان برجسته در حوزهجان پار يكي از نظريه - 1

  (John Parr ).باشدمنطقه مي
2- Major Metropolitan Area 
3- Herschel and Newman 

ي پيراموني است و محدوده محوريت آن شكل گرفته
هاي روستايي و مراكز شهري متشكل از سكونتگاه

مركزي  ي تري است كه در پيوند با هستهكوچك
يكپارچگي . هستند) بيش از ديگر مراكز مجاور(

هاي عملكردي بين اين دو محدوده، در زمينه
 .باشدآن ميهاي اصلي اجتماعي و اقتصادي از ويژگي

پذيري در حكومتي و رقابت -همچنين روابط نهادي
منطقه  -هاي شهرگياي از ديگر ويژ سطح فرامنطقه
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اي يا هستهتواند تكمنطقه مي -شهر همچنين .است
اي باشد كه در هرحال به موازات تقسيمات چندهسته

همكنش و  اي هدرونش، مجموع ي تخصصي و چندگانه
 .  هاي ناشي از مقياس است ييجو برخوردار از صرفه

  
  هامنطقه - نقش شهر

در شواهد  1هاي شهريهاي انبوههترين فرمبرجسته   
ها هستند منطقه-هاي شهري و شهرامروز، ابرانبوهه

سر جهان در چند  وجود آمدن در سرتاه كه در حال ب
هاي  ها به عنوان پروژهمنطقه-شهر. انداخير بوده يدهه

 - سرمايه  ي و فضايي كشور در صحنه سياسي جغرافياي
شوند؛ اين پروژه در پي ايجاد داري اخير محسوب مي

، منطقه -نحوي كه شهر باشد بهدولت مادرشهر مي
و رقابت كشور در    ّ مل يشدن اقتصاد  الملليبين
ها منطقه -شهر .جهاني را تسهيل نمايد ي هعرص
فضايي كننده هاي تنظيمشوقتوانند به عنوان م مي

داري عمل كنند توليد و توزيع ثروت در سرمايه
)Jonas, 2012: 823( .گرايان، ساختارها و منطقه

باشند به ها ميمنطقه- فرآيندهايي را كه مرتبط با شهر
تحليل در ابعاد  و عنوان بهترين واحدهاي تجزيه

 .(Provo, 2009: 368) شناسندسياسي و فضايي مي
سسات ؤوجود آمده  ناشي از م هب خألدر بيان ديگر،   به

اقتصادي در حال فروپاشي مدل فورديسم و همچنين 
هاي رفاه،  پيوندها و هاي كينزي و دولتتضعيف ايده

اي در حال توليد جديد منطقه 2تجديد ساختارهاي
 -بندي شهرها، پيكرهباشند كه يكي از آن شدن مي

توجه  اي بافزاينده بطورها منطقه -شهر. منطقه است
به عملكردشان براي خالقيت، نوآوري، توسعه و رقابت 

هاي به عنوان آن. شوندمي در اقتصاد جهاني بررسي
هاي ساختماني معماري، اجتماعي، فرهنگي و بلوك

اند، كه فضايي در اقتصاد جهاني تئوريزه شده

                                                     
1-Agglomeration 
2-Restrucuring 

اي وابسته هاي منطقهدهنده و كنترل هاي نظم  قدرت
  است را كاهش دادههاي حاكم ملتبه دولت

)Jonas & Ward, 2007: 169-170.(  
شهرها و ثروت "در كتاب جنجالي خود،  3جكوبز جين
كند كه شهرها بيش بيان مي " jacobs, 1984(4( ملل

باشند و اين به علت ها عامل توليد ثروت مياز ملت
باشد كه شهرها را به مناطق روابط قوي تجاري مي
و ممكن است به هرنوع دهد اطراف آن پيوند مي

همچنين وي  .مكاني در سراسر دنيا گسترش پيدا كند
 -تر از دولتها عملكرديمنطقه -معتقد است شهر

 - شهر. اندهايي هستند كه در آن واقع شدهملت
ها نخست به دليل نقششان در انگيزش تجارت،  منطقه

خالقيت، نوآوري و روح كارآفريني، مناطق اقتصادي 
ها دليل كه در آن به اين شوند و دوم مي درنظر گرفته

هاي توان حكومتبه عنوان مناطق سياسي، مي
از . گيري را پيدا نمودهاي تصميممستقل و ظرفيت

- شود كه دولترو يك ديدگاه نئوليبرالي ظاهر مياين
تجديد  يك ي در حال تجربه شهرها-دولتو  هامنطقه

 .Jonas & Ward, 2007: 171)( حيات هستند
ي خالق اين ي طبقهدرباره 5همچنين ريچارد فلوريدا

 توانندها ميمنطقه - كند كه شهر ايده را بيان مي
 هاي خالقيت و نوآوري در نظر گرفته عنوان مكان به

 -كند كه رشد اقتصادي شهرفلوريدا بيان مي. شوند
ها توسط افراد در مشاغل خالق، نيرومند منطقه

هايي را براي استقرار ترجيح ها محيطشود و آن مي
گرا  زندگي عالي،برانگيزاننده، كثرت دهند كه كيفيتمي

ها مصاديق قابل ي نو باشند و اينها ايدهو پذيراي 
  ).34- 35: 1390فلوريدا،(منطقه است- يابي درشهردست
  

                                                     
باشد كه از جمله آثار مطرح وي جين جكوبز متخصص مطالعات شهري مي -3

 .اشاره كرد "مرگ و زندگي شهرهاي بزرگ آمريكا"توان به مي

4-Cities and the Wealth of Nations 

ي باشد كه بيشتر در زمينهريچارد فلوريدا نظريه پرداز مطالعات شهري مي-5
 .شهر خالق مطرح شده است
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  منطقه - ي شهرنظام اداره
منطقه، امروزه بسيج و  - با توجه به اهميت شهر

ي منابع بسيار وابسته به موفقيت ادارهبرداري از بهره
-ي شهررو نظام اداره از اين. باشداين مجموعه مي

ي ارتباط درباره. منطقه مورد توجه قرار گرفته است
منطقه با سطح باالتر از خود يعني حكومت  -شهر
پردازان اين حوزه قابل ، دو ديدگاه در ميان نظريه  ّ مل ي

پردازان معتقدند در يك از سويي نظريه .استبررسي 
، تقويت حكمروايي 1نظام حكمروايي چندسطحي

ها، موجب افزايش منطقه-اي در مقياس شهرمنطقه
از سوي ديگر اين . شودمي   ّ مل يپذيري حكومت رقابت

ها در حال منطقه-فرضيه نيز ارائه شده است كه شهر
در ادامه . باشندمي   ّ مل يهاي جايگزين شدن حكومت

  .است اه بيشتر مورد بررسي قرار گرفتهاين دو ديدگ
  

  ايمنطقه و حكمروايي منطقه - شهر
هاي كه فرمهستند هايي ها مكانمنطقه -شهر

گردد تا همكاري جديد حكمروايي در آن ظاهر مي
ها را تقويت منطقه- ي راهبردي شهرنقش توسعه

هاي  ي و همكاريشهر كالنهاي مثال قدرت براي-نمايد
. )Jonas & Ward, 2007: 171(خصوصي  -عمومي

- كند كه شهرمطالعات تجربي متعددي پيشنهاد مي
هاي جديد حكمروايي را به ترديد فرمها بيمنطقه

هاي توسعه راهبردي خودشان و منظور افزايش نقش
 .پرورانند زيرساختاري در اقتصادجهاني،مي هايظرفيت

 -هاي جديد رقابتي شهرهايي از اين نوع فرممثال
توان در آمريكاي شمالي، اروپا و آسيا ها را ميمنطقه

مرزي، منطقه بين -مشاهده نمود؛ از قبيل شهر
و ساختارهاي  ي حكمرواييمنطقه -هاي شهر شبكه

  . )Jonas,2012:823( حكومتي مادرشهري
 -قابل توجهي، شهر بطور   ّ مل يهاي  حكومت

-هايي كه از لحاظ اقتصادي بيشترين رقابتمنطقه

                                                     
1-Multi-level governance 

پيوسته  بطوركنند و پذيري را دارند، شناسايي مي 
اي را در راستاي دو گيري حكمروايي منطقهشكل

نخست براي حمايت از : كنندهدف عمده دنبال مي
با اين  "پيشرو"هاي منطقه - عملكرد اقتصادي شهر

- فرض كه اين اقدام بهترين راه براي پشتيباني از رقابت

براي خالي كردن بار       ًثانيا باشد؛ و مي   ّ مل يپذيري 
دادن  هاي اقتصادي و خطاب قراروليت از چالشؤمس

افتاده تا سطح حكومتي را ها به مناطق عقباين چالش
  ).Harding, 2007: 451(قرار ندهند  تأثيرتحت 

كنند كه با منطقه پيشنهاد مي -نظران شهرصاحب
شطرنجي با توسعه نامتوازن صفحه"توجه به يك 

كلي نيازمند بطورها منطقه-، شهر"باالپراكندگي 
مقياس براي حكمروايي  - شهر كالنابزارهاي نهادي 

  ).Mc Guirk, 2007: 183(اي هستند منطقه
  

  هات  ّمل  منطقه و دولت - شهر
هاي توانند به عنوان مكانها ميمنطقه -شهر

   ّ مل ياستراتژيك و نمادين منازعه در برابر حكومت 
شود  اغلب ادعا مي ).Jonas, 2012: 824( تبديل شوند

كه نقش دولت در مديريت و تنظيم رشد اقتصادي و 
 -داري اخير توسط شهر توزيع، در دوران سرمايه

 است هاي رقابتي جهاني جايگزين شدهمنطقه
).(Jonas, 2012: 822 كه توان ادعا كرد همچنين مي
ها با ملتدولت "سقوط"ها و منطقه- شهر "صعود"

 ).Harding,2007: 446(باشد مي درحال اتفاقيكديگر 
ي جين جكوبز، يكي از استدالل كنندگان اوليه درباره

- منطقه ارتباط واضحي بين اقتصاد شهر-مفهوم شهر
كند؛ وي مدعي اي بيان ميمنطقه و توزيع منطقه

شهرها و نواحي  شود كه ارتباط عملكردي بين مي
داري ر سرمايههاي جهاني توزيع داش، حوزهپيراموني

ي دهندههاي مالي، ارزي و نظمرا بيشتر از سياست
  .)Jonas, 2012: 826( كنددولت مركزي پشتيباني مي
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ند هست   ّ مل يها لوكوموتيوهاي اقتصاد منطقه - شهر   
هاي  توده ها مكاناند، همچنين آنآن شده كه جايگزين

 اند و نوعا وابستههمهاي اقتصادي به      فعالي تانبوه 
-هاي صرفهوري را به علت انبوههسطوح باالي بهره

هاي نوآورانه جويي ناشي از توليد مشترك و پتانسيل
  .Scott & Storper, 2003: 581)( باشنددارا مي

منطقه بر اين ادعاست -كيد اصلي تئوري شهرأت 
كه اساس قلمرويي و ساختار سازماني اقتصاد جهاني 

هاي منطقه-از شهرهايي اكنون براساس موزاييكهم
ها درارتباط با هم در سطح جهاني به جاي دولت

ت كه در   ّمل -در مجموع، كاهش سلطه دولت. باشد مي
است، داراي مشكل  منطقه فرض شده -تئوري شهر

  ). Mc Guirk, 2007: 179-181( است
گرفته در متون اصلي  هاي صورتبا توجه به بررسي

آنكه رقيبي براي ها بيش از منطقه -اين حوزه، شهر
-باشند، به عنوان مكمل و تقويت   ّ مل يهاي حكومت

هاي جهاني در عرصه   ّ مل يي نقش حكومت كننده
در واقع همانطور كه در باال به آن  .كنندنقش ايفا مي

ها و ايجاد منطقه -اشاره گرديد تقويت نقش شهر
   ّ مل يهاي  اي ازجمله اهداف حكومتحكمروايي منطقه

به دنبال    ّ مل يپذيري كه در راستاي افزايش رقابت است
  .ندهستآن 

  
  اي جهاني سيدني؛  تجربه ي همنطق - شهر

كه مورد  ي منطقه-يكي از تجريبات موفق شهر
 'سيدني'است  توجه پژوهشگران اين حوزه قرار گرفته

سيدني با  گيري روابط عملكرديپس از شكل. اسن
نفع در منطقه هاي ذياش،تمام گروهپيراموني نواحي

منطقه يعني  -شهر ي هي الزملفهؤاند تا متالش كرده
در ادامه اين . نيز شكل بگيرد ايحكمروايي منطقه

  .است اقدامات بررسي شده
دگرگوني سيدني از يك شهر پيشرو به يك 

اساسا به علت دگرگوني در راهبردهاي  "  ّ مل يقهرمان "

- حالي كه شهردر. استاي بودهمديريت منطقه   ّ مل ي
شكل اي نردبانيي سيدني به يك پهنه منطقهمنطقه

و يك مقياس راهبردي    ّ مل يبراي پيشرفت اقتصاد 
 اما تفكيك قابل است، شده حكمروايي تبديل

وجود    ّ مل يآن با اقتصاد  اياي از روابط منطقهمالحظه
 بطورهايشان ممكن است ؛ اگرچه سنداست نداشته

باشد ولي خودمختاري شده ايقابل توجهي منطقه
در واقع تفويض اختيار رسمي . استكمي وجود داشته

شكل از قدرت دولتي صورت نگرفت؛ به عبارت  نردباني
ي در شهر كالنديگر حكومت رسمي در سطح مقياس 
هاي تمام جنبه. ساختار سياسي استراليا وجود ندارد

اي طبق قانون اساسي در منطقه -حكمروايي شهري
كه قدرت كامل  استيت حكومت دولتي مسؤول

ريزي توسعه و اقتصادي دارد و همچنين دربرنامه
هاي محلي ريزي تفصيلي توسط حكومتمقررات برنامه

اي كه براي مثال محدوده. شودچندگانه مديريت مي
دهد از سيدني كنوني را پوشش مي شهر كالنراهبرد 

 بطور. استي حكومت محلي تشكيل شدهمحدوده 38
تواند ي سيدني نه ميمنطقه- كامال مشخص، فرم شهر
تعبيه شود و نه    ّ مل ياقتصادي -از ساختارهاي سياسي

براي حكمروايي    ّ مل يتواند در غياب راهبردهاي مي
   اي ظهور كندمنطقه -اقتصادي

Mc Guirk, 2007: 179-181)(.  
هاي جغرافيايي سيدني، رو، با توجه به مزيتاز اين

شكل ي نردبانياي پيرامون يك پروژهادعاهاي منطقه
ي شهر كالنراهبردي براي افزايش حكمروايي سطح 

ي رقابتي موجب منطقه-ي شهرمباحثه. شكل گرفت
تواند به منطقه مي-ارتقاي فهم مشتركي شد كه شهر

   ّ مل يهاي اقتصادي مهم در پروژه ي عنوان يك زمينه
اني ي نردبو سيدني را در يك رابطه آيدبه حساب 

شكل جديد با اقتصاد جهاني قرار دهد و اشتياقي براي 
اين مباحث، . ي نيز القا نمايدشهر كالنگرايي منطقه

ائتالف و    ّ مل يهاي عسپس منجر به پايداري سياست
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 گرايي سياسي در جهت باززندهرايزني براي منطقه
به علت . ي گرديدشهر كالنريزي ساختن فرم برنامه

اش، شوراي ي پيرامونينواحي وابستهتفرق پايتخت از 
ترين با ارزش"زمين استراليا، حكمروايي را به عنوان 

تعيين  "تواند داشته باشددارايي كه يك شهر مي
- طور تفصيلي راهبردهاي برنامهنمود، و آشكارا و به

اي ي و ترتيبات حكمروايي منطقهشهر كالنريزي 
مرزهاي (ودبراي حل تفرق قلمرويي محلي را اتخاذ نم

، )عملكردي و اداري سيدني بر هم منطبق نيستند
ي در اصالحات شهر كالني كه با غياب منطقه بطوري
ساختار . ريزي دولتي مخالف بودندگرايي برنامهمنطقه

به  2003اي در سيدني در سال سياسي فعال منطقه
هم پيوستن يك برنامه براي به"اوج خود رسيد و 

طيفي از  را توسط  "عملسيدني و تقاضا براي 
شامل ( محلي سياسي به راه انداختند اجتماعات
سسات ؤهاي تجاري، ماتحاديه، NGOsمحلي،  حكومت

. )توسعه،بازرگاني و آكادميك هاي مدافعاجتماعي،گروه
منطقه به - اين اقدامات منجر به نهادينه كردن شهر

  "وهشياري اجتماعي عمل اجتماعي يحوزه يك"عنوان 
  .)(Mc Guirk, 2007: 182-183گرديد

سياسي  اجتماع متحد از بازيگران در واقع يك
راهبردي شامل نمايندگان دولتي، حكومت محلي، 

گرفته از هاي جديد شكلهاي تجاري و ائتالفگروه
ي سيدني را به منطقه - ي شهرايده رهبران تجاري،

استراليا مطرح نمودند و  "1مرغ طالييتخم"عنوان 
   ّ مل يوضعيت براي تغييرات سياسي كه بتواند از اين 

 را ارتقا دهد مذاكره كردندحفاظت نمايد و آن
)(Harding, 2007: 444.  

  
  

                                                     
1 - Golden egg يافتن به راه حلي پرسود از درون شرايط  مقصود دست

 : موجود است

- توان به اين نكته اشاره نمود شهرخالصه مي بطور
آمده است،  3ي سيدني همانطور كه در جدولمنطقه

جهت    ّ مل يي جغرافياي سياسي و به عنوان يك پروژه
تقويت ارتباطات سيدني با اقتصاد جهاني و ارتقاي 

ي منطقه-در واقع شهر. استراليا مطرح شد   ّ مل يجايگاه 
بلكه جهت    ّ مل يسيدني نه به عنوان جايگزين حكومت 

پذيري كشور استراليا در اقتصاد جهاني تقويت رقابت
هاي  ويژگيهمچنين يكي ديگر از .نمايدايفاي نقش مي

اي ي و حكمروايي منطقهياين پروژه، تقويت همگرا
، حكومت محلي،   ّ مل يمتشكل از كنشگران حكومت 

  .بخش خصوصي و بخش مردمي بوده است
  

  منطقه سيدني- هاي شهرويژگي : 3جدول
  روابط عملكردي سيدني با نواحي پيراموني 1

  ايحكمروايي منطقه شامل تمام كنشگران منطقه 2

 منطقه سيدني در مقياس اقتصاد جهاني - پذيري شهر رقابت 3

    ّ مل يمنطقه سيدني در راستاي كمك به اقتصاد - شهر 4

  هاي تحقيقاساس يافته نگارندگان بر: أخذم
  

منطقه در ادبيات -هاي شهرگيبا توجه به تعريف و ويژ
ي منطقه- ي تطبيقي در شهرجهاني و نيز در مطالعه

تحقيق و مدل مفهومي هاي نظري سيدني، يافته
منطقه - هاي شهرپژوهش در ارتباط با تعريف و ويژگي

  .باشدمي 1 به شرح شكل
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  مدل مفهومي پژوهش :1شكل 

  هاي تحقيقنگارندگان براساس يافته: أخذم
  

بيانگر در ادامه با توجه به مدل مفهومي پژوهش كه 
باشد لذا در منطقه مي- هاي اصلي براي شهرويژگي

مشهد  شهر كالنادامه به بررسي تطبيقي اين موارد در 
  .پرداخته شده است

  
  شناسيروش

شود و اين پژوهش با بررسي مفهوم منطقه آغاز مي   
در ادامه، تعاريف به كارگرفته شده در متون تخصصي 

مفهوم آن مرور گيري و جستارهاي مرتبط با شكل
ي همچنين در ادامه براي انجام مقايسه. است شده

سيدني نيز مورد بررسي قرار  ي منطقه -تطبيقي شهر
منطقه  -هايي در تبيين شهرلفهؤسپس، م. گرفته است

عام در  بطوراستنتاج شده تا درستي استفاده از آن 
خاص در مورد  بطوري ايران و شهر كالنمناطق 
روش به كار . ي مشهد بررسي شودشهر كالني منطقه

گرفته شده در بخش اول اين پژوهش، روش تحقيق 
ي روش تحقيق است كه زيرمجموعه 1بازنگري پژوهش

-همچنين در بررسي مفاهيم شهر. است 2فراتحليل
ي مشهد از روش تحقيق شهر كالنمنطقه در منطقه 

                                                     
1-Research review 
2-Meta analysis 

ي است كه زيرمجموعهاستفاده شده 3مطالعه موردي
. )103- 107 :1391كرسول، (است  4يهاي كيفروش

براي گردآوري اطالعات در اين پژوهش دو روش 
  . اي و ميداني استفاده شدكتابخانه

  
منطقه در  -هاي شهري تطبيقي ويژگيمقايسه
  ي در ايرانشهر كالنمناطق 

 - هاي اصلي شهردر اين بخش هريك از ويژگي    
مركزي منطقه شامل يكپارچگي عملكردي بين هسته 

حكومتي و -ي پيراموني، روابط نهاديو محدوده
اي با مطالعات و پذيري در سطح فرامنطقهرقابت

هايي كه در ايران انجام شده است به صورت پژوهش
- در ارتباط با ويژگي نخست شهر. تطبيقي بررسي شد

منطقه يعني يكپارچگي عملكردي، طرح مجموعه 
ع تهران و همچنين طرح جام) 1379(شهري تهران 

حاكي از آن است كه يكپارچگي عملكردي ) 1386(
تهران و نواحي پيرامون آن شكل  شهر كالنمابين 

) 1389(درهمين ارتباط، اسدي و زبردست.گرفته است
ي مجموعه نيز در بررسي نظري خود، براي محدوده

 شهر كالنبه همبستگي عملكردي ، شهري تهران
                                                     
3-Case study 
4-Qualitative inquiry 
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اطراف اشاره  تهران با ساير نقاط شهري و روستايي
را  "يشهر كالنمنطقه " ياند و از اين رو واژهكرده

  .اندمنطقه ديده -ي شهرتر از واژهمناسب
 ي نهادها وهاي صورت گرفته در زمينهاما بررسي   

اي در هاي مرتبط با مديريت فضايي منطقهسازمان
ايران بيانگر آن است كه به دليل وجود مشكالتي از 

ي فضايي كشور، نظام مديريت يكپارچهقبيل فقدان 
ها و ضعف نظام مديريتي كارآمد كشور و فقدان زمينه

 مناسب جامعه در بين مديران، كارشناسان هايظرفيت
اي و شهروندان مديريت يكپارچه و حكمروايي منطقه 

 860: 1393صرافي و نجاتي، (است نگرفته در ايران شكل
، طرح آمايش 1384 ،تدوين مأموريت شهرداري تهرانو 

هاي صورت گرفته در ارتباط با بررسي ).1388تهران، 
پذيري در سطح منطقه يعني رقابت - سوم شهر ويژگي

صرافي و  و 96 :1388صرافي و همكاران، (جهاني 
حاكي از ) 33 :1385تاجبخش،  و  72 :1389محمدي، 

هاي ي ايران از ظرفيتشهر كالنآن است كه مناطق 
-گرايي و رقابتمباحث منطقه وارد شدن بهالزم جهت 

  ). 4 جدول(باشد پذيري جهاني برخوردار نمي
  

  

  ي ايرانشهر كالنمنطقه در مناطق  -هاي شهرانطباق ويژگي :4جدول
  رقابت پذيري جهاني  ايحكمروايي منطقه  روابط عملكردي يكپارچه منطقه - ي اصلي شهرها ويژگي

منطقه  - هاي شهرانطباق ويژگي
  ي ايرانشهر كالندر مناطق 

  ندارد  ندارد  دارد

  هاي مرتبطها و طرحپژوهش

 1379طرح مجموعه شهري تهران، -
 1386طرح جامع تهران، -

 1392نجاتي، -

  1389اسدي و زبردست، -

 1388طرح آمايش تهران، -

مأموريت شهرداري  تدوين يپروژه-
 1384، تهران

  1393نجاتي،  صرافي و-

 1384نيا، آريايي-

 1388صرافي و همكاران، -

 1389صرافي و محمدي، -

  1385تاجبخش، -
  هاي پژوهشنگارندگان براساس يافته: مأخذ    

  

منطقه هنوز در ايران  -توان گفت شهربنابراين مي   
ي شهر كالناست و بهتر است براي نواحي شكل نگرفته

 " 1يشهر كالني منطقه"در ايران از واژگاني همچون 
ي عملكردي بين به رابطه                    ًاستفاده كرد كه صرفا 

 .مركزي و نواحي پيراموني داللت دارد شهر كالن
همچنين همانطور كه در اين پژوهش بررسي گرديد، 

منطقه با سطح باالتر از خود  -ي ارتباط شهردرباره
پردازان دو ديدگاه در ميان نظريه،   ّ مل ييعني حكومت 

  . باشدبررسي مي قابل ي اين حوزه
ها در منطقه -برخي از پژوهشگران شهر زعم  به   

داري در حال تبديل شدن به جايگزين سرمايهعصر 
اما برخي ديگر با اين نظريه . ها هستندملتدولت

ها ملتها نه تنها دولتمنطقه-موافق هستند كه شهر
                                                     
1-Metropolitan region 

ها و در جهت كنند بلكه در كنار آنتضعيف نميرا 
ها همنطق -در واقع، شهر. بردارندتقويت آن گام مي

باشند، به    ّ مل يهاي آنكه رقيبي براي حكومتبيش از 
در    ّ مل يي نقش حكومت كنندهعنوان مكمل و تقويت

 -همچنين، شهر. كنندهاي جهاني نقش ايفا ميعرصه
امل از اقتصاد سياسي بدون اختيار و قدرت كمنطقه 

 -شهر توان گفترو مياز اين. تواند عمل كندنمي   ّ مل ي
باشند كه در هاي فضايي نويني ميها واحدمنطقه

كنند و اي يك كشور نقش ايفا ميتقسيم كار منطقه
در  .باشندمي   ّ مل يلوكوموتيوهاي اقتصاد  در حقيقت

ها از جمله اهداف منطقه-واقع تقويت نقش شهر
باشد كه در راستاي افزايش مي   ّ مل يهاي حكومت
  .باشندبه دنبال آن مي   ّ مل يپذيري رقابت
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  مشهد شهر كالنمطالعه موردي؛ 
مشهد در استان خراسان رضوي و در  شهر كالن

از نظر تاريخي . ي مشهد قرار داردقسمت مياني ناحيه
مشهد در كانون و مركز تاريخي ايالت  شهر كالن

ي كشف رود خراسان و واليت توس و در بستر دره
ي حدود سه ميليون      جمعي تمشهد با  شهر كالن. است

 كشور      جمعي تدومين شهر پر 1390نفر در سال 
، مركز آمار 1390 مسكن و نفوس سرشماري عمومي(

و همچنين به دليل وجود بارگاه مقدس امام  )ايران
به عنوان پايتخت معنوي كشور و دومين شهر ) ع(رضا 

رو، اين از اين. رودمذهبي جهان اسالم به شمار مي
-ها زائر و گردشگر از اقصيشهر ساالنه پذيراي ميليون

باشد كه اين امر نقاط مختلف كشور و جهان اسالم مي
نقش بسيار مهمي را در حيات اقتصادي شهر مشهد 

عملكردهاي اقتصادي ). 4: 1390رهنما، ( نمايدايفا مي
صنعتي و خدماتي       ًعمدتا ي مشهد شهر كالني منطقه

 هاي بازرگاني،      فعالي ت در واقع، در اين منطقه. باشدمي

 نظر تعداد از( ي  ّمل  مقياس در داري،رستوران و هتل

 برخوردار بسزايي اهميت از) خدمات ارايه و شاغل

 بسيار همچنين اين منطقه به دليل فضاهاي .است

 صنعتي ويژه موقعيت از هاي صنعتي      فعالي ت متراكم

به دليل حجم گسترده و . است برخوردار ملي سطح در
سو و همچنين  هاي ذكر شده از يك      فعالي تمتمركز 

ي از سوي شهر كالني تفرق مديريتي در سطح منطقه
 ،ها زيرساخت نظام در آشفتگي و ديگر، اغتشاش

  هاي ،انتشارآلودگي      فعالي ت فضاي در نظمي بي و ازدحام
 ارتباطي و يها شبكه در نابساماني زيستي، محيط
  مهندسين(شودمنطقه مشاهده مي در اين منابع تخريب

  ).1384مشاور فرنهاد، 
  

منطقه در  -هاي شهري تطبيقي ويژگيمقايسه
  مشهد شهر كالن
منطقه يعني  -نخست شهر به ويژگيبا توجه      

ي پيراموني، ابتدا شهر و منطقهيكپارچگي عملكردي 
مشهد با نواحي پيراموني  شهر كالنروابط عملكردي 

هاي بدين منظور معيارهايي در عرصه. بررسي گرديد
فرهنگي، گردشگري، طبيعي،  - اقتصادي، اجتماعي

 سكونت و ارتباطات و كاربري اراضي تعيين گرديد
  ).5جدول (

  
  ي مشهدشهر كالني معيارهاي تعيين منطقه :5جدول 

-اجتماعي  اقتصادي  عرصه
سكونت و   طبيعي  گردشگري فرهنگي

  ارتباطات
كاربري 
  اراضي

  معيارها

مراجعه كنندگان به
مشهد براي خريد 

ي واليت محدوده مايحتاج اوليه
  تاريخي توس

به نقاط  نكنندگا مراجعه
مذهبي، تاريخي ( گردشگري

  )و طبيعي

      جمعي ت  ارتفاعينقاط 
  سكونتي نقاط

هاي زمين
  كشاورزي

سفرهاي روزانه به مراكز
 در مشهد       فعالي ت

ي نقاط فاصله  شيب
  سكونتي

هاي محدوده
  دشت  دامداري

  نگارندگان: مأخذ
  
و همچنين با  1سپس با روش تحليل سلسله مراتبي   

  يهاي گوناگون منطقهاليهو انطباق  GISاستفاده از 
  

                                                     
1-AHP 

  .2)2شكل (ي مشهد تعيين گرديد شهر كالن

                                                     
گرايي و استخراج شهري مشهد با توجه به رويكرد نومنطقهي كالنمنطقه- 2

معيارهاي مربوطه تعيين حدود شده است كه به دليل حجم باالي جزئيات آن در 
 .داده شده استي نهايي نمايش نقشه                                           ًاين مقاله فرآيندآن آورده نشده است و لذاصرفا 
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  ي مشهدشهر كالني ي منطقهمحدوده :2شكل 

  نگارندگان: تهيه و ترسيم
  

مشخص شده است  2 همانطور كه در شكل شماره
يي از ها متشكل از بخشمنطقه كالن شهري مشهد 

چهار شهرستان مشهد، چناران، فريمان و بينالود 
ي توان بيان كرد كه محدودهاز اين رو، مي .باشد مي

مشهد محدود به مرزهاي سياسي  شهر كالنعملكردي 
شود و داراي ارتباط عملكردي با نمي شهر كالناين 

براي بررسي  .باشدنواحي سكونتگاهي اطراف خود مي
 - منطقه يعني يكپارچگي نهادي -دوم شهر ويژگي

ي ي نحوهشهر كالني حكومتي در سطح منطقه
با توجه به آنكه . مديريت اين منطقه بررسي شده است

يي از ها ي مشهد متشكل از بخششهر كالن ي منطقه
مشهد،چناران، فريمان و بينالود است،  چهار شهرستان

از اين لذا اين محدوده به صورت جداگانه در هريك 
در اين ). 6جدول ( شودچهار شهرستان اداره مي

اي مشهد به لزوم  راستا، هرچند در طرح جامع ناحيه
تاكيد شده  اي منطقهي  مديريت يكپارچه گيري شكل
اما اين امر هنوز  )1384مهندسين مشاور فرنهاد، ( است

در واقع  به رغم اينكه اين چهار . تحقق نيافته است
شهرستان در ارتباط عملكردي نزديكي با يكديگر 

ند اما به صورت مجزا از يكديگر مديريت باش مي
توان گفت كه ويژگي يكپارچگي لذا، مي. شوند مي

ي مشهد شهر كالني حكومتي در منطقه-نهادي
  .رعايت نشده است

  
  ي مشهدشهر كالننظام كنوني مديريت منطقه . 6جدول 

 شهرستان مشهد، شهرستان چناران، شهرستان فريمان، شهرستان بينالود ي قلمروهاي مديريتيمحدوده

  به صورت غير يكپارچه و منفك از يكديگر  ي مديريتنحوه
  هاي تحقيقبراساس يافته نگارندگان: مأخذ                   
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ي منطقه كه در منطقه -ويژگي سوم شهر
پذيري در ي مشهد بررسي شده است رقابتشهر كالن

با توجه به آنكه شرايط . باشداي ميسطح فرامنطقه
هاي كشور شهر كالنسياسي و اقتصادي در اغلب 

را در كل كشور  بايست بستر آنباشد لذا ميمشابه مي
هاي صورت گرفته در اين راستا، بررسي. بررسي نمود

دهد  اقتصادي و سياسي ايران نشان مي ي شرايطدرباره
و مناطق  )175 :1384نيا، آريايي( عام بطوركه ايران 

صرافي و همكاران، ( خاص بطوري ايران شهر كالن
تاجبخش،  و  72 :1389صرافي و محمدي،  و  96 :1388

هاي الزم جهت وارد شدن به از ظرفيت) 33 :1385
از اين . باشدپذيري جهاني برخوردار نميمباحث رقابت

پذيري در سطح رقابت توان گفت كه ويژگيرو مي
ي مشهد صدق شهر كالني اي براي منطقهفرامنطقه

  .كندنمي
  

  هاي تحقيقيافته
هاي نظري تحقيق با توجه به ادبيات جهاني و يافته
ي منطقه-ي جهاني شهربررسي تجربه همچنين

  .باشدمي 7سيدني به شرح جدول 

  
  منطقه - هاي نظري تحقيق در ارتباط با شهريافته :7جدول 

  منطقه -ي شهرنظام اداره منطقه-نقش شهر منطقه-انواع شهر  منطقه - هاي شهرويژگي
يهسته بين  عملكردي يكپارچگي.1

  پيراموني ي ومحدوده مركزي
  حكومتي-روابط نهادي. 2
  اي فرامنطقه پذيري درسطحرقابت.3

 ايتك هسته.1
  ايچندهسته. 2

المللي شدن اقتصاد بينتسهيل.1
 ي هو رقابت كشور در عرص   ّ مل ي

  جهاني
خالقيت، نوآوري، توسعه محل . 2

  جهانيو رقابت در اقتصاد

  ايحكمروايي منطقهاز طريق . 1
منطقه به عنوان مكمل و  - شهر. 2

در    ّ مل يي نقش حكومت كنندهتقويت
  هاي جهانيعرصه

  هاي تحقيقنگارندگان براساس يافته: أخذم
  

هاي تحقيق براساس نتايج حاصل شده از يافته
ي تطبيقي صورت ادبيات جهاني و همچنين مطالعه

مشهد حاكي از آني شهر كالني  گرفته در منطقه

هاي منطقه با ويژگي- هاي شهري ويژگياست كه همه
 جدول( باشدمشهد منطبق نمي يشهر كالني منطقه

8 .(  
  

  ي مشهدشهر كالنمنطقه در منطقه -هاي شهرانطباق ويژگي. 8جدول
 جهاني پذيري رقابت  ايمنطقه حكمروايي عملكردي يكپارچه روابط  منطقه- هاي اصلي شهر ويژگي

منطقه در  -هاي اصلي شهرانطباق ويژگي
  ي مشهدشهر كالنمنطقه 

  ندارد  ندارد  دارد

  هاي پژوهشنگارندگان براساس يافته: أخذم             
  

  نتيجه
ها با آن شهر كالنبسياري از مشكالتي كه امروزه    

ها، مشكالت انبوه مهاجرتمواجه هستند همچون 
اي  ترافيكي،اقتصادي،محيط زيستي و غيره در محدوده

مديريت نشده و يا داراي سوءمديريت در خارج از 
همچنين ساختار نوين اقتصادي، . ريشه دارد شهر كالن

هاي هاي عملكردي شده و آشفتگيموجب پراكندگي
 از اين. ي در محيط پيراشهري را فزوني داده استفضاي

را براي   اي شهريرو به سطحي فراتر يعني منطقه
هايي كه يكي از پديده. باشدمديريت و اقدام  نياز مي
است مفهوم اي شكل گرفتهدر بستر چنين منطقه

-همانطور كه در تعاريف نظريه. باشدمنطقه مي-شهر
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  ...منطقه و الزامات مفهومي آن  -ي شهر واكاوي پديده 

منطقه -پردازان مختلف در ارتباط با تعريف شهر
توان از اين مي اصلي راويژگي بررسي گرديد سه 

تعاريف استخراج نمود؛ يكپارچگي عملكردي، روابط 
پذيري  و رقابت) ايحكمروايي منطقه(حكومتي -نهادي

- نخستين ويژگي شهر. اي و حتي جهانيفرامنطقه
منطقه، يكپارچگي عملكردي مابين  هسته مركزي 

. باشدو نواحي پيراموني آن مي) شهر كالن      ًغالبا (
ها، حكمروايي منطقه-ديگر شهرناگسستني  ويژگي
ها براي بهبود منطقه-در واقع، شهر. باشداي ميمنطقه

المللي و بين   ّ مل يپذيري خود در سطح عملكرد رقابت
باشند تا بتوانند در بهترين نيازمند حكمروايي مي

و مناطق  شهر كالنحالت روابط عملكردي مابين 
مي پيراموني را به صورت يكپارچه  با بسيج تما

عمومي، خصوصي /هاي دولتي بخش(كنشگران توسعه 
) منطقه       فعالي تو مردمي در تمامي مراكز زيست و 

  .مديريت نمايند
ي مشهد شهر كالني خاص در منطقه بطوردر ايران و  

همانطور كه بررسي شد تنها ويژگي  نخست يعني 
ي پيراموني و محدوده شهر كالنروابط عملكردي بين 

ي در واقع اين روابط با وجود غلبه. شكل گرفته است
شهر مركزي بر مناطق پيراموني كامال يك طرفه نبوده 
و در برخي موارد همچون مناطق تفريحي و 
گردشگري و توليد مواد اوليه غذايي و صنعتي، شهر 

باشد و مراكز مركزي به مناطق اطرافش وابسته مي
ي شهر كالنهمكاري در تقسيم كار درون منطقه 

 -توان گفت ويژگي دوم شهراما مي. شده استايجاد 
منطقه و  -حكومتي  شهر - منطقه يعني روابط نهادي

ي شهر كالني اي در مورد منطقهحكمروايي منطقه
در واقع، شاهد آن هستيم . مشهد تحقق نيافته است

جداگانه و  بطوركه هريك از شهرها و نواحي اطرافشان 
شوند و به مي با حداقل هماهنگي با يكديگر مديريت

ي ها همبسته در ايجاد صرفه ي هويژه از منافع تود
رو با توجه از اين. برنداقتصاد ناشي از مقياس بهره نمي

ي شهر كالنگيري روابط عملكردي در مناطق به شكل
نظام أل هاي ساختار نوين اقتصادي، خايران و قابليت

حكمروايي و مديريت يكپارچه به شدت احساس 
هاي اقتصادي و مچنين با توجه به واقعيته. شود مي

هاي ژئوپلتيك كه ايران با آن مواجه است، محدوديت
 پذيري منطقه يعني رقابت -سوم شهر ويژگي

ي شهر كالني اي و جهاني درمورد منطقه فرامنطقه
هاي ايران شهر كالنخاص و همچنين  بطورمشهد 

مناطق بنابراين براي اينگونه . كندعام صدق نمي بطور
منطقه خودداري كرد و از  -بهتر است از اطالق شهر
ي استفاده نمود شهر كالني واژگاني همچون منطقه

مركزي و  شهر كالني عملكردي بين به رابطه        ًكه صرفا 
  .ي پيراموني داللت داردمحدوده

  
  منابع   

 گرايي و شدن، منطقهجهاني .)1384(نيا، مسعود آريايي
سال  .الملليفصلنامه مطالعات بينظرفيت دولت ايران، 

 176- 159 فحاتص .2شماره  .دوم

 شناسي گونه .)1389(زبردست ؛ اسفنديار اسدي، ايرج
با : ايبنياد در مطالعات شهري و منطقه - مناطق شهر

نظري بر واكاوي مفهوم مجموعه شهري در ايران، 
فحات ص .1389پاييز  .43زيبا، شماره  نشريه هنرهاي

30 -17 . 

 جلد ، )1384( ژه تدوين مأموريت شهرداري تهرانپرو
تدوين مأموريت مطلوب، ستاد تدوين برنامه راهبردي 

 شهرداري تهران 

  ي؛ شهر كالنمديريت مناطق .)1385(تاجبخش، كيان
بررسي ارتباط بين (وري سازي يا بهبود بهرهجهاني
، مجله مديريت )تهران شهر كالنهاي اصلي چالش
 .22- 33 صفحات. 18شماره  .شهري

  مطالعات برنامه آمايش . )1390(رهنما، محمدرحيم
  .مشهد، جهاد دانشگاهي مشهد شهر كالن

 مركز آمار . )1390( مسكن و نفوس سرشماري عمومي
 )www.amar.org.ir( ايران
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  شهرها و طبقه خالق، مترجم .)1390(فلوريدا، ريچارد :
. لچاپ او. و محمد اسماعيل انصاري ابراهيم انصاري
 .شناسانانتشارات جامعه

  منطقه چيست؟ مترجم .)1378(فريدمن، يونا :
 .سيدمحسن حبيبي،مركزتحقيقات ساختمان و مسكن

 هاي بايستگي. )1389( عظيمي؛ ناصر صرافي،مظفر 

 نامه: در ،ايران هايشهر كالن براي   ّ مل يفرا نقش احراز

. 10شماره  .سال پنجم .ايران شناسي      جمعي تانجمن 
 .148 - 187فحات ص

 الزامات . )1389(محمدي ؛ عليرضا صرافي، مظفر
شدن با ي در فرآيند جهانيشهر كالنمديريت مناطق 

مجموعه مقاالت ، ي تهرانشهر كالني كيد بر منطقهأت
المللي مديريت شهري با رويكرد اولين كنفرانس بين

مركز مطالعاتي و تحقيقاتي شهرسازي و  .توسعه پايدار
 .معماري

 ،1388(محمدي  ؛ عليرضاقورچي ؛مرتضيمظفرصرافي(. 
نقدي (تهران شهر كالنشدن، شهرهاي جهاني و جهاني

شماره  . ، مجله اقتصاد شهر)بر ديدگاه نايجل هريس
 . 89- 97صفحات . سوم

 ويكرد نومنطقهر )1393(نجاتي   ؛ناصرصرافي، مظفر-

فضايي  ي گرايي در راستاي ارتقاي نظام مديريت توسعه
دانشگاه  .هاي جغرافياي انساني مجله پژوهشدر ايران، 

 .857- 874صفحات . 4 شماره. 46 ي دوره .تهران

  1388(طرح تهيه و تدوين برنامه آمايش استان تهران(. 
گيري، معاونت جلد تحليل نظام مديريت و تصميم

 ريزي استانداري تهرانبرنامه

 مركز مطالعات و  .)1386( .طرح جامع شهر تهران
ريزي شهر تهران، شوراي عالي شهرسازي و برنامه

 معماري ايران

  ،طرح مجموعه شهري تهران و شهرهاي اطراف آن
مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و  .)1379(

وزارت  .معماري ايران، معاونت شهرسازي و معماري
 .مسكن و شهرسازي

 

  ي ساختار تبيين رابطه .)1383(كاظميان، غالمرضا
يابي فضا، تالش ري با سازمانحاكميت و قدرت شه

،  )ي مشهدشهر كالني نمونه منطقه( براي طراحي مدل
دانشگاه  .اكبر پرهيزكار: استاد راهنما .نامه دكتريپايان

 .تربيت مدرس

  پويش كيفي و طرح پژوهش، . )1391(كرسول، جان
ويرايش  .فرد و حسين كاظميي حسن داناييترجمه

 .انتشارات صفار .دوم

 طرح توسعه و  .)1384( دمشاور فرنها مهندسين
مسكن وشهرسازي  ناحيه مشهد،سازمان) جامع(عمران

 .خراسان

  كارگيري رويكردسنجي به امكان .)1392(نجاتي، ناصر 
 اي در ايرانفضايي منطقه ريزيگرايي در برنامهنومنطقه

نامه كارشناسي ، پايان)شهرستان مشهد: موردپژوهي(
مظفر صرافي، دانشكده معماري و : استاد راهنما .ارشد

 .دانشگاه شهيد بهشتي .شهرسازي
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