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Abstract 

Distribution of production activities and establishment of industrial units in different 

regions depend on the decision of firms regarding their location, but there are many 

important factors that affect the decision-making process. This research main goal is to 

understand the relationship between industry specialization, diversity of industries, 

competition between industries, and the concentration of industries over time. The research 

method is quantitative and follows the method employed by Glaeser et al. (1992). The 

effect of specialization, relative diversity of industries and competition between industries 

on industrial concentration have been investigated using geographically weighted 

regression method. The result of this assessment shows that during the study period with 

the increasing specialization of industries in the county, in most industrial sectors, 

increasing industry concentration has occurred. But between the relative diversity of 

industries and industrial competitiveness and the geographic concentration of industries no 

significant relationship in the counties was observed.  
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 تمرکزو  یرقابت صنعت ،شدن، تنوع یتخصصبین  ۀی رابطبررس

 زمانی ۀدر دور ،ایرانهای  انشهرست در عیصنا فضایی

 5731تا5731
 2پور ، هاشم داداش1مینا ساسانی

 ای، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران ریزی شهری و منطقه کارشناسی ارشد گروه طراحی و برنامه .1

 ای، دانشگاه تریت مدرس، تهران، ایران شهری و منطقه ریزی دانشیار گروه طراحی و برنامه .2

 (22/90/6901تاریخ پذیرش: ؛ 61/90/6901 )تاریخ دریافت:

  چکیده

شردن    که عالوه برر تخصصری   ای هاند و مطالع پرداخته و تمرکز فضایی صنایع شدن شده در ایران به بررسی چگونگی تخصصی اغلب تحقیقات انجام
این مقاله بررای تعیرین موقعیرت و     این رو   حال صورت نگرفته است. ازه ب ده باشد  تایتی بر تمرکز فضایی صنایع را نیز سنجثیر تنوع و رقابت صنعأت

فضرایی  برر تمرکرز    یو رقابت صرنعت  یشدن  تنوع نسب یتخصص ریثأت یبه بررس  های مختلف کشور ایران در ساختار فضایی تولید جایگاه شهرستان
از   گیرری   انردازه   هرای  مرورد نیراز بررای شراخ      یها دادهتحلیلی است.  -کمی مقاله تحقیقروش  پردازد. می تلف صنعتیهای مخ در بخش عیصنا

شردن از طریرق    شاخ  تخصصی .دست آمده استه ب 6909و 6910  6911 ۀدور سه طی در  و بیشتر نیرونفر  دهبا های صنعتی سرشماری کارگاه
 یبررسر . بررای  دسرت آمرد  ه ب( و شاخ  رقابت از طریق روش گلیسر و همکاران RDIوش تنوع نسبی )ر با (  شاخ  تنوعLQضریب مکانی )

دهرد کره در    نشان مری ها  یافتهنتایج  استفاده شد. (GWR) گرسیون وزنی جغرافیاییاز روش ر  فضایی صنایعو تمرکز  این سه شاخ  نیب ۀرابط
ده اسرت. ایرن   کرر رشرد  شدن  اشرتغال   قیم و معناداری وجود دارد و با افزایش تخصصیمست ۀشدن و تمرکز فضایی رابط صنایع بین تخصصی اغلب 
های صنعتی کشور در بخرش تولیرد  بیشرتر بره سرمت تمرکرز در منراطق         های مطرح در جغرافیای اقتصاد نوین است که فعالیت یید نظریهأبیانگر ت

هرای مطررح     برخالف برخی نظریره اما  .یابدهای ناشی از تجمع دست  جویی صرفهبندی صنعتی و  به خوشهخاص جغرافیایی تمایل دارد تا از این راه 
ای  خوشره  رویکررد شرود   توصریه مری   مشاهده نشد. یمعنادار ۀرابط عیصنا فضاییها با تمرکز  شهرستان نیب یو رقابت صنعت عیصنا یتنوع نسب نیب
 سروی از  برای بهبود ساختار فضایی تولیرد  یچندمرکزالگوی و تقویت  ییسوز های مکانی ایران ا مزیت با تمرکز برهای صنعتی  فعالیت رای تقویتب

 .قرار بگیرد ای منطقه -صنعتیگذاران  سیاستدر دستور کار مقامات و   دیگر

 کلیدی ناگواژ

 .ساختار فضایی تولیدرقابت صنعتی  تمرکز فضایی صنایع  تنوع صنعتی  ای   شدن منطقه تخصصی
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  لهئبیان مس
 اید   سدرتت  کده  طوری  به  ،است رخ دادهتولید  ساختار فضاییدر  زیادیاخیر، تغییرات های  در سال

توزیع فضدایی  تغییر در جغرافیای تولید و و شکل جدیدی به خود گرفته است.  یافتهفزایش ات اتغییر

اه های متفاوتی را برای مناطق مختلد  بده همدر    ها و قابلیت نامتعادل منابع و توامل اقتصادی، استعداد

دارندد و میدزان    گدرایش جواری فضایی فعالیت  چرا واحدهای تولیدی به تمرکز و هم اما. داشته است

مختلد  بدر تمرکدز فضدایی      تواملثیر أمنظور درک بهتر ت دانشمندان به چقدر است؟ گرایشای  نوع 

 اندد  دهقدرار دا  هدای نظدری و تجربدی مختلفدی را مدورد توجده       ، رویکردها و دیدگاهها صنایع یا بنگاه

(Falcioglu & Akgungor, 2008: 74) . هدا و واحددهای تولیددی در     پراکندگی بنگاهتراکم و چگونگی

 است فضاییهای تمرکز  از مؤلفه ،بی  مناطق مختل  کشور و بررسی میزان ارتباط واحدها با یکدیگر

پدی   ایی تولیدد فضد توان به چگونگی سداختار   ها می طریق آن که از (171: 1931 مهرگان و تیموری،)

دهدد. بخدش    ای آن صنعت را نشدان مدی   منطقه  یک صنعت خاص، پراکندگی سهم فضاییتمرکز  .برد

 :Goschin, 2012) شدوند  مدی یابی  از مناطق مکان محدودیدر تعداد  ،اتظم یک صنعت خیلی متمرکز

وهدی از  بنددی جغرافیدایی گر   به خوشده  ،عایصنفضایی ( تمرکز 1331بر اسا  تعری  پورتر ). (257

 دهندد  را انجدام مدی  هم مرتبط  هاقتصادی ب  که یک تولید ویژه یا فعالیت گردد برمی ها و نهادها شرکت

د کده در آن  کند  مدی ساختار فضایی پراکنده به موقعیتی اشاره  ،در مقابل .(1913پور و احمدی،  )داداش

 غیرمتمرکدز در سراسدر   ، بلکده در قالدا الگدویی   گیرند شکل نمیدر مراکز  ها فعالیتبخش بزرگی از 

  .(Burger & Meijers, 2009: 11)یابند میگسترش  معی  یسرزمین

کشدور، ایجداد تدوازن     فضایی ۀهای توسع مهم در تعیی  اهداف اصلی سیاست های یکی از دوگانگی

هدای صدنعتی بدوده اسدت. در     و جلوگیری از تراکم بیش از حد فعالیت در قطا زیادبی  رشد اقتصادی 

گرایدی و  های صنعتی در مناطق پیشرو، بخشدی کید دولت بر تقویت فعالیتأهدف نخست به تحالی که 

بدر   ،هدای نخسدت  به دنبال جلوگیری از پیامدهای منفی سیاسدت  ،، هدف دومشود میمنجر تمرکزگرایی 

های گونداگون  تالش دولت با وجود، ای  حال. با گردد میای معطوف تمرکززدایی و توزیع اشتغال منطقه

در  شددن  یو تخصصد  های تمرکززدایی و رسیدن به تعدادل فضدایی  سیاست ،گذشته تاکنون ۀچند ده از

(. ای  دو رویکدرد را مدی  1: 1931پور و فتح جاللی، )داداش مناطق کشور، با موفقیت همراه نبوده است
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خسدت بده   های تجمع تلقی کرد. در حالی کده گدروه ن  توان منتج از دو برداشت متفاوت از مفهوم صرفه

گروه دوم بده مزایدای    ،کنند    اشاره می شدن فضایی ییا تخصص بندی صنعتی خوشهمزایای مکانی ناشی از 

 Glaeser) کنندهای دیگر یا تنوع توجه میبخش باهای اقتصادی، در پیوند صنایع حاصل از تنوع فعالیت

et al., 1992 ؛Boshma et al., 2017 ؛Fritsch et al., 2018 مدی  گونهپرسش اساسی ای  است که چ(. حال

هدا(   )در اینجدا شهرسدتان  کشور  مناطقدر  پذیری و رقابت ایمنطقه ۀتوان ای  دوگانگی را با هدف توسع

و هدم از مزایدای    شددن  یهم از مزایای مکانی و تخصص ،یک استان مناطق میانیبه طوری که  ،حل کرد

هدای  صرفهکه ند ا هدریافت ای منطقه ۀنظران توسع احاصهای اخیر،  مند شوند؟ در سالبهرهو رقابت تنوع 

های اقتصدادی کده   توانند از تعامل بی  بنگاهنیستند، بلکه ای  مزایا می خارجیهای  تنها منبع صرفه ،تجمع

 :Johansson & Quigley, 2004) ندارند نیز حاصل شدوند نیاز به تمرکز در فضای نزدیک و مجاورت هم 

تمرکدز   کید بر صنایع کوچک و متوسدط، أبا ت ای منطقه ۀتوسعمهم  های سیاست از یکیاز ای  رو، (. 1-2

و  (1911پدور،   ؛ داداش39 :1931 ،فارسیجانی و دیگدران ) ی صنعتیبند وشهخ ،واحدهای تولیدی فضایی

فضاها تدالش خدود    ایها  ناکه مک دیآیبه وجود م یهنگامشدن  یتخصص. ای است شدن منطقه تخصصی

 اید آنچه کشدورها   .معطوف کنند ژهیو تیفعال کیبر  فقط ،ها تیفعال گریاز د یناش یها نهیهز ۀجیرا در نت

 .(Coniglio et al., 2016: 1دارد ) تید هدا اهم  آن یرشدد اقتصداد   یالگو حیدر توض ،کنند یم دیمناطق تول

هدای   نوسدان هدا و   ناباشدد، از بحدر   یمتندوت  یساختار اقتصاد یدارا یا اقتصاد منطقه چه هنگامی کهاگر

بنگداه، صدنعت، منطقده و     از سدوی دیگدر بدرای آنکده     .(Tran, 2011: 1) ردیپذ می ریثأکمتر ت ،یاقتصاد

داشدته  را طوالنی  ای ، برای دورهزیادسوددهی  و المللی توانایی افزایش سهم بازار بی  ۀدر صحن یکشور

 .(11: 1911تسگری، ) باشدنیز پذیر  باید رقابت ،باشد

، شدن، تندوع، مزیدت رقدابتی و تمرکدز فضدایی      وردگی مفاهیمی مانند تخصصیخ گره با وجود

 و تمرکز فضدایی صدنایع   شدن تخصصی ۀرابطبه بررسی  تمدتاً شده در ایران اغلا تحقیقات انجام

پدور و فدتح جاللدی،     ؛ داداش1931؛ مهرگدان و تیمدوری،   1937پور و ساسانی،  اند )داداش پرداخته

 فضدایی  تندوع و رقابدت صدنعتی بدر تمرکدز       ثیرأ، تشدن تخصصیوه بر تالکه  مطالعاتی( و 1931

حال صورت نگرفته است. تدالوه بدر اید ، اغلدا تحقیقدات در      ه ب ، تااشندب یدهنیز سنجصنایع را 

 درمشخصدی   قید تحق تداکنون اند و  شدهتمرکز مقلمرو استانی  درایران، در بررسی سطوح فضایی، 
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 در صدنایع  فضدایی تمرکز  برخصصی شدن، تنوع و مزیت رقابتی تسه متغیر  ۀرابط یبررس به رانیا

بدرای تعیدی  موقعیدت و جایگداه     مقاله ای   . از ای  رو،ستا  پرداختهنکشور های  شهرستانمقیا  

شددن، تندوع    یتخصصد  ریثأت یبه بررس ،تولیدمختل  کشور ایران در ساختار فضایی های  شهرستان

در ادامده  پدردازد.   مدی  مختل  صنعتیهای  در بخش عیصنافضایی بر تمرکز  یو رقابت صنعت ینسب

اید  زمینده     منظور درک بهتر موضوع، مروری اجمالی روی مبدانی نظدری و تجربدی موجدود در     به

تخصد    ،گیری تمرکز اندازه  های مرتبط و مناسا برای بعد، روش ۀصورت گرفته است. در مرحل

درنهایدت پدا از   اسدت.  ظری تحقیق تعیی  شده بر اسا  مبانی ن، تنوع و رقابت صنعتی ای منطقه

  .ستا  بندی شده تحلیل و نتایج جمع یها های مورد نظر، یافته شاخ  ۀمحاسب

 های پژوهش اهداف و سئوال

  یشدن، تندوع و رقابدت بد    یتخصص  یرابطه ب یبررس »با توجه به مباحث باال، هدف اصلی مقاله، 

ثیر أتد تدا   اسدت  («1931تدا 1971در بدازه زمدانی    ،رانید در ا یها و تمرکز صنعت در شهرستان عیصنا

اید  مهدم، تحقیدق    به  برای دستیابیاحتمالی ای  توامل بر تمرکز جغرافیایی صنایع مشخ  شود. 

 :پرسش کلیدی است ای  سه حاضر به دنبال پاسخ به

 ۀطد راب عیتمرکز صدنا  شیها و افزا ها در سطح شهرستان شدن بنگاه یتخصص شیافزا  یب ایآ . 1 

 وجود دارد؟ یدار امعن

 ۀرابطد  عیتمرکدز صدنا   شیها و افدزا  ها در سطح شهرستان بنگاه یتنوع صنعت شیافزا  یب ایآ . 1 

 وجود دارد؟ یدارامعن

 عیتمرکدز صدنا   شیهدا و افدزا   ها در سطح شهرستان بنگاه  یب یرقابت صنعت شیافزا  یب ایآ . 9 

 وجود دارد؟ یدار امعن ۀرابط

 هشپژونظری  ۀپیشین 

هدای خاصدی تمرکدز پیددا      در مکان ،های صنعتی معی  ال مطرح بوده است که چرا بخشؤهمواره ای  س

پدذیری   شدن، تنوع و رقابدت  د؟ آیا تخصصینکنند؟ توامل جغرافیایی در ای  تمرکز چقدر اهمیت دار می

ید  دسدت،   هدایی از ا  ؟ برای پاسخ بده پرسدش  شوند فضایی محسوب میای در تمرکز  کننده امل تعیی وت
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(. در اید  میدان،   39تدا 31: 1931پدور،   های نظری مختلفی شکل گرفته است )داداش رویکردها و دیدگاه

و  1311 هدای  هطی دهد  کهمرتبط  با تمرکز فضایی است مهم از رویکردهای  ،جغرافیای اقتصادی جدید

زدهم و اوایدل قدرن   های ای  رویکرد نوی  به اواخر قرن ندو  با ای  حال، ریشه. ه استشکل گرفت  1331

کندد کده بدرای     مدی  بیان  گیری ای  رویکرد است. وی شکلدر ( پیشرو 1311) مارشالگردد.  بیستم برمی

چراکده   ؛شدود  محسدوب مدی  گزینی در نزدیکدی یکددیگر مزیدت     مکان ،های مربوط به یک صنعت بنگاه

 هدای جدیدد کمدک    ایدده  ۀسدع توانند از یکدیگر یاد بگیرند و ای  یدادگیری بده تو   ها می کارگران و بنگاه

جواری فضایی صنایع تخصصدی مدرتبط بده هدم و      دهد که هم مارشال نشان می. (Roy, 2012: 5)کند  می

هدای خدارجی    جدویی  باتث افزایش صرفه ،های متعددی از یک صنعت بندی صنعتی یک یا شاخه خوشه

افراد دیگری نیز در اید  زمینده کدار    دنبال کار آلفرد مارشال،  به (.11 :1911پور،  داداش) شود می ها بنگاه

هدای   جدویی  های متمرکزشده در خوشه را با استفاده از مفهدوم صدرفه   کردند و مزایای حاصله برای بنگاه

های ناشدی از تندوع را بدرای     های مقیا  و صرفه جویی صرفه مانندده و تفاسیر متفاوتی کرتجمع توجیه 

از افدراد برجسدته در جغرافیدای     (1331) کدروگم   .(1 :1931)زندور و برمکدی،    ای  مفهوم ارائه کردند

تعامل بی  نیروهدای   ۀهای اقتصادی در نتیج است. وی بر ای  باور است که تمرکز فعالیت نوی اقتصادی 

دیدگاه دیگری کده توسدط   .  (Krugman and Venables, 1995; Venables, 1996) گیرد مرکزگرا شکل می

هدای مختلد  سدبا     کند که ارتباط بی  فعداالن اقتصدادی بخدش    می ن( مطرح شده، بیا1313) 1جیکوبز

 شدوند  صدنایع مدی   فضدایی ند کده سدبا تمرکدز    هستتوامل خارجی  شده و ای رات جانبی یثتأافزایش 

(Barufi et al., 2016: 710). های صنعتی و اینکده   چگونگی سرریز دانش در سراسر بخش بارۀجیکوبز در

باور داشدت کده    وی. (Roy, 2012: 5) دکرگردد، بحث  میمنجر  نوآوری ار بهوج مهچگونه تنوع صنایع 

 صنعتی.   شدن یتخصص الزاماًو نه  شود ایع ناشی میتنوع در صن ازنوآوری فناوری 

دیگری به موضوع سرریز دانش نگداه کدرد. او نشدان داد کده رقابدت بده        ۀ( از جنب1331) 1پورتر

مشترک رسدیدند کده    ۀآن به ای  اید ی از محققان پا ازد. بسیارشو میمنجر  نوآوری و سرریز دانش

وی بده  شدود.   میمنجر ای  منطقه ۀو توسع (Roy, 2012: 5) به افزایش تملکرد اقتصادیفضایی تمرکز 

هدا را از   شده مشابه، تولید تمام بنگداه  های تخصصی هایی از بنگاه د که خوشهکرپیروی از مارشال بیان 
                                                           
1. Jacobs 
2. Porter 
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که رقابت، نوآوری در فناوری را  افدزایش   داشت اظهار میدهد. پورتر  طریق سرریز دانش افزایش می

به کار گیرند تا موفق شدوند و   یهای جدید ها فناوری شود بنگاه چراکه فشار رقابتی سبا می ؛دهد می

شدن صنایع متمرکدز جغرافیدایی،    تخصصی ۀد که رقابت محلی درزمینکردوام بیاورند. پورتر استدالل 

بده وجدود     شددن هنگدامی   با ای  حال تخصصی. (De Groot & De Vor, 2008: 5)است محرک رشد 

بدر   فقدط  ،هدا  هدای ناشدی از دیگدر فعالیدت     هزینه ۀنتیج ها یا فضاها تالش خود را در ناآید که مک می

اندد   دهکردانان اقتصادی اظهار  ای و جغرافی معطوف کنند. بسیاری از اقتصاددانان منطقه ای فعالیت ویژه

بدا   ای بسدتگی دارد و منطقده  آنها  یمزیت مکان به های اقتصادی  تمرکز فعالیت هیشتری  گرایش بکه ب

بیشدتری  مکدانی  زیدت  مسیسدتم(   ۀکه در آن )نسبت به بقیشود   تخصصیدر فعالیتی اقبال کمتر، باید 

تمرکدز  در شددن   یبه نقش پررند  تخصصد   ای منطقه اقتصاد متون در حال حاضر. داشته باشد وجود

ای  شدن منطقه هدف از تخصصی .(Coniglio et al., 2016: 1) دنکن اشاره می ای منطقه ۀتوسعضایی و ف

هدای کدالن    های خدود و در چدارچوب سیاسدت    ها و شایستگی آن است که هر منطقه براسا  مزیت

های اقتصادی، نقش تخصصی ایفا کرده و بر اسدا  آن بدا منداطق     در چند رشته از فعالیت ،سرزمینی

 .(1: 1931پور و فتح جاللی،  یگر تعامل برقرار کند )داداشد

 ۀدر توسدع  مطالعدات مختلد   مدت زیادی اسدت کده موضدوع     ایعصن در ، تنوعاز ای  گذشته

هدایی در   هدای اقتصدادی کده سدبا تفداوت      . تنوع صنعتی به گوناگونی فعالیتبوده استای  منطقه

متندوتی باشدد، از    صدنعتی ای دارای سداختار   قهگردد. اگر اقتصاد منط ، برمیاستساختار اقتصادی 

پذیرد. فرض بر ای  است که تنوع صنعتی بدا بهبدود    ثیر میأهای اقتصادی، کمتر ت ها و نوسان بحران

های دیگر، سدبا افدزایش تملکدرد     نرخ بیکاری و شاخ کاهش ، درآمد سرانه، اشتغال نرخ رشد

ای از  متندوع مجموتده   ایعصدن شدود.   ای مدی  همنطقد  ۀتوسدع  ،و درنتیجه   (Tran, 2011: 1)اقتصادی

. هرچه تندوع  استدر صنایع گوناگون  ها های آن فعالیت ۀهای اصلی و فرتی هستند که زمین شرکت

ایع مختلد   صنهای تضو   بنگاهگروهی بیشتری بی   روابط درون ،بیشتر باشد صنعتی بخشدر یک 

هدای اقتصدادی محکدم     پایده ، ایش تندوع با افدز  .(71: 1939آید )پورحیدری و فدوی،  به وجود می

 .(Tran, 2011: 3) تر باشند تا مناطق در مقابل تغییرات ساختاری منعط  شود می

 ۀتوسدع ، بدر  صدنعتی  شددن و تندوع   یتخصصد  می توان گفت که دو رویکرد مرتبط با بنابرای ، 



 3 ...در  ،ایرانهای  انشهرست در عیصنا فضایی تمرکزو  یرقابت صنعت ،شدن، تنوع یتخصصبین  ۀی رابطبررس

کیدد  أای ت همنطقد  شددن  یرات جانبی تجمع که بر اهمیت تخصصد یثتأ یی. از سوای اثرگذارند منطقه

از  :Marshall Arrow Romer  (MARرومر )-ارو-رات خارجی مارشال یثتأتنوان  اغلا بهو ند ک می

بده   ،ای منطقده  شدن (. تخصصی,Glaeser, 1992 Kallal, scheinkman, shleifer) شود آن نام برده می

شدود و   مدی  منجدر کنندگان تخصصی و بازارهای بدزر    می أبازارهای کار تخصصی، دسترسی به ت

هدای مشدابه    ها و قابلیدت  ها به دانش، مهارت چراکه شرکت ؛دهد ج میاای را رو سرریز دانش منطقه

ای  روی ساختارهای متندوع منطقده   ،رات جانبییثتأمتفاوت از  رویکرد از سوی دیگر، متکی هستند.

ای، تندوع   هدر چندی  سداختار منطقد    .(Jacobs, 1969) رات خدارجی جیکدوبز  یثتأ یعنی ؛تمرکز دارد

ای  های اقتصادی جدید و پا از آن رشد اقتصادی منطقه های جدید است که به فعالیت محرک ایده

با معرفدی مفهدوم تندوع مدرتبط، دیددگاهی       (Frenken, 2007و همکاران ) فرنک  .شود میمنجر آن 

ه ئد رندد، ارا گذا ثیر میأای ت اینکه چگونه تخص  و تنوع بر تملکرد اقتصادی منطقه بارۀمتفاوت در

کده سدرریزهای داندش کده بدرای       کردندد و اسدتدالل  داده ها خود را بی  دو مکتا قرار  کردند. آن

 بدا هدم   طابارت   بی ند، اما کامالًا دهند که متفاوت در میان صنایعی رخ می تمدتاً ،نوآوری مفید هستند

 (.Grillitsch et al, 2018 ؛19Hassink et al. 20 ؛Fritsch et al, 2018 ؛Boshma et al :2017) نیسدتند 

 بلکده  ،نیست ای سودمند منطقه ۀبرای نوآوری و توسع نیزای  منطقهشدن  یتخصصو درنتیجه تنوع  

دهدد کده داندش میدان      ای به احتمال زیاد زمدانی رخ مدی   منطقه ۀیادگیری تعاملی، نوآوری و توسع

 یقات اخیر در جغرافیای اقتصدادی یز پیدا کند. تحقرسر ،اما به لحاظ فنی مرتبط ،مختل  های بخش

مناطق ممک  است از تولید انواع محصوالت و خدمات سود  مرتبط صنایع تنوع ، نشان می دهد که

 چون تنوع بیشتر داللت بر پتانسیل بیشتری برای سرریز دانش درون صنعت دارد.   ؛ببرند

های  ی با آن، بخشهای اقتصاد های رکود و درگیری برخی بخش شود طی دوران تنوع باتث می

رود کده   انتظدار مدی   .نندد ک هددایت به کمک اقتصاد آمده و آن را در مسیر رشد قبلدی  دیگر تر  قوی

ناشی از رکود که ممک  است برای اشدتغال  های  انیزهای اقتصادی متنوع باتث شود  حضور بخش

رشدد جبدران   های در حال  های اشتغال در بخش های در حال زوال پیش آید، با ایجاد فرصت بخش

هدای رکدود تجربده شدده و از اید  رو       تر، بیکاری کمتری طدی دوره  لذا در اقتصادهای متنوع ؛دشو

از سدوی   دانندد.  بیکاری مدی  ۀسازی را نوتی بیم گذاران، تنوع ای و سیاست برخی اقتصاددانان منطقه
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اختار صدنعتی  تر با س تر رشد بهتری نسبت به مناطق کوچک شود که مناطق بزر  دیگر، مشاهده می

تدر و   رشدد اشدتغال مهدم    ۀدر زمیند  ،منداطق  ۀاز اندداز  ،. اگرچه ساختار صنعتی منداطق رندمشابه دا

تندوان   سازی بده  آنکه اغلا، تنوع با (.11: 1911گری، ست؛ (Hansen, 2016: 907ثیرگذارتر است أت

دیگدر   ،شدود  ه مدی در نظر گرفت ای منطقه رشد و ثبات اقتصاد ۀابزاری برای رسیدن به اهداف دوگان

 )نوری، ندثیرگذارأای نیز بر ای  اهداف ت مثل مزیت رقابتی منطقه ،های ساختار اقتصادی منطقه جنبه

 دهدد.  پذیری خود را در تمرکز فضایی نشان مدی  یعنی رقابت ،از اینجا، بعد سوم موضوع (.1: 1913

به نام ابداع و ندوآوری دارد.  ای  برنده شومپیتر، رقابت در درون خود نیروی محرک و پیش ۀبه تقید

و به کیفیت بهتری دست یابندد و سدود    مدیریت کردهها را  توانند هزینه از طریق نوآوری می صنایع

 . ( 11: 1911)خداداد کاشی،  نندکخود را افزایش دهند و بقای خود را در بازار تضمی  

 تجربی پژوهش ۀپیشین

پژوهش، یکی از ابعاد مهم مراحدل تحقیدق بده     ۀبا حوز مرور سوابق مطالعاتی و تجارب تملیاتی مرتبط

نحدوه و چگدونگی حصدول بده      بارۀتالوه بر دراختیارگذاشت  اطالتاتی در ،شمار آمده و پرداخت  به آن

هدای پدژوهش در    های مفیدی در ارتباط بدا مشدکالت و محددودیت    آمده، دانسته دست اهداف و نتایج به

داخلی، مبدی  نتدایج جالدا    خارجی و شده در سطح  خی مطالعات انجامدر ای  زمینه بر. گذارد اختیار می

( در 1331گلیسدر و همکدارانش )   اسدت. هدا بده شدرح زیدر      هدای آن  تری  یافتده  توجهی هستند که مهم

شددن، تندوع نسدبی و     تخصصدی  متغیرهایی مانندصنایع با فضایی مرکز تآمریکا به بررسی  های شهرستان

حدداقل مربعدات    ،در اید  تحقیدق   شده ای اشتغال پرداختند. روش استفادهه داده اسا  رقابت صنعتی بر

افدزایش  و رقابت شدن  تخصصی ،رشد اشتغال با تنوع دهد که نشان می ها های آن نتایج یافتهمعمولی بود. 

 1339( به بررسدی تمرکدز جغرافیدایی صدنایع فرانسده در سدال       1333) 1کند. ماورل و سدیلوت پیدا می

بده اید     و کردندد برای تعری  شداخ  تمرکدز اسدتفاده     (EG) ها از مدل الیسون و گلیسر . آنپرداختند

شددت محلدی    هدای پیشدرفته نیدز بده     که در کنار صنایع سنتی، برخی از صنایع با فنداوری  رسیدندنتیجه 

( در پژوهشی بدا  1119) 1ند. دوروکاک رات جانبی سرریز دانش پیروی مییثتأاند و ای  موضوع از  شده

                                                           
1. Maurel  &  Se´dillot 

2. Devereux 
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در  یتولیدد  هدای  بررسی تمرکز و تجمع جغرافیدایی فعالیدت  به  توزیع جغرافیایی تولید در بریتانیاان تنو

در اید  پدژوهش شدامل     شده های استفاده پرداخت. داده (EG)با استفاده از روش الیسون و گلیسر  بریتانیا 

 111 ۀی بدا مطالعد  . واسدت  1331تا1311های  تعداد و محل واحدهای تولیدی و تعداد شاغالن بی  سال

 فنداوری و بدوده  تدر   قددیمی  ،اندد  صنعت تولیدی به ای  نتیجه رسید صنایعی که بیشتری  تجمع را داشته

اند. همچنی  در صنایع متراکم و متمرکز، نسبت ورودی و خروجدی کمتدر و ندرخ     تری داشته سطح پایی 

بده  از آمریکدا و فرانسده،    آمده دست نتایج به ۀهش با مقایسبیشتر است. ای  پژو ،پایداری واحدهای تولید

( در تحقیقدی بدا   1111) 1پیددا کدرد. آلمیددا    ای  دو کشور دستهایی در الگوی تجمع بریتانیا با  شباهت

 پردازد که چگونه ساختار اقتصداد محلدی   به بررسی ای  موضوع می «ساختار اقتصاد و رشد محلی» تنوان

هدای وی،   یافتهگذارد.  اثر می و تمرکز فضایی ولیدیهای ت شدن، رقابت و تنوع( بر رشد بخش )تخصصی

هدا بدا    بیشتر شباهت دارد در حالی که ای  یافتده  مارشال، ارو و رومرشده توسط  توامل خارجی مطرح به

 .متفاوت است جیکوبز و پورتر دیدگاه های

رکدز  ای و تم شددن منطقده   تخصصدی الگوهدای  ( در تحقیقی با تندوان  1111) 1فالجیولو و آکگونگور

های تمرکز صنایع در سطح مناطق و همچندی  یدافت     ای در صنعت تولید ترکیه، به بررسی محرک منطقه

تدر شدده و صدنایع متمرکزتدر      دهند که مناطق ترکیه تخصصی و نشان می پرداختهتلل چنی  تمرکزهایی 

کدز در منداطقی   ها تمایدل بده تمر   در بررسی نیروهای محرک تمرکز صنایع مشاهده شد که بنگاه .اند شده

( بده بررسدی   1111) 9. دی وور و دی گدروت داشته باشندهای اقتصادی ناشی از مقیا   دارند که صرفه

پردازندد. بدرای اید  منظدور وجدود       ثیر تملکرد نواحی صنعتی بر ساختار اقتصاد محلی و دسترسی میأت

دسترسدی و رشدد    های شدن، تنوع، رقابت( و معیار مشخ  بی  توامل خارجی تجمع )تخصصی ۀرابط

 ۀدهند کده در مقیدا  ناحید    ها نشان می کنند. آن را بررسی می معی  ای همنطق وخاص  یمشاغل در صنعت

 ۀ( در تحقیقدی بده بررسدی گسدتر    1111) و همکارانش 9شدن مانع رشد است. باروفی صنعتی، تخصصی

رانش بر اسا  نیروی کدار  ای کمبز و همکا با استفاده از روش دومرحله ،ثیرات تراکم در برزیلأصنعتی ت

. 1 ،.تولید با فناوری کدم 1 بر اسا  پنج بخش اقتصادی: ،1111و  1111، 1119بازار در سه سال   رسمی
                                                           
1. Almeida 
2. Falcioğlu & Akgüngör 
3. de Vor & de Groot  
4. Barufi 
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. خددمات بدا داندش زیداد،     1 ،. خدمات با داندش کدم  9 ،. تولید  با فناوری باال9 ،تولید با فناوری متوسط

وری تولیدد در   فدردی بدرای تقویدت بهدره     به ردهد که هیچ صنعت محلی منحص د. نتایج نشان میختنپردا

جیکدوبز و پدورتر در    ،MARهای نظری  های مختل  فناوری وجود ندارد. در مقایسه با چارچوب بخش

دیددگاه  دهد که بدا   مینشان ی را ثیر مثبتأتنوع تمتغیر فقط  ،شدن و رقابت یمربوط به تنوع، تخصص ۀزمین

هدا   گزیندی بنگداه   ثیر تمرکدز بدر مکدان   أبه بررسی ت (1111) و همکارانش 1. م.آرتزسازگار استجیکوبز 

روش رگرسدیون بده بررسدی وابسدتگی اید       از ده و با استفاده کرها شش متغیر را تعری   د. آننپرداز می

( 1331) ( و پدورتر 1311) )تخص  خوشه در بخش( مربوط به مارشال پردازند. اولی  متغیر متغیرها می

وری تولیدد را   خاص، بهدره  یشده در صنعت های تخصصی که تمرکز بنگاهاست  ها بر ای  کید آنأو تبوده 

)انحصدار   دهدد. دومدی  متغیدر    از طریق سرریز دانش و اشتراک در نیروی کار متخصد ، افدزایش مدی   

هدای   است که یک بنگاه خاص در مقایسه با تعداد زیدادی از بنگداه   MAR ای  فرضیه ۀدهند محلی( نشان

کیدد  أت ۀدهندد  )تمرکدز صدنعتی محلدی( نشدان     ند. سومی  متغیرکمحلی را درونی  تواند دانش کوچک می

کننددگان   می أهاست. چهارمی  )دسترسی محلدی بده تد    ( بر ترکیا تعداد متنوتی از بنگاه1313) جیکوبز

باالدسدت و   ۀخوشد  ۀکنندد  دست( مدنعکا  )دسترسی محلی به مشتریان پایی  باالدست( و پنجمی  متغیر

)دسترسدی بده    . آخری  متغیراست( 1111) الیسون و همکارانش ،های مارشال، پورتر ایدهدست در  پایی 

کید او بر اشتراک در نیروی کدار مداهر   أ( و ت1311) کرده( نیز به دیدگاه لوکا  نیروی کار محلی تحصیل

دارای  گزینندد کده   هدا بیشدتر در بازارهدایی مکدان مدی      رسند که بنگاه ها به ای  نتیجه می مرتبط است. آن

دسدت و   کنندگان پدایی   کنندگان باالدست و مصرف می أهای مشابه با تمرکز زیادی از ت ای از بنگاه خوشه

( در پژوهشدی بده بررسدی    1111) 1ادا و کاواکدامی مد کرده باشدند. یا  تعداد زیادی نیروی کار تحصیل نیز

 9هدای فضدایی   اکتشدافی داده  پردازند و از روش تحلیدل  الگوی فضایی صنایع در ناگویا واقع در ژاپ  می

(ESDA) ای برای آنالیز نرخ رشدد بخدش تولیدد و     های جغرافیایی و فناوری در صنایع منطقه شامل جنبه

در  هدا  شداغالن و بنگداه  در ای  تحقیق شامل تعدداد   شده های استفاده کنند. داده خدمات پایدار استفاده می

. نتایج توصیفی، وجدود  استر مقیا  شهرستان د 1111و  1119، 1111، 1333، 1331، 1311های  سال

                                                           
1. M. Artz 
2. Yamada   & Kawakami 

3. exploratory spatial data analysis 
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هدای رشدد در    اید  خوشده   دهدد.  ای خودرو و صنایع مرتبط به آن را نشان می الیه های رشد چند خوشه

( به بررسدی تمرکدز فضدایی صدنایع     1117) 1مسلیکنیا بخشی و مقیا  جغرافیایی متفاوت است. ترکیا

ردازد. در ای  مقالده از شداخ  هرفینددال هیرشدم  و     پ می 1111 تا 1111تولیدی روسیه در بازه زمانی 

ن، حجم تولید و... استفاده شده اسدت. اید  مقالده بده اید       های تعداد شاغال بستگی برای داده ضریا هم

صنایع تولیدی مانندد صدنعت شدیمیایی و الکترونیدک و تولیدد      برای سازی قوی  رسد که محلی نتیجه می

پدور و فدتح جاللدی     داداش نهایتداً ی تجمعدی اتفداق افتداده اسدت.     ثیر نیروهاأت وسایل حمل و نقل تحت

ای و تمرکدز فضدایی صدنایع در     شدن منطقه تحلیلی بر الگوهای تخصصی»( در پژوهشی با تنوان 1931)

در اید   هدا   پردازندد. نتدایج یافتده    می ای و تمرکز صنایع شدن منطقه به بررسی رابطه بی  تخصصی «ایران

افزایش یافته و ای  تمرکدز   1911و  1971متوسط تمرکز فضایی در طی دو مقطع  دهد که مقاله نشان می

معنداداری بدی     ۀکنندد کده رابطد    هدا بیدان مدی    در استان تهران و اصدفهان اتفداق افتداده اسدت. آن     تمدتاً

ا دهدد کده بد    هدا نشدان مدی    بررسیای و تمرکز صنعتی در ایران وجود داشته است.  شدن منطقه تخصصی

شدن، تنوع و رقابت بر تمرکز فضایی، در ایدران مطالعدات زیدادی،     گیری سه تامل تخصصیکار هب وجود

 ذکرشده در ای  زمینه است. خأل ایدر ای  زمینه صورت نگرفته است و ای  مطالعه، پاسخی بر

 و ابزار پژوهش روش

هدای   شداخ  تحلیلدی اسدت.    -کمدی  ،کداربردی و از حیدث روش   ندوع تحقیدق  حاضدر از نظدر    ۀمقال

واحدد تحلیدل فضدا در     .اسدت شدن، تنوع نسدبی و رقابدت    گیری در ای  پژوهش شامل تخصصی دازهان

  هدای  ها و اطالتات مدورد نیداز بدرای شداخ      بوده و داده شهرستان( 911) کشورهای  شهرستان مقیا 

 1911، 1971 ۀدور سده  طی در ،و بیشتر نیرو  نفر  دهبا های صنعتی از آمار سرشماری کارگاه  گیری، اندازه

زیدربخش   11 اسدا   بدر  کده  هاسدت  و تعدداد بنگداه   نشاغال شاملها  داده .دست آمده استه ب 1931و

 .هاسدت  شهرسدتان  حد در آن دقیق آدر  با اکسل فایل صورت به ها داده ای . اند شده بندی دسته صنعتی

از مرکدز آمدار    ایدران  هدای  Shape Fileتمامیکه  است GISهای  های فضایی شامل الیه داده تالوه بر ای ،

اندد. از طدرف دیگدر بده دلیدل       کندار یکددیگر قدرار گرفتده     Arc Mapها در  دریافت شده است. ای  داده

 .  به لحاظ شکلی اصالح شدند ،مساحت ۀها پا از محاسب بودن تقسیمات سیاسی، برخی از آن نامنظم
                                                           
1. Maslikhina 
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اده از روش تندوع  (، شاخ  تنوع نسبی با استفLQشدن از طریق ضریا مکانی ) شاخ  تخصصی

بده   ادامده پذیری از طریق روش تحلیل گلیسر و همکاران تحلیل شد. در  ( و شاخ  رقابتRDIنسبی )

 شود: اختصار اشاره می به ،های تحلیل مرتبط چگونگی کاربست هریک از ای  سه شاخ  و روش

ن و در شهرسدتا  s(1,2,…,m)ندرخ اشدتغال در صدنعت     ۀصدورت رشدد سداالن    متغیر وابسته بده 

i(1,2,…,n) شود: تعری  می 1931تا1971های  طی سال 

 
نسدبت بده سدهم کدل      iدر شهرسدتان   sصورت سهم اشتغال صنعت  شدن به شاخ  تخصصی

 شود: شناخته می LQتنوان  ای  متغیر به شده،ها محاسبه  در شهرستان sصنعت 

 
نشدانگر   ،اشدد تدر ب  مکانی در یک فعالیدت صدنعتی در منطقده بدزر      ۀهرچه میزان ضریا بهر

 مورد نظر در آن فعالیت است. ۀتخص  بیشتر منطق

1تنوع نسبی روش از سنجش شاخ  تنوعبرای 
(RDI) استفاده شده است: 

 
 ۀ. اندداز اسدت  iساختار اشتغال در صنعت شهرستان  تنوع میزان ۀدهند نشان RDI ،به بیان دیگر

به پراکندگی کلدی مشداغل در   ها  شدن پراکندگی مشاغل در شهرستان شاخ  تنوع نسبی با نزدیک

 یابد. می ایران، افزایش

 هدا  بنگداه نسبت به کارکنان در یک شهرستان روی تعدداد   ها بنگاهگیری تعداد  رقابت را با اندازه

 کنیم: می بررسی (COMP)نسبت به کارکنان صنعتی در کل

 
                                                           
1. relative diversity index 
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 ها به ازای هدر  بنگاه ( تعداد1331) هاست. گلیسر و همکارانش تعداد بنگاه ۀدهند نشان Fدر آن 

 هدهندد  تر از یک نشدان  رقابت در نظر گرفتند. مقدار بزر  های هدهند نشان ی ازتنوان یک کارگر را به

خود در یک شهرستان خاص دارای بنگاه بیشتری نسبت به کل  ۀنسبت به انداز صنایعست که ا ای 

تر  رقابتی iدر شهرستان  صنایعکه  شود میگونه تفسیر  بیشتر از یک ای  ۀانداز .هستندصنعتی  ۀمنطق

 گلیسدر و همکدارانش   کدار مشدابه   .ندد دکر گزیندی   های دیگر مکان که در شهرستان هستنداز حالتی 

 ۀنموند  (EMP s, i) گیدریم.  مدی  را در نظدر  1971( برای کنترل اشتغال اولیه، اشتغال در سال 1331)

 .استزیربخش صنعتی  11مطالعاتی ما شامل 

هدا و   در شهرسدتان  عیصدنا   یشدن، تنوع و رقابت ب یتخصص  یرابطه ب یبررس برای، درنهایت

یکدی از  کده   (GWR) گرسدیون وزندی جغرافیدایی   رروش از  ،ها در شهرستان فضایی صنایعتمرکز 

ای بده شدکل زیدر     معادلده  در اید  روش، شدود.   استفاده مدی  استهای مطرح در آمار فضایی  روش

 .شود پرداخته می  (β)ای مدلبرآورد پارامترهبه و  شده تعری 

 
 منظدور  به ،خاص یو برخی موارد برای تحلیل استابزارهای تحلیل در مراحل مختل  متفاوت 

 های مورد نیاز بدرای  تحلیل داده و برای تجزیهافزار استفاده شده است.  از چندی  نرم ،افزایش روایی

های صنعتی مختل  بده تفکیدک    خشمیزان اشتغال در ب و ها تعداد بنگاه های مذکور شامل شاخ 

صدورت نمدودار نمدایش     آمده بده  دست استفاده شده و نتایج به Excelافزار  از نرم ،ISIC  دورقمی کد

 .ستا  شده ارائه تصویرصورت  نیز اطالتات به ARC GISافزار  . با استفاده از نرمستا  شده داده

  پژوهشهای  یافته

سه بخش بررسی و تحلیل  های متفاوت درآمده از شاخ  دست های  بخش از مقاله، اطالتات ب   در

، تنوع صنعتی و رقابت بدی   ایشدن منطقه های مربوط به تخصصی. در بخش اول، یافتهشدخواهد 

وم، دتحلیدل شدده و در بخدش     1931و  1911،   1971های  در دورهکشور های  شهرستاندر  صنایع

در  ، تندوع صدنعتی و رقابدت بدی  صدنایع     ایمنطقده  شددن  تمرکز جغرافیایی و تخصصی رابطه بی 

 .شدخواهد  بررسی کشورهای  شهرستان
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 ها شدن صنایع در شهرستان شاخص تخصصی تحلیل هاییافته

کده در   اسدت ها، ای  موضوع قابدل مشداهده    شدن در تمامی زیربخش شاخ  تخصصی ۀبا محاسب

میدزان  های دارای جمعیت زیاد،  شهرستان هویژ هبها،  برای بیشتر شهرستان ،1911تا1971بازه زمانی 

اید  شداخ  روندد     1931تدا 1911بعددی، یعندی    ۀامدا در دور  .افزایش یافته استشدن  تخصصی

هدای بدزر     در شهرستان مشخصاً ،فضایی صنایع تمرکز روند کاهش ۀدهند که نشان هداشتکاهشی 

غذایی و آشدامیدنی، بیشدتر    تولید مواد ایعهای صنعتی مورد بررسی، صن از بی  بخش .استصنعتی 

 111شهرسدتان،   911، از بدی   1931، بده نحدوی کده در سدال     ندد ا تخصصدی شدده   دیگر از صنایع

اند. صنعت تولید مواد کانی غیرفلزی نیز پا از صدنعت تولیدد    هداشتشهرستان ضریبی بیش از یک 

  .را داردها  شهرستان شدن در میزان تخصصیمواد غذایی و آشامیدنی، بیشتری  

شده  های تخصصی شدن و درصد شهرستان تخصصی نظر ده شهرستان برتر از .1جدول   

درصد 
های  شهرستان
 شده تخصصی

 های صنعتی بخش شهرستان

 مواد غذایی و آشامیدنی آباد غرب، املش، پاسارگاد، پاکدشت تهران، کرج، رشتخوار، سرتی ، قم، ایجرود، اسالم درصد 17

 محصوالت توتون و تنباکو آباد، مینودشت سرا، گرگان، گلوگاه، تلی بهشهر، صومعه فوم ،رشت، قشم، ساری،  درصد 9

 منسوجات آباد هریا، آران و بیدگل، تبریز، کاشان، ورزقان، اهر، سربیشه، کلیبر، راور، بستان درصد 99

 پوشاک بلی، جیرفتشهر، سروآباد، سرباز، فاریاب، کوثر، مریوان، سراوان، زا رودبار جنوب، نیک درصد 91
 رمیو محصوالت چ چرم زهرا، جاسک، رودبار تبریز، تهران، خوشاب، مشهد، اسالمشهر، مالرد، ورامی ، بوئی  درصد 7
 چوب و محصوالت چوبی آباد، تنکاب ، مالیر، قشم، بندر انزلی، نور نوشهر، رامسر، تهران، کرج، تبا  درصد 99

 کاغذ و محصوالت کاغذی فریدونشهر، گرمسار، تفرش سالمشهر، پاکدشت، ساری،شهر، تهران، ا سمنان، رضوان درصد 1

 انتشار، چاپ و تکثیر رسانه تهران، قم، شمیرانات، کرج، آزادشهر، رامیان، مالرد، آمل، بابلسر، ورامی  درصد 1
 پاالیشگاه نفتی ،ل ککذغا آبادان، شازند، امیدیه، بندرتبا ، کنگان، فراشبند، سرخا، زرند، ممسنی، مهر درصد 11
 مواد و محصوالت شیمیایی بندر ماهشهر، آبادان، تهران، کرج، جم، شادگان، رامشیر، دیر، پارسیان، کنگان درصد 11
 ستیکی و پالستیکیال ساوه سپیدان، بیرجند، اردبیل، دلیجان، ابوموسی، کرمان، آران و بیدگل، شهریار، ری، درصد 19
 محصوالت کانی غیرفلزی گل، کوار، میبد ، خمیر، هفتالبرز، قزوی ، تهراند، ، یزقماصفهان،  درصد 19
 فلزات اساسی ، دهاقان، ماهنشان، ازنا، باوی، اسفرای قزوی ، اهواز، مبارکه، اصفهانبوشهر،  درصد 11
 و فابریکی محصوالت فلزی کرج، شمیرانات، قم، بوشهر، پاکدشت، کوهرن ، شهریار، کوهدشت، دوره، مالرد درصد 11

 نشده بندی طبقه تجهیزات قزوی ، البرز، تبریز، تهران، مهر،کنگان، هویزه، قم، پاکدشت، اسکو درصد 11

 های برقی دستگاه زنجان، گرمسار، ری، تهران، ساوه، تخت جلگه، رامیان، نظرآباد، نیشابور، شهرکرد درصد 11

 موتوری، تریلر ۀوسایل نقلی بم، گلپایگان، قد ، طالقان کرج، تهران، قزوی ، شهریار، البرز، نرماشیر، درصد 1

 مبلمان آباد کریم، تنکاب ، تبا  اسالمشهر، ساری، تهران، قم، تویسرکان، بینالود، مالیر، رباط درصد 11
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 ها شاخص تنوع نسبی صنایع در شهرستانهای تحلیل یافته

نمدایش داده   1 تصدویر در ، های کشدور  تانوع نسبی صنایع در شهرسنهای مرتبط با شاخ  ت یافته نتایج

شددن   شاخ  تنوع نسبی با نزدیک ۀاندازدهد که  های زمانی مذکور نشان می ها در دوره یافته شده است.

بدرای توزیدع    اگرچده  یابدد.  می پراکندگی مشاغل در شهرستان به پراکندگی کل مشاغل در ایران، افزایش

تمرکدز اید  شداخ  در     ،کدرد الگوی مشخصی را ارائه توان  فضایی شاخ  تنوع نسبی در کشور نمی

در تندوان نمونده،    هبد . اسدت در هر سه دوره قابل مشاهده  است که مرکز کشور، متمایل به شمال و شرق

اند. همچندی    های تهران، تبریز و کرج بیشتری  میزان تنوع نسبی را داشته ، به ترتیا شهرستان1931سال 

 ۀاند. شهرستان کدرج در حدالی در رتبد    چهارم و پنجم قرار گرفته ۀرتب های مشهد و اصفهان در شهرستان

هفتم کشور از لحاظ تندوع   ۀدر رتب 1971بندی قرار گرفته است که ای  شهرستان در سال  سوم ای  دسته

سدوم قدرار    ۀدر رتبد  1971بوده است. ای  در حالی است که شهرستان آبادان که در سدال  نسبی صنعتی 

   بندی قرار گرفته است. دوازدهم دسته ۀدر رتب 1931داشته، در سال 

 
 1731تا1731در بازه زمانی  ،ها تنوع نسبی صنایع در شهرستان .1 تصویر
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 ها صنایع در شهرستان بینهای تحلیل رقابت یافته

 .میکند  مدی  مشداهده  را 1931تا1971 یها سال طیها  در شهرستان عیرقابت صنا زانمی ،1 تصویردر 

و در پیرامون تهران شکل گرفته قطبی  صورت تک به کشور در رقابت بی  صنایع خ شا پراکندگی

اندد، بسدیار رقدابتی     هایی که در اطراف شهرستان تهران قرار گرفته شهرستان به تبارت دیگر،. است

تدر   رقدابتی  زهدرا،  بدوئی   و قدزوی   کدرج،  ترتیا شهرستان، به 911در بی   ،1931 سال اند. در شده

بیشتری  میزان رقابت بدی  صدنایع را    111913ها، شهرستان کرج با شاخ   در تمامی سال. اند بوده

 پدنجم  و چهدارم  ۀرتبد  گرمسار و تاکسدتان در  های شهرستان به خود اختصاص داده است. همچنی 

 سدال  در کده  اسدت  گرفتده  قرار بندی دسته ای  اول ۀرتب در حالی در کرج شهرستان. اند گرفته قرار

 .است بوده صنعتی رقابت لحاظ از کشور ششم ۀرتب در 1971

     
 1731تا1731در بازه زمانی  ،ها رقابت صنایع در شهرستان .۲ تصویر

هنا و تمرکنز    در شهرسنتان  عیصننا  نیشدن، تنوع و رقابت ب یتخصص نیرابطه ب یبررس

    ایعصنفضایی 

و تمرکدز فضدایی صدنایع     رقابدت  ،تنوع شدن، های تخصصی در ای  بخش به بررسی رابطه بی  شاخ 

 ۀ، نخسدت رابطد  اید  مرحلده  در  .اسدت زیربخش صدنعتی   11مطالعاتی ما شامل  ۀنمون. شود پرداخته می
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 و سپا با استفاده از مددل رگرسدیون   مورد توجه قرار گرفته نایعصفضایی و تمرکز ها  تک شاخ  تک

 9، 9کده تصدویر    چنان. شدسی برر فضایی صنعتو تمرکز ها  بی  ای  شاخ  ۀرابط ،دار جغرافیایی وزن

شددن و   بی  تخصصی ۀرابط نشده، بندی های برقی طبقه آالت و دستگاه تولید ماشی در  ،دهد نشان می 1و 

شهرستان )با ضریا اطمینان بداالی   111شود. به نحوی که در  می مشاهدهفضایی صنعتی بیشتری تمرکز 

شددن، تمرکدز    درصد( بدا افدزایش تخصصدی    31شهرستان )با ضریا اطمینان باالی  191درصد( و  33

هدا،   درصدد شهرسدتان   11ست که در همی  بخش صنعتی، در ا حالی است. ای  در داشتهصنایع افزایش 

هدا   رقابت بی  صنایع در شهرستان خصوصشود. در شدن دیده نمی ای بی  تنوع صنایع و تخصصی رابطه

 ۀتولید وسدایل نقلید  د. درمورد صنایع کری  توان الگوی مشخصی را برای ای  بخش صنعتی تعر نیز نمی

)با ضدریا   های کشور شدن و تمرکز صنایع در تمامی شهرستان بی  تخصصی ،تریلر تریلر و نیم ،موتوری

شهرسدتان   19تنوع و تمرکز، تنها در  ۀمستقیمی وجود دارد. درمورد رابط ۀدرصد( رابط 31اطمینان باالی 

شدود. اید  بخدش صدنعتی،      معکو  دیده می ۀدرصد( رابط 31ی از شمال کشور )با درصد اطمینان باال

 .شود محسوب می (1191بستگی  )با ضریا هم تری  صنعت کشور رقابتی

دیدده  هدا   الگدوی مشدابهی از رابطده بدی  شداخ       صنایع تولید منسوجات و پوشاک تقریباًدر 

ضدریا اطمیندان    کشدور )بدا  های  شدن و تمرکز صنایع در تمامی شهرستان بی  تخصصی شود و می

بی  تندوع نسدبی در صدنایع و    در حالی که . و معناداری وجود دارد مستقیم ۀدرصد( رابط 31باالی 

معکدو  کمدی    ۀدرصد( رابطد  31)با ضریا اطمینان باالی  کشور شهرستان 191تمرکز صنایع در 

تولیدد  صنایع  د.کرمشخصی را بیان  ۀتوان رابط نمی ، درمورد رقابتها شود. برای ای  بخش دیده می

را مشابهی  نیز الگوی تقریباً نشده بندی تولید مبلمان و مصنوتات طبقهو محصوالت چوبی  چوب و

مشاهده  فضایی شدن و تمرکز مستقیمی بی  تخصصی ۀدر قسمت شرقی کشور رابط د.نده می نشان

 ۀرابطتمرکز در بخشی از شمال کشور بی  تنوع و فقط  ،شده های بررسی شود. مانند بیشتر بخش می

 ای وجود ندارد. رابطهها  شود و در بیشتر بخش دیده میمعکوسی 

ای، تولیدد   تههدای هسد   سوخت های نفت و یشگاه، پاالذغال کک تولیدهای مربوط به  تصویردر 

محصدوالت کدانی   تولیدد  مواد و محصوالت شیمیایی، تولید محصدوالت السدتیکی و پالسدتیکی و    

شددن   د. درمورد رابطه بی  تخصصدی کرتوان مشاهده  از روابط را میغیرفلزی نیز الگوهای مشابهی 
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در حدالی کده    .شود تری دیده می مستقیم پررن  ۀرابط ،های شمالی کشور و تمرکز صنایع در بخش

تندوع و   خصدوص مستقیمی بی  رقابت و تمرکز وجدود دارد. در  ۀهای جنوبی کشور رابط در بخش

 آوردن چدرم و  تمل وصنایع دباغی  بارۀد. درکران تعری  تو مشخصی نمی ۀتمرکز صنعتی نیز رابط

چداپ و تکثیدر    و انتشدار تولیدد کاغدذ و محصدوالت کاغدذی و صدنعت       چمدان، ساخت کی  و

 31)بدا ضدریا اطمیندان بداالی      هدا  در تمامی شهرسدتان  د کهکرتوان بیان  می شده های چاپ رسانه

صدنعتی هدم   هدای   شود. در ای  بخش یشدن و تمرکز دیده م مستقیمی بی  تخصصی ۀدرصد( رابط

 شود. معکو  کمی بی  تنوع و تمرکز در شمال کشور دیده می ۀرابط

 در فقدط  .شدود  مشخصی بی  تنوع و تمرکز دیده نمدی  ۀدر صنعت تولید فلزات اساسی نیز رابط

معکو  کمی بی  ای  دو  ۀدرصد(، رابط 31)با ضریا اطمینان باالی  شهرستان از شمال کشور 99

 یمسدتقیم  ۀدرصد( رابط 31)با ضریا اطمینان باالی  شهرستان کشور 119خ  وجود دارد. در شا

شدن و تمرکز صدنایع وجدود دارد. صدنایع تولیدد مدواد غدذایی و آشدامیدنی، تولیدد          بی  تخصصی

 ،تجهیدزات  آالت و ماشدی   جدز  محصوالت فلزی فابریکی بده  تولیدمحصوالت از توتون و تنباکو و 

وجدود  معکوسدی   ۀرابطد  شدن و تمرکز صنایع بی  تخصصیها  در آنایی هستند که ه تنها زیربخش

)با ضریا اطمیندان   شهرستان کشور 111تولید مواد غذایی و آشامیدنی برای  ایعدر بخش صن.دارد

 فضدایی  بی  شاخ  تنوع صنعتی و تمرکز همچنانکه .شود می مشاهدهای  رابطه درصد(  31باالی 

 د.کرتوان تعری   نمیناداری غذایی رابطه مع صنایع

 
 شدن و تمرکز صنعتی بین شاخص تخصصی ۀرابط .7 تصویر
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 ها و تمرکز صنعتی بین تنوع صنایع در شهرستان ۀرابط .4 تصویر

                 
 ها و تمرکز صنعتی بین رقابت بین صنایع در شهرستان ۀرابط .1 تصویر

 ۀرابط ها شهرستان غالا در ها، ربخشیز یتمام در ییایجغراف دار وزن ونیرگرس روش اسا  بر

 شددن  یتخصصد  شیافدزا  بدا  یعند ی. شدود  یم مشاهده درصد 31 از شیب نانیاطم سطح با یمیمستق

شاخ  تنوع نسبی صدنایع و   بارۀدر حالی که در .است افتهی شیافزا فضایی صنعت تمرکز ع،یصنا

 در اسدت  ذکدر  انیشدا  .هسدتند  الگدو  اقدف ها شهرستان از درصد 11 از شیب ،فضایی اشتغالتمرکز 

 بدا  یعند ی ،شدود  ی دیدده مدی  معکوسد  ۀرابطد  ع،یصنا تمرکز و عیصنا ینسب تنوع  یب که ییها بخش

ها  رقابت صنعتی بی  شهرستان درمورد. است افتهی کاهش اشتغال تمرکز ع،یصنا ینسب تنوع شیافزا
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شداخ    بستگی بدی   میزان هم 1 دولد. جکرمعناداری تعری   ۀتوان رابط و تمرکز اشتغال نیز نمی

 .دهد را نشان میشدن و تمرکز صنایع  تخصصی

 دار جغرافیایی روش رگرسیون وزن (ها شهرستان درصد) عیصنا تمرکز و شدن یتخصص شاخص نیب یبستگ هم زانیم .۲جدول 
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 آشامیدنی مواد غذایی و - - 11% 11% 1% 1% 11%

19% 91% 11% 11% 7% - - 
محصوالت از توتون و 

 تنباکو

 منسوجات - - - 11% 1% 17% 11%

 پوشاک - - - 19% 11% 11% 1%

 چرم و محصوالت چرمی - - - 17% 93% 99% -

 چوب و محصوالت چوبی - - - 11% 11% 11% 11%

 کاغذ و محصوالت کاغذی - - - 11% 11% 11% -

 اپ و تکثیر رسانهانتشار، چ - - - 11% 91% 11% -
 نفتی ، پاالیشگاهذغال کک 1% - - 11% 9% 19% 11%

 مواد و محصوالت شیمیایی - - - 99% 13% 11% 11%

11% 17% 91% 97% - - - 
 ومحصوالت الستیکی 

 پالستیکی
 محصوالت کانی غیرفلزی - - - 17% 13% 1% 11%
 فلزات اساسی - - - 11% 11% 91% 13%

11% 13% 3% 91% - 9% 1% 
محصوالت فلزی و 

 فابریکی

 نشده بندی آالت طبقه ماشی  - - - - 97% 19% -

 های برقی دستگاه - - - 11% 99% 91% -

 موتوری، تریلر ۀوسایل نقلی - - - 13% 19% 99% 9%

 مبلمان - - - 99% 19% 19% 13%
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 اهپیشنهاد ۀو ارائگیری  نتیجه

هدا و   در شهرسدتان  عیصنا  یشدن، تنوع و رقابت ب یتخصص  یرابطه ب یبررس ، مقاله ای  هدف اصلی

 فضدایی ثیر احتمالی ای  توامل بر تمرکز أتتا  بود 1931تا1971در بازه زمانی  ،رانیدر ا یتمرکز صنعت

بدرای  . مطدرح شدد  صنایع مشخ  شود. برای دسدتیابی بده اید  هددف کدالن، سده پرسدش اصدلی         

بدی   کده   دادها نشدان   نتایج یافته. گردید بررسی نایعشدن ص ابتدا تخصصی ،اول پرسشگویی به  پاسخ

صدنایع   مخصوصاً ،های صنعتی در تمامی بخش صنایع تقریباً فضایی شدن و تمرکز شاخ  تخصصی

شداخ    ۀبدا محاسدب   وجدود دارد. مسدتقیم   ۀموتدوری، رابطد   ۀآالت و وسدایل نقلید   مربوط به ماشی 

قابل مشاهده است. اما در طی زمدان، تمرکدز    بیشترها، ای  موضوع  شدن در تمامی زیربخش تخصصی

دوم  پرسدش برای پاسخ بده  های بزر  صنعتی کاهنده بوده است.  در شهرستان فضایی صنایع مشخصاً

و چشمگیری بدی  تندوع صدنعتی     ۀصنایع بررسی شد. رابط فضاییبی  تنوع نسبی و تمرکز  ۀنیز رابط

)خیلدی کدم( تندوع بدر        صنعتی اثر منفدی های مختل حتی در بخش .دیده نشدتمرکز فضایی صنایع 

، تمرکز ای  شاخ  در مرکز کشور، متمایل به شمال و ای  با وجودتمرکز صنایع را نیز شاهد بودیم. 

، سدوم  پرسدش گدویی بده    برای پاسخمورد بررسی قابل مشاهده است.  ۀشرق است که در هر سه دور

 در دهد که رقابت بی  صنایع رابطه نشان میای  بررسی شد.  رقابت بی  صنایع و تمرکز فضایی ۀرابط

هدایی کده در پیرامدون تهدران قدرار       پایتخت شدکل گرفتده اسدت و شهرسدتان     ۀدر منطق کشور تمدتاً

 هایی هستند که در مناطق دورتر قرار دارند. تر از شهرستان اند، رقابتی گرفته

مسدتقیم   ۀابطر ،تمرکز فضایی شدن و بی  تخصصی ،صنایع اغلا دهد که در  ها نشان می یافته نتایج

اسدت. اید     داشدته افدزایش   روند رشد اشتغال نیزشدن،  معناداری وجود دارد و با افزایش تخصصی و

های صنعتی کشور در بخدش   های مطرح در جغرافیای اقتصاد نوی  است که فعالیت یید نظریهأبیانگر ت

د تا از ای  راه به پیونددهای افقدی   ندارتولید، بیشتر به سمت تمرکز در مناطق خاص جغرافیایی تمایل 

اید    .دست پیدا کنندد ناشی از تجمع  ۀهای ایجادشد جویی ها و استفاده از صرفه و تمودی بی  فعالیت

هدای مربدوط بده یدک      برای بنگداه  شتاتتقاد دا . اوستهنیز ( 1311) مارشال ۀیدر راستای نظر یافته

توانند از یکدیگر یداد   ها می کارگران و بنگاه زیرا ؛گزینی در نزدیکی یکدیگر مزیت است مکان ،صنعت

بدا  ( 1331) دیگدران  و . همچنی  گلیسدر کند کمک میهای جدید  ایده ۀری به توسعبگیرند و ای  یادگی
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 صدنعتی  تمرکدز  ، به ای  نتیجه رسیده اندد کده  رومر –اَرو – خارجی مارشال تواملاستفاده از رویکرد 

 دهد. افزایش دانش، خارجی اثر ۀانداز به صنعت مکمل های فعالیت ۀارائ ۀوسیل هرا ب نوآوری دارد امکان

هدا و تمرکدز    در شهرسدتان  عیشددن صدنا   یتخصص  یب میمستق ۀوجود رابط بارۀپژوهش در  یا ۀجینت

 رید نظ عیشددن و تمرکدز صدنا    یتخصصد   یارتبداط بد   ۀند یمدرتبط در زم  یها پژوهش شتریبا ب ع،یصنا

و  ولوی)فدالج  هید (، ترک1111 دا،ی)آلم (، پرتقال1331و همکارانش،  سری)گل کایچون آمرهم ییکشورها

 یهدا  افتده ی جینتا  ی( همسو بوده است. همچن1111و همکارانش،  ی)باروف لی(، برز1111 ونگور،آکگ

دو مقطدع   یدر طد  ییکه متوسدط تمرکدز فضدا    دهد ی( نشان م1931) یپور و فتح جالل داداش قیتحق

اسدت کده    رخ دادهدر استان تهران و اصدفهان   تمرکز تمدتاً  یاست و ا افتهی شیافزا 1911و  1971

که استان  کنند یاز مقاله اشاره م یها در بخش رو همسو هستند. آن شیپژوهش پ یها افتهیموارد با   یا

 زید موضدوع ن   ید اندد کده ا   شده اضافه شده یبه مراکز تخصص یمورد بررس ۀدور یکرمان و سمنان ط

دو شهرسدتان    یبد  ،1931سدال   ییشدده در سداختار فضدا    اشداره  دیمراکز جد یریگ بر شکل یدیکأت

مبتنی بر تمرکدز فضدایی در حدداقل     مقالهای   ۀیافت .استتهران و مشهد   یو کرمان و همچن اصفهان

 ۀمحاسدب »( تحدت تندوان   1931) مهرگدان و تیمدوری   ۀهای صنعتی نیز با نتایج مقال از زیربخش  نیمی

 صدنایع  از  نیمدی  از بدیش  دهدد  مدی  نشانکه  «های کشور صنایع در بی  استان ییشدت تمرکز جغرافیا

 .  ست، همراستانددار بسیار شدید جغرافیایی تمرکز ایران اقتصاد

واقدع در جندوب و   های  در شهرستان عیکه رشد صنااست ها مشاهده شده  در شاخ   یهمچن

موضدوع بدا     ید ا دیشدا  .دارد یبه رقابت صنعت یشتریب یکشور، وابستگ یخصوص جنوب شرق به

 ۀامدا بدرخالف نظرید    .باشدد  هید قابل توج ،ینواح  یمتفاوت ا یایو جغراف یتیبودن تراکم جمع کم

و ندده  شددود ایع ناشددی مددیتنددوع در صددن ازبدداور داشددت نددوآوری فندداوری ( کدده 1313) جیکددوبز

تدی در  ح .چشمگیری بی  تمرکز صنایع و تندوع صدنعتی دیدده نشدد     ۀ، رابطصنعتی شدن یتخصص

تالوه بدر   )خیلی کم( تنوع بر تمرکز صنایع را نیز شاهد بودیم. های مختل  صنعتی اثر منفی بخش

معناداری بی  رقابت و تمرکز صنعتی دیدده نشدد. هرچندد     ۀ( رابط1331) پورتربرخالف نظر  ای ،

در برخدی  ثیر در بعضی نقاط کشدور مثبدت و   أاست، ای  ت ناپذیرانکار ،اشتغال ثیر رقابت بر رشدأت

 های دیگر منفی بود. بخش
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 ،1931هدای ایدران در سدال     الگوی تجریدی ساختار فضایی صدنایع تولیددی بدرای شهرسدتان    

گیری زیرمراکزی بی  تهران و مشهد و همچندی  بدی  شهرسدتان اصدفهان و کرمدان را نشدان        شکل

مدورد   ۀدور تراکم فضایی صنایع متمایل به مرکدز بدوده اسدت کده در طدی      1971دهد. در سال  می

ه است. با یافتسوق  شدن ای با تقویت نیروهای گریز از مرکز به سمت چندمرکزی و خوشه ،بررسی

گیدری دو خدط از    ، شدکل 1931و  1971هدای   تولیدد در ایدران بدی  سدال     فضدایی ساختار  ۀمقایس

از شمال غرب به جنوب شرق و همچنی  شمال غدرب   ،ثیرگذار بر ساختار صنعتأهای ت شهرستان

 شود.   شمال شرق مشاهده می به

، اسدت کشور سدایه انداختده   بر ساختار فضایی پیرامونی-مرکزروابط حاکی از آن است که نتایج 

ای در روندد تحدوالت کشدور داشدته و منداطق پیرامدونی در        جایی که مناطق مرکزی نقش برجسته

به  ،دارد قرار  ییپا به شتن حالت در بوده رییتغ حال در روابط ای ،با وجود . اند حاشیه قرار گرفته

شهرسدتان تهدران،    ۀتدوان در حومد   های صنعتی را مدی  هایی از تمرکززدایی فعالیت طوری که نشانه

تقویدت اید  مراکدز     بدرای مختلفی  های توان اقدام کرد. در ای  شرایط میمشهد و اصفهان مشاهده 

 ۀای انجام داد که الزم شبکههای دیگر در منطقه، برای تقویت الگوی چندمرکزی و  صنعتی و کانون

های صنعتی در بخش صنعت است. به همی   آن شناسایی زیرمراکز دارای قابلیت و ظرفیت فعالیت

ریزی و مدیریتی ضدروری   گیری ساختار چندمرکزی در سیستم برنامه شکل برایمدون  ۀتلت برنام

های صنعتی  رای زیربخشها هشداری ب بخش شود. همچنی  الگوی توزیع نامناسا در اکثر تلقی می

ه کده کداهش   کدرد ریزی برای فضدا را بدا اخدتالل مواجده      بعدی، برنامه است. نگرش بخشی و تک

ای بده   شود نگدرش خوشده   شود. از ای  رو، توصیه می محصول ای  نگرش محسوب می ،وری بهره

مرکزیتی و تقویدت چندد   یهای مکانی ایران از طرف های صنعتی برای استفاده از مزیت شکل فعالیت

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

کده در   ییرهایپژوهش، متغ یگستردگ لدلی بهو  قیتحق  یا یها تیها و محدودتوجه به خألبا 

 یمختلد  صدنعت   یهدا  بخشرید ز نتعداد شداغال  ،و تمرکز به کار گرفته شد عیپژوهش در توز  یا

 یهدا  ساختار رمختل  ب یرهایمتغ ریثأت ۀلئبه مس ییگو پاسخ یدر راستا آتیهای   در پژوهش .بودند

 ،رفدت و آمدد   ۀداد ،یصدنعت  یهدا  کارگداه  ۀارزش افزود مانند ییرهایمتغ از توان می یصنعت ییفضا
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بربدودن   مدون و زمان ۀداد گاهینبود پا لیپژوهش به دل  یادر د. کراستفاده  ...سکونت و محل کار و

 بخدش  فقدط شهرسدتان،   911 یبدرا  ییفضدا  یها هیبر ال یآمار یها کردن داده و منطبق یساز مرتا

بخدش خددمات و    نشداغال  یهدا  داده یکده بدرا   شدود  یم شنهادی. پگرفت قرار توجه مورد یصنعت

در کدل   اشدتغال  ییفضدا  سداختار  از یتدر  قید تم فهم بهتا به  ردیکار صورت گ  یا زین یکشاورز

 ییاز سداختار فضدا   یقد یدرسدت و دق  لیها تحل آن یپوشان و با هم تافیدست  یاقتصاد یها بخش

 .دکرارائه  فعالیت

 



 21 ...در  ،ایرانهای  انشهرست در عیصنا فضایی تمرکزو  یرقابت صنعت ،شدن، تنوع یتخصصبین  ۀی رابطبررس

 منابع 
پژوهشدنامۀ  ، هدای مختلد  کشدور    صنعتی استان ۀتوسعای از  تحلیلی مقایسه(. 1911) بختیاری، صادق
 .111-117 ،11شمارۀ ، 1 ۀ، دوربازرگانی

ای و تمرکدز   شدن منطقده  ی بر الگوهای تخصصی(. تحلیل1931فتح جاللی، آرمان ) و پور، هاشم داداش

 .11-1، 11 ۀ، شمار9 ۀدور، ای منطقهریزی  برنامه ۀمجل ،فضایی صنایع در ایران

(. تقالنیت معرفتی و نظری نوی  حاکم بر سدازمان فضدایی   1931پور، آتوسا ) آفاق و پور، هاشم داداش

 .11-1، 1 ۀشمار، 1 ۀ، دورانیای در تلوم انس رشته مطالعات میان ۀمجل ،های شهری سیستم

ای در  منطقده شدن  تخصصینقش تمرکز جغرافیایی صنایع و (. 1931) مینا، ساسانیو  پور، هاشم داداش

ریدزی   برنامده جغرافیدا و   ۀمجل ،1931-1971زمانی  ۀدهی به ساختار فضایی ایران در طی دور شکل
 .111-31، 1 ۀشمار، 13 ۀدور، محیطی

 ۀمثابه رویکردی ندوی  در توسدع   های ب پذیری منطقه رقابت (.1913)دی، فرانک احمو  پور، هاشم داداش

 .11-93، 11 ۀ، شمارترویجی راهبرد توسعه -تلمی ۀمجلای،  منطقه

اطالتدات  مجلدۀ  محدور،   خوشده ای  توسعۀ منطقده های نوی   ها و مدل نظریه (.1931)پور، هاشم  داداش
  .111شمارۀ ، وششم بیستدید، سال جدورۀ ، اقتصادی -سیاسی

راهبدرد   ۀفصدلنام ای،  منطقده توسعۀ های صنعتی، یادگیری، نوآوری و  خوشه (.1911)پور، هاشم  داداش
 .71-11، 11شمارۀ ، توسعه

هدای   ای بدی  اسدتان   های منطقه تحلیل تطبیقی نابرابری(. 1939) سمیه، روستا حقو  اسفندیار، زبردست

-119، 11 ۀشدمار ، دانشدگاه هندر   ۀدوفصلنام ،مرکزی های همدان و جوار بررسی موردی: استان هم

197. 

اقتصداد   ۀفصدلنام ، هدای صدنعتی اسدتان تهدران     خوشده . شناسایی (1931)برمکی، افشی  و  ادی، هزنور

 . 11-1 ،1شمارۀ ،  1دورۀ ، مقداری

هدای صدنعتی بدا     خوشده توسدعۀ  هدای تداملی     دیدگاهشناسی  گونه. (1931)اکبر و دیگران  تالم تبریز،

 .11-91 ،11 ۀشمار، انداز مدیریت صنعتی چشم ،ثر بر تملکردؤحوریت توامل مم

، پددذیری صددنایع کوچددک و متوسددط در ایددران بندددی قدددرت رقابددت رتبدده(. 1911)، منصددور تسددگری

 .91-11 ،91 ۀشمار ،های بازرگانی بررسی
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 ۀدوفصلنام ،(1911ا ت 1973ای و رشد کالن اقتصادی در ایران ) تمرکز منطقه(. 1939)تظیمی، میکائیل 
 .19-1، 7 شمارۀ، 11 ۀدور، ای منطقه ۀتوسعاقتصادی و های   پژوهش

های تولیدی کوچک و متوسدط در   بنگاههای صنعتی  خوشه. نقش (1931)فارسیجانی، حس  و دیگران 

 .19-97، 1شمارۀ ، از مدیریت بازرگانیاند چشمدستیابی به تولید در کال  جهانی، 

در ساختار  یاسی(. نقش اقتصاد س1911) ، مصطفیو مؤمنی محمد تقی، رضویان؛ حبیا اهلل، مهدی وفا

 .11-1، 11 ۀشمار، 91 ۀدور، محیط شناسی ۀمجل ،رامونیتهران و پ ییفضا

ثر بدر  ؤصدنعت و توامدل مد    یاستان ییایتمرکز جغراف یابی(. ارز1931) یونا، تیموری و نادر، مهرگان

 .111-111، 1 ۀشمار، 1 ۀدور، یشهر شیو آما ایجغراف ۀمجل ،رانیآن در ا زانیم
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