
___________________________ 

 02/20/2931تاریخ تصویب:     02/20/2931تاریخ دریافت: 

 92، شمارۀ پیاپی 2931، پاییز و زمستان 0ای، سال شانزدهم، شمارۀ و توسعة ناحیهمجلّة جغرافیا 

 

 شهری تهرانکلانمنطقة  در یصنعتهای توزیع فعالیت تحلیل الگوی استقرار نظام فضا و
 

 مسئول( نویسندةران، )دانشیار برنامه ریزی شهری و منطقه ای، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایهاشم داداش پور 

h-dadashpoor@modares.ac.ir 

 ی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران(اریزی منطقهصابر زاهدپور )کارشناس ارشد برنامه

saber.zahedpour@yahoo.com 
 

 171ـ  212صص 

   چکیده

بیست و هشت های تتوزیع و تمرکز فعالی ۀنحوهدف این پژوهش بررسی  اهداف:

بوده که در ارتباط با الگوهاای فااایی نیاری  شهری تهرانکلانمنطقة صنعتی گانة 

  .شودمیتحلیل  ،متفاوت

شناسی پژوهش حاضر از نیر هدف، کاربردی و از نیر ماهیت و روش روش روش:

کمی اقتصادی های مختلف برای رسیدن به این مهم از روش .تحلیلی است-کمیکار 

است کاه در  شدهفاایی موران استفاده  هرفیندال و شاخص ،همچون شاخص جینی

ها شاامل لهای ماورد نیااز ایان ماددادهشوند. نهایت با الگوهای فاایی تحلیل می

 . اشدبیتعداد اشتغال و همچنین مساحت نواحی مورد بررسی م

شهری تهران فعالیتی منطقه کلان-الگوی فااییدهد که نشان مینتایج  ها/نتایج:یافته

هاای هاا در زیربخشمرکزی پیروی کرده در صورتی که توزیع فعالیتاز الگوی تک

ایان الگوهاای اتفااقی و یاا  شود.صنعت به صورت الگوی اتفاقی بیشتر مشاهده می

ها ها و سیاستای صنعتی از سراسیمه بودن برنامههبدون الگو بودن توزیع زیربخش

 .های صنعتی حکایت داردمکان یابی فعالیتزمینة در 

های فعالیتی در منطقه، برای کانون بهبودتوان اقدامات مختلفی جهت می گیری:نتیجه

آن شناساایی زیرمراکاز لازماة ای صورت داد کاه تقویت الگوی چندمرکزی و شبکه

هاای صانعتی در بخاش صانعت اسات.  ز ایان رو، ظرفیت فعالیتدارای قابلیت و 

های صنعتی بارای اساتفاده از گیری فعالیتای به شکلشود نگرش خوشهتوصیه می
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از  تهران از یک طرف و تقویت چندمرکزگراییکلان شهری منطقة های مکانی مزیت

 ریزان منطقه قرار بگیرد.طرف دیگر در دستور کار مقامات و برنامه

، توزیاع و تمرکاز، های صانعتیفعالیتالگوی فاایی، ساختار فاایی،  :هالیدواژهک

 شهری تهران.کلانمنطقة 

   مقدمه. 1

های قرن بیساتم و محصاول تاداوو روناد ترین پدیدهشهری یکی از مهمظهور مناطق کلان

، داداش پاور و تادینرود )غالب شهرنشینی آغاز شده از قرن هجدهم میلاادی باه شامار مای

عیایم کاه ابتادا در ا ار پدیادۀ . ایان (022. ص، 2931، ؛ داداش پور و ولاشی10 ص، ،2931

ترین شهرهای کشورهای جهان و سپس تمرکززدایای تمرکز سرمایه، فعالیت و جمعیت در مهم

تر همراه باا فراینادهایی اجتمااعی، سیاسای، اقتصاادی و ای وسیعجمعیت و فعالیت در منطقه

ملی محسوب شده و سهم قابل تاوجهی از توسعة ترین مراکز مروزه مهمصنعتی شکل گرفت، ا

 ؛221.ص، 2988زبردسات و حااجی پاور، اناد )سرمایه و جمعیت را به خود اختصااص داده

بررسای و تممال در باارۀ در شده. در بین تمامی موضوعات مطرح(32. ص، 2932داداش پور، 

باه تحلیال  های اخیر مطالعاات بسایاریسال این پدیده، درپیچیدۀ کم و کیف ابعاد مختلف و 

؛ 0220، 1و گروپینگ 9، لان لان0، زنهای2) ساناند شهری پرداختهساختار فاایی در مناطق کلان

مطالعات عمدتا در دو حاوزه قابال . این (0222، 1و گارسیا لوپز 0229، 1؛ اترستورو0221، 2پار

هاای جمعیتای اساتفاده ساختار فاایی از داده( مطالعاتی که به منیور تحلیل 2اند: )بندیدسته

های اشتغال باه ( مطالعاتی که از داده0. )(0221، 22و برمن 22، کراس3، آنتونس8)بیگوتهکنند می

                                                 
1. Sun 

2. Zhenhai 

3. Lanlan 

4. Grouping 

5. Parr 

6. Otterstorm 

7. Garcia Lopez 

8. Bigotte 

9. Antunes 

10. Krass 

11. Berman 
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-، سانز0، راموس2بل-اریباس) گیرندمنیور شناخت ساختار فاایی فعالیت در منطقه یاری می

اولای نیااو  .(0222، 8و سایلویا 1جاای، آ1ردفیارن، 2؛ گولااین0220، 1؛  گاروه0222، 9گراسیا

کند که از عوامل گوناگونی از جملاه فاصاله تاا سکونت و دومی ساختار فعالیت را تشریح می

داداش پاورو جلیلای، )  ر هساتندمهای فعالیتی اصالی و غیاره متاشهر مرکزی، فاصله تا هسته

   .(2-02، ص. ص0223

ی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی هامحیط کنشبرهمنتیجة شهری ساختار فاایی مناطق کلان

تاوان باه است که در طی زمان عینیت یافته است. برای شناسایی و تحلیل سااختار فااایی می

مطالعاات مارتبط کلیة که در  رجوع کرد فعالیتی -فاایییعنی نیاو  ؛های آنمیکی از زیرسیست

 ،2338، 22و اسمال 22آرنوت، 3)آناس است بوده با ساختار فاایی دارای زمینه و اهمیت زیادی

هاا در عرصاه یات در واقاع توزیاع مشااغل و بنگاهفعالساختار فاایی . (2101-2101 صص.

آنااس و ) اسات  "درجه تمرکز فاایی فعالیت"فاایی مناطق کلانشهری و یا به عبارت دیگر 

. از طرفی در تشریح توزیع  (121-821ص، ص. 0220، 20لوپز و انگل ؛2101، 2338همکاران، 

ای فعالیتی منطقه، تراکم اشتغال یا گوناه های اقتصادی و شناخت ساختار فااییفاایی فعالیت

هاا توزیع فعالیاتمسئلة از تجمع اقتصادی در فاای جغرافیایی یک جزء مهم و جدانشدنی از 

 توان تحلیلی از الگاوی سااختار فعالیات و شناسااییشود. در نتیجه میدر منطقه محسوب می

شاهری اراهاه کلاان ةمنطقافعاالیتی -ساختار فاایی پذیر و مستقل از شهر مرکزی در یرمنقاط ت

  کرد.

                                                 
1. Arribas-Bel 

2. Ramos 

3. Sanz-Gracia 

4. Growe 

5. Giuliano 

6. Redfearn 

7. Ajay 

8. Sylvia 

9. Anas 

10. Arnot 

11. Small 

12. Angel 
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وسیعی از مطالعاات صانعتی و  ۀحوزاقتصاد فاا به  مربوط به نیری مطالعات ةپیشینآغاز 

؛ اندیشمندان اقتصادی بوده است توجهورد قرن بیستم ماول  ةنیماز گردد که نیاو اسکان بر می

و  های مرکازینمکانیریه با ( 2399) 0کریستالریابی صنایع، مکان با( 2323) 2بروافرادی مانند 

. ناداهجاای دادفاا  در دلاقتصاد را  ،ه های انسانیگانتیابی سکونیاوبا بحث  (2321)9لوش

 ةجبهاغیاره و  2، آلنساو1افراد مطرحی نییار ایازارد 2312 ةدهویژه از هب این تحولات ةادامدر 

ای ریازی منطقاهبا عینک اقتصااد باه برناماه گشوده و "علوو منطقه ای"ان جدیدی تحت عنو

تا به امروز  میلادی 82 ةدههای بعد هم ادامه پیدا کرده و از . این روند در دههردندورود پیدا ک

ظهور کارده  غیره و 3، پورتر8، نیجکمپ1، جان پار، فوجیتا1کروگمن مانند یاندیشمندان مختلف

نقش بسیار زیادی در باارور شادن ایان حاوزه در  "رافیای اقتصاد تکاملیجغ"و تحت عنوان 

هاای بازتوزیع فااایی فعالیتاگر بپذیریم که  ،بنابراین ای ایفا کردند.مطالعات شهری و منطقه

را به کلای دگرگاون  شهریکلان  ساختار فاایی مناطق اصلی کمحر نیرویعنوان اقتصادی به

در ا رگاذار  اصالییکای از نیروهاای  و یاا تمرکاز صانایع تجماع است؛ در این میاانساخته 

هاا در پاژوهشبرخای  ،برای درک این موضوع. شودمیشناخته شهری صورتبندی مناطق کلان

اماا ایان  ؛های اقتصادی مناطق مختلاف صاورت پذیرفتاه اساتتوزیع فعالیت ةکشور در زمین

هاای اقتصاادی و اشاتغال ه فعالیتاند و به ساختاری کها کمتر به بعد فاایی نگریستهپژوهش

کاه در ماورد سااختار  یهاایاز طرف دیگر در پژوهشاند. کند توجهی نکردهدر فاا ایجاد می

عنوان عنصر اصالی صورت گرفته کمتر به عامل فعالیت بهکلان شهری  ةمنطقفاایی در سطح 

عناوان الیات باهفاا و فع ةمسئلساختار فاایی پرادخته شده است و جای خالی  ۀدهندتشکیل

-تحلیال سااختار فااایی ،به هماین دلیالشود. عامل ا رگذار در ساختار فاایی احساس می

شاهری کلاان ةمنطقاهای اقتصادی در سطح جغرافیایی فعالیتی در جهت توزیع متعادل فعالیت

                                                 
1. Weber 

2. Christaller 

3. Loch 

4. Izard 

5. Alonso 

6. Krugman 

7. Fujita 

8. Nijkamp 

9. Porter 
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  یری که مکان ومریزی آینده منطقه و همچنین تراهبردهای بهتر در برنامه ةاراهدر جهت  تهران

تحلیل الگوی اساتقرار و شناسایی و  های اقتصادی بر ساختار فاایی منطقه دارندتجمع فعالیت

از ایان رو هادف  .رسادضروری باه نیار مایشهری تهران کلان ةمنطقنیاو فاا و فعالیت در 

 ةمنطقاهاای صانعتی در حاضر، تحلیال الگاوی فااایی توزیاع و تمرکاز فعالیت ةمقالاصلی 

شاهر ایی کلاانمختصاات جغرافیاکیفیت این تغییرات در ارتباط با تحلیل تهران و  شهرینکلا

ها ماورد بررسای قارار آن بر ر ؤمهای و شاخصها لفهؤمتواند با استفاده از میتهران است که 

 گیرد.

 تحقیق ةپیشین. 2

ه شاناخت سااختار فعالیات و اشاتغال با تحقیقات زیادی تلاش کردند با استفاده از تحلیلِ

و  9ماارولون-، روبیارا0، مااریو2پاولس نموناه،شهری دست یابند. به عنوان مناطق کلانفاایی 

هاای اقتصاادی در اساپانیا براسااس فاایی فعالیت ( با بررسی و تحلیل توزیع2007) ریچارد

فاصاله نشاان  ةجمعیتی و آساتان ۀمتغیرهای تراکم اشتغال، فاصله، اندازه مناطق مطالعاتی، انداز

گویلاان و . اساتشاهری اساپانیا رد دادهید فعالیت در مجااورت منااطق کلااندادند رشد تول

« دو فرانساه-بررسی تغییرات الگوهای بخشای و فااایی اشاتغال در ال»به  (0221) 1بویتکس

از  خاود، ها برای پاژوهشپرداختند تا بتوانند توزیع فاایی اشتغال در منطقه را تعیین کنند. آن

از  حاصالههاای و ساپس بارای تحلیال داده هکاردکتشافی اساتفاده های اتجزیه و تحلیل داده

گرایای فرایند حوماه  ۀدهندنشانها دند. نتایج آنکردهی و شاخص موران استفاده ماتریس وزن

در نقااط کاانونی اشاتغال البته تمرکز  و 2331و  2318های بین سال  هاشتغال در ایل دو فرانس

هاا در منطقاه هرموسایو بررسی توزیع فااایی فعالیت»به ( 0220) 2گامز ،مچنین. هبوده است

ابتدا به شناسایی مراکز اشتغال و تجزیه و تحلیل بخشی از منطقاه باه ها آنپرداختند. « مکزیک

دهی مراکاز اشاتغال اساتفاده ها از ماتریس وزنروش موران پرداخته و سپس برای تحلیل داده

                                                 
1. Polese 

2. Mario 

3. Rubiera-Morollon 

4. Boiteux 

5. Gamez 
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 هااتوزیاع فعالیات ناهمگونی فاایی درنمایانگر  بررسی و تحلیل ةنتیج ،این اساس . برندکرد

مراکاز اما  ؛ها در هرموسیو همچنان تک مرکزی استتوزیع فعالیت از آن دارد کهو نشان بوده 

تحلیال  ا رگاذار دیگار،یکی از مطالعات  .به تدریج در حال جابجایی مکانی هستاشتغال آن 

ایان  ةمطالعا اسات. بوده سئولوهن در کیم، یئو و کا توسطهای صنعتی ساختار توزیع فعالیت

 92 اساتقرار یافتاه و مرکز شاهردر  سئول شهردرصد از اشتغال کلان 29 دهد کهافراد نشان می

با استفاده  هاآن شهر گسترده است.کلانمراکز و مابقی به صورت پراکنده در کل  درصد در زیر

زیرمرکاز فعاالیتی را  پانجاد مبنا و تحلیال فااایی اکتشاافی تعاد-های مختلف تراکماز روش

د. بر اساس مدل چندمرکزیت، نسنجو ساختار فاایی را به نسبت این مراکز می کردهشناسایی 

دهد. نتایج ایان مطالعاه نشاان داد کاه میدرصد از تغییرات توزیع تراکم اشتغال را توضیح  29

رقابات و  مرکز شهر های فعالیتی باعنوان هستهسئول دارای یک سری مراکز فرعی است که به

 1کرونیاک (.0221، 9و وون 0، یاو2)کایم شاودهمکاری دارند که شامل صنایع مختلف نیاز می

پرداخات. هادف وی  ها در تایلنادعملکاردی ساکونتگاه -بررسی سازمان فاایی»به  (0220)

های وجدونیا باود. وی براسااس سکونتگاه ةشبکسازمان فاایی و عملکردی  ةتوسعشناسایی 

هاای تراکم جمعیتی و اشتغال به این نتیجه رسید کاه فعالیت ةشبکحلیلی با متغیرهای روشی ت

مراکز مختلاف دارای عملکارد متفااوتی  رار دارند و زیرقای اقتصادی به صورت الگوی خوشه

های مخاابراتی آوریهای رد داده در فننشان دادند که تحول (2338) 1یو فلاست 2دییر .هستند

های اقتصادی کمتر به مکان وابستگی داشته باشند، از این رو جازه داد تا فعالیتتولید اۀ شیوو 

شاهری به الگوی ساختار فاایی پراکنده و نامتمرکز و فرو پراکنده و چند پارگی منااطق کلاان

شهری پکن باا اساتفاده از کلان ةمنطق، نیز به بررسی ساختار فاایی (0223)  1سان .دشمنجر 

های غیر پارامتریک پرداخت. نتایج حاصل از های تمرکز و تحلیلشاخص های توزیع،شاخص

دهد که جمعیت و فعالیت از شهر مرکزی خارج شده و به جاای پراکناده پژوهش او نشان می

                                                 
1. Kim 

2. Yeo 

3. Kwon 

4. Kerunic 

5. Dear 

6. Flusty 

7. Sun 
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های نزدیاک باه شاهر مرکازی را شهری، گرایش به استقرار در حومهکلان ةمنطقشدن در تماو 

   .دهدبت به جمعیت گرایش کمتری به پراکندگی نشان میاند. علاوه بر این، اشتغال نسداشته

-شهری، صاحب نیرات برنامهساختار فاایی فعالیت مناطق کلان ۀدربارمطالعات ة با توسع

های ناوینی هساتند تاا بتوانناد بخاوبی از یزی فاایی درصدد تدوین مبانی، متغیرها و روشر

باا ار فااایی برآیناد. از ایان رو، تحلیل مناسبات فاایی و شناخت هرچاه بهتار سااخت ۀعهد

 یاقتصاااد توزیع و بسط فعالیت هاایشاد کاه  تحقیق مشخص یو تجرب ینیر مبانی یبررس

از این  منجر شده است. هایع فاایی فعالیتدر توز رییتغبه  ،شهریمناطق کلاندنباال آن  هو با

 ییفااا ساختاربر  راتییتغ نیآ ار ا یی، به شناسایی فعالیتفاا یالگاو و تحلیل شناخت رو،

سااختار  هاای تجربای مارتبط بااپیشاینهمرور علاوه بر این،  خواهد کرد. ری ؤمکمک منطقاه 

مناابع  نیااز ا یاریمورد استفاده در بس یشناخت روش که رویکرد دهدینشان م فعالیت ییفاا

 است.  ییاستقراها منطق آن و  یکم رویکرد بری مبتن

 تحقیقشناسی روش. 3

 روش تحقیق  .1. 3

-یکماشناسی پژوهش حاضر از نیر هدف، کاربردی و از نیر ماهیات و روش کاار روش

شاهری کلاان ةمنطقو تحلیل الگوی استقرار نیاو فاا و فعالیت در  که به بررسیاست  تحلیلی

شناسی پژوهش حاضر از نیر هدف به دلیل برخورد مساتقیم باا ماورد روش .پردازدمیتهران 

هاای توصیفی و از نیر روش کمی گراسات. داده -بردی و از نیر رویکرد،  تحلیلیمطالعه، کار

ها، تعداد و تراکم اشتغال و فاصله تا شاهر مورد نیاز این پژوهش شامل توزیع و تمرکز فعالیت

( 2939مربوط به ساال  های)داده است شدهصنعت و معدن دریافت  وزارتمرکزی بوده که از 

ها و هار کاداو از دهساتان ةفاصالتقسیمات اداری سیاسی، مسااحت و شامل  GISهای و لایه

روش و ابزار . مرکز آمار ایران( ،2983سال  ةاصلاحی) شده است اخذشهرها از مرکز آمار ایران 

و خود همبستگی فاایی است کاه باه ضریب جینی  ،هرفیندالشاخص تحلیل پژوهش شامل 

 :پردازدمیها توزیع و تمرکز فعالیت ۀنحو
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 1ل هرفینداشاخص 

 .اسات (HI) هرفینادال -رشمنیها در منطقه شاخص ههای تمرکز فعالیتیکی از شاخص

 nبه i ةمنطقدر این روش  .شودها محاسبه میبخشن لاشاغاین شاخص از جمع مربعات سهم 

است. اگر این شاخص برابار باا عادد  2تا  n/2این شاخص عددی بین  شود.ناحیه تقسیم می 

شاود نشاان از  n/2و اگر برابر با از توزیع فعالیت اقتصادی به صورت متوازن نشان باشد  یک

 .  (932-132 .ص ،0221، 0)اربیا ها در همه مناطق استفعالیت نامتوازنتوزیع 

 رابطة )2(                                                                      

 3ضریب جینی

شاود کاه فاده مایهای اقتصاادی اساتگیری تمرکز فاایی فعالیتبرای اندازهینی ضریب ج

هرفیندال را برطرف  روشمحدودیت  ضریباین  .شدمعرفی علمی  ةجامعبه گمن وکر توسط

و بار  کردهبندی های فعالیت را رتبهبخش ةاشتغال در هم ةکلینسبت سهم  ضریباین  کند.می

ایان  .)11-21، ص. ص0229، 2و لستر 1مک میلن)  پردازدن میآاساس منحنی لورنز به تشریح 

کناد در های صنعتی را بارآورد مایمیزان توزیع متوازن و غیر متوازن زیربخش همچنین روش

مقادار مسااحت زماین در  Xiهاای مطالعااتی، هاا و یاا حاوزهتعداد زیرناحیه Nاین معادله: 

اسات. مقادار بالاای  iمطالعاتی زیرناحیة غال در مقدار اشت Yi، و iمطالعاتی حوزۀ زیرناحیه یا 

شاهری بسایار کلاانمنطقة ناحیه از یک ( به معنی تراکم اشتغال در 2ضریب جینی )نزدیک به 

بالاست. مقدار پایین ضریب جینی )نزدیک به صفر( نیز به معنی این است که اشتغال باه طاور 

 .(182-222، ص. ص0221، 1ونتبوم ( است شهری توزیع شده کلانمنطقة برابر در سطح 

 روش خودهمبستگی فضایی

از ضارب دو  کاه اسات1خودهمبستگی فاایی ،ر تراکم و فاصلههای مبتنی بیکی از روش

 پدید آمده ماتریس یکی مقدار عددی هر ناحیه و دیگری ماتریس مبتنی بر فاصله یا همجواری

                                                 
1. Herfindal 

2. Arbia 

3. Gini coefficient 

4. McMilen 

5. Lester 

6. Baumont 

7. Spatial autocorrelation 
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در اولای یاک  که است 2است. روش خودهمبستگی فاایی دارای دو شاخص جهانی و محلی

مطرح شد بارای هار  (2332، 0)انسلین شود و دومی که توسطعدد برای کل منطقه محاسبه می

ناماد. ( میLISA) کند و آن را وابستگی فاایی شاخص محلایکداو از مشاهدات محاسبه می

 فرمول آن به شرح زیر است:

                                               (0) ةرابط

n n

ij i j

i 1 j 1

n n n
2

ij i

i 1 j 1 i 1

w (x x)(x x)

( w ) (x x)

N

I
 

  

 







 
 

مااتریس وزنای همجاواری یاا فاصاله باین  Wشاخص موران جهانی اسات.  Iکه در آن 

کاه در اسات نیز مقدار عددی متغیر مورد بررسی  xتعداد مشاهدات و  nاست،  jو  iمشاهده 

 شود.ارتباط با میانگین مقایسه می

تر باشد بدان معناسات ک نزدیکاست و هر چه به ی -2تا  2مقدار عددی این شاخص بین 

ها کنار یکدیگر قارار شده است )مشابهبندی شهری خوشهکلان ةمنطقکه متغیر مورد بررسی در 

اناد یعنی ناخوشاه ؛است -2یعنی توزیع، تصادفی است و زمانی که  ؛باشد صفراند(. اگر گرفته

  (.اندها کنار یکدیگر قرار گرفتهغیر مرتبط)
 

 (9) ةرابط
 

دهاد کاه چاه نقااطی  باا موران محلی  با در نیر گرفتن واحد همسایگی نشاان می روش

 برای این روش قابل توضیح است.9چهار حالت  خود دارای چه وضعیتی هستند. ةهمسای

است. برای شاناخت  SPSSو   ArcGIS ،GEODAافزارهای نروT ترین ابزار تحلیلمهم

هاا و هاای صانعتی شااخصزیع و تمرکاز فعالیاتتو فعالیتی با توجه به متغیر-الگوی فاایی

هاای های صنعتی در منطقاه و دهساتانهایی وجود دارد که میزان توزیع و تمرکز فعالیتروش

هاای صانعتی در دهد. در این پژوهش برای شناسایی الگوی توزیع فعالیتمختلف را نشان می

                                                 
1. local Indicator of Spatial Association 

2. Anselin 

3. HH-HL-LH-LL 
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وران جهاانی و بارای ماجینای و ضاریب  هرفینادال، شهری تهاران از روش هاایکلان ةمنطق

 .شوداستفاده می شناخت الگوی تمرکز فعالیت های صنعتی از روش موران محلی

 مورد مطالعه ةمحدود .2. 3

سال اخیر تحولاات جمعیتای و سااختاری زیاادی را تجرباه  22شهر تهران در حدود نکلا

دیل شاده اسات میلیون نفر تب 21جمعیت حدود  شهری وسیع باکلان ةمنطقکرده و به مرور به 

شاهر تهاران باا (. بیشترین جمعیات و مسااحت در منطقاه را دو کلان2932، )مرکز آمار ایران

 و پاور)داداشاناد نفر در خاود جاای داده 2230130شهر کرج نفر و کلان 8139121جمعیت 

شاهری، -هاای روساتاکه ناشی از رشد طبیعی جمعیات، مهاجرت. (292. ص، 2931, لواسانی

صنایع بزرگ و به طبع آن جذب جمعیات، مرکزیات سیاسای و اداری کشاور توسعة ایجاد و 

، روزاناه سافرهای تحات ایان شارایط .(292. ص، 0221، 0و نااطقی 2داداش پور) بوده است

گیرد کاه بار سااختار فااایی برعکس بر اساس اهداف مختلف صورت میزیادی به  تهران و 

. در ایان (19-11، ص. صا2931داداش پاور و تادین، شهری تهران ا ار گذارناد )کلانمنطقة 

گیری ها و اشتغال تحولات زیادی را به خود دیاده کاه باعاث شاکلتحولات جمعیتی، فعالیت

 شاکلشهری تهران کلان ةمنطقنوینی را بر  وسیع شده و ساختار فاایی شهریکلانمنطقة یک 

 .(222. ص 2931 داداش پور و علیدادی،اشد )بمیداده که متفاوت از ساختار متمرکز اولیه 

 21شهرستان،  28شامل دو استان،  2932سرشماری سال  شهری تهران بر اساسکلانمنطقة 

درصاد از کال  2,2کیلاومتر مرباع مسااحت،  28822دهستان است که باا مسااحت 81شهر و 

 ةمنطقاادرصااد مشاااغل در  01درصااد از جمعیاات و  23,1مساااحت کشااور را دارا اساات. 

تمرکاز جمعیتای و فعاالیتی بسایار بالاا  ۀدهنادشهری تهران مستقر است که این امر نشانکلان

(. تمرکاز جمعیات در ناواحی 2932 ،های کشور دارد )مرکاز آماار ایاراننسبت به سایر استان

گیارد: اول از ساوی مهااجران شهری تهران از دو سو مورد توجه قارار میکلان ةمنطقای حومه

ناژاد و اند )خزاعایها و دوو کسانی که جذب نیااو اقتصااد رسامی شاهری نشادهسایر استان

کلاان  ةمنطقاهاای صانعتی های توزیع مکاانی فعالیت(. تحلیل شاخص82، ص. 2932قرخلو 

                                                 
1. Dadashpoor 

2. Nateghi 
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هاای صانعتی در شهرساتان تهاران متمرکاز شاده لیتدهد که اغلب فعاشهری تهران نشان می

صانایع بازرگ  ۀافازوددرصاد از ارزش  10درصد از تعاداد شااغلان و 10است؛ به نحوی که 

(. 2988 ،آمایش اساتان تهاران ةبرنامشهری به این شهرستان اختصاص یافته است )کلان ةمنطق

باشد کاه وزارت یم 2939بخش واحدهای صنعتی سال  8ن اهای این پژوهش تعداد شاغلداده

های بالای یک نفار کاارگر در اساتان اقداو به سرشماری کارگاه 2939صنعت و معدن در سال 

واحد صانعتی فعاال باوده کاه  02222تهران و البرز نموده است. این واحدهای صنعتی شامل 

ناد اشاهری تهاران جاای گرفتهکلان ةمنطقادهساتان مختلاف  211ها در هرکداو از این کارگاه

 (.2)جدول 
 

 شهری تهراننکلا ةمنطقهای اصلی صنعتی در اطلاعات توصیفی توزیع اشتغال در زیربخش  -1جدول  

 2939ممخذ: وزارت صنعت و معدن، 
 ناشاغلدرصد  ناشاغل بخش

 2,898 2030 انرژِی و بازیافت

 1,122 03219 مواد اولیه

 10,201 011223 ساخت)صنایع(

 09,989 211120 کالاهای مصرفی

 2,312 20082 خدماتی و مالی

 2,191 3211 بهداشت و درمان

 09,103 213892 حمل و نقل

 2,301 20210 فناوری

 مبانی نظری تحقیق. 3

و  حمل سیستمو  فعالیت ،جمعیت اییاافا عاایزتو انواعنهاب انواتمیرا  فاایی رساختا

 دکاار فاااتعری ،داااباشیااام یهراااشکالن اطقااامندر  فعالیت به جمعیت ۀهنددپیوند هاااک نقل

ۀ واانح اییااا شناساب ی،شهرکالن مناطق فاایی ر(. ساختا11 ، ص.2931، پور و تدین)داداش

 گارایش دیگراایک هاب یایکدنز هاب جمعیت و فعالیت،. دشومی زغاآ فعالیتو  جمعیت یعزتو

 ؛دارد دجوو رکا محلو  سکونت محل نااامی اییافا ییاداج ارههمو فاایی نیراز  ماا؛ نددار

و  ت اجمعی یعزتو یاالگوها ناامی ةطابرا کونتاسو  رکا محل نمیا مدو آ فتر که حالیدر 
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 در این باره می توان به تعاریف دیگری هم اشاره داشت: (.0220، 2)سوهن داباشیام تافعالی

، 9وو الجانادر 0)انگال خصیصهالگوی فاایی توزیع محل کار و سکونت و اتصال بین این دو 

های جمعیتی و مشاغل با استفاده از تقسیم فاایی عملکارد تعامل بین تراکم (،02. ص، 0221

 .ص ،0222، و راساپه 1، برگار1؛ ون اورت9. ص، 0221 ،2و کارلوسای 1سالواتی) هااباین آن

، توصیف انتزاعای (09. ص، 0221بل و سانزگارسیا، -اریباس) هاتوزیع فاایی فعالیت (،1018

گارسیا ) جمعیتی و فعالیتی وزیع پدیده در فاای جغرافیایی از قبیل الگوهای تراکمیا کلی از ت

فااایی گساترۀ ، توزیع فاایی مراکز اصلی و فرعای فعاالیتی در (92-92. ص، ص0222لوپز، 

 یای از شاهرهاتوزیاع فااایی مجموعاه، (01-91. ص، 0220، 3واساانن) شاهریکلانمنطقة 

کالبد مجزا که حول محور یک یا چند شهر بازرگ و با اما  ؛یگردارای ارتباط عملکردی با یکد

، توزیاع (9، ص. 0229، 22و پین 22)هال اندای توزیع فاایی یافتهشهر به صورت خوشهیا کلان

میازان تمرکاز  ،شهری که بر اساس عملکرد، اندازهفاایی مناطق کلانگسترۀ فاایی شهرها در 

 . (2981 .. ص0222و برگار،  20میارز) تار فاایی دارندو یا پراکندگی، الگوی متفاوتی از ساخ

 عاواملی و عناصار تشاکیل از پایادار نسابتاً ۀشیو فاایی ساختارکه از این رو، می توان گفت 

 ظرفیات و انتیااو از معینای درجاة باا را هاآن میان ارتباط نحوۀ و استقرار چگونگی که است

گذاری در ل باا قاوانین و مقاررات، سارمایهبخشد. نیروهای بازار در تعاممی سامان عملکردی

ایجاد نیروهاای مرکزگارا،  به (22-02. ص، ص0221، 29برتود) هاهای اولیه و مالیاتزیرساخت

-شاکل مای (2101، ص. 2338آناس و همکااران، ) متمرکز و نیروهای گریز از مرکز پراکنده 

                                                 
1. Sohn 

2. Angel 

3. Alejandro 

4. Salvati 

5. Carluci 

6. Van Oort 

7. Burger 

8. Raspe 

9. Vasanen 

10. Hall 

11. Pain 

12. Meijers 

13. Bertaud 
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ی مرکزی کار، مراکز حوماه هاشهری، مشاغل میان محدودهطق کلانافاایی منگسترۀ در . دهند

و هر جای دیگری تقسیم فاایی شده و غالب مشااغل میاان منااطق کلانشاهری باه صاورت 

ساختار فااایی  .کنندپراکنده توزیع شده و بسیاری از مردو از محل کار خود دورتر زندگی می

ن هاای کااربری زماین و باه تباع آفعالیت توزیع فاایی مشاغل است که بر اساس آن فعالیت

دو جنباه  ۀدربردارنادگیرد. از منیر دیگر، ساختار فااایی شهری شکل میکلانمنطقة عملکرد 

هاا باشد که شامل ارتباط فاایی میاان توزیاع فعالیتمی فرو و عملکردیا  فاا و فعالیتشامل 

تعریف، یکی از موضوعات اساسی در بررسی ساختار فاایی مناطق  ،باشد. بنابرایندر فاا می

، ساان و همکااران) هری، تجزیه و تحلیل الگوی فاایی فعالیات در ایان منااطق اساتشکلان

تغییارات فعالیات در ایان  ةبه واقع، مطالع (.9292، ص. 0222گارسیا لوپز، ؛ 119، ص. 0220

شاهری و در نتیجاه آغازی به منیور تجزیه و تحلیل تغییرات ساختار مناطق کلااننقطة مناطق 

باا هاای فااایی الگواز ایان رو، شود. ر ساختار فاایی محسوب میبمؤ ر شناسایی نیروهای 

 فعاالیتی در-های فااییالگو ،سایر عوامل اقتصادی و ارتباطات ،مشاغل، های اقتصادیفعالیت

)پاولس  شهری متفاوت استکلان ةمنطقاین الگوها در هر  دهند.می شکلشهری را مناطق کلان

 ،الگوی استقرار نیاو فاا و فعالیت در منااطق ،رت دیگر. به عبا(221 .ص ،0221 همکاران،و 

   باشد.می یشهربر ساختار فاایی کلان مناطق کلانمؤ ر های برآیندی از عناصر و نیاو

مثبات مشااغل )کااهش  2ایها متم ر از دو عامل اصلی ا رات حاشیهساختار فاایی فعالیت

های سافر کاارگران و حمل و نقل )هزیناه هایها( و هزینههای ناشی از همجواری بنگاههزینه

هاا باه کاارگران از های جابجایی بالاسات، همجاواری بنگاه. زمانی که هزینهاست سفر خرید(

یاک باه هام اساتقرار نزدهاای ن در مکانامشاغل و ساکن ،بنابراین .سود بالایی برخوردار است

ها کام باشاد در هزیناه شاود. زماانی کاهمرکزی سانتی ظااهر میمناطق شهری تکو یابند می

یابند. با این وجود هر کداو از رویکردها که انتخاب شود کاهش های مختلف استقرار میبخش

 (89، ص. 0221، 0اکاهاشی)ت های حمل و نقل نقشی اساسی در تمرکززدایی شهری داردهزینه

هاای الیتای، باعاث شاد کاه فعقرار گرفتن در فرآیند جهانی شدن و اقتصاد رقاابتی منطقاه. 

                                                 
1. Marginal effects 

2. Takahashi 
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، 0222، 9و اکسایالو 0، کایونق2)جانلیانقشهری تمرکز یابنداقتصادی در کشورها در مناطق کلان

ها و مراکاز صانعتی، باا . از این رو، نیاو اقتصادی و فعالیتی جدید مبتنی بر خوشاه(038ص. 

تبیاین  قابل 2کریستالر1های مرکزیمراتبی سنتی از جمله مکانهای ساختار فاایی سلسلهنیریه

و  1بندیزیرا نیاو اقتصادی در ارتباط تنگاتنگ با نیاو شهری قرار دارد و میازان شابکه؛ نیست

شاهری در ساختار فاایی مناطق کلاان ها کارایی اقتصادی را تعیین کرده وبین آن 1روابط افقی

هاای با مراکز فرعی و حرکت به سامت چنادمرکزیت تواناایی قارار گارفتن در جریانارتباط 

 (.2222-2221. ص، ص2339 ،3و سالونه 8کاماگنی) قابتی اقتصاد ملی و فراملی را دارد ر

بندی های برای شناسایی و طبقهشناسیگرفته از این مطالعات، روشهای نیری شکلانگاره

تار اگرچاه بیش ،به طور کلی .اندکردهمرکزی، چندمرکزی و پراکنده فراهم عنوان تکشهرها به

مشاغل در این محدوده نیسات و همة اما این به معنی تمرکز  ؛قرار دارند ز شهرمرکمشاغل در 

در ؛ (09، ص. 2022، 22بروکنار)یابند بسیاری از مشاغل و جمعیت به بیرون از مرکز انتقال می

عنوان عامل ا رگذار بر ساختار فااایی را به مرکز شهرمراتبی تنها حالی که رویکردهای سلسله

-ماینشاان  ریگرفته در چناد دهة اخمطالعات انجاو جینتادانست.ع فعالیت میو در نتیجه توزی

حاال بازسااخت و  در افتاه،ی توساعه یدر کشورها یشهرکلان قطمنا ییساختار فااکه  دهد

از قارن ناوزدهم مادل  ،یکلا ورطابه . است یبه چندمرکز یساختار تک مرکز کیحرکت از 

دوره، شهرها تحت  نیدر ا. مواجه شد یتحولات باا جیتادر باهشاهرها  یمرکازتاک کیکلاسا

 شیبا افزا تیجمع ینینشارو، روند حومه نی. از اافتندیشدن گسترش  یصنعت یندهایفرا ریتم 

 گاارید یحمل ونقلاا یهاستمیو س لیاتومب تیمالک شیهمراه با اختراع و افزا یدرآمد حسطو

بااا  ییهاابارای مکاانامکاان را  نیاشتاب گرفت که ا یاجاده رساختیو سااخت گستردۀ ز

                                                 
1. Junliang 

2. Kaiyong 

3. Xiaolu 

4. Central places 

5. Christaller 

6. Networking 

7. Horizontal 

8. Camagni 

9. Salone 

10. Brueckner 
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غیاره  مانند ازدحاو، جرو و  عتجم بیبالاتر، نبود معا یسکونت یریپاذ، استطاعتتاراکم کمتار

 یامواجه شدند. مراکاز حوماه یشاتریبا شاتاب  ب ندهایفرا نیا ستم،یقرن ب طیداد. یم شیفزا

از شاهر  شیبا یااقماار حوماهکاه   یحال در افتند،یتوسعه  یکزمر یتجار یهااز بخش شیب

همگااو باا رشاد رو،  نیااز ا (.211 ، ص.2930 ،یریشاهم ی)زبردست و شاهاب افتندیتوسعه 

پراکنادگی و سااختار  ئلةها به زیر توسعه رفتاه و مساشهرها، اراضی پیرامونی آنجمعیت کلان

ۀ دهنادد نشاان ابعاا ایان(. 09، ص. 2931پور و جهانزاد، ) داداش  یابدظهور می 2چندمرکزی

-کلانمنطقة میزان تمرکز فعالیت در شهر اصلی یا میزان توزیع فعالیت در یک یا چند حومه از 

. در این شارایط، سااختار فااایی (9291-9291. ص، ص0222لوپز، -)گارسیا باشدشهری می

و  مرکزیچناد ،مرکازیهاایی نییار تاکشهری، عمدتا به صورت کلی با مشخصاهکلان ةمنطق

 .شودتعریف می پراکنده
 

 
 ینیج بیضر براساسی صنعت ربخشیز  4 متمرکز نقاط -1 شکل

 2931 محاسبة نویسندگان: خذمم

                                                 
1. Polycentric 
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 های تحقیقیافته..5

باه های کمای شاین پژوهش با استفاده از روشد، های پیشین اشاره همانگونه که در بخش

کلاان  ةمنطقافاا و توزیاع اشاتغال بخاش صانعت در  شناسایی و تحلیل الگوی استقرار نیاو

از ضریب  ،در این مرحلهترین نتایج آن در این بخش آمده است. همکه م پرداختهشهری تهران 

پراکنادگی،  ،هااچگاونگی توزیاع آنو  صنعتیهای جینی برای تحلیل کیفیت توزیع زیربخش

ضاریب جینای بارای  2شاکل  و 0بر اساس جادول . تمرکز و اتفاقی بودن استفاده شده است

بخش صنعتی  به صورت اتفاقی و کاملا نامتوازن زیر 8 های صنعتی نشان داد که توزیع فعالیت

تاوان هاا را ناه میاند که الگوی توزیاع آنشهری پراکنده شدهکلان ةمنطق در بین نقاط مختلف

هاا را کاملاا اتفااقی بلکه الگوی توزیع آن ؛ای در نیر گرفتالگوی پراکنده و نه الگوی خوشه

تری در جینی توزیع متاوازنتوان گفت ضریبها با هم میدر مقایسه بین زیربخش .قلمداد کرد

 بینی کرده است. اولیه پیش بخش ساخت و مواد

 قاةمنطباشد نشان از حداقل توزیع متناسب اسات کاه  2,12-2جینی بین عدد  ضریب اگر

خادماتی و ماالی،  کالاهاای مصارفی، و بازیافات، هاای انارژیشهری تهران در زیربخشکلان

اما اگر ضریب جینای  ؛گیرندبهداشت و درمان، حمل و نقل و تکنولوژی در این دسته قرار می

کمتر باشد نشان از توزیع متناسب به طور متوسط است که در بخاش سااخت و  2,12از عدد 

-شهری تهاران صاورت گرفتاهکلانة منطقتری در توان گفت توزیع نسبتا مناسبمواد اولیه می

ها، دسترسای های ساخت و مواد اولیه نسبت به سایر بخشتر بخشاست. دلیل توزیع متناسب

 ها است.تر سایر صنایع به مواد اولیه و این نوع  فعالیتراحت

زیربخش صنعتی به کار گرفتاه شاده اسات کاه نتاایج نشاان  08همچنین این روش برای 

هاای تولیاد فلازات ها در توزیع ناامتوازن قارار گرفتاه و زیربخشبخش دهد باز هم بیشترمی

اساسی، محصولات کاانی غیرفلازی، محصاولات فلازی فاابریکی، تولیاد ماواد و محصاولات 

هاا داشاته تری  نسبت به ساایر بخشآلات و تجهیزات توزیع متوازنشیمیایی و ساخت ماشین

 اند.
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 صنعتیگانة هشت هایینی زیربخشضریب ج -1ل جدو

2939ممخذ: وزارت صنعت و معدن،   

 ضریب جینی بخش ضریب جینی بخش

 2,392 خدماتی و مالی 2,323 انرژِی و بازیافت

 2,382 بهداشت و درمان 2,113 مواد اولیه

 2,322 حمل و نقل 2,121 )صنایع( ساخت

 2,323 تکنولوژی 2,831 کالاهای مصرفی

 

لید فلزات اساسی، محصولات کانی غیرفلازی، محصاولات فلازی فاابریکی، بخش تو 2در 

-کلاان ةمنطقاآلات و تجهیازات توزیاع در تولید مواد و محصولات شیمیایی و ساخت ماشین

است که نشان از توزیع و تجمع از ناوع  ها صورت گرفتهتر از سایر بخششهری تهران متوازن

 (.9)جدول شهری تهران است کلان ةمنطقمتوسط در 
 

 شهری تهرانبخش انتخابی تولیدات فلزی در منطقه کلان 5نتایج ضریب جینی برای  -3جدول 

2939ممخذ: وزارت صنعت و معدن،   

 الگوی توزیع ضریب جینی زیربخش

 2,112 ساخت فلزات اساسی

زن
توا

م
-

ده
اکن

پر
 

 2,111 محصولات کانی غیرفلزی

 2,123 محصولات فلزی فابریکی

 2,102 محصولات شیمیاهی و ادساخت مو

 

زیربخش صنعتی،  8که در بین  دهدمیشاخص هرفیندال مانند ضریب جینی نشان  ةمحاسب

هاا دارناد. تری نسابت باه ساایر زیربخشهای ساخت و مواد اولیه پراکندگی متوازنزیربخش

راکم ایان تجمع و تا ۀدهندنشانطور بخش خدماتی و مالی با بالاترین شاخص هرفیندال همین

. ایان شااخص ( 1)جادول  شهری تهاران و توزیان ناامتوازن آن اساتکلان  ةمنطقبخش در 

بایاد از  ،بناابراین .در مورد کجایی این پدیده سخن گفاتتوان خروجی فاایی نداشته و نمی

 پرداخته خواهد شد.ن ه آبکه در ادامه د کرای تکمیلی جایگزین استفاده هروش
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  شهری تهرانکلانمنطقة بخش اصلی در  8هرفیندال در نتایج شاخص  -4جدول 

2939ممخذ: وزارت صنعت و معدن،   

 شاخص هرفیندال بخش شاخص هرفیندال بخش

 2,983 خدماتی و مالی 2,213 انرژِی و بازیافت

 2,221 بهداشت و درمان 2,211 مواد اولیه

 2,921 حمل و نقل 2,202 ساخت)صنایع(

 2,022 نولوژیتک 2,020 کالاهای مصرفی

 

های کاامپیوتر، تولیاد انارژی و زیربخش صنعتی، شاخص هرفیندال در بخش 08بر اساس 

بدین معنای کاه در  ؛( قرار دارد2تولید محصولات توتون و تنباکو در حداکثر مقدار خود )عدد 

 ؛پهنه قرار گرفتاه اساتاین محصولات در یک  ةهمزیربخش تمرکز کامل وجود دارد و  9این 

آلاات و های تولید محصولات فلزی و غیر فلازی، محصاولات چاوبی، ماشایندر زیربخشاما 

ایان امار  .(2)جادول  شاودها دیده میموادغذایی بیشترین توزیع متوازن نسبت به سایر بخش

محصولات کانی غیرفلازی، تولیاد   توزیع .نشان از پراکندگی تولید محصولات این بخش است

شهری کلان ةمنطقآلات و تجهیزات در ات چوبی و ساخت ماشینفلزات اساسی، تولید محصول

است که نشاان از توزیاع و ها صورت گرفتهتری نسبت به سایر بخشتهران به صورت متوازن

   .(0)شکل  شهری تهران استکلان ةمنطقتجمع از نوع متوسط در 

 
 تهرانشهری کلانمنطقة بخش انتخابی در  4نتایج شاخص هرفیندال در  -5جدول 

2939ممخذ: وزارت صنعت و معدن،   

 هرفیندال زیربخش الگوی توزیع

زن
توا

م
-

ده
اکن

پر
 

 2,222 سایرمحصولات کانی غیرفلزی

 2,228 ساخت فلزات اساسی

 2,20 چوب ومحصولات چوبی بجزمبل

 2,209 آلات وتجهیزاتساخت ماشین
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شهری تهران بر اساس کلان ةبخش انتخابی در منطق 4های صنعتی در توزیع فضایی فعالیت -2شکل 

 هرفیندال شاخص

 2931نویسندگان،  ةخذ: محاسبمم
 

 شهریزیربخش اصلی در منطقة کلان 8نتایج شاخص موران عمومی برای -6جدول 

 293ممخذ: محاسبة نویسندگان، 
 کالاهای مصرفی )صنایع(ساخت مواد اولیه انرژِی و بازیافت بخش

 -2,113 -2,109 -2,811 -2,021 موران جهانی

(Z score) 2,222- 2,89- 2,12- 2,121- 

 %32سطح اطمینان  %32سطح اطمینان  %32سطح اطمینان کمتر از  سطح اطمینان
سطح اطمینان کمتر از 

32% 
 تکنولوژی حمل و نقل بهداشت و درمان خدماتی و مالی بخش

 -2,22 -2,121 -2,021 -2,211 نیموران جها

(Z score) 2,021- 2,933- 2,138- 2,13- 

 %32سطح اطمینان کمتر از  سطح اطمینان
سطح اطمینان 

 %32کمتر از 
 %32سطح اطمینان 

سطح اطمینان کمتر از 
32% 

 

هاای زیربخش ةهمادهد که زیربخش صنعتی نشان می 8نتایج شاخص موران جهانی برای 

ای در منطقه شهری تهران دارای الگوی فاایی پراکنده بوده و الگوی خوشهکلانصنعتی منطقه 
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بر اسااس ایان روش در بخاش  های صنعتی قابل رویت نیست.شهری تهران در زیربخشکلان

 ةدرجاکمتارین  و شهری تهران وجاود داردکلان ةمنطقمواد اولیه بیشترین پراکندگی در سطح 

و مالی است. این در حالی اسات کاه بخاش ماواد اولیاه و  پراکندگی متعلق به بخش خدماتی

را به خاود اختصااص داده  -2,10و  -2,81مقدار عددی به ترتیب  1ساخت بر اساس جدول 

ای از نهها دارای الگوی کاملاً پراکنده هستند و هایج نشااکه این بخشدهد است. این نشان می

که شاخص مذکور از نوع عمومی بوده دلیل ایناین وجود، به شود. با ها دیده نمینتمرکز در آ

. کاردتاوان کجاایی ایان شارایط را مشاخص و در فاای پارامتریک محاسبه شده است نمای

موران محلای محاسابه شاده اسات کاه  بر اساس های صنعتیدر بخش بعد زیربخش ،بنابراین

مقادار آید بر می 9 شکلهمانگونه که از دهد. یگفته را نشان مشمکان هر کداو از الگوهای پی

درصاد باوده  32پراکنده قرار گرفته است و این مقدار در سطح اطمینان  ةنیمعددی موران در 

روایی نسبتاً بالا است. در این شکل هر چه به سمت چپ حرکت کنایم، میازان  ۀدهندکه نشان

ن الگاو مرکزی حکایت از توزیع تصادفی و بادو ۀمحدوددهد، در بالای پراکندگی را نشان می

های قرمز رنگ قرار داشته باشد حاکی از آن است که میزان تمرکز بسایار شداشته و اگر در بخ

 است.بالا بوده 
 

 
 شهری تهرانعنوان نمونه در منطقة کلانتوزیع احتمالی شاخص موران عمومی مواد اولیه به  -3شکل  

 2931خذ: محاسبة نویسندگان، مم
 

صنعتی مذکور بخش  8زیربخش صنعتی که زیرمجموعه  08جهانی در  نتایج ضریب موران

های محصاولات کاغاذی، چاوبی، لاساتیک و پلاساتیک و سااخت اند در زیربخشقرار گرفته
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اماا در ساطح  ؛باوده اساتهای نفتی دارای پراکندگی قابال تاوجهی فلزات اساسی و فراورده

کی، منساوجات، بازیافات، تجهیزات حمل و نقل، محصولات شیمیایی، ابزار پزش %32اطمینان 

است  بینی مدل بودههای برقی به صورت الگوی پراکنده پیشآلات حسابداری و دستگاهماشین

 ةمنطقادلیل نزدیکی باه تولیاد محصاولات واساطه یاا نهاایی در  به که تولید محصولات اولیه

موران جهاانی . اگر شاخص (1)شکل  اندشهری تهران بیشتر در الگوی پراکنده قرار گرفتهکلان

کمتر از صفر باشد الگو به صورت پراکندگی غیر متمرکز و اگر کمتار از صافر باشاد الگاو باه 

مرکزی خواهد بود. البته در الگوی پراکندگی غیرمتمرکز، مراکازی مرکزی و یا چندصورت تک

ز ولای پراکنادگی غیرمتمرکا ؛توان شناسایی کردها میرا با بیشترین سهم اشتغال در زیر بخش

هاا پرداختاه هاست که در روش موران محلی در مورد مراکز باه آنالگوی اصلی این زیربخش

نفتای، محصاولات هاای ههای محصولات کاغذی، محصولات چوبی، فراوردشود. زیربخشمی

، فلزات اساسی، تجهیزات حمل ونقل، مصولات شایمیایی، ابازار پزشاکی، لاستیک و پلاستیک

های برقی در الگوی پراکنادگی غیرمتمرکاز دفتری و دستگاه آلاتنبازیافت، منسوجات و ماشی

های حمل و نقل، تولید محصولات توتون و تنباکو، کیف و کفش، فعالیت ،قرار دارند. همچنین

مرکزی و یا چند های کامپیوتری در الگوی تکخدمات مهندسی، تولید انرژی و فعالیت معادن،

باشاد الگاو باه سامت  فات کاه هرچاه ضاریب ماوران بالااترمرکزی قرار دارند. البته باید گ

 کند.مرکزی یا چندمرکزی حرکت میتک
 

 
مرکزی، ها به سه فرم تکهای صنعتی بر اساس مقدار عددی موران آنبندی زیربخشتقیسم -4شکل 

 چندمرکزی و پراکنده

 2931خذ: محاسبة نویسندگان، مم
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زیربخش صنعتی با وجاود  08بخش از  3ی ، موران جهانی و موران محل1جدول  سبر اسا

-ها نه به صورت پراکنده و نه به صورت خوشهمنفی بودن ضریب موران، الگوی پراکندگی آن

 ،ساخت ماشین آلات وتجهیازات ،محصولات فلزی فابریکیهای است )بخشبینی شدهای پیش

و  رادیاو ،ثیارتک چاا  و و انتشاار ،مصانوعات مبلماان ساایر ،سایرمحصولات کانی غیرفلزی

 ،پوشاک وعمل آوردن پوست خاز ،های وآشامیدنییمحصولات غذا ،وسایل ارتباطی ،تلویزیون

زیربخش صنعتی به تفکیک بر اسااس روش ماوران محلای و  23( اما در موتوری ةنقلیوسایل 

 1جادول  است کاه دربینی شدهها پیشفعالیتی آنلگوهای حاکم و همچنین زیر مراکز جهانی ا

 است.مشاهدهقابل 
 

 های صنعتی در سطوح اطمینان مختلفزیربخش مقدار عددی موران عمومی و الگوی فضایی توزیع -7 جدول

 2931ممخذ: محاسبة نویسندگان، 
 سطح اطمینان نوع الگو موران جهانی بخش/ضریب

 -2,112 ساخت کاغذومحصولات کاغذی

ده
اکن

پر
 

% 
ان

مین
 اط

طح
 س

با
32

 

 -2,201 مبلمحصولات چوبی بجز چوب و
 -2,288 نفت های حاصل ازفراورده کک و

 -2,12 محصولات ازلاستیک وپلاستیک
 -2,181 ساخت فلزات اساسی

 -2,23 سایرتجهیزات حمل ونقل

ان
مین

 اط
طح

 س
با

32%
 -2,021 محصولات شیمیاهی و ساخت مواد 

 -2,021 ساعت-اپتیکی -ابزارپزشکی
 -2,022 بازیافت

 -2,222 منسوجات ساخت
 -2,200 آلات دفتری وحسابداریماشین

 -2,022 های برقیدستگاه آلات وماشین

 2,129 محصولات ازتوتون وتنباکو

ی
ه ا

وش
خ

ن% 
ینا

طم
ح ا

سط
با 

32 

 2,129 کفش-چمدان-دباغی 
 2,120 های حمل و نقلفعالیت

 2,101 استخراج سایرمعادن
 2,121 سیهای خدمات مهندفعالیت

 2,129 تولید انرژی
 2,129 های مربوطهکامپیوتروفعالیت
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زیربخش تولید کیف و کفش به دلیل مثبات باودن ضاریب ماوران  این اطلاعات،بر اساس 

است که  بینی شده،به صورت الگوی چندمرکزی پیش HHجهانی و داشتن بیش از دو الگوی 

ترین سهم اشتغال بر اساس روش موران راکزی که بیشعنوان مهای قدس و گرمدره بهدهستان

مرکازی زیربخش صنعتی هم الگوی تک 1در  اند.بینی شدهجهانی و محلی را دارا هستند پیش

تاوان باه عناوان مرکاز فعالیات مای ،هساتند HHکه مراکزی که دارای الگاوی  بینی شدهپیش

 هاای تولیاد انارژی،بخاشها دانست که در بخش معادن باه مرکزیات قادس و در زیربخش

کامپیوتر، خدمات مهندسای، تولیاد محصاولات توتاون و تنبااکو باه  های حمل و نقل،فعالیت

زیربخش هام الگاو باه صاورت پراکنادگی عادو  20کنند. در مرکزیت تهران نقش آفرینی می

-بینی شدهپیش HHها مراکزی در الگوی است که با وجود پراکندگی آن بینی شدهتمرکز پیش

توان این مراکز را به عنوان مرکز دارای قابلیت و ظرفیت در زیربخش مربوطاه بارای اند که می

 .(2شکل و  8جدول ) ریزی در نیر گرفتگذاری و برنامههای آتی جهت سیاستسال
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در ارتباط  یتمرکز و پراکندگ زانیبراساس م صنعتی گانة¬و هشت ستیب یهابخش عیتوز یالگو -5شکل

 مورانبا شاخص 

 2931ممخذ: نویسندگان، 

 

   شهری تهرانکلانةمنطقدر ها ای بر اساس موران محلی و میزان تمرکز آنخوشه الگوهای -8جدول 

 1317خذ: نویسندگان، مأ

 Scatter زیربخش

plots 

LISA 

الگوی خوشه ای 

 High-Highبالا

الگوی خوشه ای بالا در کنار 

-Highالگوی خوشه ای پایین

Low 

 ی تمرکزالگو

-کیف-چرو -دباغی 

 کفش-چمدان

یا 
ی 

کز
مر

ک 
ت

ی
کز

مر
د 

چن
 

 چند مرکزی شریف آباد-حسن آباد گرمدره-قدس
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 8ادامه جدول 

 Scatter زیربخش

plots 

LISA 

الگوی خوشه ای 

 High-Highبالا

الگوی خوشه ای بالا در کنار الگوی 

 High-Lowخوشه ای پایین

الگوی 

 تمرکز

 باکومحصولات ازتوتون وتن

ی
کز

مر
د 

چن
یا 

ی 
کز

مر
ک 

ت
 

  تهران

ی
کز

مر
ک 

ت
 

 پاکدشت-ورامین قدس استخراج سایرمعادن

  تهران تولید انرژی

-یتلهای حمل و نقل؛ فعافعالیت

 های مسافرتیهای آژانس
 تهران

-دماوند-قرچک2پاکدشت

 هشتگرد-شهریار

  تهران ههای مربوطفعالیت کامپیوترو

 تهران مهندسی های خدماتسایرفعالیت
-پاکدشت-شریف آباد-حسن آباد

 ورامین

 محصولات کاغذی ساخت کاغذو
کز

مر
رمت

 غی
گی

ند
راک

پ
 

 اشتهارد-فیروزکوه گرمدره

کز
مر

رمت
 غی

گی
ند

راک
پ

 

 چوب ومحصولات چوبی بجزمبل
-فیروز بهراو-ری

 -غنی آباد

-فیروزکوه-حسن آباد-جوادآباد

 اشتهارد

 یر های حاصل ازنفتفراورده کک و
-اشتهارد-شریف آباد-حسن آباد

 رباط کریم-کهریزک

 شریف آباد-فیروزکوه جهاردانگه-ری محصولات ازلاستیک وپلاستیک

 اشتهارد ری-گرمدره ساخت فلزات اساسی

 حسن آباد-اشتهارد-گلسار  سایرتجهیزات حمل ونقل

 شریف آباد-فیروزکوه-ورامین ری-ملارد ساخت موادومحصولات شیمیاهی

 ساعت-دقیق-اپتیکی-ابزارپزشکی
سعید -چهاردانگه

 آباد
 اشتهارد-شریف آباد

  بازیافت
-سعیدآباد-احمدآباد مستوفی

 اشتهارد-باقرشهر-حسن آباد

 شریف آباد-اشتهارد قدس  ساخت منسوجات

  آلات دفتری وحسابداریماشین
-چردیس-کرج-اشتهارد-گلسار

 شریف آباد-حسن آباد -شهریار

 کلسار-اشتهارد-شریف آباد ملارد-ری آلات ودستگاههای برقیاشینم
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ای شاهری تهاران ناواحی دایارهکلاان ةمنطقدر این تحقیق برای درک بهتر ساختار فاایی 

عناوان مرکاز قدرتمناد شهر تهران باهکلاناول شامل  ةناحی. (1)شکل  استشکلی ترسیم شده 

اشهری است که بیشترین نقااط جمعیتای و اشاتغال در پیر ةناحیدوو  ةناحیجمعیت و اشتغال. 

پیرامون شاهرها سایر موارد های کشاورزی، تفریحی و سوو بخش ةناحی. استها قرار گرفته آن

عنوان مرکز قدرتمند جمعیتی و شهر تهران بهکلاناول شامل  ةناحیشود. و روستاها را شامل می

 ةناحیاو  1عناوان حوماهکیلومتری شهر تهاران باه 12ةدوو در فاصل ةناحیفعالیتی)شهر تهران(، 

شاکل نشاان ایان اسات.  2کیلومتری شهر تهران به عنوان فراحومه شاهری 12 ةفاصلسوو در 

شارقی قارار جناوب –های دوو و سوو به صورت کریدور غربای در لایه هافعالیتهد که دمی

نحاوی اسات کاه همبساتگی شهری نیز باه کلان ةمنطقبراین، ساختار سکونتی در  دارد. علاوه

نیاز از غارب باه سامت  سکونتی و فعاالیتیدارد و عموو تمرکزهای  فعالیتیبالایی با ساختار 

بر این اساس، بخش اندکی از اراضای کشااورزی در بخاش مرکازی جنوب شرق بوده است. 

 اباد.ییای افزایش میههای دوو و سوو این سهم به طور قابل ملاحقرار دارد و با حرکت به لایه

برعکس، جمعیت با فاصله از مرکز شهر تهران تغییرات کاهشی زیادی داشاته و ساهم اشاتغال 

توزیاع  ۀدهنادشهری به شکل قابل توجهی افازایش مای یاباد کاه نشاان ةفراحومدر حومه و 

 .  تر جمعیت در این لایه هاستگسترده
 

 
و فراحومه شهری در منطقة ای میزان تمرکز فعالیت و جمعیت در نواحی مرکزی، حومه -6 شکل

  تهران شهریکلان

 2931ممخذ: نویسندگان، 

                                                 
1 . Suburban   

2  . Exurban  
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شاهری کلاان ةمنطقازیربخش صانعتی در  8( 1بر اساس الگوهای فاایی شماتیک )شکل 

شهری تهران مشاهده کارد. کلان ةمنطقفعالیتی یکپارچه در -وان یک ساختار فااییتمی ،تهران

زیربخش صنعتی نشاان از  8تی و توزیع فاایی های صنعپوشانی سهم اشتغال در زیربخشهم

 های صنعتی دارد.تهران و تنوع فعالیت یشهرکلان  منطقة قدرتمند بودن غرب
 

 
  ری تهرانشهنکلا ةها در منطقالگوی مفهومی ساختار فضایی اشتغال صنعتی بر اساس زیربخش -7شکل 

 2931خذ: نویسندگان، مم

  هاگیری و پیشنهادنتیجه. 6

هاای صانعتی در حاضر، تحلیل الگوی فااایی توزیاع و تمرکاز فعالیت ةمقالصلی هدف ا

-مختصات جغرافیایی کلاانکیفیت این تغییرات در ارتباط با تهران و تحلیل  شهرینکلا ةمنطق

هاای ه توزیاع فعالیاتدهاد کاها بر اساس ضریب جینی نشان میشهر تهران است. نتایج یافته

-به صورت اتفاقی و کاملا نامتوازن در بین نقاط مختلاف کلاانزیربخش صنعتی   8 صنعتی در

-زیربخش صنعتی به کار گرفته شده نشان مای 08برای  نتایج ،اند. همچنینشهری پراکنده شده

هاای تولیاد زیربخش، ازن قرار گرفته و در مقایسهوها در توزیع نامتدهد که بازهم بیشتر بخش
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تولید مواد و محصاولات  محصولات فلزی فابریکی، محصولات کانی غیرفلزی، فلزات اساسی،

 .انادداشتهها تری نسبت به سایر بخشمتوازن توزیعآلات و تجهیزات شیمیایی و ساخت ماشین

هاای زیاربخش زیاربخش صانعتی، 8کاه در باین  دهدنیز نشان میشاخص هرفیندال  ةمحاسب

طاور بخاش ها دارند. همینبخشتری نسبت به سایر زیرساخت و مواد اولیه پراکندگی متوازن

 ةمنطقاتجمع و تراکم این بخاش در  ۀدهندخدماتی و مالی با بالاترین شاخص هرفیندال نشان 

هاای زیاربخش صانعتی، شااخص هرفینادال در بخاش 08کلانشهری تهران است. بر اسااس 

( قارار 2تولید انرژی و تولید محصولات توتون و تنباکو در حداکثر مقدار خود )عدد  کامپیوتر،

هاای تولیاد اما در زیر بخاش ؛زیربخش تمرکز کامل وجود دارد 9دارد. بدین معنی که در این 

آلاات و موادغاذایی بیشاترین توزیاع ماشاین محصولات چوبی، محصولات فلزی و غیر فلزی،

این امر نشان از توزیع و تجمع از نوع متوسط در ؛ شودها دیده میمتوازن نسبت به سایر بخش

صنعتی نشاان داد زیربخش  8نتایج شاخص موران جهانی برای  شهری تهران است.کلان ةمنطق

 شهری تهاران دارای الگاوی فااایی پراکناده هساتند وکلان ةمنطقهای صنعتی زیربخش ةهم

نیسات. بار  مشاهدههای صنعتی قابل شهری تهران در زیربخشای در منطقه کلانالگوی خوشه

شاهری تهاران کلاان ةمنطقااولیه بیشترین پراکندگی در سطح  در بخش مواد ،اساس این روش

 08بار اسااس  .پراکندگی متعلق یه بخاش خادماتی و ماالی اسات ةدرجکمترین  .وجود دارد

های محصولات کاغذی، چوبی، لاساتیک و پلاساتیک و سااخت زیربخش صنعتی در زیربخش

کاه نشاان از تولیاد ایان  داردهای نفتی پراکندگی قابل توجهی وجود فلزات اساسی و فراورده

بخش تجهیازات اماا در زیار ؛شاهری تهاران داردمحصولات به صورت پراکنده در منطقه کلان

آلاات حساابداری بازیافت، ماشین منسوجات، ابزار پزشکی، محصولات شیمیایی، ،حمل و نقل

تاون و تولید محصولات تو ،همچنین .به صورت الگوی پراکنده بوده است های برقیو دستگاه

ات مهندسای، تولیاد انارژی و خادم های حمال و نقال، معاادن،تنباکو، کیف و کفش، فعالیت

 .مرکزی و یا چند مرکزی قرا دارندهای کامپیوتری در الکوی تکفعالیت

 ةمنطقافعاالیتی -الگاوی فااایی کاهتوان باه ایان نتیجاه رساید بالا میهای نتایج یافتهاز 

هاا در کزی پیاروی کارده در صاورتی کاه توزیاع فعالیتمرشهری تهران از الگاوی تاککلان

ایان الگوهاای اتفااقی و یاا  شاود.اتفاقی بیشاتر مشااهده میهای صنعت به صورت زیربخش



 021                   ...            های تیفعال عیاستقرار نیاو فاا و توز یالگو لیتحل                انزدهم               ل شسا

 

ها ها و سیاستهای صنعتی از سراسیمه بودن برنامهاصطلاحا بدون الگو بودن توزیع زیر بخش

ی هااتوزیاع فااایی فعالیت ،چناینهم های صانعتی حکایات دارد.یابی فعالیتمکانة زمیندر 

مرکزی در تاک یالگاوبا این وجاود،  گرایش دارد.پراکندگی  سویو به  بوده نامتوازنصنعتی 

هاای صانعتی را هایی از تمرکززدایی فعالیتحالت نشت به پایین قرار دارد به طوری که نشانه

آبااد و احمادآباد مانناد قادس، چهاردانگاه، ری،ملاارد ،شاریف شهر تهاران ةحومتوان در می

هاای متفااوتی هواروهر کداو دارای الگاو و نیا صنعتیهای شزیربخبه طورکلی، . مشاهده کرد

 1با توجه باه شاکل  ،با این حالاند. شکل دادهشهری را کلان ةقهستند که ساختار صنعتی منط

غربای ولای در بخاش  ؛را مشاهده کاردتوان دو کریدور اصلی شرقی و غربی به طور کلی می

انرژی و بازیافت، مناابع اولیاه و شامل صنایع ساخت،  و بیشترتر بوده تمرکز مراکز بسیار بیش

، مانناد مرکاز شاهرشهر تهران نیز مراکز وابساته باه  ةبلافصل ۀشود. در محدودحمل و نقل می

 اند. های مالی، فناوری، درمانی و حمل و نقل استقرار یافتهبخش

و کاانون هاای  مراکاز صانعتی این تقویت اقدامات مختلفی جهت توان می در این شرایط،

آن شناساایی  ةلازماکاه  انجااو دادای الگوی چندمرکزی و شبکه برای تقویتدیگر در منطقه، 

های صنعتی در بخش صنعت است. باه هماین علات زیرمراکز دارای قابلیت و ظرفیت فعالیت

ریزی و مدیریتی ضاروری یستم برنامهساختار چندمرکزی در س گیریشکلمدون جهت  ةبرنام

هاای صانعتی و نداشاتن الگاوی توزیاع در اکثار پراکنادگی زیربخش ،همچنین .شودتلقی می

خاارج کاردن صانایع باه  های صنعتی اسات.توزیع نامناسب زیربخش ی برایها هشداربخش

قتصااد فاااا نقطااه ضاعفی اساات کااه در مادون باارای اة بیارون از شااهر تهاران باادون برناماا

-برناماه ،بعادیتکنگرش بخشی و  شود.شهری تهران مشاهده میکلان ةمنطقهای ریزیرنامهب

مکاانی هاای هامگیصرفهوری و بیرا با اختلال مواجه ساخته که کاهش بهرهفاا ریزی برای 

-ای باه شاکلشود نگرش خوشه، توصیه می. از این روشودمحصول این نگرش محسوب می

کلان شاهری تهاران از یاک  ةمنطقهای مکانی ی برای استفاده از مزیتهای صنعتگیری فعالیت

ریازان منطقاه قارار طرف و تقویت چندمرکزیتی از طرف دیگر در دستور کار مقامات و برنامه

 .بگیرد
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