
 

 

 

 

 

 

 شهری تهران افزايی اقتصادی در منطقه کالن های هم های فضايی تحقق قابليت سياست 
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 نوع مقاله: پژوهشي

 28/08/1400پذيرش:   15/02/1400دريافت: 

های اقتصادی با مبنا قرار دادن اقتصاد فضها و گيری مطلوب از قابليتبهرهافزايي اقتصادی به دنبال  های همسياست  چكيده:

های شهری و ساختار توليد جهت دستيابي به انسجام کهارکردی بها محوريهت دانهش و کمك به ايجاد سيستم بهينه از نظام

هش حاضر با انتخهاب منطقهه های مغفول مانده است. از اين رو، پژوگذارینوآوری است. بررسي اين مفهوم در عمده سياست

های فضهايي آن اسهت. افزايي اقتصادی و تدقيق سياستشهری تهران که قل  اقتصادی کشور است، به دنبال تبيين همکالن

ههای پهانزده ههزار افزايي اقتصهادی براسهاس دادههای هم)آميخته( است. در بخش کمي شاخب  روش اين پژوهش، ترکيبي

افزايهي ههای هما، روابط کااليي و پيوندها جرياني، محاسبه شهد. در بخهش کيفهي، سياسهتهآني  ابيمكانکارگاه صنعتي و  

ههای پهژوهش تبيهين گرديهد. نتهايج های سيستم با استفاده از نظر کارشناسي و تحليهل شهاخباقتصادی با رويكرد پويايي

های اقتصهادی گهرايش بهه و از نظر تمرکز بنگاهشدن  شهری تهران به سمت تخصصيدهد که منطقه کالنپژوهش نشان مي

گيری مراکز کوچك ای شدن دارند. شكلهای اقتصادی گرايش به سمت انباشت فضايي و خوشهواگرايي دارد. همچنين بنگاه

باشد. همچنين وجود صناي  باالدستي بها قهدرت ايجهاد پيونهدهای پسهين و افزايي اقتصادی ميهای همکارکردی، از قابليت

های باال به پايين و کمبود فرفيهت کارگيری سياستهبهای منطقه است. هرچند  های ارزش، از ديگر قابليتهيشين و زنجيرپ 

ههای گونهاگون، توان بيان داشت کهه مزيهتها بوده است. در نهايت ميتحقق سياستی در عدممؤثرو ضخامت نهادی، عامل 

ای و اقتصهادی و ايجهاد مراکهز تخصصهي، خوشهه -افزايي فضهاييمنطقه جهت همهای انباشتگي و تنوع کارکردی، از قابليت

ههای های توليدی در سطح خرد، از سياستای ميان مراکز شهری در سطح کالن و ميان بنگاهحمايت از کنش متقابل شبكه

 افزايي اقتصادی است. اصلي ايجاد هم

 شهری تهراناقتصادی، منطقه کالن  -ي فضاييافزايها، همهای فضايي، قابليتسياستواژگان کليدي:  
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 فصلنامه علمي 
 اقتصاد و مديريت شهري
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 مقدمه  -1

های ای با توجه به نظامهای توسعه منطقهاستراتژی

اقتصاد و سياسي دنيا دچار تغيير و تحوالت اساسي شهده 

های گذشته تمرکز مباحث است. به عبارت ديگر، در دهه

 90ای متكي بر مزيت نسبي بود اما در دههه  رشد منطقه

پهذيری، تمرکهز بهر مباحث رقابهت  شدنمطرحميالدی با  

های توسهعه قهرار های رقابتي، در اولويت استراتژیمزيت

(. مزيهت رقهابتي (Stimson et al., 2006گرفته اسهت 

ههای گيهری از قابليهتتمرکز بر مباحثي  همچهون بههره

ي بر نهوآوری و خالقيهت های پيشران توسعه و متكبخش

و  هاليپتانسهههگيهههری از تمهههامي رو بههههرهبهههود. ازايهههن

تهرين مبحهث بهرای های منطقه بهه عنهوان مههمفرفيت

زا ههای رشهد درونتوسعه قرار گرفت که در قال  نظريهه

چنههين مبههاحثي جهههت  دنبههالتبيههين اسههت. بههه قابههل

همكارانه در ای، مزيت زای منطقهگيری از توان درونبهره

 & Toutakhaneادبيههات جهههاني مطههرح گرديههد )

Mofareh, 2016 بهر همكهاری و همهاهنگي  ديتأک( که

بهر رشهد و توسهعه اقتصهادی   مهؤثرميان تمام بهازيگران  

افزايهي وارد مباحهث منطقه داشهت. از ايهن رهيافهت، هم

افزايي به شهرايطي مفهوم هم  ای شده است.توسعه منطقه

آن اثرات دو يا چند ساختار يها کهارکرد اشاره دارد که در 

هم پيوسته بيشتر از مجموع اثهرات تهك تهك همكار و به

افزايهي اجزا و کارکردها به تنهايي است. افزون بهر آن، هم

تههوان ارتقههای عملكههرد يههك شههبكه از طريههق را مههي

هههای اثههربخش و کارآمههد در نظههر گرفههت بههرهمكنش

(Meijers, 2005)  .  بههه پيونههد يهها  افزايههيهمدر واقهه

برهمكنش يا اثرات متقابل دو يا چند بهازيگر اشهاره دارد 

(Brouder & Yuan, 2013  .)افهزا در زمينه توسعه ههم

بههه عنههوان همكههاری، تعامههل و  افزايههيهمای، منطقههه

هها تعريهف ها از مزايای بهرهمكنشمندی زيرسيستمبهره

بهه دنبهال   افزايي در سطح منطقهشود. به عبارتي، هممي

گيری رابطه عمودی و عالوه بر شكل  هيدوسوايجاد رابطه  

در اقتصهاد   مؤثربه دنبال رابطه افقي ميان تمام بازيگران  

منطقههه از سههطح خههرد )بنگههاه( تهها سههطح کههالن  يعنههي 

 شهری است. شهرهای مناطق کالن
ای، های گوناگوني مباحث توسعه منطقهدر پژوهش

بررسهي قهرار گرفتهه اسهت.   های مختلفي مورداز ديدگاه

ای بينههي رشههد منطقههههههای پههيشگيههری از روشبهههره

(Capello et al., 2017  ،)ای همگرايي در توسعه منطقه

(Borozan, 2017 & Li & Fang, 2018  ،) مسير رشد

سهرمايه (،  Webber et al., 2018)ای و توسهعه منطقهه

فضای بهاز تجهاری (،  Marrocu & Paci, 2013)انساني 

(Bermejo Carbonell & Werner, 2018  ،) نيهروی

 استراتژی قط  رشد( و  Crociata et al., 2018)خالق 

(Ke & Feser, 2010  ،) همگههي بههه دنبههال توسههعه

انهد. از سهوی ای بهودهاقتصادی به ويژه در مقياس منطقه

اقتصهادی، افهزايش   شهدنيجهانديگر با پيدايش مفاهيم  

سهرمايه و نيهروی کهار، گهذار از اقتصهاد تجارت، تحهرك  

کااليي به اقتصهاد اطالعهاتي و خهدماتي، تغييهر مقيهاس 

هها منطقهه  -ها بهه شههرهاملت  -گذاری از دولتسياست

(De Goei et al., 2010 منجهر بهه اهميهت منهاطق ،)

شهری و تبديل شدن اين مناطق به عنوان مقياسهي کالن

نه اقتصادی گرديهد. در زمي  ژهيوبهها  گذاریبرای سياست

ههای توسهعه ها به سياسهتاز سوی ديگر بررسي رهيافت

و   همواره به سه واژه کليدی شهامل همهاهنگي، همكهاری

ههها )نهههاد برتههر، دارد. ايههن رهيافههت ديههتأک يههاریهههم

محهور(، و مكهان  محوراجتماعمحور، توزي  مجدد،  انباشت

به دنبال ايجاد يكپارچگي کارکردی و انسجام سهرزميني 

و مناطق پيشرو بهوده اسهت   برخوردارميان مناطق کمتر  

(McCann & Rodríguez-Pose, 2011 اما ارزيهابي .)

هها و ريهزیافزايي در برنامههای از منظر همتوسعه منطقه

ای مغفول مانده است. هرچنهد های منطقهگذاریسياست

ها با توجهه بهه محور و پيگيری اين سياستمكان  رهيافت

پذيری و دربرگيرندگي اجتمهاعي بر کارايي و رقابت  ديتأک

افزايهي اقتصهادی گرديهد. بهه تواند موجه  ايجهاد هممي

افزايهي اقتصهادی در ههر توان بيان داشهت همعبارتي مي

ی شهدت و ضهعف اسهت. اافتهد امها دارسطحي اتفاق مي
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مطرح شدن اين مفهوم در علم اقتصاد به دههه هفتهاد بها 

ههای اقتصهادی ی در مورد سيستمنگرندهيآمطرح شدن  

  شروع شده و تاکنون هفهت مرحلهه را طهي کهرده اسهت

(Stan, 2017  .)ای، افههزا منطقهههدر زمينههه توسههعه هههم

منههدی بههه عنههوان همكههاری و تعامههل و بهههره افزايههيهم

شهود. هها تعريهف مهيمكنشها از مزايای بهرهزيرسيستم

افزايههي را در زمينههه هههای مختلفههي، مفهههوم همپههژوهش

 ;Meijers, 2005, 2007)ی چنهدمرکزتوسعه منهاطق 

Cowell, 2010  ،) اکوسيستم و انهرژی(Jopke et al., 

سيستم (،  Postigo, 2011)های اجتماعي  تئوری(،  2015

-Leydesdorff & Porto)ای نههوآوری ملههي و منطقههه

Gomez, 2019  ،)ای رشد منطقهه(Liu et al., 2019  ،)

 ;Zheng et al., 2019)ههای اقتصهادی توسهعه بنگهاه

Chen et al., 2021  )انهد. امها آنچهه مهورد به کهار بهرده

ارزيابي قرار نگرفتهه اسهت بهه کهارگيری ايهن مفههوم در 

شههری در منهاطق کالن  ژهيوبههزمينه توسعه اقتصهادی  

تهوازن، توسهعه کهه هنهوز درگيهر عهدمکشورهای درحال

فقدان يكپارچگي، انسهجام کهارکردی و توزيه  نهامتوازن 

 ها هستند.فعاليت

ط  اقتصادی شهری تهران به عنوان قمنطقه کالن

های بااليي بهرای توسهعه و فرفيت  هاکشور دارای قابليت

درصد از جمعيت کشور،  20تمرکز حدود   ،اقتصادی است

درصدی از توليد ناخالب داخلي کشهور، توليهد   27سهم  

درصهد در  38در بخش صهنعت و   افزودهارزشدرصد    24

بخههش خههدمات در کههل کشههور و افههزون بههر آن، تمرکههز 

کارگاه صنعتي کهه از ميهان آنهها حهدود پانصهد   15126

بهراين، کارگاه با سطح فناوری خيلي باال قرار دارد. عهالوه

در ايهن   انيهبندانشههای  درصهدی از شهرکت  60تمرکز  

ههای دهنهده قابليهتمنطقه صورت گرفته است که نشان

شهری بهرای تبهديل شهدن بهه اين منطقه کالن  رينظيب

لوکوموتيو توسعه اقتصادی نسبت به ساير مناطق کشهور 

وری، گهذاری موجه  کهاهش بههرهاست اما روند سياست

شهری تهران پذيری و کارايي اقتصادی منطقه کالنرقابت

گهذاری صهورت گرفتهه در شده است. به عبارتي، سياست

بهر   ديهتأکبها رويكهرد بهاال بهه پهايين،    عمهدتاًاين زمينه  

ي بهه اقتصهاد فضها در توجهکمهای طرف عرضه،  سياست

، ههای اقتصهادیي بنگهاهابيمكانهای اقتصادی و  سياست

سهو بهودن عهامالن اقتصهادی و فرفيهت تعادل و همعدم

شهری تهران با نهادی، موج  شده است که منطقه کالن

فقههدان انسههجام و هههای گونههاگوني  از جملههه چههالش

هههای يكپههارچگي کههارکردی، توزيهه  نههامتوازن فعاليههت

وری نههه چنههدان مطلههوب از انباشههت اقتصههادی، بهههره

هههای صههنعتي، پيامههدهای گونههاگون اقتصههادی، بنگههاه

زيستي، عملكرد نه چندان مطلهوبي در اجتماعي و محيط

های اقتصادی داشته باشهد. بهه عبهارتي مقايسه با قابليت

درصهد از   32ی از  برخهوردارهری تهران با  شمنطقه کالن

درصهدی ايهن  30های صنعتي و سهم اشتغال سهم بنگاه

به طور متوسط   1398تا    1379ها در کشور از سال  بنگاه

اين بخهش را در اقتصهاد   افزودهارزشدرصد از    25حدود  

تواند خهروج ملي توليد کرده است. داليل اين موضوع مي

شهری، توليد کهاال بها سهطح ناز منطقه کال  افزودهارزش

ههای گيهری مطلهوب زنجيهرهشهكلوری پايين يا عدمآفر

چنهدان باشد. از سهوی ديگهر، توسهعه نهه  نيتأمارزش و  

های توليدی و های توليدی به صورت خوشهمطلوب بنگاه

گيهری مطلهوب شهبكه در درون و بهرون ايهن عدم شكل

ر ايهن تواند يكي از عوامهل مههم دهای اقتصادی ميبنگاه

ها و توجه به مباحث زمينه باشد. بنابراين تدقيق سياست

گههذاری موجهه  ارتقههای عملكههرد افزايههي در سياسههتهم

رو، پژوهش حاضهر بها رويكهرد اقتصادی خواهد شد. ازاين

شههری تههران، بهه تحليلي اقتصاد فضها در منطقهه کالن

ههای های اقتصادی و تدقيق سياستدنبال ارزيابي قابليت

افزايههي شهههری تهههران جهههت همفضههايي منطقههه کالن

های کليدی اين پهژوهش اقتصادی است. بنابراين پرسش

 عبارتند از:

شههری تههران جههت ههای منطقهه کالنقابليت  -

 اقتصادی چيست؟  -افزايي فضاييهم

منظور بههه ييفضهها يهههای سههاماندهسياسههت -

 کدامند؟ یشهردر منطقه کالن  یافزايي اقتصادهم

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 iu

ea
m

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             3 / 26

https://iueam.ir/article-1-1868-en.html


 1401 بهار ،هشتموسي شماره /شهری مديريت  و ههههههههههههههههههههه اقتصادههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه   90

 

 يشينه پژوهشپ  -2

 هاي خارجيالف( پژوهش

شهههر  286( در بررسههي 2014و همكههاران ) 1کههي

انباشههتي ميههان افزايهي و هههمچهين در زمينههه ميههزان هم

ها، به اين نتيجهه ای و کارخانههای توليدی واسطهشرکت

های توليهد بهه سهمت ها و بنگاهدست يافتند که کارخانه

مواد واسطه و خدمات   دکنندهيتولهای  شهرهای با شرکت

های خدماتي و توليد گرايش دارند و اين امر برای شرکت

ههای نيز بدين گونه بهوده اسهت. انباشهت فضهايي بنگهاه

خدماتي و توليدی موج  ايجاد سرريز دروني صهناي  در 

 شهرهای پيرامون شده است. 

ای ( توسعه همكارانه منطقه2019) و همكاران 2يي

و درجهه پيوسهتگي ميهان شههرهای را تأکيد بهر ارتبهاط 

دانند. اين پژوهش بها مطالعهه دلتهای رودخانهه يانه  مي

ي اقتصادی اسهت. بررسهي يافزابه دنبال توسعه هم  3تسه

های سههم مكهاني و ضهري  اين منطقه براساس شاخب

دهد که شهرها بها سهطح تشابه ساختار صنعتي نشان مي

صهناي    باالی توسعه اقتصادی موج  ايجاد مزيهت بهرای

شهود  ايهن در حهالي اسهت کهه توليدی و خهدماتي مهي

شهرهايي با سطح نسبتاً پهايين توسهعه اقتصهادی مزيهت 

 کنند.  برای صناي  مادر ايجاد مي

( در پژوهشي بها عنهوان 2019)  4ليدزدروف و گومز

افزايهي موردانتظهار در سيسهتم نهوآوری گيری هم»اندازه

افزايهي در تهأثير هم  ای اسپانيا«، به بررسهيملي و منطقه

سه سطح جغرافيايي، تكنولوژيكي و سازماني در سهاختار 

دهد که سيستم نوآوری اسپانيا پرداختند. نتايج نشان مي

سيستم نوآورانه اسهپانيا بهه صهورت گسهترده تمايهل بهه 

ای شدن بها تمرکز و گرايش به سمت سيستم منطقهعدم

  شهری دارد.ايفای نقش مهم و قوی مناطق کالن

 
1- Ke 

2- Ye 

3- Yangtze River Delta 

4- Leydesdorff & Porto-Gomez 

( در پژوهش خود به تأثير 2019و همكاران )  5ژن 

ای در صناي  بها افزايي اقتصادی منطقهعوامل مؤثر بر هم

استان طي بهازده   28ها برای  اند. دادهفناوری باال پرداخته

آوری شهده اسهت. از لحهاظ جمه   2016تا    2004زماني  

اين پژوهش بهه تبيهين رابطهه انتشهار صهنعتي و   ،نظری

ای عوامل جرياني )تحرك( برای توسعه هماهن  منطقهه

پرداخته است. نتايج نشان دادند رابطهه معنهاداری ميهان 

آنها وجود دارد اما جريان سهرمايه بيشهترين تهأثير را در 

اين زمينه دارد. افزون بر آن، اين پژوهش عوامل جريهاني 

 دهد.عه صنعت با تكنولوژی باال پيوند ميدانش را به توس

( در پژوهشههي بهها عنههوان 2020) 6منهه  وانهه  و

پايدار اقتصادی شهری چين در زمينهه   يافزاي»توسعه هم

افزايي در سيستم توسعه های صنعتي«، به بحث همصرفه

افهزا اند. به باور اين دو نگارنده توسعه ههمشهری پرداخته

رای توسههعه پايههدار اقتصههاد بههه عنههوان پايههه و ابههزاری بهه

 ،افزايهيسهنجش هم  ای است. ابزار پهژوهش بهرایمنطقه

سهتانده و تأکيهد بهر تحليهل  -گيهری از ئئهوری دادهبهره

های زمهاني و مكهاني شبكه اجتماعي برای ارزيابي ويژگي

افهزا چهين بهوده اسهت. يافتهه از الگهو توسهعه ههمتكامل

توسهعه فضهايي شهبكه دهد که الگوی  مطالعات نشان مي

پيرامون به مدل   -شهری چين گرايش از مدل مدل مرکز

 -2015ای در شهرهای شرقي و مرکزی طهي دوره  شبكه

افزا که اين امر بيانگر توسعه شبكه هم  داشته است  2005

 در شهرهای چين است. 

بههها ( در پژوهشهههي 2021و همكهههاران ) 7چهههن

ههها و قابليههتای، افزايههي صههنعتي منطقهههعنههوان »هههم

زيسههتي«، همكههاری مسههيرهای عبههور از چههالش محههيط

ای و توسههعه مشههترك را بههه عنههوان اسههتراتژی منطقههه

ای بيهان کردنهد. در متداول برای توسهعه پايهدار منطقهه

ای در افزايهي صهنعتي منطقههاين پهژوهش مزايهای ههم

زمينههه رشههد اقتصههادی، اسههتفاده بهينههه از انههرژی و 

بنههای ورود بههه بحههث  کههاهش مصههرف بههه عنههوان سههن
 

5- Zheng 

6- Wang and Meng 

7- Chen 
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ای اشههاره دارد. در صههناي  منطقههه يههيافزاتوسههعه هههم

ايههن پههژوهش از مههدل جاذبههه فضههايي، سهههم مكههاني، 

، ضههري  تشههابه 1ای کههروگمنشههاخب تقسههيم منطقههه

ساختار صهنعتي، تحليهل سهير زمهاني و تحليهل سهناريو 

استفاده شده اسهت. نتهايج پهژوهش در شههرهای مهورد 

افزايههي اقتصههادی دهههد کههه هههممطالعههه نشههان مههي

توانههد از طريههق بخههش درون صههنعتي و زنجيههره مههي

 ،افزايهيصنعتي تحقق يابهد. همچنهين تحهت مهدل ههم

درصهد رشهد   21/35تواننهد  مهي  2025شهرها تها سهال  

درصهههد کهههاهش مصهههرف انهههرژی  85/32اقتصهههادی و 

ی اافزايهي صهنعتي منطقههداشته باشهند. از ايهن رو، ههم

ههای رشهد اقتصهادی را قابليهت  نه تنهها زمينهه تحهرك

کنهد، بلكهه بهه عنهوان قهابليتي بهرای ارتقهای فراهم مي

ههههای ای بهههرای عبهههور از چهههالشتوسهههعه منطقهههه

 باشد.زيستي نيز ميمحيط

 هاي داخليب( پژوهش

افزايههي ( بحههث هههم1399ايههزدی و همكههاران )

نهادی را در بازآفريني شهری ارزيابي کردند. در واق  ميان

افزايههي معتقدنههد در سيسههتم مههديريت شهههری، همآنههها 

شهود. عنوان رويكهردی بهرای همهاهنگي شهناخته مهيبه

شبكه   های کالندهد شاخبنتيجه مطالعه آنها نشان مي

رساني افزايي  شامل مشارکت، اعتماد و اطالعاز منظر هم

در منطقه هشت شيراز دارای مشكالت فراوانهي اسهت. از 

مهؤثر بهين نهادههای بهازآفريني   اين رو، ايجاد مشهارکت

 رساني و اعتماد است. نيازمند بهبود سازوکارهای اطالع

( در پژوهشهي 1393زبردست و شهابي شههميری )

افزايههي در منههاطق شهههری هههای هههمبههه توسههعه قابليههت

چندمرکزی مازنهدران پرداختنهد. نتهايج پهژوهش نشهان 

گيهری روابهط و بنهای الزم بهرای شهكلدهد که سن مي

وندهای افقي در منطقه فراهم شده است. اين پهژوهش پي

دهي برای ايجاد هماهنگي ميهان به عامل فرفيت سازمان

ثر در توسعه اين منطقهه اشهاره دارد. بررسهي ؤبازيگران م

گرايهي نقش اقتصادی شهرها نيز بيانگر توسهعه تخصهب

 
1- Krugman 

گری ميان شهرها را تواند زمينه مكملمحلي است که مي

ای نمايههد. از ايههن رو توسههعه سههاختار شههبكهايجههاد 

افزايههي اقتصههادی مههؤثر چنههدمرکزی را بههرای ايجههاد هههم

 د.  ندانمي

 

 مباني نظري   -3

گری به دسهت از طريق همكاری و مكمل  افزاييهم

ها برای ايجهاد آيد و نيازمند سطح بااليي از برهمكنشمي

ای الزم برای جبهران وابسهتگي متقابهل همبستگي شبكه

ای بههه همكههاری افزايههي منطقهههباشههد. از ايههن رو هميمهه

کهنش اشهاره دارد تداوم برهم  و  ای، ارتباط نزديكمنطقه

(Meijers, 2005, 2007,2016از اين رو هم .) افزايي از

افزايي افقي، نتيجه همكهاری شود  همدو طريق ايجاد مي

ميان بازيگران اقتصادی در سطح منطقه است کهه منجهر 

های ناشي از مقياس و بهه عبهارتي، اثهرات وييجبه صرفه

گههردد. از سههوی ديگههر، ای مههياقتصههادی مثبههت شههبكه

ناشهي از اثهرات  افهزودهارزشافزايي عمودی در نتيجه هم

رو گرايههي اسههت. ازايههنتخصههباقتصههاد انباشههت يهها 

افزايهي عمهودی اسهت. کليهدی هم  سميمكانگری،  مكمل

  يبازتوزگرايي،  افزايي عمودی ناشي از فرايند تخصبهم

هها در ميهان بهازيگران شهبكه بهر اسهاس مناب  و فعاليت

هاست. به طور ها و پتانسيلهای نسبي و شايستگيمزيت

اقتصههاد منههاطق  ،سههه روشطريههق افزايههي از کلههي هم

نخست از طريهق   دهد:قرار مي  تأثيرشهری را تحت  کالن

افزايهي عمهودی اسهت. دوم، گری که مربوط به هممكمل

افزايهي افقهي اسهت کهه نتيجهه همكاری يا به عبارتي هم

های هميارانه اسهت. سهوم، اثهرات اقتصاد مقياس و تالش

اقتصادی مثبت ترکيبهي اسهت کهه در نتيجهه دو عامهل 

گری و همكهاری در يهك شهبكه اشاره شده  يعني مكمل

افزايي را در يهك شهبكه افتد. اين سه عامل، هماتفاق مي

 (.Cowell, 2010)دهند  معين تشكيل مي

افزايههي مطلههق در تههوان همهههر تعههاملي را نمههي

افزايههي تهوان همنظهر گرفهت و بهرای درك بهتههر آن مهي

ی کههرد. عههالوه بههر ايههن بنددسههتهرا از ضههعيف تهها قههوی 
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 مهؤثرافزايهي نيازمنهد بررسهي عوامهل  تبيين مفههوم هم

افزايهي اسهت. بهه عبهارتي نيازمنهد پيگيهری بر ايجاد هم

هههای فضههايي هسههتيم کههه کمههك شههاياني بههه سياسههت

شهههری افزايههي اقتصههادی در منطقههه کالنايجههاد هم

افزايههي نمايههد. از ايههن رو جهههت تحليههل مكانيسههم هم

دنبهال تحليهل  نيازمند بررسي نظريهاتي هسهتيم کهه بهه

اقتصههاد فضهها از منظههر صههرفه انباشههت و شههبكه هسههتند 

(Johansson & Quigley, 2004 از سهههوی ديگهههر .)

های برآمهده از ايهن نظريهات نيهز مهورد بررسهي سياست

 گيرد.  قرار مي

جغرافيای اقتصادی جديد با توجه بهه نقهش عامهل 

های ناشي افزايي را در صرفهانباشت و مجاورت، عامل هم

کند. مفاهيمي  همچون انباشت، وجو ميمقياس جستاز  

ی گونهاگون هاسهميمكانگرايي، از طريق  تمرکز و تخصب

هههای اقتصههادی افزايههي ميههان بنگههاهموجهه  ايجههاد هم

معتقد بود که بهه محها اينكهه يهك   1شوند. مارشالمي

مكاني صنعتي در جايي قرار گيرد، مزايای اقتصادی از هم

ها در آن صنعت ناشهي از اسهتخر محلهي از دانهش، بنگاه

و روابههط  شههدهيتخصص ،کننههدگانعرضههه , نيههروی کههار

های محلي يا مارشالي شهناخته پيشين و پسين که صرفه

اين بود که   2و پورتر  گردد. ايده مارشالشود، ايجاد ميمي

ههای و دانهش سرريز دانش محدود به جغرافيهای خوشهه

ههای در بين صنعتي به صورت انحصاری در اختيار بنگهاه

(. Potter & Watts, 2011)گيرد های قرار ميدرون خوشه

بها مفهاهيمي   انيهگراتكاملهرچند ايهن ديهدگاه توسهط  

مورد نقد قرار گرفهت   چرخه عمر صنعت  كرديروهمچون  

فصهل   ر،و با مطرح شدن مفهوم جداشوندگي از بنگاه ماد

جديدی در ادبيات خوشه شكل گرفت. به عبارتي ديدگاه 

گيهری و تكامهل خوشهه را نخسهت، تكاملي، رونهد شهكل

دانهد. ايهن بهدين معنهي ای ميوابستگي به مسير منطقه

است که شرايط اوليه برای تشكيل خوشه وجهود صهناي  

رتبطههي اسههت کههه بههه عنههوان منبهه  بههالقوه در اختيههار م

 
1- Marshall 

2- Porter 

گيرد که ايهن کارآفرينهان بهه کارآفرينان باتجربه قرار مي

ههای اقتصهادی هسهتند. دوم، دنبال ايجاد نسل اول بنگاه

های محلي بهه وجود صرفهپيدايش خوشه را حتي با عدم

های دليل فرايند تكاملي بنگاه در فرايند جداشدگي بنگاه

 & Boschmaدانههد )بنگههاه مههادر ممكههن مههيجديههد از 

Frenken, 2011.) 3از سههوی ديگههر ديههدگاه جيكههوب 

ههای يي در قاله  صهرفهگراتنوع( با مطرح کردن  1969)

محلي و شههری بهر نظريهه جغرافيهای اقتصهادی جديهد 

بر نقش   ديتأکبوده است. جغرافيای اقتصادی با    گذارتأثير

را بهه   افتهيتوسهعهمجاورت، خصيصه اول و دوم منهاطق  

دليل شرايط اوليه مطلوب برای انباشت، از طريهق بهازده 

فزاينده نسبت به مقياس و بهازخورد مثبهت کهه موجه  

 باعهثگهردد و ي در منطقهه مهيتيخودتقهوتحقق فرايند  

شهود را از منظهر پيرامهون مهي  -گيری رابطه مرکهزشكل

از   متهأثرحليل کرده است. تداوم انباشهت را  اقتصاد فضا ت

دانهد. بهه ای تجم  مهيو عليت چرخه يتيخودتقوفرايند 

عنهوان طور کلهي ههدف جغرافيهای اقتصهادی جديهد بهه

بهر ای  جغرافيای اقتصادی، توضيح تمايز اقتصهاد منطقهه

 & Garretsenفضهايي انباشهت اسهت ) اتتهأثير اسهاس

Martin, 2010 با نقد ساير جغرافيهدانان  ديدگاه(. اما اين

ي بههه مفههاهيمي فرهنگههي، تههوجهيباقتصههادی بههه دليههل 

 ,.Hassink et alارتباطي، نهادی و تكاملي مواجهه شهد )

(. جغرافيههای اقتصههادی تكههاملي، رويكههرد پويههای 2019

کند کهه در آن فراينهدها بهه وسهيله روشني را مطرح مي

اقتصهادی، انداز اقتصهادی، سهازمان فضهايي توليهد  چشم

شههود زمههان دگرگههون مههي گههذر درتوزيهه  و مصههرف، 

(Boschma & Martin, 2010 فراينههدهای پيههدايش و .)

 تهوأمها و همچنين نوآوری و تكامل  ها و بخشزوال بنگاه

هها، در مرکهز پهژوهش جغرافيهای بنگهاه  4يا هم فرگشت

ی اقتصاد بهه دليهل ادهايبنريزاقتصادی تكاملي است و بر 

سازماني نسبت به ديگر عوامهل  هایرويهبر اهميت   ديتأک

ای دارد. مفاهيم به کاربرده شده در اين نظريه  توجه ويژه

 
3- Jacobs 

4- Coevolution 
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ي، تنهوع شدگقفلای، مسير وابستگي،  شامل تنوع منطقه

در واقه  پايهه نظهری جغرافيهای .  باشدميوابسته و تنوع  

 2و نئوشهومپيترها  1اقتصاد تكاملي، به نظريهات شهومپيتر

گردد که سهرريز دانهش و تخريه  خهالق را عامهل برمي

اقتصههادی  افزايههيهماصههلي در ايجههاد تجمهه  مكههاني و 

ي شهدگقفلداند. بهه عبهارتي، وابسهتگي بهه مسهير و  مي

دانسهت. از سهوی ای ميدر توسعه منطقهمانعي  نهادی را  

آن بهر رشهد و   تهأثيريي و  گراتنهوعديگر با نقهد ديهدگاه  

ای، ديدگاه تنوع مرتبط را مطرح کرد  ايهن توسعه منطقه

بدين معني است که ههر تنهوعي موجه  سهرريز دانهش 

يي مهرتبط بها سهاختار پايهه گراتنهوعشود و بايد اين نمي

 & Boschmaمنطقههه از نظههر نظههام فعههاليتي باشههد )

Frenken, 2018 .) 

از سوی ديگر ايهن نظريهه بها وارد کهردن مفهاهيم 

ديهدگاه متفهاوتي در مهورد   ،شبكه به جغرافيای اقتصادی

هههای اقتصههادی مطههرح کههرد. ايجههاد شههبكه ميههان بنگههاه

جغرافيای اقتصادی تكاملي، عامهل مجهاورت جغرافيهايي 

افزايي را کافي ندانسهته اسهت و بيهان برای انباشت و هم

 ههاآنيي که بازيگران متفاوت هستند،  آنجادارد که از  مي

ههايي دارنهد کهه دارای گرايش بيشتری به سهمت بنگهاه

هها هنجارهها و ارزش شهناختي(،دانش مشهابه )مجهاورت

مكان يكسان )مجاورت مكاني(، پيونهد   ،)مجاورت نهادی(

ههای )روابط( اجتماعي )مجاورت اجتماعي( يا محهدوديت

 & Breschi) باشهندمهيازماني( سهازماني )مجهاورت سه

Lissoni, 2009) جغرافيههای اقتصههادی نهههادی نيههز بههه .

 بهر اسهاسجغرافيای اقتصادی جديد و تكاملي نقهد دارد. 

های رسمي به ديدگاه جغرافيدانان اقتصادی نهادگرا، مدل

موضه    ،کار گرفته شده در جغرافيهايي اقتصهادی جديهد

گرايي دارند به دليل اينكه عوامهل کيفهي خهاص ضدواق 

گيرند در حالي کهه مي  دهينادمكان )فرهن  و نهادها( را  

ای دارای اهميت هسهتند برای تبيين توسعه منطقه  هاآن

(Gertler, 1997). 

 
1- Schumpeter 

2- Neo-Schumpeterian 

ها موجهههه  پيههههدايش ينهههد ايههههن ديهههدگاهآبر

رويكردهههای سياسههي شههد کههه در ادبيههات توسههعه بههه 

کههه  مطههرح هسههتند غيرفضههاييهههای عنههوان سياسههت

هههای از جغرافيههای اقتصههادی جديههد و سياسههت متههأثر

از ديههدگاه جغرافيههای اقتصههادی  متههأثرمحههور مكههان

هههای غيرفضههايي . در سياسههتاسههتنهههادی و تكههاملي 

بههر مفههاهيمي   ديههتأکفههار  از مباحههث نهههادی بهها 

همچههون افههزايش تههراکم، کههاهش فاصههله اقتصههادی و 

و متنهههافر بههها ايهههن اداری  -کهههاهش تفهههرق سياسهههي

ههها و ههها، سههه راهبههردی نهادههها، زيرسههاختسياسههت

دهنههد کههه هههدف ايههن را پيشههنهاد مههي 3مههداخالت

ههها، دسههتيابي بههه يكپههارچگي اقتصههادی و سياسههت

 Worldکههارايي و همگرايههي در سههطح منطقههه اسههت )

Bank, 2008ههها، رويكههرد (. در مقابههل ايههن سياسههت

هها نقهد ايهن سياسهتگيهرد کهه بها  محور قرار مهيمكان

دانههد. در واقهه  پيگيههری آن را مناسهه  بههرای همههه مههي

شههدن بيشههتر ههها را منجههر بههه قطبههيايههن سياسههت

دانههد. در مقابههل معتقههد اسههت کههه همههه منههاطق مههي

ههههای توسهههعه هسهههتند و سياسهههت ليپتانسهههدارای 

بههه دنبههال کههارايي اقتصههادی و  زمههانهمفضههايي بايههد 

ارتي ايهههن دربرگيرنهههدگي اجتمهههاعي باشهههد. بهههه عبههه

 زادرونهها بهه دنبهال همگرايهي ميهان نيروههای سياست

هههای زا بههرای توسههعه اسههت و بههه نقههش قابليههتو بههرون

محلهههي بهههرای توسهههعه، اسهههتفاده مجهههدد از منهههاب  

 و نخههههورده يهههها درسههههت اسههههتفاده نشههههدهدسههههت

 & McCannدارد ) ديههتأکگرايههي هوشههمند تخصههب

Rodríguez-Pose, 2011.) 

 
3- 3I: Institution, Infrastructure, Intervention 
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هاي افزايي اقتصادي از ديدگاه جغرافياي اقتصادي جديد، نهادي و تكاملي و سياست چارچوب دستيابي به هم -1شكل 

 از جغرافياي اقتصادي  متأثر

 

 روش تحقيق  -4

شههری محدوده موردمطالعه اين مقاله  منطقه کالن

تهران است. اين منطقه شامل استان تهران و کرج اسهت 

ههزار 15126شهرستان تشهكيل شهده اسهت و   22که از  

ي شده است. از ايهن تعهداد ابيمكانکارگاه صنعتي در آن  

 288متوسط و    1631کوچك،    8084خرد،    بنگاه  5123

 17نهين در ايهن منطقهه، بنگاه بهزر  وجهود دارد. همچ

ناحيهه صهنعتي قهرار دارد. بها توجهه   4شهرك صنعتي و  

ههای موجهود بهرای های رسمي و آخرين دادهسرشماری

ههای روند رو به افزايش توسعه بنگهاه  ،های صنعتيکارگاه

ي شناسهيهستآغهاز شهده اسهت.    1375صنعتي از سال  

شناسهي گرايي انتقادی اسهت. روشبر واق پژوهش مبتني

پژوهش آميخته است. پژوهش در پاسخ بهه پرسهش اول، 

های هههای کمههي اسههتفاده کههرده اسههت. شههاخباز روش

گرايي و ای شههدن، تخصههبتمرکههز، انباشههت، خوشههه

افزايهي اسهتفاده های همگرايي جهت سنجش قابليتتنوع

بههره شده است. در پاسخ به پرسش دوم از روش کيفهي  

ههای فضهايي سهتشده اسهت. جههت تحقهق سيا  گرفته

افزايي اقتصهادی از تحليهل سيسهتمي اسهتفاده شهده هم

اسههت. مراحههل تحليههل سيسههتم  شههامل طههرح مسههئله 

سهازی و سهازی، شبيهشناسايي متغيرههای کليهدی مدل

سنجي و اعتبارسنجي و شناسايي الگوهای رفتاری، صحت

 افهزارنرمتحليل حساسيت است کهه بهرای تحليهل آن از  

Vensim شد.   بهره گرفته 

برای بررسهي متغيرهها و اثرگهذاری آن در سيسهتم 

فازی استفاده شده اسهت.   -پويای تحليل از تكنيك دلفي

نفر کارشناس استفاده شهده اسهت   15در اين پژوهش از  

که در زمينه تحليل اقتصاد فضا دارای تأليفات درخهوری 

 -های اين کارشناسان براساس مدل دلفهياند. ديدگاهبوده

شده است. ايهن تكنيهك يهك فراينهد قهوی فازی تحليل  

مبتني بر ساختار ارتباطي گروهي اسهت کهه در مهواردی 

که دانشي ناکامل و نامطمئن در دسترس باشد، با ههدف 

دستيابي بهه اجمهاع گروههي در بهين خبرگهان اسهتفاده 

گردد. بدين ترتي ، پس از گردآوری نظر کارشناسان، مي

عهداد فهازی مثلثهي بهه ادر گام بعدی، متغيرهای کالمي  

اين مرحله، تأييد و غربالگری عوامهل   پس از  تبديل شد و

ايهن کهار از طريهق مقايسهه مقهدار   يا متغيرها انجام شد.

ارزش اکتسابي هر متغير با مقدار آسهتانه انجهام گرديهد. 
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 ،بههدين منظههور مقههادير فههازی مثلثههي نظههرات خبرگههان

سپس به منظور محاسبه ميانگين نظرات و  محاسبه شده  

n  ها محاسبه شد. محاسبه دهنده، ميانگين فازی آنپاسخ

   رای هر يك از عوامل به دست آمد.بعدد فازی  
�̌�𝑖𝑗 = (𝑎𝑖𝑗  , 𝑏𝑖𝑗  , 𝑐𝑖𝑗),  i = 1,2, …, n    j = 1,2, 

…, m 

 

𝑎𝑗 = ∑
𝑎𝑖𝑗

𝑛
      𝑏𝑗 = ∑

𝑏𝑖𝑗

𝑛
    𝑐𝑗 = ∑

𝑐𝑖𝑗

𝑛
 

بهه   jانهديش  به فرد خبهره و    iانديس  در روابط باال  

فهازی گيری اشاره دارد. همچنين مقادير دیعامل تصميم

 دست آمد. هزير ب هشده ميانگين عدد فازی از رابط

𝐶𝑟𝑖𝑠𝑝 =
𝑎 +  𝑏 +  𝑐

3
 

 
 فازي  -يند اجراي تكنيک دلفيافر   -2شكل 

 

شههری، از جهت بررسي جريان کاال در منطقه کالن

 بهره گرفتهه  Geghi  افزارنرمتحليل شبكه و تحليل آن با  

افزايهي بهدين گونهه اسهت: های همشد. توضهيح شهاخب

اسهت  بهه   تيهنهايبای شدن از صهفر تها  شاخب خوشه

عبارتي هرچه مقدار ضري  خوشه به سهمت عهدد بهاالتر 

ای بهودن فعاليهت در سهطح فضها ميل کند بيانگر خوشه

شدن در بازه صهفر و يهك قهرار باشد. شاخب تخصبمي

دارد. هرچه ضري  تخصصي شدن بهه سهمت عهدد يهك 

باشد. شدن منطقه يا صنعت ميميل کند بيانگر تخصصي

ت اسهت. ايهن شهاخب بهه شاخب ديگر پژوهش، انباشه

پهردازد و های اقتصادی در سطح منطقه ميتوازن فعاليت

هرچه مقدار آن به سمت صفر ميهل کنهد، بيهانگر توزيه  

 باشد.متوازن فعاليت مي

 
 فرايند تحليل سيستمي   -3شكل 
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 هاي پژوهش شاخص  -1جدول 

تخصصي 

 شدن صنايع 

𝐺𝑖𝑛𝑖𝑖
𝑐 = (

2

𝑚2𝑐
)̅ ∑ 𝜆𝑖 |𝐶𝑗 − 𝑐̅|𝑚

𝑗=1         𝐶𝑖 =
 𝑠𝑖𝑗

𝑐

𝑠𝑖
𝐶̅        سهم اشتغال   =

1

𝑚
∑ 𝐶𝑖

𝑚
𝑗  ميانگين نرد اشتغال مناطق    

𝜆𝑖:  موقعيت صنعتi  ی  بندرتبه در کل اشتغال در𝐶𝑗 در حالت نزولي     𝑚  :  تعداد

 مناطق 

𝑆𝑖𝑗
𝑐  :  سهم اشتغال در بخشi  در منطقهj  همه مناطق( بر کل اشتغالj)   در بخشi 

ي اخوشه 

 شدن 

Cn = 
∑ ∑ (

𝐲𝐢
𝐧 𝐲𝐣

𝐧

𝐝𝐢𝐣
)𝐦

𝐣=𝟏
𝐦
𝐢=𝟏

∑ ∑ (
𝐲𝐢𝐲𝐣

𝐝𝐢𝐣
)𝐦

𝐢=𝟏
𝐦
𝐢=𝟏

         𝑑𝑖𝑗 yiyj   فاصله ميان مناطق                  = =        

𝑦𝑖   سهم مناطق از اشتغال
𝑛 𝑦𝑗

𝑛           ها اشتغال بخش ها از کل سهم  صنعت بخش

 های صنعتي بخش  = mمناطق              = i,j  و مناطق  

 انباشت
V𝑖 = 

1

𝑦𝑖
  

√∑ (𝑦𝑖𝑗− 𝑦𝑖̅̅ ̅)
2

𝑖

𝑚

1

𝑦𝑗
  

√∑ (𝑦𝑗− 𝑦𝑗̅̅̅̅ )
2

𝑗

𝑚

    𝑦�̅�    هاميانگين اشتغال بخشm = تعداد مناطق  y =   به  

 صنعت  اشتغال نسبت i کل منطقهاشتغال 

ضريب  

تمرکز  

 ع ي صنا

K𝑖  = ∑ |
𝑒𝑚𝑝𝑖𝑗

∑ 𝑒𝑚𝑝𝑖𝑗
𝑛
1

−
∑ 𝑒𝑚𝑝𝑖𝑗

𝑛
𝑗=1,𝑖

∑ ∑ 𝑒𝑚𝑝𝑖𝑗
𝑚
𝑗=1

𝑛
𝑖=1

|𝑛
𝑖=1  

= 𝑒𝑚𝑝𝑖𝑗   ت عنسبت اشتغال صنi  هبه اشتغال منطقj        = ∑ 𝑒𝑚𝑝𝑖𝑗
𝑛
نسبت    1

 به اشتغال کل منطقه  iاشتغال صنعت 

تمرکز  

مبتني بر  

 مزيت نسبي

EGi = 
∑ (𝑠𝑖−𝑥𝑖)2−( 1−∑ 𝑥𝑖

2m
j=1 ).𝐻𝑖

m
j=1

( 1−∑ 𝑥𝑖
2m

j=1 )(1−𝐻𝑖)
 

 سهم اشتغال منطقه است   xiسهم اشتغال صنعت در منطقه و    siجايي که  

صرفه 

ناشي از 

 مقياس

SCALEi = 
∑ 𝐸𝑖𝑗𝑗

∑ 𝑁𝐹𝑖𝑗𝑗
 

E  در اين رابطه بيانگر اشتغال است وNF  بيانگر تعداد بنگاه است 

 ( Franceschi et al., 2009; Kopczewska et al., 2017منبع: )

 

 هاي تحقيقيافته  -5

ها الزم است که تفهاوت قبل از پرداختن به شاخب

شهدن مشهخب ميان سه واژه انباشت، تمرکز و تخصصي

گرايهي گردد. انباشت به دنبال سهنجش ضهري  تخصهب

ای يها بهه عبهارت های صنعتي منطقههسنجش همه توده

صهناي  در منطقهه خهاص ديگر، تمرکز جغرافيايي همهه  

است. تمرکز به دنبال ارزيابي تمرکز صنعتي يك صهنعت 

ی ريگانهدازهدر پهي  شهدنويژه در منطقه است. تخصصي

گرايههي( در منطقههه و گرايههي )يهها تنههوعميههزان تخصههب

چگونگي مهم شدن بخش صنعتي بهرای اقتصهاد منطقهه 

شهدن از توان بيان داشت تخصصيباشد. به عبارتي ميمي

ديههدگاه جغرافيههای اقتصههادی جديههد ناشههي از تمرکههز 

های اقتصادی اسهت. در واقه  ايهن موضهوع بيهانگر بنگاه

های ناشهي از انباشهت و نيروههای مرکزگهرا اسهت. صرفه

شهدن و تمرکهز را دو هرچند گروهي از محققان تخصصي

گرايي، مرحلهه اصهلي از دانند. تخصبروی يك سكه مي

ها، وسط نيروی انساني، بنگاهفرايند استراتژيك است که ت

وری بهاال، افهزايش صناي  و مناطق برای دستيابي به بهره

 شود.پذيری و ارتقای سرعت نوآوری ايجاد ميرقابت

دهههد شههدن صههناي  نشههان مههيبررسههي تخصصههي

که فعاليهت راديهو، تلويزيهون و وسهايل ارتبهاطي، توليهد 

هههای کههامپيوتر و مهندسههي، محصههوالت انههرژی، فعاليههت

وتههون و اسههتخراج معههادن طههي بههازه زمههاني بيسههت ت

شههدن را دارنههد. از سههاله، بيشههترين ميههزان تخصصههي

هها شهدن فعاليهتسوی ديگهر، بررسهي ميهزان تخصصهي

هها شهدن فعاليهتدههد کهه ضهري  تخصصهينشان مهي

کههاهش يافتههه اسههت  ايههن بههدين معنههي اسههت کههه 

هههای اسههتان، گههرايش بههه سههمت تشههابه در شهرسههتان

عتي دارنهد کهه زمينهه را بهرای افهزايش های صهنفعاليت

، سههيزده 1375نمايههد. در سههال افزايههي ايجههاد مههيهم

شههههری بهههه صهههورت کهههد ايسهههيك در منطقهههه کالن

ايههن  1398انههد و در سههال تخصصههي فعاليههت داشههته

کهد ايسهيك کهاهش يافتهه اسهت. يكهي از  8ميهزان بهه 

ههها بههرای سههنجش تمرکههز جغرافيههای ديگههر شههاخب

اسهههت. ايهههن  1و گليسهههرصهههناي ، شهههاخب اليسهههون 

ههای نسهبي و شاخب تمرکز صهناي  را ناشهي از مزيهت

دانههد. بههه عبههارتي ايههن شههاخب سههرريز صههنعتي مههي

از مزيههت  متههأثردهههد کههه تمرکههز صههناي  توضههيح مههي

نسههبي بههوده اسههت. اعههداد ايههن شههاخب بههين منفههي و 

تمرکهز مثبت يك قرار دارنهد. اعهداد منفهي بيهانگر عهدم

ررسهي ايهن شهاخب نشهان شهود. بصناي  شهناخته مهي

 
1- Ellison & Glaese 
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ي، اپتيكههي، ابههزار پزشههكدهههد صههناي  بازيافههت، مههي

دقيق، سهاعت، اسهتخراج سهاير معهادن، انتشهار و چهاپ 

شههههری و تكثيهههر، از تمرکهههز بهههااليي در منطقهههه کالن

تههوان نتيجههه گرفههت هسههتند. از ايههن رو مههي برخههوردار

گيههری از مزيههت کههه عامههل تمرکههز ايههن صههناي  بهههره

صههرفه ناشههي از مقيههاس بههه دليههل . نسههبي بههوده اسههت

وجود تمرکز صناي  در يهك نقطهه خهاص از منطقهه بهه 

کههارگيری ايههن آيههد  از ايههن رو منطههق بهههوجههود مههي

شاخب بدين گونه اسهت کهه وجهود تهداوم تمرکهز، بهه 

 موجه ههای توليهدی بهه يكهديگر  نزديكهي بنگهاهدليل  

گههردد. بههه هههای انباشههت مههيسههرريز دانههش و صههرفه

هههای ناشههي از عبههارتي ايههن عوامههل، موجهه  صههرفه

هههای ناشههي از انباشههت از شههود. صههرفهانباشههت مههي

گههذاری، انطبههاق و يههادگيری اسههت. طريههق اشههتراك

ی  شهههامل اشهههتراك گهههذاراشهههتركههههای صهههرفه

کننههدگان و نيههروی کههار ، عرضهههههها، امكانههاتزيرسههاخت

ههههای زيرسههاخت ژهيوبههههههها باشههد. زيرسههاختمههي

عمهده بهازده مقيهاس هسهتند.   کننهدهنييتع  ،مبنهاشبكه

گههذاری هههای بههاال موجهه  تحههرك اشههتراكهزينههه

هها ههای شهبكه بهرای بنگهاهشود در حالي که صهرفهمي

ای ی کاالهههای واسههطهگذاراشههتراكدارای مزايهها اسههت. 

کننههدگان و نيههروی کههار ي بههرای عرضهههبههه طههور طبيعهه

شهود. از آنجهايي کهه توسط اندازه و تهراکم تسههيل مهي

يابهد، ايهن امهر موجه  اندازه بخش صنعتي افزايش مهي

کاالهههههای  دکننههههدگانيتولايجههههاد فرصههههت بههههرای 

 اسهتخرگهردد. ای برای ارائهه خهدمات و کهاال مهيواسطه

شهدن نيهروی کهار يتخصصهنيروی کار موجه  تنهوع و  

ود. در بحهث انطبهاق، اگهر بازارههای نيهروی کهار و شمي

بههزر  و متنههوع باشههد موجهه  انطبههاق  کنندگانعرضههه

ههها و بيشههتر ميههان کههارگر و کارفرمهها يهها ميههان بنگههاه

شههود. انطبههاق بهتههر ای مههيکننههدگان واسههطهعرضههه

کههاهش هزينههه توسههط نيههروی  موجهه نيههروی کههار 

هههای آمههوزش و کههاهش ، کههاهش هزينهههدهيههدآموزش

شههود. بههه دليههل در انطبههاق نههامطلوب نيههروی کههار مههي

ای، هزينهههه ههههای واسهههطهدسهههترس بهههودن کهههاال

يابههد  زيههرا بهها در دسههترس توليدکننههدگان کههاهش مههي

زمينههه ايجههاد يكپههارچگي  ،ایبههودن کاالهههای واسههطه

ههههای توليهههدی از يهههك سهههو و عمهههودی ميهههان بنگاه

 و فراينههد افههزايش رقابههت بههرای عرضههه مطلههوب کههاال

گهههذاری يهههادگيری از طريهههق انطبهههاق و بهههه اشهههتراك

گيهرد. از ايهن رو، فراينهد ها و اطالعهات صهورت مهيداده

يههادگيری در ادبيههات جهههاني بههدين گونههه تعريههف شههده 

اسههت کههه تبههادل دانههش چههه بههه صههورت رسههمي و 

ي )دانههش آشههكار و ضههمني( بههرای نههوآوری در ررسههميغ 

ی تكنولههوژی صههناي  بههه ويههژه صههناي  بهها سههرعت بههاال

ينههد ايههن آهههای مههالي، ضههرورت دارد. برهمچههون بنگههاه

تبههادل دانههش کههه بههه عنههوان سههرريز دانههش در ادبيههات 

هههای شههود  شههامل ثبههت اختراعجهههاني شههناخته مي

 های ارزش است. گيری زنجيرهگوناگون و شكل

بررسي صهناي  بها صهرفه ناشهي از مقيهاس نشهان 

مقيهاس بهه هرچهه ميهزان صهرفه ناشهي از    کههدهد  مي

سههمت عههدد يههك گههرايش داشههته باشههد، بيههانگر صههرفه 

در واقه  منطهق حهاکم بههر  اسهت.ناشهي از مقيهاس بهاال 

اين شاخب بدين گونه اسهت کهه هرچهه ميهزان تهراکم 

ههههای توليهههدی در يهههك منطقهههه اشهههتغال و بنگهههاه

جغرافيههايي بههاال باشههد، بيههانگر صههرفه ناشههي از مقيههاس 

ي از مقيهاس ههای ناشهاين صناي  اسهت. بررسهي صهرفه

 و کههامپيوتردهههد کههه صههناي  در حههوزه نشههان مههي

بيشههترين ميهزان صههرفه ناشههي از  هههای مربوطههفعاليهت

مقيههاس را دارنههد. عمههده تمرکههز ايههن صههناي  در تهههران 

اسههت. اسههتخراج سههاير معههادن از نظههر صههرفه ناشههي از 

مقيههاس در رتبههه دوم قههرار دارد. صههناي  مههرتبط بهها 

محصههوالت از  نيهمچنههچههوب و محصههوالت چههوبي و 

السههتيك و پالسههتيك از ديگههر صههناي  بهها صههرفه ناشههي 

 .(2)جدول   تنداز مقياس هس
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 1401 بهار ، هشتموسي شماره /شهری مديريت و ههههههههههههههههههههه اقتصادههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه   98

 

 شهري تهران افزايي در منطقه کالن هاي هم شاخص  -2جدول 

 Ginii
c Ki Cn Vi EG SCALE 

 1398 1398 1398 1385 1375 1398 1385 1375 1398 1385 1375 1398 1385 1375 صنايع

0/ 299 معادن ريسااستخراج   154 /0  069 /0  307 /0  076 /1  150 /1  000 /0  009 /0  000 /0  190 /1  266 /1  963 /0  225 /0  042 /0  

0/ 048 ها محصوالت غذايي و آشاميدني   084 /0  079 /0  168 /0  539 /0  450 /0  921 /0  962 /1  672 /5  221 /0  315 /0  379 /0  035 /0  021 /0  

0/ 299 محصوالت شامل توتون و تنباکو   162 /0  142 /0  307 /0  709 /0  891 /0  000 /0  001 /0  004 /0  190 /1  644 /1  461 /1  271 /0  -  001 /0  

0/ 079 ساخت منسوجات  064 /0  142 /0  175 /0  374 /0  537 /0  475 /0  340 /0  506 /0  385 /0  350 /0  826 /0  055 /0  027 /0  

0/ 207 پوشاك و عمل آوردن پوست خز   095 /0  124 /0  223 /0  623 /0  578 /0  050 /0  105 /0  123 /0  927 /0  857 /0  322 /1  049 /0  031 /0  

0/ 208 چرم، کيف، چمدان، کفش دباغي،   163 /0  203 /0  238 /0  694 /0  711 /0  071 /0  118 /0  139 /0  676 /0  670 /0  883 /0  121 /0  010 /0  

0/ 234 مبل  جز  بهچوب و محصوالت چوبي   087 /0  118 /0  594 /0  426 /0  494 /0  075 /0  043 /0  022 /0  610 /0  563 /0  496 /0  039 /0  032 /0  

0/ 061 ساخت کاغذ و محصوالت کاغذی   076 /0  092 /0  145 /0  338 /0  501 /0  009 /0  080 /0  091 /0  348 /0  532 /0  554 /0  032 /0  029 /0  

0/ 060 انتشار و چاپ و تكثير   219 /0  138 /0  269 /0  771 /0  818 /0  000 /0  001 /0  000 /0  850 /0  972 /0  927 /0  203 /0  025 /0  

0/ 135 های حاصل از نفتفرآورده  و کك  280 /0  217 /0  216 /0  872 /0  751 /0  000 /0  010 /0  018 /0  639 /0  977 /0  931 /0  097 /0  026 /0  

0/ 153 ساخت مواد و محصوالت شيميايي   020 /0  084 /0  151 /0  317 /0  296 /0  572 /1  311 /0  894 /0  566 /0  253 /0  432 /0  012 /0  022 /0  

0/ 090 پالستيك  و الستيك شامل محصوالت  010 /0  019 /0  128 /0  421 /0  414 /0  074 /0  456 /0  712 /0  229 /0  353 /0  335 /0  033 /0  032 /0  

0/ 086 ی رفلزيغکاني  محصوالت ريسا  053 /0  026 /0  688 /0  584 /0  668 /0  356 /3  411 /0  570 /2  285 /0  426 /0  435 /0  099 /0  029 /0  

0/ 043 ساخت فلزات اساسي   062 /0  079 /0  097 /0  517 /0  507 /0  062 /0  275 /0  233 /0  301 /0  456 /0  589 /0  032 /0  028 /0  

0/ 043 محصوالت فلزی فابريكي   075 /0  104 /0  139 /0  149 /0  239 /0  884 /0  030 /1  225 /1  285 /0  231 /0  309 /0  006 /0  029 /0  

0/ 176 و تجهيزات  آالتنيماشساخت   029 /0  122 /0  168 /0  296 /0  158 /0  791 /2  347 /2  154 /2  333 /0  321 /0  316 /0  001 /0  020 /0  

0/ 248 دفتری و حسابداری  آالتنيماش  113 /0  040 /0  277 /0  544 /0  637 /0  000 /0  002 /0  022 /0  699 /0  830 /0  995 /0  077 /0  020 /0  

0/ 116 های برقيو دستگاه  آالتنيماش  046 /0  091 /0  201 /0  686 /0  674 /0  076 /0  463 /2  861 /1  403 /0  766 /0  868 /0  099 /0  017 /0  

0/ 347 راديو، تلويزيون و وسايل ارتباطي   204 /0  207 /0  277 /0  491 /0  638 /0  002 /0  136 /0  087 /0  666 /0  130 /1  198 /1  087 /0  014 /0  

0/ 081 ي، اپتيكي، دقيق، ساعتابزار پزشك  040 /0  068 /0  577 /0  643 /0  984 /0  160 /0  085 /0  514 /0  662 /0  774 /0  021 /1  308 /0  011 /0  

0/ 099 نقليه موتوریوسايل   032 /0  117 /0  255 /0  392 /0  733 /0  196 /0  088 /0  486 /0  433 /0  439 /0  671 /0  186 /0  006 /0  

0/ 052 ونقلساير تجهيزات حمل  054 /0  060 /0  225 /0  546 /0  539 /0  001 /0  003 /0  010 /0  490 /0  619 /0  714 /0  023 /0  014 /0  

0/ 143 مبلمان ساير مصنوعات   138 /0  190 /0  323 /0  468 /0  377 /0  052 /0  042 /0  078 /0  433 /0  560 /0  532 /0  015 /0  028 /0  

0/ 067 بازيافت   152 /0  046 /0  239 /0  119 /1  225 /1  000 /0  002 /0  003 /0  672 /0  176 /0  161 /1  495 /0  024 /0  

0/ 299 توليد انرژی  299 /0  299 /0  307 /0  855 /0  091 /1  000 /0  000 /0  000 /0  190 /1  777 /1  240 /2  - 022 /0  

0/ 299 ونقل های پشتيباني حمل فعاليت  299 /0  227 /0  307 /0  651 /1  714 /1  000 /0  000 /0  023 /0  190 /1  777 /1  886 /1  026 /0  029 /0  

0/ 299 ی مربوطه هاتيفعالکامپيوتر و   299 /0  299 /0  307 /0  855 /0  091 /1  000 /0  000 /0  000 /0  190 /1  777 /1  240 /2  056 /0  081 /0  

0/ 299 ی خدمات مهندسي هاتيفعال ريسا  299 /0  042 /0  307 /0  855 /0  394 /0  000 /0  000 /0  013 /0  190 /1  777 /1  608 /0  026 /0  019 /0  

ي استان  آمار، مرکز آمار، سالنامه 1398هاي اقتصادي تا پايان سال صنعت، معدن و تجارت، ليست بنگاه وزارت )منبع: 

 ( 1398-75تهران و البرز از سال 

 

متوازن فضايي، برای سنجش همهه   انباشت  شاخب

شهود کهه بهه صناي  در محدوده موردمطالعه استفاده مي

بهه اسهت.    شهدهدر فضای جغرافيايي، توزيه     صورت گره

ي فضها را نهاهمگونعبارتي اين شاخب، ميزان همگوني يا 

کنهد و از سهوی های اقتصادی بيان مهيبنگاه  تخصبدر  

گيهرد. بها توجهه بهه ديگر فضای را پيوسهته در نظهر مهي

هههای اقتصههادی در سههطح منطقههه ي بنگههاهابيههمكان

توانهد توپهوگرافي تمرکهز در شهری، اين شاخب ميکالن

مناطق را بيان کند. بررسي توزي  فضايي صناي  در سهال 

دهد که به ترتيه  محصهوالت غهذايي و نشان مي  1375

ی، محصهوالت رفلهزيمحصوالت کهاني غ   سايرآشاميدني،  

 از ،پالسهتيك  و  الستيك  شامل  محصوالتكي،  فلزی فابري

شههری بيشترين توزي  همگهن فضهايي در منطقهه کالن

توزي  فضايي صناي  بهه  1398هستند. در سال    برخوردار

رشهته   13سمت توازن بيشتر گرايش پيدا کرده اسهت و  

فعاليت صنعتي گرايش به توازن بيشتر در منطقه دارنهد. 

 آالت وشهههينسههاخت ما، محصههوالت فلههزی فههابريكي

محصهوالت  ي وپالستيك و  يالستيك  محصوالت،  تجهيزات

ا بيشترين ميزان توازن فضايي ميهان هآشاميدني  ي ويغذا

. هرچهه توزيه  انهدشههری را داشهتهصناي  منطقه کالن
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های اقتصادی در سطح منطقهه بهه سهمت تهوازن فعاليت

گرايش يابد، ميزان رقابتي بودن صنعت در استان افزايش 

پهذيری خواهد يافت. اين امر در بلندمدت موجه  رقابهت

ههای توسهعه گهردد کهه يكهي از اسهتراتژیای ميمنطقه

افزايي، توزي  متوازن صناي  شود. از منظر همشناخته مي

توانهد زمينهه افهزايش شههری مهيدر سطح منطقه کالن

ها را با توجه بهه بهازده افزايي ميان شهرها و شهرستانهم

بت به مقيهاس و دسترسهي بهه بهازار مصهرف فزاينده نس

فراهم کند. همچنين زمينه گسترش صناي  با توجهه بهه 

های متعدد صهنعتي را گيری زنجيره ارزش و خوشهشكل

 نمايد.فراهم مي

 

   
 شهري تهران کالن تر فضايي نسبت به ساير صنايع در منطقه صنايع با پراکنش متوازن -4شكل 

 

شهههاخب تمرکهههز جغرافيهههايي صهههناي ، يكهههي از 

مطهرح کهرده اسهت. وی   روگمنهای است که کهشاخب

بازده فزاينده نسبت به مقيهاس، تحهرك عوامهل توليهد و 

را عامل اصهلي در تجمه  و پراکنهدگي   ونقلحملهزينه  

 کههيمادامداند. بهه عبهارتي  های اقتصاد در فضا ميبنگاه

گيهرد، ههای اقتصهادی صهورت مهيتجم  فضايي از بنگاه

های ناشي از مقياس و تجم  موج  تقويهت مكهان صرفه

گيهری رابطهه شوند. اين فراينهد موجه  شهكلتجم  مي

و پيشههين( ميههان  نيپسههعمههودی و افقههي )پيونههدهای 

گهردد و بها توجهه بهه مجهاورت های اقتصهادی مهيبنگاه

زمينه برای انتقال دانهش ضهمني و آشهكار و   ،ياييجغراف

گهردد. ای مهيها و شبكه دروني خوشهگيری خوشهشكل

افزايي در سطح بنگاه مجموع اين فرايند موج  ايجاد هم

 گردد.  مي

 

 شهري تهران هاي صنعتي در منطقه کالن خوشه  -3جدول 

 خوشه با مقادير کم باال خوشه با مقادير  صنايع

 پاکدشت، مالرد، اشتهارد، نظرآباد  تهران، اسالمشهر، بهارستان، شهريار  ها يدن ي ي و آشاميمحصوالت غذا 

 پاکدشت، قرچك، ورامين، مالرد تهران  ساخت منسوجات 

 کرج، قرچك، پاکدشت، پيشوا اشتهارد، فيروزکوه، مالرد،  م يکر رباطتهران، شهريار، قدس،  يي محصوالت شيميا و ساخت مواد 

 پاکدشت، قرچك، ورامين، ری  تهران، اسالمشهر  يپالستيك و يمحصوالت الستيك

 ، ریميکررباطکرج، فرديس، قدس، شهريار،  تهران، اسالمشهر، ری  محصوالت کاني غيرفلزی  ساير

 ری، پاکدشت، قرچك، ورامين  تهران  محصوالت فلزی فابريكي 

 پاکدشت، قرچك، اسالمشهر، بهارستان، شهريار، مالرد تهران  تجهيزات  و آالت نيساخت ماش

 ری، اشتهارد، پاکدشت  تهران، فرديس، قدس  های برقي دستگاه و آالت نيماش

 پاکدشت، ری  تهران، ساوجبال   ساعت ، دقيق، اپتيكي، پزشكي ابزار

 ، شهريار ميکر رباطپاکدشت،  تهران  وسايل نقليه موتوری 
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ههای منطقهه ای شدن در شهرسهتانبررسي خوشه

ها با مقهادير بهاال دهد خوشهشهری تهران نشان ميکالن

ها باالتر اسهت. بعهد از در تهران نسبت به ساير شهرستان

ههای بعهدی قهرار و قدس در رتبه  شهراسالمتهران،  شهر  

پاکدشهت بيشهترين ها با مقادير کم،  گيرند. در خوشهمي

ميزان را دارد و بعد از اين شهرستان، ری و قرچك سههم 

 ها با مقادير کم دارد.بااليي در خوشه

 

   

   

   
 شهري تهران هاي فضايي در منطقه کالن خوشه هاي صنعتي به صورت گيري کارگاه شكل  -5 شكل

 

بر اساس نظريه جغرافيای اقتصادی جديد، يكهي از 

عواملي که موج  انباشهت بنگهاه در فضهای جغرافيهايي 

هها اسهت شود، وجود روابط عمودی و افقي ميان بنگاهمي

که اين امر در فرايند چرخه عليت موج  ايجاد سيسهتم 

هههای هگههردد. بههه عبههارتي بهها ورود بنگههاخودتقههويتي مههي

ای نيز باالدستي به منطقه جغرافيايي ورد کاالهای واسطه

کننهده و جهاذب يابهد کهه ايهن امهر تسههيلافزايش مهي

دستي به دليهل صهرفه ناشهي از مقيهاس های پايينبنگاه

ي انواع مختلف صهناي  مكانهماست. حضور بنگاه موج   

مكاني در صورت وجود شهرايط خاصهي گردد. اين هممي

عنوان انواع مجاورت جغرافيای اقتصادی تكاملي بهکه در  

هها فهراهم شود، زمينه را برای ايجهاد خوشههشناخت مي

ههر مكهاني را  ،ینهاد یاقتصاد یايجغراف دگاهيدکند.  مي

دههد و از زمينه نهادی آن مهورد بررسهي قهرار مهي  متأثر

معتقد است هر فضای جغرافيايي، محتوای نهادی خهاص 

ههای همچهون ضهخامت، فرفيهت و گارهخود را دارد و ان

ينهد جغرافيهای اقتصهادی نههادی آچسبيدگي نههادی، بر

است. اما همه اين مباحث جغرافيای اقتصادی بهه دنبهال 
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پاسخ دادن به اين پرسش هستند که صهناي  چگونهه در 

يابند و اين صناي  در طهول زمهان تكامهل فضا تجم  مي

ه ديههدگاه تههرين ديههدگاه در ايههن زمينههيابنههد. جههام مههي

جغرافيای اقتصادی تكاملي اسهت کهه عهالوه بهر بررسهي 

 مهؤثرگيری انباشت و تجم  صنعتي، عوامهل  داليل شكل

بر رونهد تكامهل صهناي  از جملهه وابسهتگي بهه مسهير و 

کند. افزون بر آن با مطرح ي نهادی را مطرح ميشدگقفل

کردن مفهوم تنوع مرتبط به دنبهال ايجهاد سهرريز درون 

باشد. عامل مهم در ايجاد سرريز دانش صنعتي بيشتر مي

ی جديهد بهه عنههوان اقتصهاد یايهجغرافعهالوه بهر آنچهه 

کند و در جغرافيای اقتصاد نهادی بهه ي مطرح ميمكانهم

 ديهتأکوجود بستر نهادی الزم است که نهادگرايان بر آن  

بهر تصهديق بهر دارد. در جغرافيای اقتصادی تكاملي عالوه

گيهری كردها در جغرافيای اقتصهادی، بهر شهكلساير روي

های محلي و مناطق نوآور نيز شبكه دانش، پنجره فرصت

کيههد دارد. از ايههن رو در ايههن شههاخب بههه يكپههارچگي أ ت

های اقتصهادی پرداختهه شهده اسهت. عمودی ميان بنگاه

ادبيههات جغرافيههای جديههد بههر اهميههت بههازار خههانگي و 

 ديهتأکمكان صناي   های ناشي از مقياس در تعيين  صرفه

هها دارد. اين ادبيات به اهميت پيونهد افقهي ميهان بنگهاه

دارد. تعهداد زيهادی از صهناي    ديتأکجهت ايجاد انباشت  

را بهه دليهل   باالدسهتتعداد زيادی از صناي     دستنييپا

کنهد در حهالي کهه تقاضا يا پيوندهای پيشين جذب مهي

يمهت های باالدسهتي موجه  کهاهش قتعداد باالی بنگاه

دسهت ای بهرای صهناي  پهايينها و کاالههای واسهطهداده

شود. اين پيوندها سب  تقويت بيشتر نسبت کاالههای مي

ای در توليههد کاالهههای نهههايي خواهههد شههد. ايههن واسههطه

صنعت و همچنين   افزودهارزششاخب با توجه به ميزان  

های ها و ستاندهو ارزش نهاده  دشدهيتولارزش محصوالت  

فعاليههت صههنعتي اقههدام بههه سههنجش يكپههارچگي ميههان 

های اقتصادی کرده است. نتهايج بهه دسهت آمهده از بنگاه

موتوری، توليد وسايل نقليهدهد که  اين شاخب نشان مي

تريلر و نيم تريلر، بيشهترين ميهزان يكپهارچگي عمهودی 

شههری تههران های اقتصادی در منطقهه کالنميان بنگاه

ی حاصهل از پهااليش نفهت، هاوردهفرآو    کكدارد. توليد  

دومين صنعت از نظر يكپارچگي عمهودی اسهت و توليهد 

 .(4)جدول  فلزات پايه از اين نظر در رتبه سوم قرار دارد

 شهري تهران هاي صنعتي در منطقه کالنيكپارچگي عمودي ميان بنگاه  -4جدول 

 EG صنايع EG صنايع
 0/ 494 های معدني غيرفلزیتوليد ساير فرآورده  0/ 732 ساخت  -صنعت 

 0/ 810 توليد فلزات پايه 0/ 694 های توتون ها، توليد فرآورده های غذايي، توليد انواع آشاميدنيتوليد فرآورده 

 0/ 648 آالت توليد محصوالت فلزی ساخته شده، به جزماشين 0/ 538 توليد منسوجات

 0/ 611 ای، الكترونيكي و نوریساخت محصوالت رايانه 0/ 373 توليد پوشاك

 0/ 603 توليد تجهيزات برقي  0/ 650 های وابستهتوليد چرم و فرآورده 

 0/ 491 ی نشده  بندطبقهآالت و تجهيزات توليد ماشين 0/ 563 جز مبلمانهای چوب وچوب پنبه بهتوليد چوب و فرآورده 

 0/ 933 توليد وسايل نقليه موتوری، تريلر و نيم تريلر  0/ 656 های کاغذی توليد کاغذ و فرآورده 

 0/ 203 ونقلتوليد ساير تجهيزات حمل 0/ 522 های ضبط شده چاپ و تكثير رسانه

 0/ 451 توليد مبلمان 0/ 847 های حاصل از پااليش نفتتوليد کك و فرآورده 

 0/ 550 بندی نشده در جای ديگر مصنوعات طبقهتوليد ساير  0/ 629 های شيميايي توليد موادشيميايي و فرآورده 

 0/ 373 آالت و تجهيزات تعمير و نص  ماشين 0/ 439 های دارويي شيميايي وگياهي توليد داروها و فرآورده 

 - - 0/ 583 های الستيكي و پالستيكي توليد فرآورده 

 

تفكيهك بررسي جريان کاال به  ،  5با توجه به جدول  

دهد اهميت شهری نشان مينقاط شهری در منطقه کالن

و مقصهد کهاال در سهطح   مبهدأتهران همچنان به عنهوان  

ی خهود را نيهز گرواسهطهبااليي قرار دارد و تهران نقهش  

اسهت کهه  1يههاب. در واق  تهران هماننهد  دينمايمايفای  

گذرد. در اين ميهان شههرهای عمده جريان کاال از آن مي

شههر، ، هشتگرد، شهريار، اسهالمميکررباطکرج، اشتهارد،  

 
1- Hub 
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آباد، پاکدشت و فيروزکوه به ترتي  از تسلط بااليي حسن

از نظر جريان کاال دارند  به عبهارتي ايهن شههرها، نقهش 

های درجه دوم از نظر جريان کهاال دارنهد. عهالوه بهر گره

ز جريهان کهاال، شههرهای تهران به عنوان مهمترين مرکه

شههر، ، اشتهارد، شهريار، هشتگرد و اسالمميکررباطکرج،  

ای را ميههان شهههرهای منطقههه بيشههترين ارتبههاط واسههطه

 ميکررباطاند. شهرهای کرج، اشتهارد،  شهری داشتهکالن

بعد از تهران، بيشترين ميهزان توليهد کهاال را   روزکوهيفو  

کهريم و اشهتهارد دارند و شهرهای کهرج، شههريار، ربهاط

 اند.بيشترين ميزان جذب کاال را داشته

 شهري تهران تحليل شبكه جريان کاال ميان شهرهاي منطقه کالن  -5جدول 

 شهر 
1385 1395 

 شهر 
1385 1395 

 بينابيني  درجه  بيروني  دروني  بينابيني  درجه  بيروني  دروني  بينابيني  درجه  بيروني  دروني  بينابيني  درجه  بيروني  دروني 

 3/0 36 35 1 8 51 35 16 ماهدشت  514 99 55 44 513 95 54 41 تهران 

 2/0 10 1 9 0 8 1 7 دشتن يمشك  228 85 48 37 175 80 49 31 کرج

 24 56 25 31 83 56 26 30 بومهن  74 70 37 33 33 54 24 30 شهراسالم 

 5/2 34 18 16 15 41 24 17 پيشوا  77 74 39 35 49 62 36 26 شهريار 

 0 4 1 3 0 3 2 1 آباد صالح 10 46 22 24 4/5 37 17 20 قدس 

 78 75 43 32 98 72 43 29 هشتگرد  50 59 32 27 5/8 38 17 21 مالرد 

 1/0 13 4 9 0 8 0 8 صباشهر  0 12 2 10 0 5 1 4 گلستان 

 0 5 0 5 0 4 1 3 چهاربا   53 68 37 31 50 63 39 24 پاکدشت 

 90 58 27 31 29 57 28 29 دماوند  12 50 30 20 0 21 3 18 قرچك 

 51 70 38 32 86 68 34 34 آباد حسن  22 61 30 31 61 59 27 32 ورامين

 0 4 1 3 0 4 0 4 وحيديه  6/0 22 6 16 0 5 0 5 نسيم شهر 

 104 81 47 34 104 72 43 29 اشتهارد  10 47 26 21 7/8 49 33 16 کمال شهر 

 6/5 23 12 11 0 8 0 8 نصيرشهر  30 63 34 29 11 47 26 21 نظرآباد 

 59 32 11 21 5 21 12 9 فردوسيه  6/0 18 6 12 4 20 7 13 محمد شهر

 43 66 40 26 43 59 31 28 فيروزکوه  57 37 18 19 7/6 36 17 19 انديشه 

 15 59 33 26 40 57 29 28 رودهن  125 78 43 35 203 76 45 31 م يکررباط 

 0 4 2 2 0 1 0 1 شاهدشهر  21 35 20 15 9/0 16 8 8 باغستان 

 1795 1639 863 776 1663 1421 748 673 جمع  47 63 33 30 37 57 34 23 پرديس 

 - - - - - - - - - 8/1 22 7 15 0 11 2 9 باقرشهر 

 ( 1398اي، گزارش حجم کاال جاده ونقلحمل راه و شهرسازي، سازمان راهداري و   وزارت )منبع: 

 
هاا و افزايي اقتصاادي در طرح واکاوي مفهوم هم

 هاي توسعه اقتصاديبرنامه

افزايههي  بههه معنههي بههازتوزي  منههاب ، امكانههات و هم

اقتصهادی ههای  هها و قابليهتخدمات بر اساس شايستگي

ميان بازيگران در منطقه است. از اين منظهر گهرايش بهه 

ههای دارد کهه همهواره نگهاه آمايشهي بهه تنظيم سياست

ی استراتژدنبال  افزايي بهمنطقه داشته باشند. در واق  هم

ههای بهازيگران گيهری از تمهامي قابليهتبرد با بهره  -برد

کت ای دارد و به دنبال هماهنگي، همياری و مشارمنطقه

باشد. از اين ای ميدر توسعه منطقه  مؤثرتمامي نيروهای  

بر اقتصاد فضا به دنبال تبيين   ديتأکرو، پژوهش حاضر با  

هههای سياسههت دراقتصههادی  -افزايههي فضههاييمفهههوم هم

ههای توسهعه توسعه است. بها نگهاهي بهه طهرح و برنامهه

های فضهايي توجهي به سياست  اساساًمشخب گرديد که  

ايهن  ژهيوبههزمينه اقتصاد فضها نشهده اسهت و در    ژهيوبه

موضوع در سطح خرد )بنگاه( مهورد غفلهت قهرار گرفتهه 

دههد کهه ايهن است. بررسي برنامه اول توسعه نشان مهي

های دولت حداقلي اسهت کهه بهه برنامه متكي بر سياست

زدايي از فرايند توليهد بهوده اسهت. تمرکهز دنبال مقررات

هها از و حمايهت  هارسهاختيزعمده اين برنامه بر توسهعه  

صناي  خاص بوده اسهت. صهادرات صهنعتي و تأکيهد بهر 

الگوی مزيت نسبي، از ديگهر محورههای کليهدی در ايهن 

ترين اههداف کليهدی ديهدگاه باشد. يكي از مهمبخش مي

ي فضهايي ميهان دهسهازمانآمايشي اين برنامه در زمينه  

فعاليت و جمعيت اسهت. از نظهر روح کلهي، ايهن برنامهه 

گرا دارد. در واقه  ايهن برنامهه گرايش بهه دولهت توسهعه

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 iu

ea
m

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            16 / 26

https://iueam.ir/article-1-1868-en.html


 103 ههههههههههههههههه هههههههههههههههههه   اينيتوکل  لهيجم  ،يضرغام   ديسع  /...  یاقتصاد  ييافزاهم  ی هاتيتحقق قابل  ييفضا  یهااست يس

 

کنهد را دنبال مي  گراتوسعههای دولت حداقل و  مشيخط

گرا دارد. در اما گرايش بيشهتر بهه سهمت دولهت توسهعه

بخش استراتژی عمودی تأکيهد بهر صهناي  گزينشهي بها 

ي در ايههن تناقضههتوجههه اسههت و بخشههي قابل رويكههرد

  يصهنا  بهه  سو  كي  از  برنامه  نياشود.  استراتژی ديده مي

 و یاواسههطه داتيههتول مههادر،  يصههنا ،يمعههدن و نيسههنگ

و از سوی ديگر به صناي  کوچك، تكيه بهر تهوان   هيسرما

و صهناي  بها   زااشتغالداخلي با تأکيد بر گسترش صناي   

کيد دارد. با توجه به اينكهه أ لي تاتكا به توان محلي و داخ

در اين دوره محور توسعه صنعتي بر رويكهرد جهايگزيني 

ههای ت بوده اسهت، بخهش همهاهنگي ميهان بخهشاوارد

مختلف صهنعتي از جملهه صهناي  سهبك و سهنگين بهه 

هها در فراموشي سپرده شده اسهت و عمهده دسهتورالعمل

برنامه سازی است. استراتژی آمايشي اين  زمينه خصوصي

ههای توسهعه بها ای و ايجاد کهانونمتكي بر توازن منطقه

نگاه به محرومان جامعه است. افزون بر آن بهه اسهتقرار و 

در منهاطق   ژهيوبههتوسعه صناي  محلي و صناي  کوچك  

روستايي تأکيد دارد. ايجهاد سهه منطقهه آزاد تجهاری بها 

ههای پيشهنهادی رويكرد توسعه صادرات، از ديگر برنامهه

مباحهث در   نيتریمحهورت. در نهايت ايهن برنامهه از  اس

گذاری در زمينه صنعتي که توليدمحوری و تهوان سياست

توليد است، بازمانده است. برنامه دوم توسهعه هرچنهد بها 

رشد اندك صنعتي در کشهور پايهان يافهت امها بحهران و 

تهرين اشتغال به ويژه در بخهش کشهاورزی، از مههم  رکود

مهه بهوده اسهت. بهه عبهارتي سياسهت های اين برناآسي 

مطرح شهده در ايهن زمينهه منطبهق بها سياسهت دولهت 

بودن مزيت   دارتياولوحداقل است که تأکيد عمده آن بر  

 بهه  توجهه  با.  است  تعرفهی و کاهش  سازيخصوصنسبي،  

 تيهمحور  بها  داريپا  توسعه  و  رشد  بر  که  برنامه  يکل  هدف

 بهه  توجهه  داشت، اين امر موجه   ديتأکی  کشاورز  بخش

 بخهش  در  يدست   يصنا  ،يخانگ  مشاغل  و  يليتبد   يصنا

واقه  تأکيهد عمهده  در. ني را فرآهم آوردمعد  و  یکشاورز

اين برنامه بر صناي  کوچك و تبهديلي بخهش کشهاورزی 

استراتژی آمايشي همچنان تأکيد بر   بخشبوده است. در  

نسهبي اسهت. ای با در نظهر گهرفتن مزيهت  توازن منطقه

مناطق آزاد و مناطق ويژه، از ديگهر راهبردههای آمايشهي 

در اين برنامه است. هرچند رويكرد اين برنامه گرايش بهه 

ی گههذارتعرفهههتوسههعه صههادرات دارد، امهها وجههود نظههام 

همچنان غال  بوده اسهت. بها توجهه بهه رويكهرد توسهعه 

و   در اين برنامه که تأکيد بر صناي  با فناوری باال  صادرات

تحول پويا در قهدرت و تهوان صناي  ساخت دارد، اما عدم

فروشي همچنان وجهود دارد. منطهق توليدی و تداوم خام

مان  اصلي برای توجه بهه   عمالًمزيت نسبي بر اين برنامه  

راهبردهههای مبتنههي بههر فنههاوری بههوده اسههت. در نهايههت 

تفكهر   دارپهرچمی و دولت حداقلي  سازيخصوصسياست  

عه صنعتي در اين برنامهه بهوده اسهت. ايهن در زمينه توس

استراتژی و سياست در تضاد بها تحهول صهنعتي اسهت و 

گيری استراتژيك و مشخب اين برنامه مان  از جهت  عمالً

در زمينه صنعتي شهده اسهت. برنامهه سهوم توسهعه ايهن 

برنامه نيز راهبردهای دولت حداقلي را دنبال کرده اسهت. 

بهه اسهتراتژی افقهي صهورت در اين برنامه توجه چنداني  

نگرفته است. در بخش استراتژی عمودی نيز تمرکز عمده 

بر صهناي  الكترونيهك بهوده اسهت. در بخهش اسهتراتژی 

کارکردی و آمايشي نيهز در ارتبهاط بها تخصهب فضهايي 

ههها، مطلبههي ارائههه نشههده و بيشههتر مالحظههات فعاليههت

زيستي مورد توجه قرار گرفته است. عمهده تمرکهز محيط

در قاله    زااشتغالبرنامه، حمايت از صناي  کوچك و    اين

ای های مالياتي است. سياست توسهعهتسهيالت و معافيت

برنامه چهارم، مبتني بر دولت حامي بازار بود. نقطه قهوت 

اين برنامه توجه به ضرورت وجهود راهبهرد بهرای توسهعه 

صنعتي است. افزون بر آن در اين برنامه بر لزوم توجه بهه 

ههای پيوندهای بين بنگهاهي )کوچهك و بهزر (، خوشهه

ههای توليهدی تأکيهد شهده اسهت. صنعتي و ايجاد شبكه

رويكرد آمايشي و توجهه بهه آمهوزش و بهبهود فنهاوری و 

محور( مورد توجهه قهرار گرفتهه تكنولوژی )اقتصاد دانايي

، توسههعه یپههذيراسههت. بههه عبههارتي مباحههث رقابههت

آمههايش سههرزمين، از  ای و، تههوازن منطقهههمحههوردانههايي

هههای مهههم در ايههن برنامههه اسههت. در بحههث کليههدواژه
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بهه   وکارکسه ها مشخب گرديد بهبود فضهای  استراتژی

ي افقي در اين برنامه شناخته شهده اسهت. مشخطعنوان  

در استراتژی عمومي کمك به توسعه همه صناي  شهامل 

محهور دارد و توجهه صناي  با فناوری باال و صهناي  منبه 

ای بههه صههناي  تبههديلي و تكميلههي کشههاورزی، ويههژه

و معههدني دارد. در بخههش  بههریانههرژپتروشههيمي، صههناي  

های استراتژی کارکردی توجه ويژه به پيوندها ميان بنگاه

ههای هها و زنجيهرههها، شهبكهاقتصادی با تأکيد بر خوشه

ارزش دارد. همچنههين بههر صههناي  کوچههك و متوسههط و 

دارد. برنامه چهارم توسهعه   پذيری اين صناي  تأکيدرقابت

تهرين محهور با استراتژی آمايشي تدوين شده است. مههم

اين بخش، ايجاد مناطق ويژه صناي  مبتنهي بهر فنهاوری 

صهنعتي کشهور و نزديهك  -های علميبرتر در جوار قط 

المللههي در راسههتای ترغيهه  و تشههويق هههای بينفرودگههاه

روج گذاری خهارجي و تسههيل جريهان ورود و خهسرمايه

متخصصان و ابزارهای و ايجهاد فضهايي حقهوقي مناسه  

ای به فناوری دارد  از ايهن است. برنامه چهارم، توجه ويژه

ی آن، ايجهاد و توسهعه نهادههای هایاسهتراتژرو يكي از  

مالي فناوری و صناي  نوين و فراينهدهای   نيتأمتخصصي  

و نفوذ در صنعت است. همچنين يكي ديگهر از   افزاييهم

پژوهشي بهرای توسهعه   مؤسساتمحورها، توجه به ايجاد  

فنههاوری اسههت. از دسههتاورد ايههن برنامههه، طراحههي و 

ی نظام ملهي نهوآوری اسهت. برنامهه پهنجم نيهز سازادهيپ 

های دولهت حهامي همانند برنامه چهارم تأکيد بر سياست

برنامه تأکيد بر اسهتراتژی   بازار دارد. عمده استراتژی اين

ي اسهت. در بخهش افقهي تأکيهد بهر بهبهود شيآماافقي و  

وکار و ايجاد زمينهه بهرای گسهترش ارتبهاط فضای کس 

بخش دولتي و خصوصي است. در اين برنامه لهزوم توجهه 

دولت به تغيير رويكرد به تحول صنعتي از طريق گهذار از 

مهه نيهز مزيت نسبي و مزيت رقهابتي اسهت. در ايهن برنا

ای شهده تأکيد بر توسهعه زنجيهره ارزش صهناي  واسهطه

است. در بخش استراتژی کارکردی، توجه بهه پيونهدهای 

ههای ارزش ههها و زنجيهرخوشه ،هاها در قال  شبكهبنگاه

توليدی شده است. در بعهد آمايشهي، تأکيهد بهر اسهتقرار 

صناي  در مناطق محروم و مهرزی داشهته اسهت. در ايهن 

بودن مناطق آزاد است. يكي از   محوريد بر صادربرنامه تأک

ها ي به استراتژیتوجهيبنقاط ضعف برنامه پنجم توسعه،  

در زمينهه فنهاوری اسهت. در برنامهه ششهم توسهعه نيههز، 

توجهي دارد. ايهن رويكهرد، رويكهرد آمايشهي نقهش قابهل

گههذاری صههنعتي در منههاطق کمتههر تأکيههد بههر سههرمايه

ت رقههابتي و نسههبي دارد. يافته متناسهه  بهها مزيههتوسههعه

استراتژی به کار گرفته شده در برنامه ششم، افقي اسهت 

که در زمينه صنعت بر تحريك تقاضای کاالهای مصهرف 

ي( بههرای خههانگلوازمدر زمينههه خههودرو و  ژهيوبهههنهههايي )

ههها و افههزايش تقاضههای زنجيههره مههواد و کههاهش تحههريم

يهن ای تأکيد داشهته اسهت. در امحصوالت صناي  واسطه

برنامه با کمك شرايط پس از تحريم، دولت به دنبال رشد 

مثبت صنعتي بود که در برنامهه پهنجم اتفهاق افتهاد. بهه 

عبارتي تأکيد بهر گسهترش و تعميهق صهنعتي و توسهعه 

ي صناي  مبتني بر مناب  طبيعهي و دستنييپاهای  هزنجير

ی فناورانه است. بررسي طرح توسهعه هایتوانمندتوسعه  

دهد که اين طهرح فاقهد اسهتراتژی نشان مي  صنعتي نيز

کهار مشخب در زمينه توسعه صنعتي است. سياست بهه  

های توصهيه شهده شده در اين زمينه مانند ديدگاه  گرفته

است. توسهعه صهادرات  بازارگرادر زمينه دولت حداقلي و  

شود امها به عنوان رويكرد قال  در اين زمينه شناخته مي

همچنان اين صنعت در مورد پرداختن به سهطح خهرد و 

شناسايي صناي  با قابليت پيشهراني، عهاجز مانهده اسهت. 

در اين سند نيز مبتني بر مزيت نسهبي اسهت ايهن   ديتأک

 ي است کهه ايجهاد مزيهت نسهبي بهه عنهوان يكهي ازحال

شده است.   شناختههای توسعه صنعتي در دنيا  استراتژی

هر چند اين صنعت قائهل بهه کهاهش و حهذف تهدريجي 

دولت از عرصه اقتصادی است، اما اين ديدگاه با توجه بهه 

در  عمهدتاًشهرق آسهيا توسعه صهنعتي کشهورهای جنوب

ههای اقتهدارگرا و های دولتمشيراستای چارچوب و خط

ای تجويزشده بانك جهاني تأکيهد هپيروی از سياستعدم

بهر ايهن سهند، برنامهه   واردشدهدارد. با توجه به نقدهای  

صنعت، معهدن و تجهارت در دسهتورکار   وزارتراهبردی  
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بر شناسايي صناي  کليدی به   ديتأکقرار گرفت. اين سند  

عنوان پيشران توسعه صنعتي دارد. در اين طرح بهه پهنج 

گاز، مواد اوليه، آب و عامل سطح دسترسي به مناب  )راه،  

برق(، سطح دسترسهي بهه نيهروی انسهاني مهاهر، سهطح 

دسترسي به تكنولوژی موردنظر، ميهزان قهرار داشهتن در 

ی و نزديكي به بهازار جوارهمزنجيره ارزش رشته فعاليت،  

های مصرف تأکيد شده و پيشنهادهای برای استقرار طرح

 هههای محصههول ودار صههنعتي بههر اسههاس ويژگههياولويههت

ايهن  بر اسهاسهای نسبي و رقابتي ارائه شده است. مزيت

کد آيسيك به عنهوان صهناي  کليهدی در   18ها،  شاخب

شوند  هرچنهد ايهن شهری تهران معرفي ميمنطقه کالن

باشد. از اين از نظر جامعيت کافي نمي  گانهپنجمعيارهای  

ای بودن رو، اضافه کردن معيارهای همچون ميزان خوشه

اقتصادی، روابهط و يكپهارچگي عمهودی ميهان های  بنگاه

های ناشهي از مقيهاس، ها، تخصصي شهدن و صهرفهبنگاه

ای شهدن، پيچيهدگي و گرايي، سرريز دانش، شهبكهتنوع

هههای گرايي مههرتبط و قابليههتفضههای محصههول، تنههوع

ترين معيارها در اين تواند مهمگری ميافزايي و مكملهم

زمينه باشد. هرچند در سنجش معيارهای مهورد بررسهي 

شههری توجهه انهدکي بهه برای اسهتقرار در منطقهه کالن

باشهد و اقتصاد فضا شده است اما به نظر اين کهافي نمهي

افهزوده و مقايسهه آن بها بررسي دقيق ميزان توليد ارزش

هههای موردبررسههي بههرای اسههتقرار رشههته فعاليههتعوامههل 

صنعتي کمك شاياني به شناسهايي نقهاط قهوت وضهعيت 

برنامه راهبری صنعت و معدن و تجهارت خواههد داشهت. 

هرچند محورهای پيشنهادی اين طرح تا حدودی درست 

ههای گونهاگون درك باشد اما بررسي صناي  با شاخبمي

ی را تبيهين شههردرستي از وضعيت صنعتي منطقه کالن

 50نمايد. به عبارتي برخي از صناي  بها توليهد حهدود  مي

افزوده کشور که در ايهن منطقهه اسهتقرار درصد از ارزش

اند، مغفهول مانهده اسهت. براسهاس ميهانگين توليهد يافته

 و  چرم  ديتول،  1390-1397ارزش افزوده طي بازه زمايي  

قهه اين صهنعت در منط  افزودهارزش  ،وابسته  یهافرآورده

افزوده از کل ارزش  یدرصد  52  شهری تهران معادلکالن

 52اين صنعت در کهل کشهور اسهت. بهه عبهارت ديگهر،  

شههری افزوده اين صنعت در منطقه کهالندرصد از ارزش

 چاپ.  شودتهران و مابقي در ساير مناطق کشور توليد مي

 تهوان  بها   يصهنا  گهريد  از  ،شده  ضبط  هایرسانه  تكثير  و

 تههران  یشههرکالن  منطقهه  در  افهزودهارزش  توليدی  باال

افزوده اين صنعت، درصد از ارزش  62. به بيان ديگر،  است

  توليد شده است.  تهران یشهرکالن منطقهدر 

 هاي توسعه و رويكردهاي صنعتي در برنامه  ميپاراداها، ها، استراتژي سياست  -6جدول 
م ي پارادا سياست  استراتژی    محور  مزيت رويكرد  

ي  های توسعه برنامه 
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 حمايت از صناي  سنگين    *     *   * *  * * * *  برنامه اول 

 بر مزيت نسبي  ديتأک   *    *    *   * * * * * برنامه دوم 

 زاصناي  کوچك و اشتغال    *    *    *   *   *  برنامه سوم 

 مزيت نسبي و رقابتي    *   * *   * *  *  * *  * برنامه چهارم 

  *   * * *    *  *  * * * * برنامه پنجم 

تأکيد بر صناي  پتروشيمي،  

فلزات اساسي، و محصوالت  

 یرفلزيغ معدني و 

 ان ي بندانش صناي     * *   * *   * *    * * * * برنامه ششم 

طرح استراتژيك توسعه 

 صنعتي کشور 
 مزيت نسبي    *   * *    *  *     *

  وزارتبرنامه راهبردی 

 صنعت، معدن و تجارت
   *  *  * *   *   * * *  

مزيت نسبي و رقابتي، صناي  

 کليدی

های صنعتي  سند سياست 

 1404در افق 
* *   * *  * *  * *    * *  

های کالن، سياست 

 بخشي و عمودی بين
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يهابي ههای دسهتوری در مكهانکارگيری سياستبه

ههای توجهه بهه توسهعه خوشهههای اقتصادی، عهدمبنگاه

ههای ارزش  از جملهه هگيری زنجيهرشكل  صنعتي و عدم

های توسهعه اقتصهادی ترين داليهل شكسهت برنامههمهم

ههای مبتني بر توسعه صنعتي است. آنچه از بررسي طرح

افزايي به صهورت مشهخب در همآيد مفهوم  توسعه برمي

های توسعه به عنوان ديدگاه و رويكرد قال  مغفهول طرح

ههای مانده است. در اين پژوهش جههت تبيهين سياسهت

هههای افزايههي اقتصههادی بهها رويكههرد پوياييفضههايي از هم

سيستم استفاده شده است. برای اين کار متغيرها و نحوه 

اسهتخراج مبهاني نظهری پهژوهش    بهر اسهاس  هاآنرفتار  

نظههر  بههر اسههاسها گرديههد. همچنههين روايههي شههاخب

متخصصان استفاده شده است که در اين زمينه از پهانزده 

ي نظرخهواهاقتصاد فضها    ژهيوبهمتخصب حوزه اقتصادی  

شاخب بهرای سهنجش مهورد اسهتفاده قهرار   44گرديد.  

گرفت. در گام نخست به طرح مسئله اقدام شده است که 

رفيت توليد صناي  با کمترين در اين پژوهش گسترش ف

افهزوده، گسهترش صهناي  بهه صهورت ميزان توليد ارزش

های رقابتي و نسبي پويا توجه کافي به مزيتمشابه و عدم

گيری يند آن عدم شكلآدر استقرار و توسعه صناي  که بر

ههای ای شهدن فعاليتههای ارزش و خوشههکامل زنجيره

بهه عبهارتي بها شهری شده است.  صنعتي در منطقه کالن

درصدی اشتغال صهنعتي و سههم  30وجود سهم بيش از 

 25شهری ايهن منطقهه، کمتهر از  صناي  در منطقه کالن

 افزوده در کشور داشته است. درصد ارزش

 

 در سيستم  هاآن متغيرهاي و بررسي رفتار   -7جدول 
 متغير متناظر  گيري اندازه واحد  نوع متغير  نام متغير  نام متغير 

Immobile factors  صرفه ناشي از مقياس  درصد  نرد  عوامل ثابت 

Pure external diseconomies  افزايش هزينه توليد   درصد  نرد  عدم صرفه بيروني خالب 

Land rents  افزايش قيمت زمين درصد  نرد  نرد اجاره 

Mark-size effects(linkages) بزرگي بازار مصرف و توليد )زنجيره ارزش(  کننده مصرف  حالت  اندازه بازار  تأثير 

Pure external economics  توليد و سرريز دانش و تكنولوژی  نهيهزکاهش  درصد  نرد  صرفه بيروني خالب 

Think labor market  ميزان اشتغال  نفر  نرد  حجم بازار نيروی کار 

Organizational capacity  و راهبرد  اندازچشم های راهبردی، رهبری، چارچوب نهادی رسمي، شبكه  تعداد سازمان  حالت  ي دهسازمان فرفيت 

concentration های اقتصادی به تفكيك صنعت و شهرستان درصد تمرکز بنگاه  تعداد بنگاه  حالت  تمرکز 

Home market effect بازار مصرف  جمعيت  حالت  بازار خانگي  تأثير 

Labor pool  های مختلف اقتصادی تجم  اشتغال در بخش  نيروی کار  نرد  استخر نيروی کار 

Increase the mobility of 
production factors 

 يي سرمايه و نيروکار و بنگاه جاجابه  درصد  نرد  افزايش تحرك عوامل توليد 

High wages  ميزان درآمد ساالنه  درصد  کمكي  دستمزد باال 

Agglomeration economics گرايي گرايي، تنوع ای شدن، تخصب خوشه  تعداد بنگاه  حالت  های انباشت صرفه 

density  ميزان اشتغال   تعداد بنگاه  حالت  تراکم 

Reduce production costs  ایوجود کاالهای واسطه  درصد  نرد  کاهش هزينه توليد 

Diversity of intermediate 

goods 
 های باالدستي و بيشترين روابط پيشينميزان بنگاه  تعداد کاال  نرد  ایکاالهای واسطه تنوع 

Backward linkages  های باالدستي ميزان اشتغال و تعداد بنگاه  درصد  نرد  پيوندهای پيشين 

Forward linkages  ي دست نييپاهای ميزان اشتغال و تعداد بنگاه  درصد  نرد  پيوندهای پسين 

Value chain  ميزان تبادل کاال   درصد  حالت  زنجيره ارزش 

Economic of scale  در پهنه جغرافيايي  هابنگاه تمرکز  درصد  حالت  صرفه ناشي از مقياس 

New agglomeration  ها روند انباشت فضايي بنگاه  تعداد  حالت  انباشت جديد 

Increasing returns  ميزان جذب بنگاه در مكان   درصد  نرد  بازده فزاينده 

Explicit knowledge  روابط پيشين گسترده  درصد  کمكي  دانش آشكار 

dispersion  ها از مرکزميزان خروج بنگاه  تعداد  حالت  پراکندگي 

Cognitive proximity  دانش مشابه  درصد  کمكي  مجاورت شناختي 

Institutional proximity هاهنجارها و ارزش  کارشناسي نظر  کمكي  مجاورت نهادی 

Social proximity  پيوند )روابط( اجتماعي  نظر کارشناسي  کمكي  مجاورت اجتماعي 

Organizational proximity  های سازماني محدوديت نظر کارشناسي  کمكي  مجاورت سازماني 

Tacit knowledge  صنعتي های گيری خوشه روند شكل  نظر کارشناسي  کمكي  دانش پنهان 

Geography proximity  های اقتصادی )ضري  تمرکز( ي بنگاه مكان هم گرايي تمرکز نرد  مجاورت جغرافيايي 
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 متغير متناظر  گيري اندازه واحد  نوع متغير  نام متغير  نام متغير 

Spatial division of labor  پراکنش فضای نيروی کار برحس  منطقه  درصد  نرد  تقسيم فضايي نيروی کار 

Related diversity ايسيك ميزان گسترش کدهای  درصد  نرد  گرايي تنوع 

Proximity paradox ميزان خروج بنگاه از مكان  درصد  کمكي  تناقا مجاورت 

innovation  ها و مراکز علم و فناوری ، پارك انيبندانش های تحقيق و توسعه، شرکت هایبنگاه تعداد  درصد  کمكي  نوآوری 

cluster  های توليدیای بودن بنگاه ضري  خوشه ميزان  حالت  خوشه 

Extra-cluster network  يكپارچگي عمودی بنگاه  ميزان  نرد  ایخوشه شبكه برون 

Network of knowledge  ي باالدستتعداد صناي   تعداد  کمكي  شبكه دانش 

Network of trade  جريان کاال  مقدار کمكي  شبكه تجارت 

Intar-cluster network  مرتبط تمرکز صناي  به هم  درصد  کمكي  ایخوشهشبكه درون 

specialization  گرايي صناي  تخصب  مقدار نرد  گرايي تخصب 

Smart specialization  صناي  با توان رقابتي  مقدار نرد  گرايي هوشمند تخصب 

 

افزايههي کههه مشههخب شههده اسههت هم طورهمههان

ههای اقتصهادی و از عوامل نهادی، زمينهه  متأثراقتصادی  

 ليهبهر تحلهای اقتصادی، منطبهق  پراکنش فضايي بنگاه

 اتتهأثيراقتصاد فضا است. نيروهای مرکزگرا با توجهه بهه 

ههای روابط عمودی و افقي و اندازه بهازار خهانگي، صهرفه

بهر  مهؤثربيروني و حجم باالی بازار نيروی کار، از عوامهل 

ههای اقتصهادی هسهتند. در تمرکز و انباشت فضايي بنگاه

گرايههي و مكههاني عوامههل توليههد موجهه  تنههوعمواقهه  ههه

شهود و ايهن عوامهل گرايي در ساختار توليهد مهيتخصب

ي در تيخودتقهوای موجه  فراينهد  از عليت چرخهه  متأثر

ای، فراينهدی گردد. عليت چرخهساختار توليد منطقه مي

است که از استقرار بنگاه به دليل غلبه نيروهای مرکزگهرا 

ار بنگهاه و افهزايش دسهتمزد شهود و بها اسهتقرشروع مي

يابههد و موجهه  تقويههت فراينههد نيههروی کههار ادامههه مههي

ي افهزايش درآمهد و دامنهه زمهانهمگردد.  ي ميتيخودتقو

تنوع کاال موج  افزايش تقاضا و به عبارتي افزايش حجم 

گردد. اين عوامل باعث ايجاد انگيهزه ههم بازار خانگي مي

ت و ارزان بهه )به دليهل دسترسهي راحه دکنندهيتولبرای 

)بهه دليهل  کنندهمصهرفای( و ههم بهرای کاالی واسهطه

گهردد و بهه مكهاني بها بهازده درآمد باال و تنوع کاال( مهي

گيری . در واق  شكلداردفزاينده نسبت به مقياس تمايل  

روابط عمودی )پسين( و روابهط افقهي )پيشهين( موجه  

گهردد. ههر چنهد عهواملي گيری زنجيهره ارزش مهيشكل

ديگری همچون کاريزمای مكاني و محتهوای نههادی نيهز 

هههای اقتصههادی شههناخته عامههل مهمههي در جههذب بنگههاه

شود. از سوی ديگر عامل مجاورت مكهاني در ديهدگاه مي

جغرافيای اقتصادی عامل مهمي در سرريز دانش شناخته 

گرايان اين عامل را ضروری امها کهافي شود، اما تكاملمي

ههها )نهههادی، شههناختي، جههاورتانههد و سههاير مندانسههته

افزايهي اجتماعي، سازماني( را عامل مهمهي در ايجهاد هم

 عامهل  لزومهاً  کهه  هسهتند  معتقهد  چند  هرکنند.  بيان مي

 یهادگاهيد  رد  در  و  گرددينم  ييافزاهم  به  منجر  مجاورت

 کهه  کننهديمه  ادي  مجاورت  تناقا  از  مجاورت،  به  مربوط

 يرقابت  فشار)  يصنعت  درون  زيسرر   يآس  در  يمهم  عامل

 و  ديهتقل  ،یريادگيه  کهاهش  ،(دانهش  یراراديهغ   زيسرر  و

ی است. تمرکز عوامل توليهد در صهورت عملكرد  مشابهت

گردد و ايهن وجود تنوع مرتبط منجر به ايجاد نوآوری مي

يابهد و های تخصصي نمود فضهايي مهيموضوع در خوشه

ای گيههری شههبكه درون و بههرون خوشهههموجهه  شههكل

گرايي مرتبط باشهد از تنوع  کهيمادامگردد. به عبارتي  مي

خواهد   برخوردارهای  توان باالی سرريز و کاالهای واسطه

شد و موج  ايجاد صناي  باالدستي بها بيشهترين روابهط 

گهردد کهه مجمهوع ايهن عوامهل، منجهر بهه پيشهين مهي

ادی در سطح بنگاه خواههد شهد. از سهوی افزايي اقتصهم

بر نوآوری و شبكه دانش و خالقيهت،   ديتأکديگر به دليل  

گرايي هوشمند مطرح شهده اسهت کهه استراتژی تخصب

ههايي بها تهوان بهر مزيهت ديهتأکاين استراتژی به دنبهال 

از   متأثرهای ناشي از مقياس  رقابتي است. با کاهش صرفه

ی هايصهرفگيبتوليد،    تحرك عواملعواملي همچون عدم

اقتصاد بيروني و ازدحهام و اجهاره زمهين، ميهزان تمرکهز 

های توليدی به دنبال مكاني با بهازده و بنگاه  افتهي  کاهش

گردنههد. ايههن موضههوع سههب  فزاينههده بههه مقيههاس مههي
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شهوند. از های جديد جههت تمرکهز مهيگيری مكانشكل

 تها  اين رو اين امر نيازمند محتوای نهادی مطلهوب اسهت

مراکز جديد را به مراکز قبلي پيوند دهد و موج  ارتباط 

ههای گردد. با توجه به بررسي شاخب هاآنميان    هيدوسو

شهری تهران مشخب گرديهد کهه بهه مهرور منطقه کالن

ي ابيههمكاننيروهههای گريههز از مرکههز در فراينههد  ،زمههان

 يعبهارت  بهه.  های اقتصهادی در حهال غلبهه هسهتندبنگاه

 بهه  شيگهرا  تههرانشههری  فضايي منطقه کهالنساختار  

 کاال  انيجربررسي    و  دارد  يي در نظام فعاليتيواگرا  سمت

 مقابهل  در  یکارکرد  کوچك  مراکزآن است که    انگريب  زين

گيهری هسهتند. ايهن در حهال شهكل  تههرانشهر  کالن  با

واگرايي از يك دهه پيش کم کم آغاز شده است. از سوی 

مهديريتي   -ديگر اين تحهوالت نيازمنهد تحهوالت نههادی

 سطوح  جاديا  و  باال  به  نييپا  كرديرو  ،راستااين    دراست و  

 نظام  به  سطوح  نيا  ونديپ   و  يمحل  و  یامنطقهحكمروايي  

ايهن رو ضهروری اسهت. از  یگهذاراستيس نديفرا در  يمل

افزايي اقتصادی در سطح منطقه هم  هرچندتوان گفت  مي

شهری تهران در وضعيت مطلهوبي قهرار نهدارد، امها کالن

افزايي اقتصادی با ديدگاه جغرافيهايي اقتصهادی ايجاد هم

افزايهي اقتصهادی در باشهد. از ايهن رو همتبيين مهيقابل

ههای ناشهي از از صهرفه  متهأثرشهری تهران  منطقه کالن

گيههری روابههط نباشههت و در سههطح بسههيار پههايين شههكلا

ای شهدن اسهت. در های ناشي از شهبكهای و صرفهشبكه

افزايههي هههای همتههوان بيههان داشههت سياسههتنهايههت مههي

ههای غيرفضهايي و مكهاني اقتصادی از دو مسير سياسهت

ههای مكهاني بهه دليهل نگهاه تحقق است اما سياستقابل

گيهری از آنهها ه و بهرههای منطقجام  به تمامي پتانسيل

 افزايي اقتصادی گردد.تواند بيشتر موج  هممي

 

 
 افزايي اقتصادي هاي علي ايجاد هم دياگرام جريان و حلقه  -6شكل 

 

در نهايت با توجه به واگرايي در سهاختار فضهايي از 

گيری مراکهز ضهعيف اقتصهادی، شهكلهای  منظر فعاليت

ای های صنعتي به سمت خوشهکارکردی، گرايش فعاليت

شهدن و گههرايش ايههن صههناي  بهه سههمت تههوازن فضههايي 

های فضايي بهدين شهرح توان بيان داشت که سياستمي

 است:

سهازی هوشهمند فضهايي بهه کيد بر تخصصيأ ت -

 ایگذاری نوآوری منطقهعنوان رهيافت سياست

نش فضايي ميان مراکهز کوچهك توسعه برهمك -

گذاری بهر های بها سهرمايههای خوشهکارکردی و فعاليت

 هاتوسعه زيرساخت
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سازی ميان صناي  با توجه به سهم باالی شبكه -

 صناي  خرد، کوچك و متوسط

تقويههت نقههش صههناي  باالدسههتي بههرای ايجههاد  -

 مين و ارزشأ زنجيره ت

گيهری از ايجاد شبكه دانش و تجهارت بها بههره -

   .فرگشت(مكاني و هم)هم انواع گوناگون مجاورت

 

 گيري و پيشنهادنتيجه  -6

های توسهعه نشهان داده اسهت کهه بررسي سياست

مسير توسعه بسته به شرايط اقتصادی، نهادی و اجتماعي 

متفاوت است. به عبارتي هر شرايط نهادی مسهير توسهعه 

ههای بهه . از سوی ديگر بررسهي رهيافهتطلبديمويژه را  

توسعه اقتصادی همواره بر يكپارچگي، همگرايهي منهاطق 

بهوده اسهت کهه بهه   برخهورداربا مناطق کمتهر    برخوردار

شهود و همهواره ايهن عنهوان چالشهي مههم شهناخته مهي

انهد. از سهوی ها در پي پاسخگويي بهه آنهها بهودهرهيافت

های توسعه بيانگر گهذر از مزيهت ديگر، بررسي استراتژی

گيههری از تمههامي ت رقههابتي و بهههرهنسههبي بههه مزيهه

بر مزيت همكارانهه اسهت. از  ديتأکهای منطقه با پتانسيل

افزايي که يندی لزوم توجه به مفهوم همااين رو، چنين فر

ههها و همكههاری و قابليههت براسههاسبههر بههازتوزي  منههاب  

تهر کهرده دارد را بااهميت  ديتأکهماهنگي ميان بازيگران  

گرديهههد بههها نقهههد اسهههت. در ايهههن پهههژوهش تهههالش 

در زمينه صهنعتي بها   ژهيوبههای اقتصادی  گذاریسياست

ههزار کارگهاه صهنعتي در سهطح   15126مطالعه بيش از  

هههای شهههری عههالوه بههر شناسههايي قابليههتمنطقههه کالن

گذاری در ايهن زمينهه اقتصادی به نقد و سياست  -فضايي

 1بپردازد. نتهايج پهژوهش بها تحقيقهات ليكسهين و مهين

و همكههاران  3(، چهن2019) 2ژنه  و همكهاران(، 2013)

( مطابقههت دارد. بههه 2021ن )همكههارا( و چههن و 2018)

دههد کهه وجهود عبارتي بررسي ادبيات جهاني نشان مهي

گيری از های مطلوب کالن اقتصادی در کنار بهرهسياست

 
1- Lixin and Min 

2- Zheng  

3- Chen  

مطلوب برايند محهيط نههادی در ترکيه  بها   یرويكردها

اشهاره دارد   ههارويهههها و  نقهش بنگهاهبه  سطح خرد که  

گذاری مطلوب اقتصادی را فهراهم تواند زمينه سياستمي

 ايجهادافزايهي اقتصهادی را  که بيشترين ميهزان همنمايد  

کند. افزون بر آن مطالعات جغرافيهای اقتصهادی موجه  

ها و مكاني بنگاهفضا از منظر همبر اقتصاد    روزافزونتوجه  

افزايهي است. بنهابراين، مسهير هم  شدهمزايا و معاي  آن  

مكاني عوامل توليد در يك روند تاريخي يها تواند از هممي

گستردگي عوامل توليد با توجه به ارتبهاط قهوی صهورت 

گيههرد کههه در ادبيههات جغرافيههای اقتصههادی بههه عنههوان 

شهود. از سهوی ه مهيهای انباشت و شهبكه شهناختصرفه

ديگههر ايههن پههژوهش بهها مطههرح کههردن بخههش خههرد در 

 دررويكههرد جديههدی را  ،هههای اقتصههادیگههذاریسياسههت

ههای اقتصهادی مطهرح ها و طرحادبيات توسعه در برنامه

کرده است. جغرافيای اقتصادی جديهد بهه دنبهال مطهرح 

کردن عامل مجاورت، جغرافيای نهادی بهه دنبهال محتهوا 

های مكاني و جغرافيای اقتصادی تكهاملي ويژگينهادی و  

تكهاملي و بررسهي رونهدها بهه دنبهال   -با ديدگاه تاريخي

اند. از اين رو اين پژوهش نيهز بها تحليل اقتصاد فضا بوده

ي ابيهمكانديدگاه جغرافيای اقتصادی بهه دنبهال تحليهل 

شههری تههران بهوده های اقتصادی در منطقهه کالنبنگاه

ها را بيهانگر توان انباشت فضايي بنگاهمي  است. به عبارتي

بههازده فزاينههده از مقيههاس و نمههود فضههايي آن در قالهه  

افزايي اقتصادی دانست. تفهاوت ای از همها را نشانهخوشه

ايههن پههژوهش بهها تحقيقههات صههورت گرفتههه، عههالوه بههر 

افزايي اقتصادی در سطح بنگاه و منهاطق ی همسازمفهوم

ي بهيش از پهانزده ههزار ابيهكانمشهری با تكيه بهر  کالن

بنگاه توليد در سراسر منطقه موردمطالعه و جريهان کهاال 

ميان شهرها، با توجه به نظريه جغرافيای اقتصادی سهعي 

افزايهي ههای توليهد از منظهر همدر تحليل فضهايي بنگهاه

کاربسهت آن موجه  تهدوين   کهه  فضايي اقتصهادی دارد

شهد. نتهايج های توسعه در سطح منطقه خواههد  سياست

شههری تههران دارای دهد منطقه کالنپژوهش نشان مي

های گوناگون فضايي اقتصادی جهت دسهتيابي بهه قابليت
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افزايي اسهت. وجهود صهناي  توسعه اقتصادی از مسير هم

ای شده به صورت فضايي، تمرکهز و ، خوشهشدهيتخصص

های ناشي از مقيهاس، از توجه صناي  و صرفهانباشت قابل

افزايهي های اقتصادی منطقهه جههت همن قابليتمهمتري

اقتصادی است. از سهوی ديگهر، وجهود صهنايعي کهه بهه 

توانههد زمينههه انههد مههيصههورت عمههودی يكپارچههه شههده

های ارزش را فراهم نمايد. به عبهارتي گيری زنجيرهشكل

افزايهي اقتصهادی بهرای منطقهه در گام نخست مسير هم

از انباشهت صهورت   های ناشيشهری تهران از صرفهکالن

ههای رود توجه بهه سياسهتاز اين رو انتظار مي   گيردمي

هههای صههنعتي در اولويههت مكههاني و ايجههاد خوشههههههم

هها و گذاری قرار گيهرد. بها گسهترش زيرسهاختسياست

های دوسويه زمينهه ايجهاد گيری جريانارتباطات و شكل

افهزون گردد.  ای شدن فراهم ميهای ناشي از شبكهصرفه

دهد که مفههوم های توسعه نشان ميبر آن بررسي برنامه

ههای توسهعه اقتصادی در تمامي برنامه  -افزايي فضاييهم

يهابي های دسهتوری در مكهانمغفول مانده است. سياست

گيهری بنگاههای اقتصهادی عامهل مهمهي در عهدم شهكل

های صنعتي و زنجيره ارزش بهوده اسهت. از سهوی خوشه

های توسعه رويكهرد تحليلهي اقتصهاد رحديگر در عمده ط

فضا نيز مغفول مانده است. اين امر موج  گرديده اسهت 

ههای توسهعه در تفاوت زيادی در رويكردهای و استراتژی

زمينه توسعه صنعتي به کار گرفته شود. بهه عبهارتي ههر 

برنامه با رويكرد خاص به مسئله توسعه صنعتي پرداختهه 

رد خهود بهوده اسهت. ايهن در و مبتني بر پاردايم و رويكه

حالي است که در عرصه ميداني توان توليهدی کشهور در 

ای و تأثيرگذاری آن کاهش يافته مقايسه با رقبای منطقه

است. در طرح استراتژی توسعه صنعتي نيز بهرای تعيهين 

صناي  کليدی از معيارهای محدودی استفاده شده اسهت 

قههه کههه تطههابق کمتههری بهها واقعيههت ميههداني در منط

شهری تهران دارد. با توجه به يافتهه ههای پهژوهش کالن

 گردد:  پيشنهادات ذيل ارائه مي

ريزی تأکيد بر منطق اقتصاد فضا در نظام برنامه -

 های صنعتييابي بنگاهو مكان

محور بها توجهه بهه های مكانتأکيد بر سياست -

 گرايي هوشمند فضاييتخصصي

وابستگي به مسهير و توسعه صنعتي با توجه به   -

 گرايي مرتبطتوسعه صنعتي مبتني بر تنوع

شههدگي نهههادی در زمينههه جلههوگيری از قفههل -

 توسعه صنعتي

ي کنندگليتكمتوسعه صنايعي با قابليت باالی   -

 زنجيره ارزش توليد 

جلههوگيری از گسههترش فرفيههت توليههد بهها  -

 پايين. افزودهارزش

 گزاريسپاس

شههاوره در رسههاله و  از آقای دکتر مظفر صههرافي بههرای م

ريزی شهر تهران بههه دليههل  همچنين از مرکز مطالعات و برنامه

 گردد.گزاری ميسپاس  ،حمايت مالي از انجام پژوهش
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