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چکیده
امروزه مناطق کالن شهری به مثابه گرانیگاه های قدرتمند اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و به عنوان الگوی غالب شهرنشینی  
به  خصوص در کشورهای در حال توسعه، نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصاد منطقه ای، ملی و حتی جهانی دارند. 
 بنابراین بازشناسایی این مفهوم و غنی سازی مطالعات این حوزه از اهمیت به سزایی برخوردار است. لذا این پژوهش  در پِی 
 آن است تا به فراتحلیلی بر  مقاالت علمي- پژوهشي با محوریت موضوعي مناطق کالن شهری در یک و نیم دهه اخیر در 
ایران بپردازد. با توجه به یافته ها، مطالعات این حوزه از سال 1394 با نوعی روند کاهشی همراه شده و ماهیت مطالعات به 
لحاظ توزیع حوزه های پژوهشی نیز نشان از اولویت گونه های مطالعاتی کالبدی- فضایی )49 درصد(، مدیریتی )19درصد( 
و اقتصادی )16درصد( دارد. تحلیل یافته های مرتبط با ماهیت مطالعات، از یک سو بیانگر هم خوانی مطالعات این حوزه 
با روند غالب جهانی و  از سوی  دیگر، نشان دهنده تغییرات  مطالعات این حوزه به واسطه تغییر در چیستی این مناطق 
 و  هم چنین دگرگونی در پارادایم غالب مطالعاتی )از مفاهیم کالن به بسیار کالن( است. بررسی  بُعد  محتوایی مطالعات 
نشان می دهد که مطالعات  مبتنی بر زیست پذیری، کیفیت زندگی    و  توسعه پایدار به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته 
 و  محورهای  کلیدِی  ساختار فضایی  و  توسعه منطقه ای  نیز  با  شکاف های  محتوایی همراهند. چرایی ها، اغلب   به صورت 
از مدل هایی  برای  یا استفاده  انتهای  مقاالت   و     سطحی  بررسی  شده  و  بررسی  چگونگی ها  صرفاً  به  ارائه  راهکارهایی  در 
پیش بینی  محدود شده  است. بررسی بعد  نظری مطالعات،  مبین چرخش رویکردهای نظری به ویژه در گونه های مطالعاتی 
و  زیست محیطی  مطالعاتی  گونه های  در  نظری خصوصاً  بنیان های  از ضعف  نشان  و  بوده  اقتصادی  و  فضایی  کالبدی- 
اجتماعی- جمعیتی دارد. به لحاظ بعد  روش شناسی، عمده پژوهش های این حوزه کّمی بوده و روش های کیفی و ترکیبی 
کم تر در جریان مطالعات لحاظ گردیده است. نتایج نشان می دهد ماهیت اغلب مناطق کالن شهری در ایران مبتنی بر 
وجود نابرابری ها و عدم تعادل فضایی است. هم چنین تالش شده تا بر پایه فراتحلیل مطالعات، راهکارهایی  هم چون لزوم 
نگرش  آمایشی،  عدم جدایی  گزینی  فضایی در برنامه ریزی ها و بهره گیری از رویکرد نومنطقه گرایی جهت ارتقای کارآمدی 
نظام مدیریتی این مناطق  و هم چنین لزوم گذار از رویکرد سلسله مراتبی و حرکت به سمت توسعه شهرهای کوچک و 
زیرمراکز فعالیتی به منظور برقراري تعادل فضایی و تقویت چندمرکزگرایی برای ایجاد چارچوب سیاست گذاری در این 

مناطق ارائه گردد. 

واژگان کلیدی: مناطق کالن شهری ایران، فراتحلیل، شکاف های مطالعاتی، تعادل فضایی، چندمرکزگرایی. 
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۱. مقدمه
سکونت گاه های  نوعي  شکل گیری  با  مدرن،  پسا  عصر 
جدیـد تحت عنوان مناطق کالن شهري همراه بوده و این 
اخیر  به عنوان یک پدیده جهانی، طی دهه های  مناطق، 
تلخابی، 1397؛  پور، 1388؛  و حاجی  )زبردست  نموده   رشد 
داداش پور و ساالریان، 1397( و به الگوی غالب شهرنشینی، 
 .)Li et al., 2019( بدل شده اند دنیا  اغلب کشورهای  در 
و  فعالیت  سرمایه،  تمرکز  اثر  در  نخست  پدیده،  این 
جمعیت در مهم ترین شهرهای جهان شکل گرفت و این 
مناطق، هم چنان با تمرکززدایی بیش تر جمعیت و فعالیت 
فرایندهای  از  مجموعه ای  تحت  وسیع تر  منطقه ای  در 
شکل  حال  در  صنعتی  و  اقتصادی  سیاسی،  اجتماعی، 
مناطق  از  گذار  و  دادی، 1397(  علی  و  پور  )داداش  گیری  
کالن شهری به مناطق کالن شهری چند مرکزی هستند. 
)زبردست  داری   سرمایه  نظام  فضایی  بازساخت  عالوه،  به 
همکاران، 1394(  باعث  و  لطفی  شهمیری، 1393؛  شهابی  و 
شده تا این مناطق به عنوان موتورهاي رشد اقتصاد جهاني 
و به مثابه مراکز فرماندهی اقتصاد ملی )مهم ترین مراکز 
توسعه ملی( در اغلب کشورها شناخته  شوند )داداش پور و 
تدین، aَ 1394؛ داداش پور، 1390؛ منصوریان، 1395؛ پیری 
و صارمی، 1397؛ صیامی و وکیلی، 1395؛ داداش پور و تدین، 
و  حصاری  1393؛  شهمیری،  شهابی  و  زبردست  b؛َ   1394
همکاران، 1395؛ داداش پور و ساالریان، 1397(.  در واقع، این 
مناطق به واسطه جذب حجـم بزرگی از نیروهای انسانی 
)جمعیت( و نیروهای مادی )سرمایه( کشـورها به خود، از 
جایگاه ویژه ای در نظام های شهری و منطقه ای برخوردارند. 
اهمیت مفهوم این مناطق، به عنوان کانونی برای سکونت 
در نیمه دوم قرن بیستم در تمامی کشورها باعث افزایش 
اهمیت آن ها به عنوان یک عامل کلیدی در صاحب نظران 
از  نیز  ایران  پژوهشگران گردیده است. محققین کشور  و 
این قاعده مستثنی نبوده و همزمان با پژوهش های جهانی 
مرتبط با موضوع، ابعاد مختلف این پدیده را مورد بررسی 
به نقش آفرینی مناطق کالن شهری  توجه  با  قرار داده اند. 
برای جذب جمعیت  قالب مراکزی قدرتمند  ایران در  در 
مناطق  این  در خصوص  مختلفی  پژوهش های  در کشور، 
انجام شده است. با توجه به نقش پررنگ این مناطق در 
و  ملی  تا  منطقه ای  مقیاس  در  اقتصادی  توسعه  و  رشد 
حتی جهانی، غنی سازی پژوهش های این حوزه از اهمیت 
به سزایی برخوردار است. پژوهش حاضر به دنبال آن است 
مناطق  حوزه  در  انجام شده  پژوهش های  فراتحلیل  با  تا 
کالن شهری در ایران، ضمن بررسی ویژگی های عمومی این 
مقاالت، ماهیت آن ها را به لحاظ ابعاد مختلف )محتوایی، 
دقیق  بررسي  با  و  نموده  واکاوی  و روش شناسانه(  نظری 
پاسخ  سواالت  این  به  انجام شده  تحقیقات  موشکافانه  و 
دهد که روند انتشار مقاالت علمی- پژوهشی در قلمروی 
مطالعات مناطق کالن شهری در ایران و سایر ویژگی های 

عمومی مطالعات این حوزه به چه صورت است؟ 

از  پژوهشی،  حوزه های  توزیع  لحاظ  به  مطالعات  ماهیت 
چه گونه شناسی تبعیت می کنند و اولویت بندی گونه های 
مطالعاتی، تا چه حد با روند غالب جهانی حاکم بر مطالعات 
این حوزه همخوانی دارد؟ مطالعات به لحاظ ابعاد محتوایی 
اهداف  و  پژوهش  سؤاالت  کلیدی،  محورهای  هم چون 
مطالعاتی چگونه بوده و کدام یک از زمینه ها نیازمند انجام 

مطالعات با عمق بیش تری است؟
مطالعات این حوزه، مبتنی بر چه نوع روش شناسی )نوع 
گردآوری  روش  هم چنین  و  پژوهش  رویکرد  پژوهش، 
داده ها( بوده و چه خأل های روش شناسی در این مطالعات 

دیده می شود؟
چه  پایه  بر  عمدتاً  مطالعاتی،  مختلف  گونه های  این   
این  از  رویکردهای نظری شکل گرفته اند و در کدام یک 

گونه ها، ضعف بنیان های نظری به چشم می خورد؟
نهایتاً نتایج و راهکارهای پیشنهادی ارائه شده در هر یک 
از این گونه های مطالعاتی، معطوف به چه مواردی است؟ 

لذا این پژوهش به دنبال آن است تا از یک سو، با شناسایی 
مطالعات  نظری  و  روش شناختی  محتوایی،  شکاف های 
مناطق کالن شهری در ایران، بسترهای الزم جهت مرتفع 
نمودن این کاستی ها در پژوهش های آتی را محقق نماید. 
رویکرد  فقدان  به  توجه  با  تا  شده  تالش  دیگر،  سوی  از 
این  مطالعات  یکپارچه  برداشت  و  بررسی  منسجم جهت 
حوزه، ضمن رفع خأل مرتبط با نبود انسجام در بین نتایج 
و راهکارهای ارائه شده در گونه های مختلف مطالعاتی این 
لحاظ  به  مطالعاتی  گونه های  این  مقایسه  امکان  حوزه، 
رویکردهای نظری نیز فراهم شود. نهایتاً سعی بر آن بوده 
گونه شناسی  با  مرتبط  مطالعاتی  شکاف  رفع  بر  عالوه  تا 
مطالعات مناطق کالن شهری، زمینه های الزم برای ایجاد 
چارچوب سیاست گذاری این مناطق از منظر ابعاد مختلف 

نیز ارائه گردد. 

2. مبانی نظری 
مطالعات مرتبط با مناطق کالن شهری، از اوایل قرن بیستم 
آغاز و تغییرات و نقاط عطف متعددی را به همراه داشته 
این  مطالعات  بر  اثرگذار  کلیدی  برهه های  از  یکی  است. 
حوزه، شروع تمرکززدایی جمعیت در دوره پس از جنگ 
مرکزي  شهر  از  بیرون  به  حرکتی  موج  قالب  در  جهانی 
مدیریت  از  نوع جدیدی  به  نیاز  برای  که سرفصلی  است 
نقاط عطف  دیگر  از  بود.  مناطق  این  برای  برنامه ریزی  و 
اشاره  به جریانی  این حوزه، می توان  بر مطالعات  اثرگذار 
کرد که از اوایل دهه 1970 میالدی آغاز و با روند فزاینده 
مراکز  از  حرکت  و  صنعتي  کشورهاي  در  تمرکز  کاهش 
به  ادامه  در  و  بود  پیرامون همراه  به  مناطق کالن شهري 
زمینه  جدید،  هزاره  فضایی  توسعه  سیاست های  واسطه 
شکل گیری  و  مناطق  این  از  بیش تر  هرچه  تمرکززدایی 
و  )زبردست  آورد  فراهم  را  چندمرکزی  فضایی  الگوهای 
داداش  و شهابی شهمیری، 1395؛  لطفی  پور، 1388؛  حاجی 
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پور و علی دادی، 1397(. این تغییر ساختاری بر لزوم نیاز 
ابعاد  و پوشش  از مطالعات  نوع جدیدی  از  بهره گیری  به 
مرتبط با آن تأکید نمود. الزم به ذکر است نتایج مطالعات 
مرتبط با مناطق کالن شهری در قرن بیست و یکم نیز، بر 
حرکت این مناطق به سمت تمرکز غیرمتمرکز ) زبردست و 

شهابی شهمیری، 1393( صحه می گذارد. 
حوزه  مطالعات  بر  حاکم  جهانی  غالب  روندهای  بررسی   
مناطق کالن شهری در قرن بیست و یکم بر پایه پژوهش 
که  می دهد  نشان   ،)2020( و چن  یه1  توسط  انجام شده 
این مطالعات، عمدتاً مبتنی بر سه رویکرد هستند؛ دسته 
نخست، به بررسی چالش های فراروی برنامه ریزی فضایی 
حکم روایی  مدیریت/  چالش های  بر  دوم،  دسته  پرداخته، 
این مناطق متمرکز بوده و دسته سوم، نیروهای اقتصادی 
می دهند.  قرار  توجه  مورد  را  مناطق  این  پدیدآورنده 
بررسی ها نشان می دهد که تأثیرات زیست محیطی مناطق 
این حوزه  غالب  مطالعات  دیگر  از جمله  نیز  کالن شهری 
است؛ زیرا پیدایش کالن شهرها و مناطق کالن شهری در 
قرن بیست و یکم، همواره با تأثیرات این کانون های فعالیت 
اقتصادی بر محیط زیست پیرامونی آن ها همراه بوده است 
دلیل  به  مناطق  این  واقع،  در   .)Folberth et al., 2015(
فعالیت های  و  جمعیت  زیاد  تراکم  پیچیده،  سیستم های 
ناپایداری  و  بسیارشکننده  اکوسیستم  انسانی،  گسترده 
دارند )Tian et al., 2019( و به تبع آن با مشکالت زیست 

محیطی متعددی روبه رو هستند. 
پیشینه مطالعات مرتبط با ساختار فضایی، به طور کلی به 
1980 باز می گردد و و در طی چهار دهه اخیر بخش زیادی 
Gar-(  از مطالعات این حوزه را به خود اختصاص داده است

cia Lopez  et al., 2015(. بر پایه این مطالعات، می توان 
کالن شهری  مناطق  در  فضایی  ساختار  این  که  دریافت 
زیرمراکز  بلکه  نبوده؛  مرکزی  به شهر  وابسته  تنها  امروز، 
نقل  و  به  حمل  ارتباطی و دسترسی  فعالیتی، شبکه های 
نیز، نقش مهمی در نظام توزیع جمعیت و فعالیت دارند 
)Garcia Lopez & Muniz,2010(. اما از آن جا که ساختار 
و  جمعیت  فضایی  )توزیع  کالن شهری  مناطق  فضایی 
فعالیت و هم چنین سیستم حمل و نقلی )شبکه ارتباطی( 
فعالیتی(،  و  جمعیتی  هسته های  ارتباط دهنده  عنوان  به 
انطباق  یا  و  مناطق  این  فضایی  عملکرد  دهنده  بازتاب 
سازمان فضایی بـر محیـط کالبدی است  ) پیری و صارمی، 
1397(؛ پژوهش حاضر، مطالعات مرتبط با ساختار فضایی 
مطالعات  ذیل  در  عمدتاً  را  ایران  در  کالن شهری  مناطق 

کالبدی- فضایی مورد ارزیابی قرار داده است. 
از روند غالب  اقتصادی به عنوان سومین دسته  مطالعات 
این  در  برمی گردد.  به 1960  این حوزه  مطالعات  جهانی 
دوران، افرادی مانند ایزارد، آلنسو و غیره با نگاه اقتصادی 
این  ادامه  کردند.  پیدا  ورود  منطقه ای  برنامه ریزی  به 
روند باعث شد تا از دهه80 میالدی به بعد، اندیشمندان 
مختلفی مانند کروگمن، جان پار، فوجیتا، نیجکمپ، پورتر 

تحت  حوزه ای  پیدایش  در  زیادی  بسیار  نقش  غیره،  و 
و  شهری  مطالعات  در  تکاملی  اقتصاد  جغرافیای  عنوان 
منطقه ای ایفا نمایند )داداش پور و زاهدپور، 1397(؛ برخی 
 Cardoso & Meijers, 2020; Bromley( مطالعات  از 
فرا  چالش های  بررسی  بر  مبتنی   )& Daniels, 2001
 Biswas,( دیگر  برخی  است،  فضایی  برنامه ریزی  روی 
 )2020; Zimmermann, 2014; Miller & Lee, 2011
را  مناطق  این  مدیریت/ حکم روایی  با  مرتبط  چالش های 
بررسی می نماید و دسته ای دیگر نیز بر نیروهای اقتصادی 
برای  هستند.  متمرکز  کالن شهری  مناطق  پدیدآورنده 
مثال، لی و همکاران2 )2015( سیاست های یکپارچه سازی 
منطقه ای و رقابت اقتصادی را در شهر- منطقه ای متشکل 
از سه شهرستان چاوژو، جیه یانگ و شانتو مورد بررسی 
قرار داده اند. ریزو و کان3 )2013( به بررسی اثرات ملی و 
فراملی مناطق کالن شهری در کشورهای در حال توسعه، 
و  پرداخته  کشورها  این  رشد  به  رو  اقتصاد  به  توجه  با 
اثرات منفی این رشد بر توسعه پایدار را مورد ارزیابی قرار 
داده اند تابنبک و همکاران4 )2013(، الگوی توزیع فضایی 
سه  کالن شهری  مناطق  در  را  مرکزی  تجاری  مناطق 
محدوده استانبول، پاریس و لندن مورد مقایسه تطبیقی 
قرار داده و لن گیئل5 )2016(، رقابت پذیری را به عنوان 
مناطق  فرا روی مطالعات  از موضوعات بحث برانگیز  یکی 
نموده  مطرح  شرقی  اروپای  کشورهای  در  کالن شهری 

است.  
برخی دیگر از مطالعات پنگ6 و همکاران )2016(، هان7 
در  زیست محیطی  ابعاد  بررسی  به   ،)2015( همکاران  و 
پرداخته اند؛  کالن شهری  مناطق  حوزه  پژوهش های 
بوتکوئیل ها8 )2012( نیز در پژوهشی عنوان می نماید که 
سیستم های  چشم انداز  تدوین  در  زیست محیطی  اصول 
شهری چندمرکزی می بایست مبتنی بر لحاظ نمودن عدم 
قطعیت ها و پیچیدگی علوم آینده باشد. در این پژوهش، 
در  قطعیت ها  عدم  به  توجه  و  آینده  بررسی  از  رّدپایی 
در  این  می خورد؛  به چشم  مناطق کالن شهری  مطالعات 
حالی است که اغلب پژوهش های این حوزه، توجه به آینده 
بر پیش بینی )نگاه سنتی( مدنظر  نگاه مبتنی  با  را صرفاً 
قرار دارند و به شبیه سازی رشد و گسترش فضایی مناطق 
مختلف  مدل های  به کارگیری  از  استفاده  با  کالن شهری 
رشد  شبیه سازی  به  می توان  مثال  برای  نموده اند.  اکتفا 
تیانجین در چین  و گسترش فضایی منطقه کالن شهری 
تیان9  و  پژوهش  در  سلولی  اتوماتای  مدل  از  استفاده  با 
از این مدل توسط احمد  همکاران )2016( و یا استفاده 
ساختار  آینده  شبیه سازی  منظور  )2015(  به  برملی10  و   

فضایی داکا اشاره نمود. 
ذاتی  و  ساختاری  عملکردی،  پیچیدگی های  اگرچه 
این  از  منتج  قطعیت های  عدم  و  امروزی  شهرهای 
دشواری های  با  را  آن ها  آینده  بررسی  پیچیدگی ها، 
این  تحلیل  پیچیدگی  اما  است؛  نموده  همراه  متعددی 
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برابر  چندین  کالن شهری  مناطق  خصوص  در  مسائل 
می شود. یکی از مشخصه های بارز عوامل اثرگذار بر آینده 
تحوالت  و  آن ها  شدید  تغییرپذیری  کالن شهری،  مناطق 
و  )ربانی  است   عوامل  این  از  هرکدام  در  نهفته  بالقوه 
از  هفتاد  دهه  اواخر  پارادایمی  همکاران، 1398(. چرخش 
به  توجه  لزوم  بر  نیز،  پساساختارگرایی  به  ساختارگرایی 
عدم قطعیت ها،  کثرت گرایی  و  آینده های محتمل، به جای 
توجه صرف به یک آینده مطلوب )بر مبنای رویکردهای 
می نماید   تأکید  پساپوزیتویستی(  و  ساختارگرایی  سنتی 
روش های  به کارگیری  بنابراین   .)1396 پرتوی،  و  )انصاری 
نوین و توجه به عدم قطعیت های فرا روی این مناطق و 
منعکس نمودن چرخش پارادایمی فوق الذکر در مطالعات 

این حوزه از جایگاه ویژه ای برخوردار است. 

۳. روش شناسی 
جستجوی  و  بوده  فراتحلیل  بر  مبتنی  پژوهش،  روش 
اولیه مقاالت بر اساس کلیدواژه های مرتبط در پایگاه های 
و   Iran doc ،Magiran ،Noormags ،Sid اطالعاتی 
علم نت در بازه زمانی 1383 )2004( تا 1398 )2019( 
انجام شد. دلیل انتخاب سال1383 )به عنوان شروع بازه 
مقاالت  نخستین  که  است  منطق  این  بر  مبتنی  زمانی(، 
فایل  به  دسترسی  امکان  که  حوزه  این  پژوهشی  علمی- 

آن ها مقدور بود، مربوط به سال مذکور هستند. 

شکل ۱: فرآیند غربالگری مطالعات جهت ورود به مرحله فراتحلیل

قرار  مدنظر  مقاله   87 اطالعاتی،  درپایگاه های  جستجو  با 
گرفت و 11 مقاله نیز، در نتیجه بررسی سایر منابع، شناسایی 
شدند و در مجموع، 98 مقاله وارد مرحله غربالگری گردید. 
به منظور انتخاب مقاالت مناسب جهت فراتحلیل، غربالگری 
مقاالت در سه مرحله انجام و در نهایت 69 مقاله انتخاب 
شدند )شکل 1(. سپس مقاالت منتخب جهت فراتحلیل، 
مقاالت،  انتشار  روند  از  اعم  عمومی   ویژگی های  منظر  از 
مجالت علمی- پژوهشی انتشار دهنده آن ها، اعتبار علمی 
نویسندگان و توزیع جغرافیایی مورد بررسی قرار گرفتند. 
سایر زمینه های مورد بررسی در فراتحلیل مقاالت در جدول 
ارزیابی ها،  این  است در خالل  به ذکر  است. الزم  آمده   1
و  نظری  محتوایی،  شکاف های  و  خألها  شناسایی  امکان 
روش شناسانه مطالعات مناطق کالن شهری نیز فراهم گردید. 
)گونه شناسی آن ها( در  برآیند ماهیت مطالعات  به عالوه، 
تلفیق با ابعاد محتوایی و روش شناسانه مطالعات، در قالب 
مفاهیم  کیفی  کدگذاری  شد.  ترسیم  فراتحلیلی  ماتریس 
فضایی،  کالبدی-  گونه  پنج  منتخب،  مقاالت  در  موجود 
اقتصادی، اجتماعی- جمعیتی، مدیریتی و زیست محیطی را 

شکل داد و مطالعات بر اساس ماهیت خود، در ذیل یکی از 
این پنج گونه مطالعاتی جانمایی شده و بر پایه ابعاد مختلف 
ماتریس  در  ارزیابی  این  اولیه  نتایج  که  گردیدند  ارزیابی 

شکل 2 نشان داده شده است. 
ابعاد محتوایی  ماهیت،  لحاظ  به  مقاالت  ماتریس،  این  در 
و روش شناسی و بر پایه ویژگی هایی با قابلیت کمی سازی 
اعم از نوع پژوهش، رویکرد پژوهش، روش گردآوری داده ها، 
آینده  به  نگاه  میزان  مطالعاتی،  اهداف  کلیدی،  محورهای 
مقاالت،  نظری  بعد  شده اند.  ارزیابی  سؤاالت  ماهیت  و 
با توجه به  ارائه شده در آن ها،  نتایج عمومی و راهکارهای 
گستردگی رویکردهای نظری به کار گرفته شده در مقاالت و 
گستره وسیع مفاهیم ارائه شده در نتایج و راهکارها، قابلیت 
بررسی های صورت  دلیل،  همین  به  و  نداشته  کمی سازی 
گرفته در نتیجه ارزیابی بعد نظری این مطالعات و هم چنین 
نتایج و راهکارهای پیشنهادی آن ها صرفاً به صورت کیفی و 
در قالب جداولی به تفکیک گونه های مطالعاتی ارائه گردیده 

است. 
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شکل 2: ماتریس فراتحلیل مطالعات مناطق کالن شهری بر مبنای ماهیت، ابعاد محتوایی و روش شناسی
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جدول ۱: زمینه های مورد بررسی در فراتحلیل مطالعات مناطق کالن شهری

نتایج/ راهکارهایابعاد مطالعاتماهیت مطالعاتویژگی های عمومی مطالعات
 ارائه شده در مطالعات

- روند انتشار مقاالت

- مجالت
 علمی- پژوهشی

 انتشار دهنده مقاالت

- اعتبار علمی نویسندگان
- توزیع جغرافیایی

مقاالت

-گونه شناسی مطالعات به 
لحاظ حوزه های پژوهشی 

مورد تأکید مقاالت. 
- ارزیابی میزان همخوانی 

مطالعات مناطق کالن شهری 
در ایران با روند غالب جهانی

مطالعات این حوزه. 
-تغییر در ماهیت مطالعات 
به واسطه تغییر در چیستی 
مناطق و دگرگونی در پارادایم
غالب مطالعاتی )مناطق شهر- 

بنیاد( 

بعد محتوایی: محورهای کلیدی 
مطالعات؛ اهداف مطالعاتی؛ ماهیت 

سواالت؛ ردپای توجه به آینده

بعد روش شناسی: نوع پژوهش، 
رویکرد پژوهش و روش گردآوری 

داده ها

بعد نظری: رویکردهای نظری به 
تفکیک گونه های مطالعاتی. 

- نتایج عمومی مطالعات

- راهکارها به تفکیک
گونه های مطالعاتی

-مفاهیم مورد تأکید مقاالت

4. نتایج و یافته ها
ویژگی های  محور  شش  قالب  در  پژوهش  یافته های 
انتشار مقاالت، اعتبار علمي  عمومی مقاالت )شامل روند 
نویسندگان، مجالت علمی- پژوهشی انتشار دهنده مقاالت، 
ارزیابی  و  مطالعات  ماهیت  مقاالت(،  جغرافیایي  توزیع 
محتوایی  بعد  جهانی،  غالب  روند  با  آن  همخوانی  میزان 
مطالعات، بعد روش شناسی مطالعات، بعد نظری مطالعات 
راهکارهای  و  نتایج  منظر  از  مطالعات  بررسی  نهایتاً  و 

پیشنهادی ارائه شده است. 

4-۱- ویژگی های عمومی مقاالت 
روند انتشار: بر اساس  شکل 3، می توان دریافت که روند 
 )1383(  2004 زماني  بازه  در  شده  انجام  پژوهش های 
 2015 سال  و  بوده  افزایشي  تقریبا   )1394(  2015 تا 
مناطق  حوزه  پژوهش های  سهم  بیش ترین   )1394(

کالن شهری به خود اختصاص داده، اما از 2015 )1394( 
روند کاهشی همراه  با  این حوزه  مطالعات  تعداد  بعد،  به 
به  مسائل،  تحلیلی  پیچیدگی های  افزایش  است.  شده 
واسطه گستردگی مقیاس مطالعات این حوزه منجر به این 
روند کاهشی شده است. تغییر در پارادایم مطالعاتی مناطق 
شهر- بنیاد )به عنوان پارادایم غالب مطالعاتی این حوزه( 
مناطق کالن شهری(  و  منطقه ها  )شهر-  مفاهیم کالن  از 
 به بسیارکالن )ابرشهرها، مجموعه شهری، منظومه شهری 
و مفاهیم حاصل از کنار هم قرار گرفتن مفاهیم مقیاس 
کالن( باعث شده تا در بسیاری از موارد، مطالعات مقیاس 
مناطق کالن شهری، دیگر به تنهایی توانایی پشتیبانی از 
مفهومی،  دگرگونی  این  و  باشند  نداشته  را  مفاهیم  این 
میزان گرایش به سمت مطالعات این حوزه را تحت الشعاع 

قرار داده است. 

شکل ۳: روند انتشار مقاالت



253
هر
نش

ما
آر
زی
سا
هر
ش
یو

مار
مع

فراتحلیل مطالعات حوزه مناطق کالن شهری در ایران

شماره صفحه مقاله: 247-270
14

01
ار
به
.3
8
اره

شم


از  که  می دهد  نشان  نتایج  نویسندگان:  علمي  اعتبار 
مقاالت،  اول  نویسندگان  درصد   78 علمي،  اعتبار  لحاظ 
هم  درصد   3 و  دانشجو  19درصد  علمي،  هیات  اعضای 

حوزه،  این  مقاالت  از  باالیی  سهم  بودند.  آزاد  پژوهشگر 
تحت نظر اعضای هیات علمي دانشگاه ها نوشته شده است 

که مؤید اعتبار علمی این مقاالت است. 

شکل 4: اعتبار علمی نویسندگان اول

مقاالت:  انتشار دهنده  پژوهشی  علمی-  مجالت 
عناوین مجالت علمی- پژوهشی انتشار دهنده این مقاالت 
و دارندگان صاحب امتیاز آن ها در جدول 2 آمده است. با 
توجه به این جدول، می توان دریافت که 69 مقاله مورد 
ارزیابی در این فراتحلیل در 34 مجله علمی- پژوهشی در 
حوزه برنامه ریزی شهری و منطقه ای انتشار یافته اند. بیش 
مجالت  این  از  مورد   9 در  تنها  مقاالت،  این  از  نیمی  از 

به چاپ رسیده اند که از بین این مجالت، مجله مدیریت 
به  مقاله   6 با  منطقه ای  برنامه ریزی  و  مقاله   8 با  شهری 
به  را  این حوزه  مطالعات  انتشار  میزان  بیش ترین  ترتیب 
شروع  سابقه  هم چون  عاملی  که  داده اند  اختصاص  خود 
به کار نیز در این رتبه بندی میزان انتشار مجالت بی تأثیر 

نیست. 

جدول 2: مجالت علمی- پژوهشی انتشار دهنده مقاالت منتخب

فراوانی صاحب امتیاز عنوان مجله فراوانی صاحب امتیاز عنوان مجله

1 دانشگاه عالمه طباطبایی برنامه ریزی توسعه شهری و 
منطقه ای 4 پردیس هنرهای زیبا 

دانشگاه تهران معماری و شهرسازی 

1 دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
علوم و تحقیقات هویت شهر 2 دانشگاه هنر نامه معماری و شهرسازی

3 معاونت پژوهش و فناوری 
دانشگاه اصفهان

مطالعات و پژوهش های 
شهری و منطقه ای 8 پژوهشکده مدیریت 

شهری و روستایی مدیریت شهري

3 موسسه جغرافیای دانشگاه 
تهران

پژوهش های  جغرافیای 
3 انسانی دانشگاه تربیت مدرس برنامه ریزی و آمایش فضا

4 فصلنامه جغرافیا انجمن جغرافیایی ایران 1 دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد اهر فضای جغرافیایی

2 دانشگاه تهران پژوهش های جغرافیای 
برنامه ریزی شهری 2 انجمن جغرافیایی ایران مهندسی جغرافیایی 

سرزمین

1 انجمن علمی اقتصاد شهری اقتصاد و مدیریت شهری 1 دانشگاه اصفهان برنامه ریزی فضایی

2 دانشگاه تهران آمایش سرزمین 4 دانشگاه کردستان مطالعات شهری

2 دانشگاه مازندران مطالعات ساختار و کارکرد 
شهری  1 دانشگاه پیام نور برنامه ریزی توسعه 

کالبدی

1 دانشگاه سیستان و 
بلوچستان جغرافیا و توسعه 6 دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد مرودشت  برنامه ریزی منطقه ای

1 مرکز تحقیقات و
سیاست علم و فناوری سیاست علمی کشور 1 دانشگاه فردوسی 

مشهد جغرافیا و توسعه ناحیه ای
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فراوانی صاحب امتیاز عنوان مجله فراوانی صاحب امتیاز عنوان مجله

1 دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد بروجرد

فصلنامه جغرافیا و 
برنامه ریزي شهري چشم انداز 

زاگرس
1

پژوهشکده تحقیقات 
راهبردی 

مجمع تشخیص 
مصلحت نظام

فصلنامه راهبرد 
اجتماعی- فرهنگی

3 دانشگاه گلستان آمایش جغرافیایی فضا 1 مرکز ملی مطالعات 
جهانی شدن

مطالعات راهبردی 
سیاست گذاری عمومی

1 دانشگاه تهران
بررسی مسائل اجتماعی 

ایران 
 )نامه علوم اجتماعی سابق( 

1
پژوهشگاه مطالعات 
فرهنگی و اجتماعی 

وزارت علوم

مطالعات میان رشته ای 
در علوم انسانی

1 دانشگاه امام رضا پژوهش نامه خراسان بزرگ 2 دانشگاه آزاد واحد 
مالیر آمایش محیط

1 دانشگاه سیستان و 
بلوچستان

جغرافیا و آمایش شهری 
منطقه ای 1 مرکز پژوهش های 

مجلس شورای اسالمی مجلس و راهبرد

1 دانشگاه هنر اصفهان پژوهش هنر 1 پژوهشکده هنر، معماری 
و شهرسازی نظر باغ نظر

توزیع جغرافیایي مقاالت: شکل 5، به وضوح عدم تعادل 
را نشان می دهد،  این حوزه  توزیع جغرافیایی مقاالت  در 
72 درصد مطالعات، مربوط به منطقه کالن شهری تهران 
بوده و سایر مناطق کالن شهری، به ویژه کرج و شیراز، در 
مجموع تنها 6 درصد از کل مطالعات را به خود اختصاص 
کالن شهری  منطقه  در  مطالعات  تمرکز  اگرچه  داده اند. 

تهران، ریشه در موقعیت استراتژیک آن در مقایسه با سایر 
مناطق دارد؛ اما باید این نکته را مدنظر قرار داد که سایر 
مناطق کالن شهری نیز مستلزم انجام مطالعات بوده و این 
آمایش  اهداف  سمت  به  حرکت  پشتیان  می تواند  اقدام، 

سرزمین و پرهیز از قطبی گرایی نیز تلقی گردد. 

شکل 5: توزیع جغرافیایي  پژوهش ها

4-2- ماهیت مطالعات و ارزیابی میزان همخوانی 
آن با روند غالب جهانی

نتایج فراتحلیل نشان می دهد که ماهیت عمده این مقاالت 
مناطق  فضایی  کالبدی-  بررسی  به  معطوف  )49 درصد( 
کالن شهری است و سایر مطالعات نیز اغلب بر حوزه های 
درصد(   16( اقتصادی  و  درصد(   19( مدیریتی  پژوهشی 
تمرکز نموده اند. این در حالی است که گونه های مطالعاتی 
اجتماعی- جمعیتی و زیست محیطی به ترتیب با 9 درصد 

و 7 درصد کم ترین میزان مطالعات را به خود اختصاص 
داده اند )شکل 6(. اولویت بندی گونه های مطالعاتی، نشان 
از مشابهت مطالعات این حوزه با روند غالب جهانی دارد. 
پارادایم غالب جهانی حاکم بر مطالعات این حوزه در قرن 
بیست و یکم، مشتمل بر سه دسته مطالعاتی چالش های 
فراروی برنامه ریزی فضایی مناطق کالن شهری، مطالعات 
مطالعات  نهایتاً  و  مناطق  این  حکم روایی  مدیریتی- 
اقتصادی پدیدآورنده مناطق  کالن شهری  پیرامون عوامل 
کالبدی-  مطالعاتی  گونه های  توسط  ترتیب  به  که  بوده 
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می شوند.  داده  پوشش  اقتصادی  و  مدیریتی  فضایی، 
ماهیت مطالعات این حوزه، هم به واسطه تغییر در ماهیت 
)ساختار فضایی( این مناطق و به تبع آن گرایش به سمت 
مناطق کالن شهری چندمرکزی و حرکت به سمت پذیرش 
الگوی شبکه و هم در نتیجه دگرگونی پارادایم مطالعاتی 
مناطق شهر- بنیاد )گذار از مفاهیم  کالن به سمت  مفاهیم 

بسیار کالن( تحت الشعاع قرار گرفته است. اگرچه مطالعات 
ابعاد  از  برخی  می تواند  مناطق  کالن شهری،  هنوز  حوزه 
مرتبط با گذار به سمت این مفاهیم را پشتیبانی نماید؛ اما 
در اکثر  موارد، این دگرگونی مفاهیم، مستلزم حرکت به 

سمت مقیاس های مطالعاتی  کالن تری می باشد. 

شکل6: درصد فراوانی مطالعات بر مبنای ماهیت، ابعاد محتوایی و روش شناسی مطالعات

4-۳- بعد محتوایی مطالعات
کدگذاری ها،  اساس  بر  مطالعات:  کلیدی  محور های 
توسعه  نظیر  مواردی  عمدتاً  مطالعات  کلیدی  محورهای 
منطقه ای، رشد و گسترش فضایی، ساختار فضایی، شبکه 
شامل  را  مدیریتی  ساختارهای  و  زیست پذیری  شهری، 
می شوند. با توجه به شکل 6 می توان دریافت که سه محور 
و ساختارهای  فضایی   و گسترش  منطقه ای، رشد  توسعه 
بیش ترین  به صورت مشترک،  درصد   3 مدیریتی  با 20. 
سهم را داشته و مقاالت با محوریت موضوعی زیست پذیری 
)5.8 درصد(، ساختار فضایی )14.5 درصد( و شبکه شهری 
خود  به  را  مطالعات  میزان  کم ترین  نیز  درصد(   17.4(
اختصاص داده اند. در خصوص مقاالت با محوریت موضوعی 
شبکه شهری، شاید همین تعداد اندک نیز در وهله اول، 
زیاد به نظر برسد و با توجه به مقیاس مدنظر مقاله، این 
رویکرد شبکه ای،  اصوالً  که  متبادر شود  به ذهن  دیدگاه 

نمی تواند به عنوان یکی از محورهای اصلی مقاالت باشد. 
نشان  پژوهشی  محورهای  تعیین  جهت  کیفی  کدگذاری 
نظری  بنیان های  بررسی  بر  مبتنی  مقاالت  که،  می دهد 
بررسی  نیازمند  گریزناپذیری  به صورت  چارچوب  ارائه  و 
شبکه در سیر تحول نظریات پشتیبان مناطق کالن شهری 
میزان  بررسی  فرآیند  در  نیز  مقاالت  از  تعدادی  هستند؛ 
تحقق مفهوم شبکه/ سنجش مفاهیم مرتبط با پذیرش این 
الگو و یا میزان تحقق آرایش الگوی چندمرکزی در مناطق 

کالن شهری، از این رویکرد استفاده نموده اند. 
منطقه  مورد  در  حتی  پژوهش ها،  این  نتایج  اساس  بر 
به  حرکت  از  نشانه هایی  اگرچه  نیز،  تهران  کالن شهری 
سمت آرایش فضایی چندمرکزی در این منطقه به چشم 
می خورد، اما هنوز نمودی از تحقق مفهوم شبکه در این 
در  صرفاً  که  است  حالی  در  این  نمی شود.  دیده  منطقه 
موارد معدودی مثل منطقه کالن شهری مازندران مرکزی، 
بر وجود منطقه کالن شهری چندمرکزی  شواهدی مبنی 
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رویکرد  پذیرش  سمت  به  حرکت  امکان  از  نشانه هایی  و 
شبکه وجود دارد. بر پایه نتایج پژوهش شهابی شهمیری و 
زبردست )2015(، اگرچه نشانه هایی از افزایش هم افزایی 
و  اخیر  دهه های  طی  در  همکارانه  پیوندهای  و  افقی 
الگوی  پذیرش  برای  الزم  پایه های  برخی  شکل گیری 
در  اما  می شود؛  دیده  کالن شهری  منطقه  این  در  شبکه 
پیش  عنوان  به  اقتصادی  نقش  تمایز  بررسی  حال  عین 
نیاز هم افزایی عمودی )تار عنکبوتی( نیز، بیانگر عملکرد 
مکمل  اقتصادی  نقش های  درصدی   50 وکاهش  ضعیف 
شهرهای این منطقه در طی این دهه ها است. نهایتاً ندایی 
و  نگاری  برای سناریو  رویکرد شبکه  از  طوسی )2018(، 
خلق آینده های بدیل در منطقه کالن شهری کرج بهره برده 

است. 
این  پژوهش های  مشابهت  از  نشان  که  آن  ضمن  نتایج 
بر  اما  دارند،  جهانی  غالب  روندهای  با  ایران  در  حوزه 
لزوم مطالعات بیش تر در خصوص زیست پذیری، کیفیت 
پایدار  توسعه  به طور کلی  و  اجتماعی  پایداری  و  زندگی 
این مناطق )به لحاظ ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و 
به عالوه، علی رغم  تأکید می نمایند.  نیز  زیست محیطی( 
اهمیت مطالعات ساختار فضایی در دهه های اخیر در متون 
پایدار،  توسعه  بر  ساختارها  این  مستقیم  اثرات  و  جهانی 
تنها 14.5درصد مقاالت، به این محور پژوهشی پرداخته اند 
و  ارتباطی  شبکه های  نقش  نیز،  مقاالت  این  میان  در  و 
دسترسی به حمل و نقل و هم چنین زیرمراکز فعالیتی، به 
عنوان ارکان اصلی اثرگذار بر شکل گیری ساختار فضایی 

این مناطق، کم تر مورد توجه قرار گرفته است. 
بخش  می دهد  نشان  نتایج  مطالعات:  مدنظر  اهداف 
قابل توجهی از مطالعات )39 درصد( به دنبال شناسایی 
درجه  هم چون  مفاهیمی  سنجش  جهت  شاخص ها 
چندمرکزیتی، تعیین فاز  شهرنشینی مناطق کالن شهری 
با توجه به مدل شهرنشینی متغیر، میزان تعامل مناطق 
رقابت  پذیری  میزان  و سنجش  با شبکه شهرهاي جهانی 
درصد(،   3( مطالعات  از  اندکی  تعداد  بوده اند.    منطقه ای 
انتخاب  خود  مطالعاتی  هدف  عنوان  به  را  سناریونگاری 
نموده اند، صرفاً 7 درصد مطالعات به پهنه بندی پرداخته 
پیامدها  نظری/  بنیان های  بررسی  بر  مبتنی  مطالعات  و 
به  را  مطالعات  درصد   24 فقط  مجموع  در  نیز،  اثرات  و 
این  که  است  حالی  در  این  داده اند.  اختصاص  خود 
اهداف از جایگاه ویژه ای  در مطالعات مناطق کالن شهری 
برخوردارند. به عنوان مثال، پهنه بندی )تعیین مناطق به 
نخستین  گام  در  واحدهای  همگن  برنامه ریزی(،  عنوان 
می شود؛  محسوب  مقیاس کالن  در  برنامه ریزی  فرآیند 
زمینه ساز  می تواند  نظری  بنیان های  شناسایی  هم چنین 
ریشه یابی نظری چالش ها باشد و نهایتاً بررسی پیامدها و 
اثرات می تواند به عنوان مکملی برای تمامی ابعاد پژوهشی 

به ویژه مطالعات بعد زیست محیطی لحاظ گردد. 
آینده:  به  توجه  ردپای  مطالعات/  محوری  سؤاالت 

مناطق  قلمروی  پژوهش های  در  سؤاالت  شناسایی 
کالن شهری، می تواند یکی دیگر از جنبه های کلیدی جهت 
شاخص  بنابراین  باشد.،  مطالعات  محتوایی  بعد  ارزیابی 
سه گانه بلیکی )چیستی، چرایی و چگونگی( جهت ارزیابی 
انتخاب شد و همان طور که در شکل  سؤاالت پژوهش ها 
6 مشاهده می شود، تنها 29 درصد پژوهش ها، در سطح 
 44( پژوهش ها  عمده  و  مانده اند  پدیده  چیستی  بررسی 
مورد  مفاهیم  چرایی  چیستی،  بررسی  بر  عالوه  درصد(، 
صورت  به  اغلب  البته  را  کالن شهری  مناطق  در  بررسی 
مورد  واکاوی-  بر  مبتنی  و  عمقی  صورت  به  سطحی-نه 
درصد(   27( مقاالت  از  کمی  تعداد  داده اند.  قرار  بررسی 
نیز مبتنی بر چگونگی بوده و در خصوص ساختار فضایی 
ایجاد  چگونگی  و  نهادی  حکم روایی-  ترتیبات  مطلوب، 
پژوهش های  نموده اند.  ارائه  راهکارهایی  منطقه ای  تعادل 
مبتنی بر سؤاالت چگونگی، عمدتاً معطوف به ارائه راهکارها 
و پیشنهادات مرتبط بوده و تنها دو مقاله، توجه به مواضع 
هنجارین )بایدها و نبایدها( را بر مبنای اصول آینده پژوهی 
 12 در  صرفاً  آینده  به  توجه  ردپای  داده اند.  قرار  مدنظر 
مقاله دیده می شود که از بین این تعداد، تنها 17 درصد، 
به عدم قطعیت ها و مواضع هنجارین پرداخته اند و سایر 
مقاالت )83 درصد(، صرفاً با استفاده از رویکرد سنتی و با 
استفاده از مدل های پیش بینی آینده هم چون   ملند، مدل 
اتوماسیون سلولی، زنجیره مارکوف و یا  مدل های ترکیبی 
زنجیره مارکوف، سلول های خودکار و رگرسیون لجستیک، 
مواردی نظیر تغییرات کاربری  زمین  و یا روند آتی رشد و 

گسترش فضایی را پیش بینی نموده اند. 

4-4- بعد روش شناسی مطالعات
نتایج ارزیابی مقاالت از منظر روش شناسی )نوع پژوهش، 
رویکرد پژوهش و هم چنین روش گردآوری داده ها( نشان 
مناطق  زمینه  در  انجام شده  مطالعات  عمده  که  می دهد 
کالن شهری )58 درصد( مبتنی بر روش کمی بوده، تعداد 
محدودی از مقاالت )30 درصد( روش کیفی داشته و تنها 
12 درصد بر پایه روش های ترکیبی انجام شده اند. از منظر 
رویکرد پژوهش، در بخش قابل توجهي از مطالعات )58 
درصد(، فقط به آوردن عنوان توصیفي- تحلیلي اکتفا شده 
استاندارد  تحلیلي  چارچوب  فاقد  عمدتاً  مقاالت،  این  و 
رویکردهای  با  مقاالت،  از  معدودی  بخش  تنها  و  هستند 
استانداردی هم چون مروری، فراتحلیل و یا تحلیل محتوا 
عمده ترین  اسنادی،  ای-  کتابخانه  روش  شده اند.  انجام 
ابزار جمع آوری اطالعات بوده و کم تر از ابزار پرسش نامه 
و یا مصاحبه برای گردآوری اطالعات استفاده شده است 

)شکل 6(. 

4-5- بعد نظری مطالعات
رویکردهای نظری متفاوتی در نتیجه فراتحلیل مقاالت و 
به تناسب ابعاد مختلف این پدیده شناسایی شد که سعی 
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جدول  در  مطالعاتی،  گونه های  تفکیک  به  تا  بوده  آن  بر 
دریافت  می توان  جدول،  این  به  توجه  با  گردند.  ارائه   3
که نظریات پشتیبان مطالعات ذیل گونه کالبدی- فضایی 
و  فضایی  ساختار  تحوالت  با  مرتبط  نظریات  بر  مشتمل 
نظریات مراحل شهرنشینی و شکل گیری الگوهای توسعه 
شهری می باشد. بررسی نظریات تحوالت ساختار فضایی، 
به  سنتی  سلسسله مراتبی  از  پارادایمی  چرخش  از  نشان 
مراتبی  سلسله  نظریات  واقع،  در  دارد.  شبکه ای  پارادایم 
مرکزی  مکان  نظریه   ،)1826( تونن  فن  مکانی  نظریه   -
کریستالر و لوش، نظریات اکولوژي شهري مکتب شیکاگو 
آلنسو  مرکزی  تک  نظریه  و  وهاولی(  بوگو  )مکنزی، 
)1964(- مبتنی بر وابستگی عملکردی پیرامون به مرکز 
بوده است؛ در حالی که نظریات پارادایم شبکه ای - نظریه 
 ،)1977( پرد  پیشرفته  اقتصادهاي  در  شهر  سیستم هاي 
کامانی و سالونه )1993(، باتن )1995( و کاپلو )2000(- 
عملکردي  روابط  که  گرفته اند  شکل  دیدگاه  این  پایه  بر 
بین شهرهای منطقه مبنی بر پیوندهاي دوطرفه و متقابل 
بوده و عالوه بر جهت گیری از شهرهاي بزرگ به شهرهاي 
بین  و  بزرگ  شهرهاي  به  کوچک  شهرهاي  از  کوچک، 
بر  باشند.  داشته  می توانند جریان  نیز  هم اندازه  شهرهاي 
یک دیگر  مکمل  شهرها،  بین  روابط  رویکرد،  این  اساس 
همکارانه  حال  عین  در  و  رقابتی  روابط  پایه  بر  و  است 
دیگر  یکی  هم افزا(.  و  مکمل  )شبکه های  می گیرد  شکل 
مطالعات  در  گرفته شده  کار  به  نظری  رویکردهای  از 
الگوهای  شکل گیری  مراحل  نظریات  فضایی،  کالبدی- 
توسعه شهری )منحنی S شکل دیویس )1981(، چرخه 
رنای  توسعه شهری  مراحل   ،)1981( شهرگرایی کالسن 
روزانه  شهری  سیستم  توسعه  مراحل   ،)1984( شورت 
برگ و همکاران )1982( ، هم چنین نظریه ریخت شناسی 
شهری ناکس و پینچ )2004( و نظریه انفجار متروپلیس( 
هستند که در اغلب مطالعات مبتنی بر این نظریات، چرخه 

و  برگ  شهری  زوال  نظریه   ،)1981( کالسن  شهرگرایی 
همکاران )1982( و هم چنین ریخت شناسی شهری ناکس 

و پینچ )2004( به عنوان نظریه پایه انتخاب شده اند. 
مطالعات گونه مدیریتی، عمدتاً بر پایه رویکردهای نظری 
معدودی  تعداد  و  گرفته اند  منطقه گرایی شکل  بر  مبتنی 
از مطالعات، از رویکردهای مکملی هم چون نظریه بازی ها 
مدل سازی  امکان  با  می تواند  نظریه  این  برده اند.  بهره 
تعامالت میان گروه های تصمیم گیری در فرایند مدیریت 
شهری )سطوح کالن و خرد( و در نهایت با تحلیل اقدامات 
نماید  را پیش بینی  تعامالت  این  نتایج  و  مشترک، زمینه 

 .)Roumboutsos & Kapros, 2008(
غالب  نظری  رویکرد  عنوان  به  منطقه گرایی  خصوص  در 
اصلی  نظریه  سه  به  می توان  این گونه،  مطالعات  عمده 
انتخاب  رویکرد   ،)1970-1900( سنتی  منطقه گرایی 
از  )بعد  نوین  منطقه گرایی  و   )1990-1970( عمومی 
سنتی،  منطقه گرایی  در  اگرچه  کرد.  اشاره   )1990 دهه 
بوده  کالن شهری  حکومت  ایجاد  خواستار  اندیشمندان 
سیاسی  تفرق  چالش  بر  چیرگی  برای  حلی  راه  را  آن  و 
موجود در مناطق کالن شهری می انگاشتند، اما طرفداران 
سنتی،  منطقه گرایی  خالف  بر  عمومی  انتخاب  رویکرد 
آن  بلکه  نمی دانند؛  تنها یک چالش  نه  را  تفرق سیاسی، 
را به مثابه یک مزیت می شمرند. آن ها معتقدند که تفرق 
بر  را  محلی  واحدهای حکومت  که  است  عاملی  سیاسی، 
آن می دارد تا با پایین نگه داشتن ســطح مالیات و ارائه 
پاسخگویی  هم چنین  و  کم تر  هزینه  با  عمومی  خدمات 
با  بیش تر  کار  و  کسب  و  ساکنان  جذب  جهت  بیش تر، 
در   .)Savitch & Vogel, 2009( نمایند  رقابت  یکدیگر 
حکم روایی  بر  نوین  منطقه گرایی  نظریه پردازان  نهایت، 
شبکه های  بر  بر  مبتنی  که  می کنند  تأکید  کالن شهری 
افقی غیررسمی بوده و دغدغه اصلی آن ها کاهش تفاوت 
بین شهر مرکزی و حومه ها است )صرافی و نجاتی، 1396(. 

جدول ۳: رویکردهای نظری به تفکیک گونه های مطالعاتی

زیست محیطیاجتماعی- جمعیتیاقتصادیمدیریتیکالبدی- فضایی

* سجا11 )1989( 
انباشت  و  تمرکز   -
سرمایه، گسترش شهرها 
مهاجرت های  آغاز  و 

روستایی به شهرها
سرمایه داری  شهر   -
شرکت های  انحصار  در 
در  صنعتی:  بزرگ 
کاهش   ،1920 دهه 
صنعتی  تولید  تمرکز 
در اطراف مراکز شهری 
شهری  هسته های  و 

قدیمی 

* نظریات  منطقه گرایی:
-  منطقه گرایی سنتی 

 )1970-1900( 
- رویکرد انتخاب عمومی 

 )1990-1970( 
نومنطقه گرایی  نظریه   -

)بعد از 1990( 

و  شدن  جهانی  نظریات   *
تغییر در نقش و الگوی فضایی 

مادرشهرها:
- ساسن )1990( 

- مانوئل کاستلز )2010, 1989(: 
برنامـه ریـزي استراتژیک شهرها 
زمینه ساز  پایدار،  توسعه  براي 
شبکه  در  رقابت  توان  افزایش 
شهر های جهاني و عدم منافات با 

مفهوم توسعه پایدار
- جان فریدمن )1999(  

* دیدگاه 
 :)1976( بری  برایان 

شهرگریزی یا
معکوس  جریان   

مهاجرت

* دیدگاه فریدمن 
و ویور16 )1979( :

مکان،  بر  تأکید   
و  آمایشی  نگاه 
به  اکولوژیک 
سرزمین  توسعه 
به  توجه  و 

محدودیت ها 
قابلیت های  و 
و  جغرافیایی 

اکولوژیک
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کالبدی- فضایی
* ماکیوکو12 )2008(: پیدایش شهر چندهسته ای، در سال های 1960 و 1970 به ویژه در شمال آمریکا، و توسعه به 

سمت نواحی پیرامونی؛ 
* هال و پین13 )2006(: به زیر توسعه رفتن اراضی پیرامونی و وقوع پدیده؛ پراکنده رویی در 1980 و 1990؛ تمایل 

شهرها به سمت مجموعه هایی چندمرکزی و ظهور کالن شهرهای چندهسته ای در سال های پایانی سده بیستم
* نظریات سلسله مراتبی: نظریه مکانی فن تونن؛ نظریه مکان مرکزی کریستالر و لوش )1955(؛ نظریه های ساخت شهر 

 )پارک، برگس و مکنزی، 1984 (؛ نظریه تک مرکزی آلنسو )1964( 
* تیلور )2007(: نظریه های شهر- حومه ای: نظریه مکان مرکزی کریستالر و الگوهای مبتنی بر مدل سنتی/ 
سلسله مراتبی )رویکردهای مبتنی بر وابستگی خدماتی( ؛ نظریه های شهر- منطقه ای )رویکردهای رقابت مبنا( 

* نظریات کمپن و اوزاکن: )الگوهای جدایی گزینی فضایی(؛ نظریه رهیافت اکولوژیکی انسانی؛ رهیافتی مبتنی بر تحلیل 
ناحیه اجتماعی و اکولوژیکی؛ رهیافت رفتاری بر پایه جنبه های تقاضای بازار مسکن مانند ساختار جمعیت شناسی، سطح 

درآمد و دسترسی به اعتبارات 

مدیریتی

* ویلر14 )2004(: لزوم حرکت به سمت فرآیندهای یرنامه ریزی ارتباطی و مشارکتی، با مشارکت تمامی ذی نفعان
* مدل های نظریه بازی )نظریه تصمیم گیری تعاملی(: فون نویمان و مورگنسترن )1994(؛ هاوارد )1971(؛ فریزر و 

هیپل؛ کیلگور، هیپل و فنگ )مدل گراف برای حل مناقشات( 
* ریچارد نورگارد )1994(: اشاره به مدل مؤثری از فرآیند همکاری تکاملی

اقتصادی

*نظریات آمایش  سرزمین با هدف ساماندهی توسعه نامتوازن: نظریه ناپیوستگی میردال )1957( با بهره گیری  از  اثرات  
انتشار  تدریجی  رشد؛ هیلهورست15 )1971(: از  بین  بردن  دوگانگی  درون   منطقه ای با تأکید بر تقویت  مراکز  درجه  دو  در  
اطراف  مرکز منطقه  و  مراکز  درجـه  سه  در  اطـراف مرز  منطقه؛ داگالس )2006(: معتقد  به  سرمایه گذاری  همزمان  در  

فضای  شهری  و  روستایی بر مبنای  الگوی  شبکه  منطقه ای
* انگاشت خوشه های  صنعتی )1980( 

* سجا )2009(: گذار از توسعه اقتصادی مناطق به توسعه چندبعدی )اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و غیره( در نتیجه 
ورود به عصر اطالعات و جهانی شدن؛ جایگزین شدن توسعه منطقه ای باال به پایین و غالبا توسط دولت )دولت رفاه( با 
رویکرد نومنطقه گرایی، مبتنی بر لزوم مشارکت و نقش مردم و بخش های خصوصی در توسعه به صورت پایین به باال

* مفهوم پایه ای آر. پی. میسرا )1987(: تمرکز نامتمرکز یا حد اعتدال تمرکز

اجتماعی- جمعیتی

* سایر رویکردهای نظری مرتبط با شهرگریزی:
- بورن و لوگان )1976( و وینینگ و کانچولی )1978(: بررسی »فضای چرخشی جمعیت« در آمریکا، کانادا، استرالیا و 

بخش اعظم اروپای غربی
- کومبس و همکاران )1989(: شهرگریزی در اروپا

-کالسن و ون دن برگ )1981(: چرخه شهرنشینی: شهرگریزی به معنای پیشی گرفتن کاهش جمعیت مرکز در مقایسه 
با کاهش جمعیت پیرامون

* ریچاردسون )1973(: برگشت تمرکز
* کیوبیرز )2011(: رشد شهری

ت محیطی
زیس

* مارک. جی. اسمیت )1998(: شهروند اکولوژیک 
* دابسون17 )2007(: شهروند زیست محیطی  

* شاخص ردپای اکولوژیکی )1992(: بررسی اندازه مصرف منابع محیطی و مقایسه آن با ظرفیت های محیطی، راهنمای 
برنامه ریزان و تصمیم گیران جهت اتخاذ سیاست های تثبیت یا تغییر شیوه زندگی و مصارف عمومی 

نظریه های رقابت پذیری منطقه ای به عنوان یکی از ارکان 
دیدگاه  دو  بر  مبتنی  منطقه ای  توسعه  بر  اثرگذار  اصلی 
رقابت پذیری به مثابه حاصل جمع خرد- اقتصادها )پورتر 
1990،2002 و کروگمن، 1988( و رقابت پذیری به مثابه 
دئیکسترا(  و   )1997( )استورپر  اقتصادی  کالن-  مشتق 
می باشد. رویکرد نخست، رقابت پذیری منطقه ای را همان 
در  که  دانسته  منطقه  در  مستقر  شرکت های  بهره وری 
که  حالی  در   دارند.  همراه  به  را  منطقه ای  توسعه  نهایت 

رویکرد دوم، به مثابه مشتق کالن- اقتصادی بوده و بر این 
باور است که تأکید صرف بر بهره وری شرکت ها )رویکرد 
نخست(، به زیان شرکت ها و مردم منطقه بوده و شرکت ها 
بهبود  پایدار،  افزوده  ارزش  تولید  با  بتوانند  می بایست 
کیفیت زندگي و رفاه شهروندان را نیز امکان پذیر سازند 

 .)Borozan, 2008(
نظریه های مزیت های مکانی به کارگرفته شده در مقاالت 
نیز نشان از سیر تحولی این نظریات در گذر زمان دارند. 
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تعیین  بر  مبنی  تا 1950(  نخست )1800  دوره  نظریات 
مکان بهینه صنایع بر مبنای حداقل هزینه بوده و نظریات 
مکتب آلمانی مکان یابی صنعتی )فن تونن، النهارت، وبر، 
دوم  دوره  هستند.  دوره  این  نظریات  از  لوش(  و  هوور 
هم چون  دیدگاه هایی  بر  مبنی   )1970 اواخر  )1950تا 
لزوم بیش ترین میزان فاصله بین منحنی هزینه و درآمد 
به عنوان مبنای تعیین مکان بهینه جهت استقرار صنایع 
عوامل  نقش  و  تولید  هزینه های  بر  و  بوده  هات(  )گرین 
و  )والترایزارد(  فعالیت  اثرگذار در موفقیت یک  اجتماعی 
صرفه جویی های مقیاس و جایگزینی عوامل کشش و تقاضا 
در  این  دارد.  تأکید  آلنسو(  )نظریه  صنایع  مکان یابی  در 
عنوان  تحت  بعد(  به   1980( سوم  دوره  که  است  حالی 
اقتصادی  جغرافیای  تکاملی/  اقتصاد  جغرافیای  نظریات 
نوین بوده و نظریه پردازان آن )کروگمن ، جان پار، فوجیتا، 
نیجکمپ و پورتر( بر انگاشت خوشه های  صنعتی به عنوان 
عامل تعیین کننده در تصمیمات مکانی بنگاه های صنعتی 
توسعه  راهبرد  واقع،  در  پور،  1390(.  )داداش  دارند  تأکید 
خوشه های صنعتی -تمرکز جغرافیایی صنایع دارای روابط 
درونی و نهادهای مرتبط با آن در یک حوزه ویژه- زمینه 
نو  ایده های  خلق  و  اقتصادی  مختلف  صرفه های  ایجاد 
و  شدن  جهانی  روند  در  رقابتی  مزیت های  ایجاد  جهت 
 Cruz &( می آورد  فراهم  را  منطقه ای  توسعه  آن  تبع  به 

 .)Teixeira, 2010
به  تغییرات  در  شدن  جهانی  برجسته  نقش  به  توجه  با 
هم چون ساسن  نظریاتی  منطقه محور،  سمت شهرنشینی 
به  مطالعات  در  نیز   ) 1989 ( کاستلز  مانوئل  و   )1990(
که  می کنند  تأکید  نظریه ها  این  است.  شده  کارگرفته 
جهـاني شدن با تقـسیم بین المللي تولید و شکل گیري 
این  سیال  سرمایه هاي  استقرار  و  فراملیتي  شرکت هاي 
شرکت ها براي تولید بهینه در مناطق کالن شهري همراه 
زمینه هاي کارکردي جدید  با ظهور  ترتیب  این  به  است. 
در  کالن شهري  مناطق  مشخص  طور  به  و  شهرها  براي 
مقیاس جهاني، فرصت مناسبي بـراي توسعه این مناطق 
به ویژه در کشورهاي در حال توسعه به دلیل نیاز حیاتي 
آنان  شدن  صنعتي  فرایند  تکمیل  و  فناوري  سرمایه،  به 
فراهم شده است. در زمینه جهانی شدن و توسعه پایدار 
برنامه ریزي  که  نموده  عنوان   )1999( فریدمن  جان  نیز، 
به مشارکت  منجر  پایدار  توسعه  براي  استراتژیک شهرها 
مناسب  نقش های  پذیرش  تولید،  جهانی  کار  تقسیم  در 
جهاني  شهرهای  شبکه  در  رقابت پذیری  توان  افزایش  و 
خواهد شد. پایداري مناطق کالن شهری، به ویژه در بعد 
به  جهاني  اقتصاد  مالحظات  به  توجه  بدون  اقتصادي، 
باید  شهرها  گونه  این  کارکردي  حیطه  و  نمي آید  دست 
فراتر از سطح ملي و در واقع پیشتاز استفاده از فرصت هاي 
بین المللي باشد و این امر، علي رغم ادعاي مخالفان جهاني 
شدن، هیچ منافاتي با توسعه پایدار ندارد  )سرور و همکاران، 
1389؛ الله پور و همکاران، 1390؛ لطفی و شهابی شهمیری، 

 .) 1395
 بررسی مطالعات اجتماعی- جمعیتی نیز نشان می دهد که 
مبتنی بر مفاهیم و نظریات مرتبط  این مطالعات، عمدتاً 
جمعیتی  زوال  و  جمعیتی(  )تمرکزگرایی  شهرنشینی  با 
شهرنشینی،  )ضد  شهری  زوال  می باشند.  مرکزی  شهر 
که  می دهد  رخ  زمانی  تمرکز(،  برگشت  یا  و  شهرگریزی 
مناطق  با  مقایسه  در  کالن شهر  بیرونی  حلقه های  رشد 
اصلی بیش تر باشد. الزم به ذکر است شهر گریزی، مربوط 
به کشورهای توسعه یافته و برگشت تمرکز، عمدتاً مختص 
)منصوریان،  است   پیشرفته تر  حال  توسعه  در  کشورهای 
1395؛ ارگانی و همکاران، 1396 (. یکی از نظریات پرکاربرد 
تمرکز  برگشت  نظریه  مقاالت،  این  نظری  مبانی  در 
مطالعات  بررسی  نهایتاً  می باشد.   )1973( ریچاردسون 
پایه ای  مفاهیم  برخی  وجود  از  نشان  نیز،  زیست محیطی 
این  از رویکردهای نظری جالب در  و نظریات دارد. یکی 
مقاالت، بهره گیری از مدل نظری فرآیند همکاري تکاملی 
سیستمی  چارچوب  است.   )1994( نورگارد  ریچارد 
و  عوامل  میان  پیوند  بررسی  اکولوژیکی،  اقتصاددان  این 
نظام هاي  سازمان،  دانش،  )ارزش ها،  مختلف  مؤلفه هاي 
انسانی، محیط طبیعی و  تکنولوژي( و کنش و برهم کنش 
آن ها را در قالب یک جریان فرایندي امکان پذیر ساخته و 
با قابلیت ایجاد تغییرات ساختاری- نهادی و یا اجتماعی، 
بسترهای الزم جهت حرکت مناطق کالن شهری به سمت 

توسعه پایدار را فراهم می نماید. 

و  نتایج  منظر  از  مطالعات  بررسی   -6-4
راهکارهای پیشنهادی 

نشان می دهد که مناطق کالن شهری در  نتایج مطالعات 
به گریبان  توازن دست  و  تعادل  از عدم  نوع  با دو  ایران، 
هستند. نوعی از عدم تعادل، مختص پهنه سرزمینی بوده 
مشاهده  کالن شهری(  مناطق  )بین  ملی  مقیاس  در  و 
و  رشد  قطب  سیاست های  از  ناشی  عمدتاً  که  می شود 
تمرکز امکانات و سرمایه در برخی مناطق کالن شهری به 
ویژه منطقه کالن شهری تهران است. نوع دیگری از عدم 
پیرامون(  و  مرکز  )بین  درون منطقه ای  مقیاس  در  تعادل 
مشهود بوده و اغلب در نتیجه تفرق سیاسی، جدایی گزینی 
عدم  کلی  طور  به  و  برنامه ریزی ها  در  روستا  و  بین شهر 
نیز  جهانی شدن  می شود.  ایجاد  منطقه گرایی  به  توجه 
هر چه  تمرکز  با  و  زده  دامن  فضایی  تعادل  عدم  این  به 
بیش تر امکانات در کالن شهر مرکزی، نابرابری بین مناطق 
می نماید  دوچندان  را  نقاط  سایر  و  مرکزی  کالن شهری 
)چالش های فرا روی برنامه ریزی فضایی(. این روند، از یک 
بوده  رشد  قطب  سیاست های  اتخاذ  مستقیم  نتیجه  سو 
بخشی،  نگرش  حاکم،  متمرکز  ساختار  دیگر،  سوی  از  و 
برنامه ریزی از باال به پایین و برنامه گریزی دستگاه ها، سوء 
استفاده مدیریت شهری از این نابسامانی و شرایط آشفته، 
قطبی گرایی و نبود سیاست های مبتنی بر آمایش سرزمین 
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مناطق(،  این  حکم روایی  مدیریت/  روی  فرا  )چالش های 
می نمایند.  تشدید  را  منطقه ای  توازن  و  تعادل  عدم  این 
مجموعه این شرایط، تمرکز امکانات در برخی مناطق در 
مقایسه با سایر مناطق، با تفاوت های قابل توجه و به تبع 
آن گرایش روزافزون سرمایه و نیروی انسانی به سمت این 

مناطق را به همراه دارد. 
تهران  کالن شهری  منطقه  مناطق،  این  بین  در  طبیعتاً 
و  انباشت  و  خود  خاص  استراتژیک  موقعیت  به  توجه  با 
تمرکز سرمایه رانت های ناشی از درآمدهای نفتی )عوامل 
اقتصادی پدیدآورنده مناطق کالن شهری(، به جای آن که 
گره گاه تولید اقتصادی -بازار اصلی اشتغال، ارزش افزوده 
و تولید اقتصادی- باشد؛ به یک گره گاه مصرفی بدل شده 
که تمامی سرمایه و نیروی انسانی کشور را به سمت خود 
از سیاست های  افراطی منتج  این تمرکز  می بلعد. طبیعتاً 
منطقه  این  اکولوژیک  ظرفیت  از  بیش تر  رشد،  قطب 
سرزمینی  پهنه  تمامی  بلکه  منطقه،  این  تنها  نه  و  بوده 
بعد زیست محیطی  به ویژه  ابعاد  از منظر تمامی  را  ایران 
ویژگی،  این  است.  نموده  مواجه  عدیده ای  مشکالت  با 
)عدم  تعادل  عدم  دوم  نوع  پیدایش  زمینه ساز  هم چنین 
توازن درون منطقه ای بین مرکز و پیرامون( شده و مشخصاً 
نقطه های آغازین آن به دهه 50 برمی گردد که در قالب 
پیرامون(  و  مرکز  بین  )تضاد  فضایی  قطبش  استعاره 
پدیدار شد. در واقع، اگرچه یکي از خصیصه هاي برجسته 
شهرنشیني در کشورهاي در حال توسعه، رشد روز افزون 
اقتصاد  یا  نفتي  اقتصاد  اما  پدیده نخست شهري می باشد؛ 
دوگانگي  و  فضا  در  اقتصادي  نابرابر  رقابت هاي  رانتي، 
شهر و روستا را تشدید نموده )مهدوی وفا، 1388 (  و باعث 
مقیاس کالن  در  فضایی، هم  نوعي دوگانگي  شکل گیری 

پهنه سرزمینی و هم در سطوح خرد شده است. 
درون  تعادل  عدم  این  بر  اثرگذار  عوامل  از  دیگر  یکی 
انسانی  سرمایه  همان  یعنی  جمعیتی  سنجه  منطقه ای، 
واقع،  به سمت مناطق کالن شهری است. در  جذب شده 
مناطق  این  سمت  به  جمعیتی  غالب  جریان های  حرکت 
و  کالن شهری(  مناطق  پدیدآورنده  جمعیتی  )عوامل 
بر  مبتنی  و  عملکردی  استقالل  فاقد  شهرهای  پیدایش 
وابستگی در پیرامون این مناطق مرکزی، بر روند فزاینده 
و  -برون فکنی جمعیت  مرکزی  تمرکز زدایی در شهرهای 
رشد شهرهای کوچک در فواصلی بیش تر با شهر مرکزی- 
در  می گذارد.  صحه  تمرکز  برگشت  روشن تر،  بیان  به  و 
مهاجران  همان  جمعیتی  غالب  جریان های  این  واقع، 
زندگی  به  دستیابی  امید  با  که  هستند  برون منطقه ای 
به  جمعیت  جاذب  کالن شهری  مناطق  سمت  به  بهتر، 
ویژه تهران روانه شده و در ادامه به دلیل مشکالت متعدد 
مناطق  پدیدآورنده  اقتصادی  )عوامل  اقتصادی  ویژه  به 
و  شده  بدل  منطقه ای  درون  مهاجرین  به  کالن شهری( 
زمینه پیدایش سکونت گاه های خودرو و پیرامونی، کاهش 
جمعیت شهر اصلی و افزایش جذب جمعیت در شهرهای 

بازتولید مستمر  نهایتاً  و  تمرکز(  برگشت  )پدیده  کوچک 
سکونت گاه های ثانویه را رقم می زنند. این روند، زمینه ساز 
تشدید شکل گیری الگوهای رشد و توسعه فضایی پراکنده 
در مناطق کالن شهری بوده و متأسفانه، تاکنون هیچ گونه 
برنامه ریزی  اثربخشی، چه در مقیاس  تمهیدات سیاستی 
منطقه ای و چه در مقیاس ملی، برای این رشد قارچ گونه 

جمعیتی و کالبدی اندیشیده نشده است. 
مرور مطالعات مناطق کالن شهری در ایران، نشان از غلبه 
الگوی تک مرکزی در این مناطق داشته و صرفاً در موارد 
و  پور  )داداش  تهران  کالن شهری  منطقه  مثل  معدودی، 
علی دادی، 1397(، بیانگر آن است که زیرمراکز فعالیتی و 
نقش برجسته آن ها در توزیع جمعیت در این منطقه، نوید 
شکل گیری منطقه کالن شهری چند مرکزی را می دهند. 
نیز،  مرکزی  مازندران  کالن شهری  منطقه  در  هم چنین 
کالن شهری  منطقه  شکل گیری  دهنده  نشان  شواهد 
چندمرکزی و طی نمودن سیر تکوینی آن است )زبردست و 
شهابی شهمیری، 1393؛ داداش پور، حق جو و شهابی شهمیری، 
از  ایران  در  کالن شهری  مناطق  عمده  بنابراین   .)1394
ساختار فضایی تک مرکزی )سلسله مراتبی سنتی و مبتنی 
بر وابستگی( تبعیت می نمایند. از پیامدهای جدایی گزینی 
تک محصولی،  و  رانتی  اقتصاد  برنامه ریزی،  در  فضایی 
زمینه مکان یابی  و سیاست ها در  برنامه ها  عدم مطلوبیت 
فعالیت های صنعتی و غیره بوده که عدم تعادل و ناپایداری 
را به عنوان چالشی اساسی فرا روی برنامه ریزی فضایی این 

مناطق قرار داده است. 
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جدول 4: راهکارها به تفکیک گونه های مطالعاتی

 راهکارهایی جهت برون رفت از چالش های فرا روی هر گونه مطالعاتیمفاهیمگونه مطالعاتی
کالبدی- فضایی

شبکه جریان ها
رویکرد 

سلسله مراتبی
تک هسته ای
چندهسته ای

زیرمراکز فعالیتی
مرکز شهر اصلی

فاصله تا شبکه های 
ارتباطی

زیرمراکز فعالیتی
سفرهای روزانه

بررسی  بنیاد  مناطق شهر  تبارشناسی  و  گونه شناسی  از  منتج  مفاهیم  بومی سازی  به  نیاز 
شناسایی  به  نیاز  کشور؛  فضایی  نظام  در  مفاهیم  این  کاربست  و  جهانی  مقیاس  در  شده 
شاخص های مختلف اعم از جمعیتی، موقعیت استقرار نقاط، پیوندهای فیزیکی میان نقاط، 
پیوندهای کاالیی و مسافر میان نقاط و وابستگی عملکردی )خدماتی( جهت سنجش مناطق 
شهر بنیاد؛ لزوم حرکت از پیش بینی به سمت آینده نگری در ارائه مدل منطقه ای یکپارچه، 
به جای تأکید بر مدل های پیش بینی آینده ) moland، مارکوف، مدل اتوماسیون سلولی و 
روش زنجیره مارکوف و یا مدل های ترکیبی Logistic-Markov-CA( ؛ راهکارهایی به 
منظور تمرکززدایی از مناطق کالن شهری به همراه تأمین زیرساخت های الزم/  تأکید بر 
فعالیتی جهـت  زیرمراکز  بیش تر  نقش پذیري  طریق  از  متوسط  و  میانی  شهرهاي  توسعه 
کاهش واگرایی فضایی موجود و ایجاد زمینه اي براي برقراري تعادل در سطح منطقه ای؛ 
تعادل در توزیع فضایی جمعیت و فرصت های اشتغال و تقویت کانون های رشد منطقه ای 
مؤثری  سیاست های  اعمال  واسطه  به  مرکزی  کالن شهر  جمعیت  بار  کاهش  طریق  از 
هم چون تقسیمات استانی و اصالح ساختارهای اجرایی- مدیریتی؛ تقویت شبکه ارتباطی 
مناطق  در سطح  منسجم تری  پهنه های  ایجاد  هدف  با  متوسط  و  کوچک  شهرهای  میان 
کالن شهری؛ برنامه ای کالن و جامع براي مدیریت سفرها در سطح مناطق )مدیریت تقاضاي 
سفر و حذف سفرهاي غیرضروري( و ایجاد نظامی متعادل و یکپارچه از جریان هاي رفت و 

آمد در سطح مناطق کالن شهري

مدیریتی

منطقه گرایی
 نومنطقه گرایی

پایین  برنامه ریزی 
به باال 

/باال به پایین

زمینه سازی برای افزایش ظرفیت برخورد استراتژیک با مسایل منطقه ای و ارتقای اثربخشی 
سیاستی با تکیه بر رویکردهای منطقه گرایی )مدیریت و حکم روایی ویژه مناطق کالن شهری؛ 
ارتقای کارآمدی نظام مدیریت مناطق کالن شهری با کمک رویکرد نومنطقه گرایی در قالب 
تقویت نظام حکم روایی چندسطحی و چندعاملی با مشارکت همه کنشگران منطقه ای )لزوم 
مشارکت تمامی بخش های خصوصی و عمومی/ فرآیند تصمیم گیری و برنامه ریزی همزمان 
از پایین به باال و باال به پایین(؛ راهبرد مدیریت یکپارچه و سیستمی در چارچوب پیوندهای 

منطقه ای و فرامنطقه ای

ت محیطی
زیس

ظرفیت های 
اکولوژیکی

زیست پذیری
کیفیت زندگی

 ایجاد تعادل بین محیط طبیعی و محیط انسان ساخت؛ توجه به ظرفیت های اکولوژیکی 
منطقه کالن شهری/ توجه به شاخص ردپای اکولوژیکی؛ بهره گیری از راهبرد ها و روش هایی 
مثل کمربندهاي سبز، کمان هاي سبز، پارک های منطقه ای، منافع اکولوژیکي براي حفاظت 
از اراضي کشاورزي و باغات در فرایند توسعه؛ لزوم ارائه تمهیداتی از سوی نظام مدیریت 
منطقه ای در راستای جلوگیری از تبعات منفی ادامه روند تحوالت رشد و گسترش فضایی 

مناطق و تخریب بیش تر منابع با ارزش طبیعی و زیست محیطی

اجتماعی- جمعیتی

شهرگریزی
برگشت تمرکز
تمرکززدایی 

جمعیت
الگوی 

نخست شهری
سکونت گاه های 

شهرهای  ثانویه/ 
ثانویه

امکان استفاده از سنجه جمعیتی به عنوان عامل کنترلی در نظم دهی فضایی به الگوهای 
تشویق  منظور  به  راهکارهایی  و  سیاست ها  تنظیم  طریق  از  کالن شهری  مناطق   رشد 
با رشد  برای مقابله  برنامه ریزی ملی و منطقه ای  تدابیری در  اتخاذ  حرکت های جمعیتی؛ 
قارچ گونه جمعیتی و کالبدی در نتیجه تبدیل مهاجرین برون  استانی به مهاجرین درون 
استانی؛ توزیع عادالنه امکانات در سطح منطقه و کاهش تفاوت بین مرکز و پیرامون، کاهش 
وابستگی سکونت گاه های ثانویه به مادرشهر از طریق تأمین و تکمیل زیرساخت ها، خدمات، 
تأسیسات و تجهیزات شهری در این سکونت گاه ها، طرح های اشتغال زایی با هدف کاهش 
سفرهای روزانه به شهر مرکزی؛ کنترل و نظارت الزم جهت پیشگیری از ایجاد و گسترش 

مناطق حاشیه نشین جدید در پیرامون سکونت گاه های ثانویه موجود
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 راهکارهایی جهت برون رفت از چالش های فرا روی هر گونه مطالعاتیمفاهیمگونه مطالعاتی

اقتصادی
توسعه منطقه ای 
آمایش سزرمین
جدایی گزینی
خوشه های 

اقتصادی
بنگاه های اقتصادی

رقابت پذیری
شبکه شهرهاي 

جهاني 
جهانی شدن اقتصاد
پایداری اقتصادی

شهرهای کوچک و 
متوسط

رویکرد  و  فضایی  برنامه ریزی  بر  تکیه  با  فضا  به  سیستماتیک  دید  و  فضایی  نگرش  لزوم 
منطقه ای به مسائل با هدف ایجاد تعادل؛ لزوم حرکت از سیاست های قطب رشد در توسعه 
منطقه ای به سمت نگرش آمایشی و همه سو نگر به فضا؛ انجام اقدامات مختلفی جهت بهبود 
کانون های فعالیتی در مناطق کالن شهری جهت استفاده از مزیت های مکانی مناطق کالن 
خوشه های  مثبت  اثرات  از  بهره گیری  لزوم  مناطق؛  این  چندمرکزگرایی  تقویت  و  شهری 
صنعتی در راستای افزایش توسعه منطقه ای؛ لزوم پیوستن مناطق کالن شهری به فرایند 
جهاني شدن اقتصاد و شبکه شهرهاي جهاني، با توجه به اثرات مثبت این تعامالت در توسعه 
استراتژی های مناسب جهت توسعه متعادل مناطق کالن  ارائه  به  نیاز  این مناطق؛  پایدار 
با تأکید بر تقویت  مراکز  درجه  دو  در  اطراف  مرکز منطقه  و  مراکز  درجه  سه  در   شـهری 
اطراف مرز  منطقه با هدف از  بین  بردن  دوگانگی  درون  منطقه ای؛ برنامه ریزی برای شهرهای 
با هدف ظرفیت سازی جمعیتی، رقابت پذیری  یا سیاسی  اداری و  به عنوان مراکز  کوچک 
توسعه و تعدیل سلطه در نظام شبکه شهری، به موازات ایجاد محدودیت سرمایه گذاری، 

صنعتی سازی و تمرکزگرایی جدید در شهرهای بزرگ تر 

یکي دیگر از عوامل تشدید کننده ناپایداری فضایِی مناطق 
کالن شهری در ایران، توسعه ناپایدار اقتصادی به ویژه در 
می تواند  عمدتاً  ناپایدار  توسعه  این  است.  اخیر  دهه های 
با  مناطق  این  مثبت  تعامالت  و  ارتباطات  نبود  از  ناشی 
تحوالت جهانی شدن و شبکه شهرهای جهانی باشد  )سرور 
فرآیند  به  پیوستن  روند  این  هرچند   .)1389 همکاران،  و 
مقاطع  برخی  در  کنون،  تا  سال 2010  از  جهانی شدن، 
زمانی با پیشرفت هایی همراه بوده است؛ در تمامی موارد، 
از  اعم  سیاستی  و  مدیریتی  ضعف های  ردپای  نوعی  به 
سیاست های سراسیمه و نامطلوب، نبود مدیریت یکپارچه، 
برنامه ریزی ها،  در  فضایی  جدایی گزینی  سیاسی،  تفرق 
تعادل های  عدم  و  فضایی  نابرابری های  به  توجه  فقدان 
منطقه ای، هم در مقیاس برنامه ریزی ملی و هم در مقیاس 
منطقه ای دیده می شود. بنابراین گونه مطالعات مدیریتی 
از جایگاه ویژه ای در رفع خألهای محتوایی برخوردار است. 
مدیریت  پیرامون  بررسی ها  نتایج  که  است  حالی  در  این 
این مناطق نشان می دهد که تمامی مناطق کالن شهری 
در ایران، به دلیل ویژگی تعدد و تکثر کنشگران، به نوعی 
با تفرق سیاسی یا فقدان نهادهای برنامه ریزی و مدیریت 
روی  فرا  رویه ای  چالش  اساسی ترین  عنوان  به  منطقه ای 
)علیان  هستند   مواجه  مناطق  این  حکم روایی  و  مدیریت 
چالش  این  به  توجه  با  اسدی، 1395(.  همکاران، 1398؛  و 
اساسی فرا روی مدیریت و حکم روایی این مناطق، اغلب 
مطالعات گونه مدیریتی به نوعی به دنبال ارائه راهکارهایی 
طراحی  قالب  در  مناطق  این  مدیریت  چگونگی  برای 
فرم های متنوعی از حکم روایی به ویژه حکم روایی یکپارچه/ 
نظام  سیاست های  و  فرآیند  ساختار،  یکپارچه سازی 
مدیریت و برنامه ریزی با هدف مدیریت پایدار/ بیانیه های 
بین  مشترک  اقدام  چارچوب  ایجاد  هدف  با  چشم انداز 
نظری  دیدگاه های  از  بهره گیری  بخشی/  بین  و  قلمرویی 
نومنطقه گرایی و انتخاب عمومی با هدف ارتقای کارآمدی 
با تعدد نهادهای  نظام مدیریتی این مناطق در  رویارویی 

تصمیم گیر هستند. 
تفرق سیاسی، عالوه بر چالشی اساسی فرا روی مدیریت 
رشد  محرک  عوامل  از  یکی  مناطق،  این  حکم روایی  و 
الگوهای  شکل گیری  و  مناطق  این  فضایی  گسترش  و 
پراکنده است که با هدایت رشد به سمت نواحی پیرامونی 
کالن شهر مرکزی )محدوده هایی با فقدان یا ضعف کنترل 
ازدحام  هم چون  زیست محیطی  مخرب  اثرات  رشد(، 
و  باز  فضاهای  رفتن  دست  از  هوا،  آلودگی  و  ترافیک 
زبردست،  و  )اسدی  دارد   همراه  به  را  کشاورزی  زمین های 
1392(. به عبارت دقیق تر، مناطق کالن شهری، عمدتاً در 
پیشروی  و  کالن شهرها  بی برنامه  وگسترش  رشد  نتیجه 
می شوند.  ایجاد  پیرامونی  طبیعی  محیط های  سمت  به 
منظور  به  اکولوژیکی  ردپای  شاخص  محاسبه  هم چنین 
در  تهران  کالن شهری  منطقه  شکل گیری  اثرات  تحلیل 
نیز    )2016( تارانتاش  و  دانشپور  عبدی  توسط  پژوهشی 
نشان از بهره برداری بیش از حد توان و ظرفیت اکولوژیکی 
منطقه  این  مرکزی  کالن شهر  پیرامون  طبیعی  محیط 
دارد. به عالوه، مقاالت مرتبط با پیش بینی آینده مناطق 
و  رشد  روند  ادامه  که  می دهند  نشان  نیز  کالن شهری 
گسترش فضایی این مناطق، تخریب هرچه بیش تر منابع با 
ارزش طبیعی و زیست محیطی را به همراه خواهد داشت. 
 بررسی ماهیت مطالعات مناطق کالن شهری در ایران به 
این  که  می دهد  نشان  پژوهشی  حوزه های  توزیع  لحاظ 
مطالعات، عمدتاً به بررسی ابعاد کالبدی- فضایی، مدیریتی 
و اقتصادی این مناطق گرایش داشته و از این منظر تقریباً 
روندی مشابه روند غالب جهانی پژوهش های این حوزه در 
قرن بیست و یکم دارند. البته مطالعات زیست محیطی صرفاً 
در تعداد محدودی از پژوهش ها مورد توجه قرار گرفته و 
توجه بیش تری را می طلبد. با توجه به ارزیابی های انجام 
شده در زمینه بعد محتوایی مطالعات، می توان دریافت که 
کیفیت  زیست پذیری،  نظیر  کلیدی  مطالعاتی  محورهای 
زندگی و توسعه پایدار مستلزم مطالعات بیش تری هستند 
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ارتباطی،  شبکه های  نقش  ارزیابی  هم چون  مفاهیمی  و 
دسترسی به حمل و نقل و زیرمراکز فعالیتی می بایست با 
جدیت بیش تری در جریان مطالعات محور ساختار فضایی 
دنبال گردند. هم چنین افزایش تمرکز بر مطالعات تحلیل 
ساختار فضایی- فعالیتی با هدف توزیع متعادل فعالیت های 
در  می تواند  مناطق  این  جغرافیایی  سطح  در  اقتصادی 
پژوهش های  باشد.  ثمر  مثمر  حوزه  این  مطالعات  ارتقای 
این  اجتماعی- فضایی  انجام شده در زمینه  جدایی گزینی 
مناطق هم معدود بوده و نیازمند توجه بیش تری است و 
نهایتاً  با توجه به نقش انکارناپذیر تقویت  شهرهای کوچک، 
رقابت پذیری و مزیت های مکانی در فرآیند برنامه ریزی و 
درخصوص  بیش تری  اهتمام  می بایست  منطقه ای  توسعه  

غنی سازی مطالعات این حوزه ها صورت گیرد. 
و  بیش تر  حساسیت  با  می بایست  مطالعاتی،  اهداف 
و  شوند  انتخاب  حوزه  این  مطالعاتی  خألهای  مبنای  بر 
بررسی  پهنه بندی،  نگاری،  سناریو  بر  مبتنی  مطالعات 
بنیان های نظری و هم چنین بررسی پیامدها و اثرات نیز 
مستلزم توجه بیش تری هستند. عمده مطالعات این حوزه 
داده اند؛  قرار  را مدنظر  و چرایی ها  رفته  فراتر  از چیستی 
بر پدیده منطقه کالن شهری و  اما دالیل و عوامل حاکم 
چالش های فرا روی آن، عمدتاً به صورت سطحی بررسی 
است.  بیش تری  عمق  با  مطالعات  انجام  به  نیاز  و  شده 
نتایج بیانگر آن است که اکثر مطالعات این حوزه متمرکز 
فرآیندها(  و  عوامل  )شناسایی  موجود  وضع  شناسایی  بر 
هستند؛ بدون آن که به آینده، عدم قطعیت ها و آن چه باید 
باشد )چگونگی ها/مواضع هنجارین( توجهی نشان دهند. 
بنابراین نیاز است تا چرخش پارادایمی دهه 70 حاکم بر 
پساساختارگرایی،  سمت  به  شهری  برنامه ریزی  مطالعات 
کثرت گرایی و توجه به آینده های بدیل در مطالعات مرتبط 
با مقیاس منطقه ای )مناطق کالن شهری( نیز انعکاس یابد. 

5. نتیجه گیری 
تعداد مطالعات مناطق کالن شهری در ایران از سال 2015 
این  است.  شده  همراه  کاهشی  روند  نوعی  )1394(،  با 
مطالعات  دشوار  ماهیت  به  بتوان  شاید  را  کاهشی  روند 
این حوزه، به ویژه افزایش پیچیدگی های تحلیلی مسائل 
در گستره وسیع این مناطق مرتبط دانست. این تغییرات 
تنهایی  به  کالن شهری،  مناطق  مطالعات  تا  شده  سبب 
قابلیت پشتیبانی از این مفاهیم را نداشته باشند و بررسی 
به سمت  ابعاد، مستلزم حرکت  از  برخی  در  مفاهیم  این 
را  نکته  این  نباید  باشد.  کالن تر  مطالعاتی  مقیاس های 
تجارب  از  برگرفته  عمدتاً  مفاهیم،  این  که  گرفت  نادیده 
جهانی هستند و از آن جایی که هنوز بسترها و زمینه های 
فراهم  کشور  در  مفاهیم  این  از  برخی  تحقق  برای  الزم 
پژوهش های  در  آن ها  کاربست  می بایست  است؛  نشده 

داخلی با بومی سازی همراه باشد. 
که  است  آن  بیانگر  بررسی ها  مطالعات  نظری  بعد  در 

برخی از مطالعات، به ویژه مطالعات معطوف به حوزه های 
زیست محیطی و اجتماعی- جمعیتی با ضعف مبانی نظری 
ویژه  به  نظری  بنیان های  تقویت  بنابراین  هستند.  همراه 
ریشه یابی  و  الذکر  فوق  مطالعاتی  طیف  دو  خصوص   در 
 نظری  چالش ها تأکید می گردد. دگرگونی در ماهیت این 
چرخش  مطالعاتی،  غالب  پارادایم  در  تغییرات  و  مناطق 
رویکردهای نظری به کارگرفته شده در مطالعات )خصوصاً 
در گونه مطالعاتی کالبدی- فضایی و اقتصادی( را به همراه 
ساختار  مطالعات  نظری  رویکردهای  تحول  است.  داشته 
فضایی به عنوان یکی از دسته های مورد بررسی در ذیل 
چرخش  از  نشان  نیز  فضایی  کالبدی-  مطالعاتی  گونه 
به  سنتی  سلسسله مراتبی  پارادایم  نظری  رویکردهای 
دارد. مطالعات  پارادایم شبکه ای  نظریات پشتیبان  سمت 
گونه اقتصادی نیز که عمدتاً مبتنی بر نظریات قطب رشد 
چرخش  با  بودند،  پیرامون  مرکز-  سلسله مراتبی  نگاه  و 
نظری همراه شده و از نظریات شهرکوچک، رقابت پذیری 
منطقه ای و مزیت های مکانی به عنوان رویکردهای نظری 
از  گذار  نوعی  با  مطالعات،  این  جسته اند.  بهره  پشتیبان 
دیدگاه مرتبط با امکان اشاعه توسعه اقتصادي از مرکز به 
پیرامون )اثر پخشایش( به سمت نظریه های مبتنی بر لزوم 
هستند.  همراه  کوچک  شهرهای  عملکرد  و  نقش  تقویت 
افزون بر این، مطالعات مبتنی بر رویکرد نظری مزیت های 
مکانی نیز، با تأکید بر انگاشت خوشه های صنعتی )نظریات 
به  نوین(،  اقتصادی  تکاملی/ جغرافیای  اقتصاد  جغرافیای 
توسعه  برای  بسترسازی  رقابتی،  مزیت های  ایجاد  دنبال 

منطقه ای و تقویت الگوی چندمرکزی هستند. 
عمده  که  می دهند  نشان  مطالعات  روش شناسی  بعد  در 
مبتنی  و  بوده  تحلیلی  توصیفی-  حوزه  این  پژوهش های 
ترکیبی  و  کیفی  روش های  و  هستند  کمی  روش های  بر 
کم تر در جریان مطالعات مورد استفاده قرار گرفته است. 
این غلبه روش های کمی در شرایطی صورت می گیرد که 
لزوم گذار از یک جانبه نگری پوزیتویستی روش های کمی 
و حرکت به سمت روش های کیفی و ترکیبی می بایست 
بر فضای روش شناسی مطالعات حوزه مناطق کالن شهری 
تا  است  آن  بر  سعی   ،7 در شکل  یابد.  افزایش  ایران  در 
نتایج فراتحلیل مطالعات و به عبارت دقیق تر برون دادهای 
پژوهش در قالب مدل ترکیبی یکپارچه و بر اساس چهار 
محور کلی: 1. چیستی )ماهیت(، 2. چرایی، 3. پیامدها و 
4. سازوکارهای چگونگی نظام عملکردی ارائه گردد )شکل 

.)7
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شکل 7: مدل ترکیبی یکپارچه فراتحلیل مطالعات مناطق کالن شهری در ایران

منطبق بر شکل 7 می توان مهم ترین نتایج حاصل از این 
پژوهش را در چهار محور ذیل دسته بندی نمود:

مناطق  پدیده  چیستی شناسی  نخست:  محور   .1
کالن شهری؛

معطوف  اغلب  فضایی،  کالبدی-  مطالعاتی  گونه  تمرکز 
به  کالن شهری  مناطق  پدیده  چیستی شناسی  بررسی  به 
گسترش  و  رشد  و  فضایی  ساختار  فضایی،  تعادل  لحاظ 
فضایی است. نتایج مطالعات گونه کالبدی- فضایی، همگی 
به نوعی بر وجود عدم تعادل فضایی، هم در مقیاس بین 
درون  مقیاس  در  هم  و  کالن(  سطح  )ملی/  منطقه ای 
منطقه ای )منطقه ای/ بین مرکز و پیرامون( داللت دارند. 
بررسی چیستی شناسی این مناطق از منظر ساختار فضایی 

به  ایران  در  کالن شهری  مناطق  اغلب  که  می دهد  نشان 
صورت تک هسته ای است و در موارد معدودی مثل منطقه 
کالن شهری مازندران مرکزی و منطقه کالن شهری تهران، 
نشانه هایی دال بر قرارگرفتن در سیر تکوینی شکل گیری 
مناطق کالن شهری چندمرکزی و حرکت به سمت پذیرش 

الگوی شبکه مشاهده می شود. 
2. محور دوم: چرایی پدیده مناطق کالن شهری؛

که  عواملی  و  کالن شهری  مناطق  موجود  وضع  چرایی 
زده اند،  رقم  را  کالن شهری  مناطق  روی  فرا  چالش های 
اقتصادی  مدیریتی،  مطالعاتی  گونه های  توسط  عمدتاً 
در  که  می شود  پشتیبانی  جمعیتی  اجتماعی-  گونه  و 
تمامی این مطالعات، همواره به نوعی ردپای سیاست ها و 
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برنامه های اثرگذار بر مناطق کالن شهری )مطالعات گونه 
مدیریتی( به چشم می خورد. 

مناطق  پدیده  از  ناشی  پیامدهای  سوم:  محور   .3
کالن شهری؛

و  شهری  پدیده های  سایر  همانند  کالن شهری  مناطق 
گونه  توسط  اغلب  که  هستند  همراه  اثراتی  با  منطقه ای 
مطالعاتی زیست محیطی پوشش داده می شود. این پیامدها، 
عمدتاً در نتیجه رشد و گسترش بی برنامه کالن شهرها و 
پیشروی به سمت محیط طبیعی پیرامون پدیدار می شوند. 
مناطق  اکولوژیک  ظرفیت  از  بیش  و  افراطی  تمرکز های 
از یک سو و ادامه روند تحوالت رشد و گسترش فضایی 
این مناطق از سوی دیگر، با اثرات مخرب زیست محیطی 

متعددی همراه بوده و نیازمند تدابیر اساسی است. 
از  برون رفت  جهت  سازوکارهایی  چهارم:  محور   .4

چالش های مناطق کالن شهری؛   
اغلب مطالعات انجام شده در این حوزه، راهکارهایی را به 
منظور برون رفت از چالش های فرا روی مناطق کالن شهری 
عنوان نموده اند که می تواند تا حدودی به مثابه چگونگی 
بهبود وضع موجود مناطق کالن شهری تلقی گردد. بنابراین 
راهکارهایی  انجام شده،  فراتحلیل  پایه  بر  تا  شده  تالش 
ارائه  مناطق  این  ایجاد چارچوب سیاست گذاری در  برای 
داده اند. با توجه به راهکارهای ارائه  شده در عمده مطالعات 
نومنطقه گرایی،  نظری  رویکرد  از  بهره گیری  حوزه،    این 
ارتقای کارآمدی نظام مدیریتی  می تواند نقش مهمی در 
این مناطق در  رویارویی با تعدد نهادهای تصمیم گیر داشته 
باشد. بر همین اساس، نظام مدیریتی مناطق کالن شهری 
مشارکت  پایه  بر  و  بوده  بر حکم روایی  مبتنی  می بایست 

صورت  به  غیردولتی(  و  دولتی  از  )اعم  کنشگران  تمامی 
توأمان ) پایین به باال و باال به پایین( شکل گیرد. از سوی 
دیگر، یکپارچه سازی ساختار، فرآیند و سیاست های نظام 
چارچوب  در  کالن شهری  مناطق  برنامه ریزی  و  مدیریت 
پیوندهای منطقه ای و فرامنطقه ای می تواند ضمن چیرگی 
کالبدی- تحوالت  کنترل  و  هدایت  در  تفرق سیاسی،  بر 

فضایی این مناطق مثمر ثمر باشد. 
با توجه به ردپای سیاست ها و برنامه های اثرگذار بر مناطق 
کالن شهری )مطالعات گونه مدیریتی( در سایر گونه های 
مطالعاتی، شاید بتوان از پتانسیل های این گونه مطالعاتی 
به منظور مواجهه با عوامل محرک اقتصادی و اجتماعی-

جمعیتی پدیدآورنده چالش های فرا روی برنامه ریزی فضایی 
این مناطق سود جست. از جمله پتانسیل های بالقوه گونه 
مطالعات مدیریتی، می توان به امکان قابلیت هدایت تدوین 
برنامه های کالن ملی به سمت ساماندهي فضایی مناطق 
کالنشهري و زمینه سازی برای ایجاد اصالحات سیاسی و 
نهادی و هدایت آن به سمت مدیریتی یکپارچه )فارغ از 
تفرق های سیاسی( و مبتنی بر نومنطقه گرایی اشاره نمود. 
)برای  ترکیبی  نگاه  بر  مبتنی  مطالعات  به  بیش تر  توجه 
بررسی  امکان  ضمن  می تواند  سیاسی(  اقتصاد  لنز  مثال 
همزمان تمامی عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی حاکم 
بر این پدیده، امکان غنای مطالعاتی این حوزه را نیز فراهم 
تقویت  با  آتی،  پژوهش های  در  می گردد  پیشنهاد  آورد. 
ایجاد  ضمن  نظری،  و  روش شناسی  محتوایی،  ضعف های 
این  راهبردی  مطالعات  ساماندهی  جهت  الزم  بسترهای 
حوزه، امکان ارائه سیاست های مناسب و مقتضی برای این 

مناطق فراهم آید. 
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