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Abstract 

The purpose of this study was to investigate and analyze the logistics spatial structure changes and to 

explain the objective factors affecting it in the Tehran metropolitan region during the period 1986-2011. 

The research method was descriptive-analytical, and in order to achieve the objectives of the research, 

three analytical methods – including indicators of number changes, growth rate, as well as the relative 

rate of changes in population density – employed in the logistics sector of each geographical area were 

used. On the other hand, analytical methods for measuring the degree of spatial concentration such as 

Gini coefficient and spatial autocorrelation as well as multiple regression analysis were used to estimate 

the correlation of effective factors with the spatial distribution of the employees working in the logistics 

sector (as the independent variable). The results of the analysis show that from 1986 to 2011, the spatial 

pattern of the logistics geographical distribution in the Tehran metropolitan region was centralized, 

consisting of the logistics cluster of Tehran metropolis. That is to say, tracking the process of spatial 

changes showed the decentralization of the population working in the logistics sector of Tehran 

metropolis and the concentration of this working population in the western and southwestern 

geographical areas surrounding the metropolis. From 1986 to 1996, among the objective factors 

affecting the logistics spatial patterns of metropolitan areas, the spatial distribution of the population 

working in the logistics sector had a higher correlation with the spatial distribution of population and 

labor force. That is to say, the higher the number and density of population and labor force in the 

geographical area, the higher the population working in the logistics sector. However, from 2006 to 

2011, the spatial distribution of the population working in the logistics sector had a higher correlation 

with the spatial distribution of the population and the literacy rate. 
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بر ثر ؤمعوامل  و کیلجست تحوالت ساختار فضایی توصیف و تبیین

 ی تهرانشهر کالن ةمنطقآن در 
*2پورهاشمداداش،1رضاساداتیعلی

 مدرس، تهران، ایران ، دانشگاه تربیتای ریزی شهری و منطقه برنامه ارشد دانشجوی کارشناسی. 1

 مدرس، تهران، ایران ای، دانشکدة هنر و معماری، دانشگاه تربیت  ریزی شهری و منطقه  دانشیار گروه برنامه. 2

 (29/03/1400یخ پذیرش: ـ تار 01/12/1399)تاریخ دریافت: 

 چکیده

. بـدد  1390ـ   1365طی بازۀ زمانی   ی تهرانشهر کالن ة منطقفضایی لجستیک در بستر   و تحلیل ساختار پژوهش حاضر بررسی  از هدف
مـک  ک هـای لجسـتیک   فعالیـت ریزی فضایی و مطالعات آمایش سرزمین ناشـی از   درک بهتر برنامه بهتداند  می نظر دستیابی به هدف مد

دسته روش تحلیلی شـامل   3نظر پژوهش از  تحلیلی است و برای دستیابی به اهداف مد ـ روش این پژوهش از ندع تدصیفی .کندبسزایی 
نسبی تغییرات تراکم جمعیت شاغل در بخش لجستیک اسـتفاد    میزانو همچنین بررسی  ،رشد میزانتغییرات تعداد، های بررسی  شاخص

 ،از قبیل ضریب جینی و خددهمبستگی فضایی و در نهایت رگرسـیدن نندگانـه   ،سنجش میزان تمرکز فضاییهای تحلیلی  روش نیز. شد
از سـا    دادنتایج تحلیـل ناـان    .رفتکار ه لجستیک )متغیر مستقل( بن شاغالفضایی  تدزیع  رثر بؤممنظدر برآورد همبستگی عدامل  به

تهران بدد  اسـت   شهر کالنلجستیکی   ةخدشی تهران متمرکز و متاکل از هرش کالن ةمنطقلجستیک در  الگدی فضایی  1390تا  1365
تهران و متمرکـز شـدن جمعیـت     شهر کالنتمرکززدایی جمعیت شاغل در بخش لجستیک از  ۀدهند فضایی ناان  روند تحدالت ساختار و

بـر الگدهـای فضـایی    ثر ؤمیان عدامل عینی از م ،1375تا  1365 سا  پیرامدنی است. از ةمنطقشاغل در محدرهای غربی و جندب غربی 
کـار   تدزیع فضایی جمعیت شاغل در بخش لجستیک همبستگی باالتری با تدزیع فضایی جمعیت و نیرویی، شهر کالنلجستیک مناطق 

لجسـتیک  جمعیت شـاغل در بخـش    رفته کار قلمرو جغرافیایی باالتر نه تعداد و تراکم جمعیت و نیروی بدین ترتیب که هر ؛داشته است
در بخش لجسـتیک بـا تدزیـع فضـایی جمعیـت و      ن شاغالتدزیع فضایی  1390ـ   1385زمانی  ۀکه در باز درحالی .است افزایش یافتهنیز 
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 لهئمسمقدمه و بیان 

شاامل   را هاا و گارد  اا   لیباه بدا   یافتاه   اختصاا   یها تیگسترده از فعال ای مجموعه کیلجست

 ی،فروشا  عما ه هاای   بخاش ، اا  ونقل و حمل عیبوز  ،یبول ةیاولمواد  نیمأباز جمله بخش  شود؛ می

 عیا و بوز  یا بول یهاا  سات  یس رد کیساتماب یس . بغییرات(Handfield & Nichols 1999) یفروش خرده

بار   های پاایین  با هزینهاز اا ها  یادیحج  ز بر جایی سریع منظور جابه ی بهجهان اسیدر مق اه ،اا ها

بدع آن بغییرات بوزیاع فااایی جمعیات     ساز بغییرات مکانی مرااز لجستیک و به رخ داده است، زمینه

مطالعاات فااایی   و بار اهمیات    (kang 2020)ی شا ه  شاهر  اانن  شاغل ایان مراااز درون مناا     

( 1بولیا   یایبا جغراف ساخت یها ست یشامل س) یساختارصورت  های باربری و لجستیکی به فعالیت

 :Hesse & Rodrigue 2004) ( افازوده اسات  آن عیبوز یایبا جغراف اا  جریان بر ی )متمرازابیو عمل

و همچناین  لجساتیک  فاایی  گیری الگوها و بوزیع بر شکلمؤثر های  نیروشناسایی  در راستای .(171

باا   دیگار  عدارت به .ان پرداختهبع  فاایی لجستیک ای به مطالعات گسترده ،آن بر ابعاد مختلفبأثیر 

و باروز   2ن اا جریا ةفاصلافزایش  اثر فاایی لجستیک در ناشی از الگو و بوزیع  یها ینگرانبوجه به 

، 4زدحاما ،یا گلخانه یانتشار گازها مصرف سوخت، شی، افزامثنً)منفی مربدط با آن  3عوامل خارجی

اهمیات   زمیناه پاووهش در ایان    (Kang 2018: 2) (یطا یعا الت م   ،ییربناا یز یها بیسروص ا، آس

ز لجساتیک و  بار بوزیاع فااایی مرااا    ثر ؤما درک ب او ت و عوامال    ،بنابراین بیشتری یافته است.

یاک ابازار سیاساتی     مثاباة بوان  به  فاایی می های بعیین ساختار  سنجه منزلة جمعیت شاغل در آن به

 در فه  آمایش سرزمین و م یریت مطلوب فاا داشته باش . ؤثرم ینقش

و بدیاین    فاایی لجستیک حاضر به دندال بررسی ساختار  پووهشگران در پووهشاز این زاویه، 

برین  بزرگ اه  ،ی بهرانشهر انن ة منطق. بودن ی بهران شهر انن ة منطقر آن در بستر بثر ؤمعوامل 

خاود   باه اشاور را  جمعیات و فعالیات در   ای از  سه  عم ه ،است ایرانبجمع انسانی در  ةم  ود

باه   ،هوایی و زمینی و اع  از خطوط ریلی ،بسیاری از اری ورهای اربدا ی اشورداده و  اختصا 

یان  ا. از (12: 1396 همکااران ؛ بقوایی و 124: 1394 لواسانی و پور دادا )شون   منتهی می این منطقه

                                                                                                                            
1. manufacturing systems with their geography of production 

2. freight travel distance 

3. externalities 

4. congestion 
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 )سن  آمایش لجساتیک  رددارو، این پهنه ظرفیت عملکردی با یی در آمایش فاایی لجستیک ایران 

 یمرازی )غیربن ری( ایفا ةدروازیک  ةمثابه مصرف اشور ب بوزیع/ در سیست  بولی / و( 70: 1397

برین  دور از بزرگ ای نسدتاً با آنکه در فاصله ،ی بهرانشهر اننة از  رف دیگر، منطقان .  ش مینق

بار   بازرگ  یاسا یاه در مق ،کیلجست یها تیاز فعالبنادر اانتینری اقیانوسی جنوب ایران قرار دارد، 

عناوان   بهران به یشهر اننة ها از د یل انتخاب منطق . این ویوگیان  یم یدانیپشت انن ، یم تیفعال

ی بهران گاامی  شهر اننة فاایی لجستیک در منطق الگو و ب و ت بوزیعدرک . بودبستر پووهش 

فاایی جریاان ااا  در مقیااس     ةشدکبا بهران بتوان  ه  در  ستریزی و آمایش فاا مه  در برنامه

ای و  امنطقاه یکی از ارااان اصالی بجاارت در ساط  فر     منزلةانونی به  ةملی ه  در الگوی پیوست

باه  جهانی مین أبهای  سیست  لجستیک موف  در زنجیره به عدارت دیگر،.  انالمللی ایفای نقش  بین

 یوگا یو کیامکانات  نیا گی بوزیع فااییو چگون دارد ازین شتریببر و  باایفیت امکانات لجستیکی

 آی . به حساب میاا   عیبوزاارآم   ةشدکدر  ی یال

 شهای پژوه اهداف و پرسش

و ساله  25 ةدور کیدر  ول  کیلجست فاایی این پووهش بررسی و ب لیل الگو و بوزیعاز ه ف 

منظور برآورد میازان   ی بهشهر انن بر ب و ت فاایی لجستیک منا  ثر ؤمشناسایی عوامل عینی 

دستیابی به اها اف پاووهش دو    جهتد. بوی بهران شهر اننة معناداری هر یک از عوامل در منطق

 ب وین ش :ل اؤس

 1390باا   1365هاای   ی بهران باین دهاه  شهر اننة فاایی لجستیک در منطق  الگو و بوزیع 

 است؟گذاشته  پشت سرچگونه بوده و چه ب و بی را 

 بر ثر ؤمبهران و عوامل  یشهر اننة منطق در کیلجست ییفاا عیبوز انیم رگرسیونی ةرابط

 ؟بوده است زانیچه م کیلجست فاایی یالگوها

 پژوهشنظری  ةیشینپ

ساختار فاایی هماواره   در زمینةریزی فاایی در مسیر ب ول رویکردهای نظری  ان یشمن ان برنامه

 همکااران آراساته و  دهنا  )  آن بوجه زیادی نشان مای  ةدهن  های بشکیل لفهؤمبه شناخت و ب لیل 
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شدکه و جریان  و ناانو ةلفؤسه مثر ؤمزمان و  حاور ه  هسه و رودریگ در این میان. (20: 1395

 :Hesse & Rodrigue 2004) اننا   بلقای مای   ونقال  حمل ییساختار فاا را ق م اصلی در شناسایی

بااوان برایداای از ساااختار فاااایی  فاااایی لجسااتیک را ماای بااا بعماای  ایاان نگاااه، ساااختار . (176

 (.1شناسانه )اانون و شدکه( و ااراردی )جریان( فاایی در نظر گرفت )شکل  ریخت

 
 (Hesse & Rodrigue 2004: 176) ساختار فضایی لجستیک ةدهند های اصلی تشکیل لفهؤم .1شکل 

ریازی فااایی لجساتیک از  ریا       های انسان در برناماه  فاا و فعالیت و بنظی  روابط میان انسان

 ةلفا ؤماز جمله  ؛پذیرد ساختار فاایی صورت می ةدهن  های اصلی بشکیل لفهؤمشناخت و بنظی  نظام 

ای   هیا چیپ ةشادک و  مصرف یها تیفعال م ل و  یاز م ل بول اه کیلجست فاایی ساختار در  جریان

 یاریبسا  عمانً لفه ؤمدر این . شود یم ناشی ،انتقال اا و  ینداردارمانن  مرااز ا ،هواسط یها تیفعال از

اننا    آفرینای مای   شنقا  ،اننا گان  مصارف  باا   اننا گان یاز بول ،نیمأبا   ةریزنجدر  بازیگران حاضراز 

(Rodrigue 2004: 151.) در فااا   انیجهت انتقال جر یضرور یبستر در ساختار فاایی  شدکه ةلفؤم

و  شادکه  ةلفا ؤمو ابصاال   یم ل بنقا در نهایت  .رود به شمار می فاا یبن  و استخواند شو یم یبلق

و مرااز لجساتیکی از    ،، قطبگره، اانون، هاب. اب ی یها م اانون خود را در ییبظاهر فاا جریان اا 

اشااره   های ان ک به مکاان مشاابه   با وجود بفاوتن  و ا ساختار فاایی لجستیک ةدهن  اجزای بشکیل

اننا    بساهیل مای   را نیباأم ة ریا زنج ی درونقلا  حمال خ مات نظاام   انیجر یوستگیپ اه در آن دارن 

(2012 .Raimbault, Nicolas, et al). ااا  را باه    ونقال  حمل انیهستن  اه جر ییها طهواسها  گره

 (.Kang 2020) انن  یانن گان متصل م و مصرف ،انن گان، فروشن گان عیانن گان اا ، بوز یبول

هاای لجساتیکی هماننا  مراااز      فااایی لجساتیک، ااانون    بررسی و ب لیال سااختار    ةزمیندر 

شادکه و  یعنای   ،فاایی ارتهای ساخ لفهؤمگر دیزیرا  .اهمیت بیشتری دارن  ،اندارداری و بوزیع اا 
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در  ،از هماین رو . هساتن  های لجستیکی  های نقاط و اانون بن ی از صورتثر أمت ،جریان بوزیع اا 

ی شهر انن بر آن در منا  ثر ؤمساختار فاایی لجستیک و عوامل  ةمطالعهای گذشته نقش و  دهه

  هیو ساازمان  اساتقرار  یم داوب بارا   اییها  باه پهناه   یشاهر  اانن  مناا   افزایش یافته است و 

 (.Hesse 2008) ان  ی بد یل ش هکیلجست یها تیفعال

فااایی  الگاوی  ی شهر انن میندی در ااثر منا   1970 ةدهده  با قدل از  مطالعات نشان می

 یاا   یا م ال بول معمول در   ور به)مین أبة ریدر نقاط مختلف زنج و متمراز غیرمتمراز 1لجستیک

مراااز   .(Allen et al. 2012: 46)دنا   قرار گرفته بو (ندو مکا نیا نیب یانیم یبا اندارها رن هیم ل گ

 یدر مجااورت ناواح   ،یشاهر  درون ناواحی  انا   ی باوده ااوچک اه دارای فاای  سازی اا  ذخیره

 & Dablanc)  بودنا  اقع شا ه و 3درانواحی ا راف باران ازها در بن و ،2آهن راه یها م و ه ،یصنعت

Rakotonarivo 2010; Cidell 2010.)  درون ناواحی  از با ری  امکاناات و مراااز لجساتیکی     اما باه 

امکاناات   بیرونیرون  حرات  ی منتقل ش ن .شهر انن در منا   ای به سمت نواحی حومه یشهر

ها در برخاای هرشاا ااانن ای ای و فراحومااه حومااه نااواحی بااه یشااهر درون نااواحیاز  کیلجساات

رونا    .(Dubie et al. 2018: 2) اسات   شا ه   هیا نام نیاز  «کیلجسات  رویای  پراانا ه » هاا  بنا ی  گونه

متفاوبی بر ابعاد مختلاف  ثیرات أببوان   ها به نواحی پیرامونی میشهر اننرویی لجستیک از  پراان ه

 انسانی بگذارد.های  سرزمین و فعالیت و و در نهایت بر بنظی  و بعادل روابط میان انسان

گاره )ااانون(، جریاان     ةلفا ؤم، سه لجستیک فاایی ساختار بررسیدر بن ی الی،  در یک جمع

 های لجستیکی در فاای سارزمینی  ها و اانون ایجادش ه ناشی از جریان ةشدکو  ،ها اا  میان اانون

انن ه(  ی بدیینها لفهؤمشکل منظ  و منطقی، نظ  و بنظی  است. الگوی )برخوردار زیادی اهمیت  از

غیرمتمرااز و   و بوان  به ساه صاورت متمرااز    می ،های لجستیکی از جمله اانون ،فاایی لجستیک

نشین و فشرده رخ  حومه و بوان  در سه حالت پراان ه ها نیز می ش ه و بغییرات فاایی اانون بوزیع

 .گذار بوده استأثیربعوامل عینی و ذهنی متفاوبی  ها آنگیری  ده  اه در شکل

                                                                                                                            
 سازی اا هاجغرافیای مرااز ذخیره .1

2. rail yards 

3. docklands 
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 پژوهشتجربی  ةپیشین

د. در اار بوان از دو بع  جریانی یا ااراردی و مورفولوژیاک ارزیاابی    ساختار فاایی لجستیک را می

 عظیمای  ةمطالعا گرفته در ب لیال جریاان اا هاا باه      بوان از مع ود مطالعات صورت بع  جریانی می

 ،«یدر الدارز جناوب   یا ؤثر منطقاه ما  یهاا  انیو نظام جر ییمتقابل ساختار فاا ریبأث»با عنوان  ،(1396)

. وی در این پووهش به بررسی و ب لیل بغییرات ساختار فاایی و اربداط آن باا ب او ت   داراشاره 

در  (1397)پاور و آراساته    آن در الدرز جنوبی پرداخت. عنوه بر ایان، دادا   ةدهن  های شکل جریان

باه   «رانیا نیسرزم ةحوزها در  ارانه پس ییااساختار ف نیدر بکو نقش بنادر نییبد»با عنوان  پووهشی

حاصال از   ییساختار فاا نییو بد یا ارانه پس یها و اانون یرانیبنادر ا انیم ییاا  یها بعاملبررسی 

رواباط فااایی بناادر    ( 1397پور و آراساته )  دیگر دادا  پووهشیدر  ،پرداختن . همچنین بعامل نیا

هاا و الگوهاای    الگوی شکل گرفته با نظریاه و  را بررسی ای نطقهارانه م  جنوبی ایران با شهرهای پس

 به صورت بطدیقی مقایسه نمودن . در مقیاس جهانیرا ارانه  پس شناخته ش ه از روابط بن ر

ی ماربدط  هاا  پووهش بوان دریافت عمنً گرفته در داخل اشور می مطالعات صورت  با نگاهی به

ای  صورت بخصصی مطالعاه   به و استبا ساختار فاایی لجستیک در ایران به بع  جریانی م  ود 

 در زمیناة مطالعاات   غالاب  .  وجود نا ارد ان اربداط پی ا  یلجستیک اه به مداحث مربدط با ساختار

کاایی  مریای در اشورهای اروپایی و شهر انن بررسی و ب لیل ساختار فاایی لجستیک در منا  

فاایی  الگوی ةشناسان  ور قابل بوجهی بر درک ساختار ریخت  بهها  انجام ش ه است. این پووهش

ماننا  م اور و    انا ؛  ، متمرااز باوده  یات ؤرعناصار و اجازای االدا ی قابال      همة شامل ،لجستیک

 و درک بغییارات فااایی در مناا      هاای لجساتیکی   اا ، نقااط و ااانون   ونقل حمل های اری ور

 هاای  پاووهش به برخی از  . در ادامهبر این بغییراتثر ؤمو عوامل  ،زمانی ةبازی  ی یک هرش انن

 .شود گرفته در این زمینه اشاره می صورت

بار   ونقال  حمال های مختلاف   دسترسی به حالت به بررسی نقش قابلیت 1در پووهشی( 2008بوئن )

اسات ااه باه  اور      م ققاانی  نیز اولا ایکای  فاایی مرااز اندارداری و بوزیع اا  پرداخت. وی  بوزیع

 یهاا  ساال  باین  ،کاا یمرا یمل اسیدر مق یک مراز لجستیکی منزلة ی را بهانداردار یایجغراف کیستمابیس

                                                                                                                            
1. Moving Places: The Geography Of Warehousing In The US 
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از مراااز   شاون ه  ه و بغذیاه اننا   بغذیاه  ااه   ،ونقل حمل جغرافیای اارد و آن را ب لیب ل ،2005و  1998

 ونقال  حمال پووهش وی نشان داد قابلیت دسترسی به  .ختمربدط سا ،بوزیع اا  بوده استو  داریاندار

ی شاهر  اانن  در جغرافیای انداارداری مناا     ییایدر وهیو و به ریلی ونقل حملاز  شیب ای جادهو  ییهوا

ی و ااارگیری رویکاردی ام ا    هبا ب (2010)  لیسا یجول (.Bowen 2008) بوده استثر ؤم ت مت  ه اای

فااایی انداارداری و    الگاوی  ةمقایسا چن گاناه باه بررسای و    برآورد شاخص جینی و م ل رگرسایون  

 ،2005باا   1986 ساال  از ،مت ا ه  ا تیدر ابسیار بزرگ  یشهر انن منطقة پنجاه های باربری در  فعالیت

به  اور   داًیبقر اا  عیو بوز یانداردار مرااز 1980 ةدهدر اواسط  دادپرداخت. نتای  ب قیقات وی نشان 

باه سامت    گستر  بوزیع مرااز لجساتیکی  رون  2005با سال  این با وجود بودن . هش  عیبوز یبصادف

 (.Cidell 2010)در بنادر مشاه ه ش ه است  ،با وجود افزایش برافیک اانتینری ،سرزمینی درونبنادر 

 1شاهری ة منطقا  چهاردهفاایی لجستیک را در  ب و ت ساختار  2012در سال  همکارانآلن و 

م ال   و ،نیزما  یاااربر  ،یشاهر  شاکل  ،یا جااده  باربری یها تیفعالولز در اربداط با انگلستان و 

 و جمعیتای براا   چونهایی  ی و استفاده از شاخصهای ام  اارگیری رو  هبا ب لجستیکی امکانات

فروشای و اداری در هار    مرااز خارده  و بع اد و مساحت مرااز بجاری و صنعتی از قدیل اندارداری

 اردنا  ااه باا    اعانم بررسای و   جاش ه در هر م ا وده  سنگین جابه ةل نقلییوساد موقعیت و بع ا

زماین   جغرافیایی و اااربری  شهری بر جریان بار عوامل فاایی/ شکلثیر أبوجود نامشخص بودن 

و  یصنعت یاراض یااربر یالگوهاان .  بسزا داشته یفاایی لجستیک نقش در ب و ت الگو و بوزیع 

 بار امیات   جاه یو در نت یمصارف  /ش ه  یبول یاا هابع اد و  بنوعبر  یشهر ةمنطق کیدر  بجاری

 (.Allen, Browne et al. 2012) استثیرگذار أببار  ونقل حمل

یعنای   ،صانعت لجساتیک   یایا مها  جغراف  ةجندا با معرفی دو  2012روس و دابننس در سال 

و  بااربری  یهاا  تیا فعال ییااا ف و بوزیاع  الگاو های لجستیک،  بن ی فعالیت و خوشه   رویی پراان ه

 4آبننتاا  ،3رمنگاام یشاامل ب ) 2پیا مونت آبننتیاک   ةی آبننتا و ابرمنطقشهر اننة در ناحی لجستیک

                                                                                                                            
1. urban areas 
2. Piedmont Atlantic Megaregion 

3. Birmingham 

4. Atlanta (the main economic center) 
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نتاای    دنا . ارهای برایدی بررسی  اارگیری رو  ه( را با ب2شارلوت ،1دورام ی، رال)مراز اقتصادی(

امکاناات لجساتیکی    آبننتا یشهر اننة ناحی دادنشان  2008و  1998 یها سال نیبها  های آن یافته

خود جذب اارده    در ابرمنطقه به 5روستایی و 4شهری نیمه و 3های شهری بیشتری را نسدت به بخش

 .(Dablanc & Ross 2012) است

 بخاش پان   مرااز بوزیع و انداارداری   رویی پراان ه یالگوها (2017) شجالر، پینِ ا و همکاران

 نیبا  دادهاا نشاان    ن . نتاای  ب لیال آن  اردرا بررسی  2014با  1998 یها سال نیب ایفرنیاال جنوبی

افزایش داشته اسات   درص  23 6مرااز لجستیکی از بریسنتر ةفاصل نیانگمی 2014و  1998 یها سال

رویی این مرااز بوده است. با این حال نتای   پراان ه ةدهن  ( اه نشانلیما 7/22 به 5/18 از شیافزا)

رویی قدل از  و پراان هثابت مان ه  داًیفاصله بقر نیامیندی  2007بع  از سال  دادشان ها ن آنب قی  

 (.Jaller, Pineda et al. 2017) میندی ش ت داشته است 2007های  سال

ده  ساختار فاایی لجستیک  نیز همانن  مداحث مربدط با مدانی نظری نشان می ها پووهشرون  

زمانی مشخص به سمت نواحی پیرامونی غیرمتمراز سوق پیا ا   ةزبای  ی یک شهر انن در منا  

های عا دی باه دنداال درک یاا      ی و رو اارگیری رویکردی ام  هببا  ها پووهش ةعم ارده است. 

ان . ایان بغییارات مورفولوژیاک نیاز در اثار برخای        م  نظر بوده ةمنطقاثدات این موضوع در بستر 

 هاست. پووهشت اه موضوع ب ث اغلب عوامل عینی و ذهنی به وجود آم ه اس

 محدوده و قلمرو مطالعاتی

 ن مطالعه انتخاب ش  ةم  ود منزلة به ان ، ی بهرانشهر اننة مرز منطق اه ،دو استان بهران و الدرز

ریزی فاایی لجستیک، ب و ت ساختار فاایی  مطالعات مربدط با برنامه خألعنوه بر پر اردن  ،با

های  فارغ از ج اسازی ،. بنابراینانن بر آن را در این منطقه از اشور بدیین ر ثؤملجستیک و عوامل 

ی بهران در نظر گرفتاه  شهر اننة اداری استان بهران و الدرز، این دو استان به عنوان منطقا  سیاسی

                                                                                                                            
1. Raleigh–Durham  

2. Charlotte 

3. urban 

4. semi-urban 

5  . rural counties 

.6 Barycenter ،مراز، مراز جرم گرانیگاه، مراز ثقل، مراز فشار، گران 
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از حیث جغرافیایی این منطقه در همسایگی استان مازن ران از شمال، ق  از جناوب شارقی،   . ن ش 

. این منطقه بار  استقزوین از غرب و از سمت شرق، استان مرازی از سمت جنوب غربی،  سمنان

آن  و مساحت را در خود جای داده میلیون نفر 16جمعیتی نزدیک به  1395اساس سرشماری سال 

از جمعیت اشور در ایان منطقاه بمرااز    درص   19نزدیک به  حاورایلومتر مربع است.  800/18

 )مرااز آماار ایاران    دها   نشاان مای  را ی این منطقه نسدت به سایر منا   اشاور  با  جمعیتی نسدتاً

هاای اربداا ی ایاران باه یاک       راه گرفتن در مسیر شاه ی بهران به دلیل قرارشهر انن ةمنطق (.1395

بداع آن بمرااز    ت  اا  بد یل ش ه است. بمراز پایتخت ایران در این م  وده و بهمراز مه  دادوسِ

و خاا مابی ایاان م اا وده را  اای ادوار مختلااف بااه  ،گیااری، صاانعتی، بازرگااانی مرااااز بصاامی 

: 1397 زاها پور  و پاور  )دادا  ده اسات اار بدا یل  اشور  ةمنطقبرین  مهاجرپذیربرین و پرجمعیت

 و ساازی  رهیا و ذخ  یا بول هاای  تیا فعال ةگسترد ییفاااه یکی از پیام های اصلی آن بمراز  (188

 .ی بهران استشهر انن ةمنطق دراا   عیو بوز فروشی خرده

 پژوهش  روش

ب و ت ساختار  ب لیلیا  بوصیفیشامل ه ف  ،های در دسترس و اه اف پووهش با بوجه به داده

ی بهاران، رویکارد   شاهر  اننة فاایی منطق ختار بر سامؤثر عوامل  بدیینیه ف فاایی لجستیک و  

داناش ااه در نگااه نظاری حااا  بار        ةینظر. بودی شناسی مورد استفاده در این پووهش ام  رو 

گویی به اولین پرساش   و زیربنای فکری در پاسخ گرایی عینیشناختی(   )معرفت پووهش نهفته است

دوماین پرساش پاووهش    گویی باه   پاسخ( و در استقرایی)استرابوی پووهشی  گرایی اثداتپووهش 

 .بود( قیاسیگرایی )استرابوی پووهشی  عقل

هاای   دادهدر زمیناة  بهاران باود و    ةگانا 22یاس دهستان و نیاز مناا     واح  ب لیل فاا در مق

مرااز بوزیاع ااا ( در    منزلة فروشی )به  و عم ه 1اندارداری و سازی جمعیتی شاغل در بخش ذخیره

 1390 ،1385، 1375، 1365هاای   سرشاماری نفاوس و مساکن در ساال     ی انتا  از 2سط  دهستان

                                                                                                                            
 بن ی آیسیک  دقه 5210ا   .1

ییا  شاود و   أبوانا  ب  بار از ساط  دهساتان نمای     های اوچک شناسان آماری مراز آمار ایران، ص ت داده د  بررسی اار .2

های آیسیک در ا های ماربدط باا لجساتیک در هایی مقیااس       داده 1395همچنین در سرشماری نفوس و مسکن سال 
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هاای بقسایمات    ای نقشاه  سیاسی دهساتان، باا بررسای مقایساه    استفاده ش . به دلیل بغییر مرزهای 

 79سازی واح  صورت گرفات و در نهایات    یکسان 1390 ،1385، 1375، 1365های  سیاسی سال

های سیاسی  از آنجا اه مرز(. 2)شکل  واح  ب لیل فاا در نظر گرفته ش  منزلةجغرافیایی به  ةحوز

پشات سار   و ب و ت اساسی را ارده بغییر  1390با  1365دهستان در استان بهران و الدرز از سال 

ب ت عناوان یاک دهساتان مرزبنا ی شا ه و در       1365است، چن ین دهستان اه در سال  گذاشته

دیگر بفکیک ش ه بودنا  یاک مجموعاه در     های بع ی از یک های نفوس و مسکن دوره سرشماری

در دهساتان   1365ستان دماون  در سال های آبعلی و مهرآباد در شهر دهستان مثنً. ن نظر گرفته ش 

 ةحاوز عناوان   دیگار بفکیاک شا ن . ایان دو مجموعاه باه       رود قرار داشتن  اه بع ها از یاک  سیاه

 در نظر گرفته ش ن . 1جغرافیایی با نام رودهن

جمعیت و براا  در برابر  کیلجستفاایی جمعیت شاغل در بخش  در این مطالعه بغییرات بوزیع 

لجساتیک را در اربدااط    فاایی رییبغ یبوان  چگونگ یم تیجمع عیدر برابر بوز سهیامق)زیرا  یتیجمع

مقصا  ااا  معرفای     ةمرااز جمعیتای نقطا   اینکهبا بوجه به  .ده  انن گان نشان و مصرف انیمشتر با

بوان  نشان ده  اه با چه میزان نزدیکی به نقاط مصارف ااا  بارای صانعت      شون  این مقایسه می می

های مختلف اقتصاادی در هار    اار )سه  و براا  اشتغال در بخش (، نیروی.ه  بوده استلجستیک م

 ةشادک در  قلمارو جغرافیاایی  هار   دسترسای  هاای بااربری )قابلیات    فاصله با پایانهجغرافیایی(،  ةحوز

 ةحاوز اقلی سای مراااز هار     ةفاصال  ةم اساد از رو   با استفاده ای جادهو  ریلی و ییهوا ونقل حمل

لجستیک در هر م  وده با چه انا ازه   ةبوسعها برآورد ش ه است با مشخص شود  با پایانه جغرافیایی

( .ها حساس بوده است آن ینسد تیو اهم ونقل حمل یها رساختیز به یکینزد و یدسترس به قابلیت

 نیزما  ةاجاربا  ییها به م ل مرااز اندارداری اعنم ارد (2018) 2وانیاوان گونه اه  . همانش بررسی 

ساواد اساتفاده    میازان گیری این متغیر از شاخص  منظور ان ازه به .دارن  ازیماهر نریاار غ یرویا  و ن

 (.1)ج ول  ی مستقی  با سط  سواد افراد داردا اار غیرماهر رابطه نیروی . زیراش 

                                                                                                                            
 .نیستجغرافیایی موجود 

 شهر رودهن در این قلمرو قرار گرفته است. .1

2. Quan Yuan 
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 ی تهرانشهر کالن ةمنطقجغرافیایی  های مرزبندی حوزه .2شکل 

 بر تحوالت فضایی لجستیکثر ؤمامل ها و عو شاخص .1جدول 

 (ثرؤممتغیر مستقل )عوامل  متغیر وابسته )شاخص(

 و سازی های اندارداری و ذخیره اشتغال در بخش

 1390، 1385، 1375، 1365 های فروشی بین دهه عم ه

 ةحوزاز مراز هر  باربریهای  برین فاصله با پایانه نزدیک

 جغرافیایی

 جغرافیایی ةحوزعیتی در سط  هر جمعیت و براا  جم

 جغرافیایی ةحوزنیروی اار و براا  اشتغال در هر 

 جغرافیایی ةحوزسواد در سط  هر  میزان

 

دساته رو    GEODA 3 و ARC GIS و افزارهاای ااسال   ها با امک نرم در بخش ب لیل یافته

لجستیک در ن شاغناایی ه ف بررسی بوزیع ف ،اول ةدستدر  (.ج ول ) به اار گرفته ش  ب لیلی

هاای   دوم شامل رو  ةدستبود.  1390 ،1385، 1375، 1365 ةدور 4های جغرافیایی در  حوزه همة

. با استفاده ، بوداز قدیل ضریب جینی و خودهمدستگی فاایی ،ب لیلی سنجش میزان بمراز فاایی

ر الای بررسای    او  از این دو رو  به بررسی میزان بمراز جمعیت شاغل در بخش لجستیک )به



346   1400 زمستانو  پاییز، 2، شمارة 13آمایش سرزمین، دورة 

 

رو  رگرسایون  ساوم   ةدسات پرداختاه شا .    1390باا   1365زماانی   ةبازهای فاایی( در  نابرابری

. در ایان رو   باود به منظور برآورد میزان معناداری بین متغیر وابسته و متغیرهای مستقل چن گانه 

ل و متغیار مساتق   منزلاة   فروشای باه   ساازی و عما ه   ذخیاره  و شاخص اشتغال در بخش اندارداری

بینای متغیار وابساته(،     با بکیه بر رگرسیون فااایی )پایش   .لجستیک در نظر گرفته ش  ةانن  ب اعی

، 1365هاای   لجساتیک )متغیار مساتقل( در دهاه    ن شااغن فاایی  بوزیع  رثر بؤمهمدستگی عوامل 

 بررسی ش . 1390، 1385، 1375

 های مورد نیاز پژوهش ها و داده روش .2جدول 

 ها و اطالعات مورد نیاز داده ها شاخص ،ها، متغیرها مدل های تحلیل روش هشهای پژو پرسش

 1390ا  1365زمانی دورة ر . د1

ساختار فاایی لجستیک در 

ی بهران چه شهر اننة منطق

 پشت سر گذاشتهب و بی را 

 است؟

سنجش بغییرات 

جمعیت شاغل در 

 بخش لجستیک

بغییرات بع اد جمعیت ا 

 ةحوزشاغل در هر 

 رافیاییجغ

 رش  انمیزبغییرات ا 

 نسدی بغییرات براا  ا میزان

رش  و براا  جمعیت شاغل  ا میزان

های  در بخش لجستیک سط  حوزه

ی بهران شهر انن ة منطقجغرافیایی 

 1390ا  1365 ی بازة زمانی 

های  شمار جمعیت در سط  حوزها 

ا  1365 بازة زمانیجغرافیایی  ی 

1390 

سنجش میزان بمراز 

جمعیت شاغل در 

 بخش لجستیک

شاخص ضریب جینی ا 

 مکانی

ضریب موران و ضریب  ا

عمومی )خودهمدستگی  ةآمار

 فاایی(

آیا میان  یادش هزمانی  ةدور. در 2

ة بوزیع فاایی لجستیک در منطق

ثر ؤمی بهران و عوامل شهر انن

 ةرابطفاایی لجستیک  بر ساختار 

 رگرسیونی وجود دارد؟

 ةرابطسنجش 

یونی میان رگرس

بر ثر ؤمهای  شاخص

فاایی  ساختار 

لجستیک با بوزیع 

فاایی جمعیت 

شاغل در بخش 

ة لجستیک منطق

 ی بهرانشهر انن

 م ل رگرسیون چن گانها 

های  بخش نشاغن و شمار جمعیتا 

های  مختلف اقتصادی در سط  حوزه

ا  1365 بازة زمانیجغرافیایی  ی 

1390 

 جغرافیایی ةحوزمساحت هر ا 

جغرافیایی از  ةحوزهر  ةفاصلا 

 بازة زمانیهای باربری  ی  پایانه

 1390ا  1365

 ةحوزهر ن اساانسواد  ا میزان

 جغرافیایی
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رش  جمعیت شاغل در بخش لجستیک با استفاده از بابع نمایی در هار   میزانبه  ور مشخص، 

 .است 1 ةرابطفرمول الی م ل رش  نمایی به صورت حوزه م اسده ش . 

(1) 
 

و  أمدا  باین ساال    ةفاصل  n، أمد جمعیت در سال   Ptجمعیت در سال مقص ، Pt+n ، 1 ةرابطدر 

 بنا ی  دساته  3ج ول  گیرد. جمعیت است اه اساس م اسدات قرار می ةانیرش  سال میزان r ،مقص 

 ده . را نشان می کیشاغل در بخش لجست تیرش  جمع میزان یع د ریمقاد

 کیشاغل در بخش لجست تیرشد جمع میزان یعدد ریمقاد یبند دسته .3جدول 

 نوع دسته مقادیر عددی

-25 < r < -5 رش  ااهن ه میزان 

-5 < r < 0 ااهن ه رش  بقریداً میزان 

0 < r < 5 فزاین ه رش  بقریداً میزان 

5 < r < 25 رش  فزاین ه میزان 

r > 25 رش  بسیار فزاین ه میزان 

 

نسدی بغییرات باراا  اساتفاده    میزانو بغییرات براا  جمعیتی از همچنین در بررسی ب و ت 

 .شود م اسده می 2 ةرابطصورت  نسدی براا  به میزانش . 

(2) 
 

ای  براا  الی منطقه Djو  j و جغرافیایی ةحوزلجستیک در ن شاغنبراا  بع اد  dj، 2 ةرابطدر 

میزان بغییارات باراا     ةم اسدن اساس، از  ری  بر ای در آن قرار دارد. jجغرافیایی  ةحوزاست اه 

بن ی است اه نوع بغییرات  جمعیت در هر دهستان نسدت به ال منطقه چهار نوع ناحیه قابل بقسی 

بنا ی بارای بغییارات     قوانین دساته  .ده  یادش ه نشان میزمانی  ةبازدر را لجستیک ن شاغنبراا  

 است. آم ه 4لجستیک در ج ول ن شاغنبراا  
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 لجستیکشاغالن بندی تغییرات تراکم  طبقه .4جدول 

 بندی قوانین دسته انواع تغییر تراکم
 Fj > 1 افزایش سریع

 Fj <1 >0 افزایش ان 

 Fj <0 >1- ااهش ان 

 Fj < -1 ااهش سریع
 

از  1390ا   1365 ور الی در بازة زمانی  لجستیک بهن شاغنبه منظور بررسی ب و ت بمراز 

ضریب جهانی ماوران   و های ضریب جینی مکانی نظیر شاخص ،میزان بمرازهای سنجش  شاخص

بار   ،بوانا   مای شاخص ضاریب جینای   استفاده ش .  ،عمومی موران )خودهمدستگی فاایی( ةآمارو 

گیری بوزیع فاایی عناصر جمعیتی و االد ی، میزان بمراز هار منطقاه را  ای گاذر      اساس ان ازه

دهن ة پخاش بوساعه در چنا  مرااز      فراوان این ضریب نشانب ین بربیب ارز  . زمان نشان ده 

 ور الی  به خودهمدستگی فااییاست و ارز  ان ک آن بر پراانش بوسعه در منطقه د لت دارد. 

هاا   دها  ااه آیاا داده    وجی گرافیکی نشان مای خر .ان  ع دی ارائه می دو نوع خروجی گرافیکی و

+( باشا ،  1شاخص موران نزدیک باه عا د مثدات یاک )    ش ه. اگر مق ار  بن ی یا خوشه ان  پراان ه

اگر مق ار شاخص ماوران باه عا د     هستن .ای  ها دارای خودهمدستگی فاایی و الگوی خوشه داده

بار اسااس خروجای     ،نا . همچناین  ا ها از ه  پراان ه و گسسته ( نزدیک باش ، داده-1) منفی یک 

)قا ر مطلا  آن(    z-valueاوچاک و مقا ار   بسایار   p-valueزمانی اه مق ار  ،ع دی در این ب لیل

 .(1395اارشکی  و پور )دادا  ددارمورد نظر خودهمدستگی فاایی  ةپ ی بسیار بزرگ باش ، 

 های پژوهش یافته

های مربدط با موضوع پووهش بررسی ش ن ، سااختار از   ها و م ل رو  و پس از آنکه مدانی نظری

هاای   سه بخش اصلی است اه بر مدناای پرساش  دست آم . بخش ب لیل شامل ه پووهش بین  افر

 ان . پووهش شکل گرفته

 ی تهرانشهر کالنة بررسی و تحلیل تحوالت ساختار فضایی لجستیک در منطق
 الف( سنجش تغییرات جمعیت شاغل در بخش لجستیک

 1365ی بهاران در ساال   شاهر  اننة بوزیع فاایی جمعیت شاغل در بخش لجستیک منطقبررسی 
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 معاادل  جمعیات  درصا   83 یشاهر  اانن  ةمنطقا نفر جمعیت شاغل در  120527از ده   نشان می

 ةبااز اه این رون  در یاک   درحالی ؛ان  داشته حاوربهران  شهر انن ةگان22نفر در منا    101184

درصا  از   60باه   1390ساله به سمت بمراززدایی بیشاتر ساوق پیا ا اارده و در ساال       25زمانی 

جمعیت شاغل لجستیک ده   ااهش پی ا ارده است. این بغییرات نشان میبخش لجستیک ن شاغن

 و به نواحی پیرامونی سوق پی ا ارده است.یافته بهران ااهش  شهر انندر 

 
 (1390ـ  1365تهران ) یشهر کالنة منطق کیشاغل در بخش لجست تیجمعفضایی  عیتوز .3شکل 

رشا  منفای    ةحاوز  39دها    نشاان مای   1390 ا  1365زمانی  ةبازرش  در  میزانبوزیع فاایی 

 میزانحوزه با  6حوزه از  5ان . همچنین  بهران بوده شهر اننواقع در  ةحوز 17ان  اه از بین  هداشت

انا .   بهران قرار گرفتاه  شهر اننبهران و اولین امربن  خارج از مرزهای  شهر اننرش  ااهن ه در 

ان . از  رفای   بهران واقع ش ه شهر اننی شرقی و مرازی در نواح های جغرافیایی عم باً این حوزه

. با بررسی ان  داشتهرش  فزاین ه  میزانی شهر اننة در غرب و جنوب غربی منطق حوزه عم باً 40
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لجساتیک باا رونا  ااهشای از مرااز      ن شااغن رشا    میازان بوان دریافت اه  روشنی می به 4شکل 

غارب و جناوبی غربای باا سارعت باا یی در حراات        بهران به سمت نواحی پیرامونی  شهر انن

 ان . بوده

 
 (1390ـ  1365ی تهران )شهر کالنة لجستیک منطقن شاغالرشد  میزانتحوالت توزیع فضایی  .4شکل 

دها    نشان می 1390با  1365لجستیک از سال ن شاغنفاایی براا   رون  الی بغییرات بوزیع

ان  و رونا  افزایشای باراا      بهران بوزیع یافته شهر انناز در مر های با رون  ااهشی عم باً حوزه

های جناوبی و غربای    بهران واقع در حوزه شهر انندر خارج از مرزهای  لجستیک عم باًن شاغن

بوانا  باا رونا  بمراززدایای و      هاا مای    . ایان بررسای  ان  بودهی )نواحی پیرامونی( شهر اننة منطق

 (.5)شکل  ی در اربداط باش های لجستیک رویی فعالیت پراان ه
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 (1390ـ  1365ی تهران )شهر کالن ة منطقلجستیک در ن شاغالتحوالت توزیع فضایی تغییرات تراکم  .5شکل 

 ب( سنجش میزان تمرکز جمعیت شاغل در بخش لجستیک

ا   1365لجستیک در باازة زماانی   ن شاغنبه منظور بررسی ب و ت مربدط با بمراز و ع م بمراز 

ضاریب   و هاای ضاریب جینای مکاانی     نظیر شاخص ،های سنجش میزان بمراز ، از شاخص1390

اساتفاده شا . ضارایب جینای      ،عماومی ماوران )خودهمدساتگی فااایی(     ةآماار جهانی ماوران و  

شاهر   ةگانا 22مناا    جغرافیاایی و  حاوزة  یک  منزلة )با در نظر گرفتن شهر بهران بهآم ه  دست هب

 است. آم ه 5ی بهران در ج ول شهر اننة جغرافیایی مجزا( برای منطقحوزة  منزلة هبهران ب

 ی تهرانشهر کالنة ضرایب جینی برای منطق .5جدول 

 
یک  منزلة ضریب جینی در حالت شهر تهران به

 جغرافیایی ةحوز

 ةگان22ضریب جینی در حالت جدا شدن مناطق 

 جغرافیایی ةحوز 22 منزلة شهر تهران به

 0.717 0.932 1365سال 

 0.702 0.912 1375سال 

 0.581 0.907 1385سال 

 0.503 0.905 1390سال 
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 ،بهاران  شهر انندر حالت اولیه، ضریب جینی بمراز با ی جمعیت شاغل در بخش لجستیک 

جمعیت رون  ب او ت باه    یده  اه حین بمراز با  می ، را نشانیشهر اننة مراز منطق منزلةبه 

در حالت دوم نیز بر اساس نتای  حاصل از بارآورد   .بوده است شهر اننمت بمراززدایی از این س

شاود ااه باا گذشات زماان ضاریب جینای         های پاووهش، مشاخص مای    بین دوره ،جینی ضریب

از وجاود بمرااز در    حااای  وضاعیت ان . این  میل می 5/0 و به سمت یاب  میآم ه ااهش  دست هب

هاای   ب ری  از شاهر بهاران باه سامت حاوزه      شهر بهران است اه به ةگان22در منا    1365سال 

اهریزک( متمراز ش ه است. عانوه   ،آباد و ورامین، ده عداس پیرامونی )شهر ارج، رزاان، اسماعیل

ی بهاران در  شاهر  اننة لجستیک در منطقن شاغنبر اساس شاخص موران، بوزیع فاایی  بر این،

بر از صفر است. همچنین با استناد باه   ی و ضریب آن مثدت و بزرگا صورت خوشه ها به دوره همة

بوان دریافت جمعیات شااغل    می p-valueو مق ار بسیار اوچک  z-scoreبا  بودن امتیاز استان ارد 

(؛ اه به معنی این اسات  6)شکل  داردی خودهمدستگی فاایی شهر اننة در بخش لجستیک منطق

 ان . دیگر قرار گرفته غل در بخش لجستیک در مجاورت یکگذشته جمعیت شا ةدهاه در چهار 

 
 ی تهران بر اساس ضریب جهانی مورانشهر کالنة نتایج خودهمبستگی فضایی جمعیت شاغل در بخش لجستیک منطق .6شکل 
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لجساتیک  ن شااغن با وجود ساختار فاایی متمرااز   ،ده  رون  ااهش شاخص موران نشان می

الگوی بجماع بصاادفی یاا    ی بهران به شهر انن  ةمنطقها، الگوی فاایی لجستیک در  رهدو همةدر 

هاای   بهاران باه حاوزه    شاهر  اانن چن قطدی متمایل است اه بیانگر بمراززدایی جمعیت شاغل از 

 (.6پیرامونی است )ج ول 

ن بر اساس ضریب جهانی ی تهراشهر کالنة نتایج خودهمبستگی فضایی جمعیت شاغل در بخش لجستیک منطق .6جدول 

 موران )محاسبات نگارندگان(

 z-score p-value شاخص جهانی موران 

1365 0.378080 6.474119 0.000000 

1375 0.370245 6.332866 0.000000 

1385 0.240655 4.256557 0.000021 

1390 0.115496 2.382802 0.017181 

 ی تهرانشهر کالنة منطق بر توزیع فضایی لجستیک درثر ؤمتبیین عوامل 

ی باا بوزیاع   شاهر  اانن  بر الگوی فاایی لجستیک در منا  ثر ؤمبررسی میزان همدستگی عوامل 

بوانا  بار    ی بهران از اه اف این پووهش است. ایان عوامال مای   شهر اننة فاایی لجستیک منطق

 ،ین بربیاب   . با باشا ثر ؤما  ،از قدیل اندارهاا  ،های لجستیکی ها و فعالیت های مکانی شرات بصمی 

 میازان بع اد نیاروی ااار،   بین  ةرابطمنظور بررسی  های پووهش به نظری و پرسش مطاب  با مدانی

ریلی، باراا  نیاروی    ةپایانای، فاصله با  جاده ةپایانهوایی، فاصله با  ةپایانسواد، جمعیت، فاصله با 

از آزمون آمااری  مان حوزه لجستیک هن شاغنجغرافیایی با بع اد  ةحوزو براا  جمعیت هر  ،اار

ها دارای بوزیع نرمال باشن  از آزماون همدساتگی پیرساون و     اه داده همدستگی استفاده ش . زمانی

اماا قدال از   شاود.   ها غیرنرمال باش  از آزمون همدستگی اسپیرمن اساتفاده مای   زمانی اه بوزیع داده

رای نرمال بودن متغیرها از آزماون  . بش نرمال بودن متغیرها بررسی   فرض بررسی این آزمون، پیش

-pهاست و در صوربی ااه مقا ار    این آزمون نرمال بودن داده 0ویلک استفاده ش . فرض  ا شاپیرو

value  شاود و   رد مای  0( امتر شاود، فارض   آزمون از سط  معناداری )به  ور معمول

 متغیرها رد ش ه است. همةن ده  فرض نرمال بود نشان می 7ها نرمال نیستن . ج ول  داده
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 ویلک برای بررسی نرمال بودن متغیرها ـ آزمون شاپیرو .7جدول 

 سال/ متغیرها

1365 1375 1385 1390 

 ةآمار

 آزمون
P-

VALUE 

 ةآمار

 آزمون
P-VALUE 

 ةآمار

 آزمون
P-VALUE 

 ةآمار

 آزمون
P-

VALUE 

جمعیت شاغل 
در بخش 
 لجستیک

0.685 0.000> 0.721 0.000> 0.720 0.000> 0.635 0.000> 

 <0.00 0.410 <0.000 0.713 <0.000 0.724 <0.000 0.672 اار یرویبع اد ن

 <0.026 0.964 <0.005 0.952 <0.005 0.953 <0.000 0.908 بع اد جمعیت

 <0.000 0.628 <0.000 0.673 <0.000 0.762 <0.000 0.171 سواد میزان

 ةپایانفاصله با 
 هوایی

0.885 0.000> 0.885 0.000> 0.756 0.000> 0.756 0.000> 

 ةپایانفاصله با 

 ای جاده
0.875 0.000> 0.875 0.000> 0.875 0.000> 0.875 0.000> 

 ةانیپافاصله با 

 ریلی
0.706 0.000> 0.706 0.000> 0.699 0.000> 0.699 0.000> 

 <0.000 0.289 <0.000 0.644 <0.000 0.588 <0.000 0.529 اار براا  نیروی

 <0.000 0.673 <0.000 0.658 <0.000 0.626 <0.00 0.590 براا  جمعیت
 

پووهش برای هر قلمرو جغرافیایی از  ری  رگرسیون گام باه گاام    ةدورها در هر  همچنین داده

هاا، از آزماون اساپیرمن بارای بارآورد       نرمال باودن بوزیاع داده   ةفرضیم اسده ش . با بوجه به رد 

 است. آم ه 8مستقل و متغیر وابسته استفاده ش  اه نتای  آن در ج ول  همدستگی میان متغیرهای

 1390ـ  1365متغیرهای مستقل و متغیر وابسته طی بازة زمانی  براینتایج آزمون همبستگی اسپیرمن  .8جدول 

 
 ضرایب همبستگی اسپیرمن

1365 1375 1385 1390 

 0.669 0.658 0.717 0.549 بع اد جمعیت

 0.863 0.84 0.845 0.751 یبراا  جمعیت

 0.838 0.897 0.835 0.754 بع اد نیروی اار

 0.916 0.886 0.823 0.753 براا  نیروی اار

 0.88 0.952 0.872 0.741 سواد میزان

 -0.562 -0.584 -0.61 -0.579 باربری هوایی ةپایانفاصله با 

 -0.499 -0.492 -0.433 -0.378 ای باربری جاده ةپایانفاصله با 

 -0.512 -0.583 -0.526 -0.473 باربری ریلی ةپایانفاصله با 
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لجساتیک باا   شااغنن  بعا اد   ن میانضریب همدستگی اسپیرمباش  اه آن میدهن ه نتای  نشان

باا وارد   .قاوی اسات   و براا  جمعیت نسادتاً  ،سواد، براا  نیروی اارمیزان نیروی اار، متغیرهای 

 شود اه باه  مشاه ه می 1385و  1375 و 1365 های صورت گام به گام برای سال رها بهاردن متغی

از بغییرات متغیر وابسته بوسط متغیرهاای بعا اد   درص   86و  درص  83 درص  و 91 بربیب بقریداً

متغیر باراا    1365در سال  ش ه است. بدیینسواد  میزاناار و همچنین  و براا  جمعیت و نیروی

هاای نیاروی ااار و باراا      اسات. متغیر باوده  بر متغیر وابسته ثیرگذاری أببیشترین  یجمعیت دارا

و  1385 و 1375 هاای  در ساال  .پارامترهاا قارار دارنا    ثربرین ؤم های بع یِ نیز در ربده اار نیروی

ساواد   میازان بر متغیر وابسته و پس از آن متغیار  ثیرگذاری أببیشترین دارای  ،غیر جمعیتمت 1390

نتای  رگرسیون چن گانه برای بوضی  بوزیع فاایی . پارامترها بر متغیر وابسته بوده استثربرین ؤم

اربداط با ی آن با جمعیت زیااد اسات.    ةدهن  نشان 1390ا   1365زمانی  ةلجستیک در بازن شاغن

ری، رشا   های باارب  با وجود ع م همدستگی میان بوزیع فاایی لجستیک و شاخص فاصله با پایانه

هاای بااربری و در    امتار از پایاناه   ةفاصلهایی با  جمعیت شاغل در بخش لجستیک به سمت حوزه

خمینای در غارب و    های هاوایی پیاام و اماام     گیری پایانه ریلی بوده است. با شکل ةشدکامت اد نوار 

منطقاه،   ریلای  ةشادک هاا و   شهر در جنوب غربی و پایانه ای نسی  جاده ةپایانوجود  و جنوب غربی

بهران و  شهر اننهای پیرامونی  گستر  بوزیع فاایی جمعیت شاغل در بخش لجستیک در حوزه

هاای   ها بوده است اه در اربداط با اهمیت نزدیکی به پایانه ها بیش از سایر حوزه در امت اد این پایانه

 (.7)شکل  های لجستیکی بوده است برای فعالیت ونقل حملهای  و هزینه ونقل حمل

ان  بوزیع فاایی فعالیات و جمعیات لجساتیکی     اه مطالعات نظری نشان داده همچنین درحالی

سواد پایین( بمرااز خواهنا  یافات، در     میزاناار غیرماهر ) ی در نواحی با نیرویشهر اننمنا   

سواد اجتمااعی باا بر جمعیات شااغل در      میزانهای جغرافیایی با  ی بهران حوزهشهر اننة منطق

جستیک با بری را به خود اختصا  داده بودن . ایان نتیجاه بیاانگر وضاعیت قابال قداول       بخش ل

 .استبن ی ساختار فاایی منطقه  بخش لجستیک در صورتن شاغنافزایش سط  سواد 
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 روند گسترش توزیع فضایی جمعیت شاغل در بخش لجستیک .7شکل 

 و پیشنهاد نتیجه

ی بهاران و  شاهر  اانن ة فاایی لجساتیک در منطقا    ت ساختار ه ف از این پووهش بررسی ب و

سااختار فااایی    دادهای پووهش نشاان   بر آن بود. نتای  ب لیلی حاصل از یافتهثر ؤمبدیین عوامل 

( الگاویی متمرااز و   1390با  1365ساله از سال  25ای  پووهش )دوره ةدورلجستیک در هر چهار 

ییا   أب آن رااه ضریب موران و ضریب جینای مکاانی    است بهران شهر اننای با بمراز بر  خوشه

خصاو  در مناا      بهاران، باه   شهر اننساختار فاایی لجستیک متمراز در  1365. در سال ارد

 ةمنطقا هاای لجساتیک در    بهران انتخاب اصلی فعالیت شهر اننو  بوده ،جنوب شرقی و شرقی آن

شاغل در بخش لجساتیک   5000نیز با بیش از شهر ارج  در این دوره انن .ی بوده استشهر انن

در ساال   هاای لجساتیکی باوده اسات.     بهران یکی از مرااز فرعی بجمع فعالیات  شهر انندر انار 

درصا ی   015/0 باوده اسات. اااهش   متمراز بهران  شهر انن، ساختار فاایی لجستیک در 1375

ساال   دَه ةدورنسادت باه    1375ساال   در در بخش لجستیکاشتغال  دادنشان مکانی  ینیج بیضر

و در به سمت عا م بمرااز میال اارده      ،بهران شهر اننخود، با وجود بمراز جمعیت در  ةگذشت
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جناوبی   ةلدا هاای جغرافیاایی    ویوه حوزه ( به20، 18، 17، 16، 15 منا   پیرامونی )از جمله منا  

ونا  بغییارات   ب و ت ضرایب جینای و ماوران و همچناین ر    بهران متمراز ش ه است. شهر انن

سااختار فااایی    ةدهنا   نشاان  1390ا   1385زماانی   ةبااز جمعیت شاغل در بخش لجستیک  ای  

باا رونا     ،1385ا   1375زماانی   ةبااز هماننا    ،اماا  .ای در پیرامون است متمراز در بهران و خوشه

، ناواحی پیراماونی  در رش  افزایشای   میزانبهران و  شهر اننرش  در منا   مرازی  میزانااهشی 

های واقاع در   بهران ادامه یافته است. حوزه شهر اننرویی لجستیک از  رون  بمراززدایی و پراان ه

 ،بهاران  شهر انندر غرب واقع و  ،اهریزک و عداس  ده و از جمله رزاان ،بهران شهر اننجنوب 

یی قابل بوجه در این سال اااهش بمرااز فااا    ةنکت. هستن گیری  در حال ق رت ،یعنی شهر ارج

 ةحلقا و ع م بمرااز فااایی در    ،8و  5و  2 به جز منا   ،شهر بهران ةگان22لجستیک در منا   

سااختار فااایی    1390باا   1365 سال  ور الی از  بهران است. به شهر انن ةم  وداول خارج از 

بهاران باوده    شهر اننلجستیکی   ةخوشی بهران متمراز و متشکل از شهر انن ةمنطقلجستیک در 

بمراززدایای جمعیات شااغل در بخاش لجساتیک از       ةدهنا   رون  ب او ت فااایی نشاان    .تاس

هاای جغرافیاایی غربای و جناوب غربای       بهران و متمراز ش ن جمعیت شاغل در حوزه شهر انن

صاورت   گیری الگوی غیرمتمراز با فرم خطی باه   آغازین شکل ةمرحلبوان  در  است. این رون  می

الگاوی انتزاعای    8باش . شاکل   بهران  شهر اننو جنوبی غربی پیرامون های غربی  نواری از حوزه

اس بر اسا  بصویر اشی ه است.  ی بهران را بهشهر اننة فاایی لجستیک در منطق ب و ت ساختار

ای لجستیک با بدعیت از نقش مرازی بهاران   فاایی منطقه بوان پذیرفت اه ساختار این الگوها، می

پووهش رو به  ةدوربهران در هر  شهر اننان . این بسلط  گزینی ارده ندر نواحی جنوب غربی مکا

بوانا    ااهش بوده است اه رون  بمرازگرایی بوزیع فاایی جمعیت شاغل در بخش لجستیک مای 

 شود.ی بهران شهر اننة ساز بغییرات ااراردی و فاایی منطق زمینه

در اربدااط باا    1375باا   1365 ساال  از بسلط جمعیت شاغل در بخش لجستیکعنوه بر این، 

چه بع اد و باراا  جمعیات و    اار بوده است. ب ین بربیب اه هر بوزیع فاایی جمعیت و نیروی

 .اسات  رفتاه جمعیت شاغل در بخش لجستیک نیز با بر  افزایش یافتهاار قلمرو جغرافیایی  نیروی

 ، براا  و بع ادع اد جمعیتبنها ضریب اسپیرمن براا  و بمطاب  با م ل ب لیلی رگرسیونی،  ،زیرا
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ا   1385زمانی  ةبازاز  رفی در  است. نزدیک 1به  و با متغیر وابسته مثدت و میزان سواد اار نیروی

رگرسایونی باا بری باا بوزیاع      ةرابطا نیز بوزیع فاایی جمعیت شاغل در بخش لجساتیک   1390

بوانا  بیاانگر ایان نکتاه باشا  ااه عامال         این نتای  میسواد داشته است.  میزانفاایی جمعیت و 

و  اسات ثر ؤما در ب و ت ساختار فاایی منطقه  ،اار نظیر بوزیع فاایی جمعیت و نیروی ،انسانی

اران ذگا  سیاسات ریازی فااایی در دساتور ااار      در برناماه ثیرگذار أبعامل اصلی  منزلةبوان  به  می

از بمرااز و   ییان، بهاران ساط  باا    در جه یشهر انن برخنف منا  آمایشی اشور قرار گیرد. 

باه   یکا ینزد ش همشاه ه  نیاست. همچن پشت سر گذاشتهرا  کیاز گستر  لجست یسط  متوسط

باا   گای هم تیا جمع ییفاا عیو رون  ب و ت بوز نیدر دسترس بودن زم و ونقل حمل یها انهیپا

 در اربداط باوده ان بهر شهر انن یرامونیپ یسمت نواح به کیلجست نشاغن ییفاا عیگستر  بوز

 هماة بهاران در   شاهر  اانن  یکیلجسات  ةخوشا در  یکیشااغل لجسات   تیا جمع یاست. بمراز با 

باشا  ااه   شاهر بهاران    اانن   های بجمع مزیت مکانی و صرفه از ناشی بوان  یپووهش م یها دوره

 .دهن  یم  یبرج ینواح ریرا به سافعالیت حاور در آن 

هار   ةفاصال ان رون  بوزیع فاایی لجساتیک باا شااخص    در نهایت با وجود ع م همدستگی می

هاای باا    های باربری، رون  گستر  فاایی لجساتیک باه سامت حاوزه     قلمرو جغرافیایی با پایانه

بار    ای بوده است. همچنین دسترسی به زمین ارزان منطقه ونقل حمل ةشدکقابلیت دسترسی با بر به 

ی بهاران  شاهر  اانن  ةمنطقا اختار فاایی لجستیک ای بر ب و ت س و ابصال به دیگر مرااز منطقه

 ثیر ندوده است اه نیازمن  مطالعات بیشتر است با سه  آن در این ب و ت روشن شود.أب بی

ای لجساتیک در ایجااد باوازن در     هاای ماربدط و پایاه    به  ور خنصه، ندای  از نقش بوزیع فعالیات 

د. همچناین  شوبوجه  ب انهای آمایشی  برنامه ساختار فاایی غافل ش  و  زم است در هر گونه  راحی

 ةحاوز بهران به سمت نواحی پیراماونی   شهر اننی از شهر اننة رویی در منطق از آنجا اه رون  پراان ه

ی و همچنین رش  برافیاک  شهر انن ةمنطقجنوب غربی منجر به مصرف زمین و در ادامه گستر  مرز 

منظور ایجااد بعاادل و    ریزی فاایی به  زم است ب وین برنامهاست، ه ش ها در نواحی پیرامونی  باربری

های لجستیکی در منطقه در دستور اار قرار گیرد. عا م ما یریت ایان     رویی فعالیت جلوگیری از پراان ه

 .ان های آمایشی و بوازن فاایی منطقه وارد  ی به برنامهبوان  آسیب ج    فاا می
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 نی تهراشهر کالنة فضایی لجستیک در منطق الگوی انتزاعی تحوالت ساختار .8شکل 
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 منابع
ارچوب نظاری مناساب سااختار    چا  ةارائا (. »1395) بقوایی اادر پور؛ علی دادا  هاش  مجتدی؛ آراسته،

،   م یریت شاهری و روساتایی   ،«ای بر مدنای رو  ب لیل م توا ارانه فاایی بنادر و منا   پس

 .35ا  14، صص 44

موانع و عوامال ماؤثر در    لیب ل»(. 1396) اسایی میترا ؛زالی نادر ؛م م ی بیک حسن؛ مسعود بقوایی،

 .27ا  1، صص 1،   9د  ،آمایش سرزمین ،«استان بهران یشیآما یزیر ها و برنامه  رح یاجرا

رش  در  یالگوها ییفاا یشناس گونه(. »1397) یزیعز یم م مه  ؛زبردست اریاحم ؛ اسفن  ،یلیخل

 .66ا  53، صص 2،   23د  ،شهرسازی و معماری ا زیدا رهایهن ،«انیمنا   شهربن

 یهاا  و حاوزه  رانیا ا یدر بنادر جنوب ییروابط فاا یواااو(. »1396) آراسته مجتدی هاش ؛ پور، دادا 

 ،«بنا رعداس و بوشاهر   راز،یشا  ییمثلث فاا یمورد ة: مطالعیا نهیزم ةینظر کی ةآن؛ ارائ ةاران پس

 .187ا  145، صص 3،   21د  ،فاا آمایش و ریزی برنامه

هاا در   اراناه  دیین نقش بنادر در بکوین ساختار فاایی پسب». (1397) مجتدی آراسته هاش ؛ پور، دادا 

 .16ا  5صص  ،3،   23د  ،معماری و شهرسازیا  هنرهای زیدا ،«سرزمین ایران ةحوز

 یو شاهرها  رانیا ا یبناادر جناوب   انیم ییروابط فاا لیب ل». (1397) مجتدی آراسته هاش ؛ پور، دا دا

 .223ا  193، صص 2،  10د  ،آمایش سرزمین ،«یا منطقه ةاران پس

بار   یاربداا   ی ورهایا نقاش ار  لیا ب ل(. »1395) یاارشک م دوبه ؛انیعیرف یهاش ؛ مجتد پور،  دادا

،   20د  ،فاا آمایش و ریزی برنامه ،«یدر استان خراسان رضو تیو فعال تیجمع ییساختار فاا

 .90ا  61، صص 4

 یهاا  تیا فعال عیا اساتقرار نظاام فااا و بوز    یالگاو  لیب ل(. »1397) زاه پور هاش ؛ صابر ،پور دادا 

 .212ا  179، صص 31،   2د  ،ای ناحیه ةبوسع و جغرافیا ،«بهران یشهر انن ةمنطقدر  یصنعت

در منااا    یرشاا  شااهر ییفاااا یالگوهااا لیااب ل(. »1397) انیسااا ر سیهاشاا ؛ فاارد پااور، ا داد

 آماایش  ،(«رازیو شا  ،بهران، مشاه ، اصافهان   یشهر انن: منا   یمورد ة)مطالع رانیا یشهر انن

 .138ا  117، صص 1،   10د  ،سرزمین

در منا    ییرو پراان ه ییفاا یالگوها لیب ل(. »1393) یلواسان یریم ررضایام  یهاش ؛ س پور، ا داد

، 5د  ،(جغرافیاا ) فااایی  ریازی  برنامه ،«بهران( شهری انن یشرق ةمنطق)مورد مطالعه:  شهری انن
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 .146ا  123، صص 1  

 ،«یدر الدرز جناوب  یا مؤثر منطقه یها انیو نظام جر ییمتقابل ساختار فاا ریبأث(. »1396) آزاده ،عظیمی

 .301ا  275، صص 2،   9د  ،آمایش سرزمین

 یهاا  باا ما ل   رازیشاهر شا   یخا مات عماوم   عیا بوز لیا ب ل(. »1394) یاااظم  اادار  یاادر؛ عل ،یانیا

 ،22،   6د  ،شهری ریزی برنامه و پووهش ،« Geodaو ArcGISافزار  در نرم ییفاا یخودهمدستگ

 .14ا  1 صص

 .1365(. نتای  سرشماری نفوس و مسکن 1365مراز آمار ایران )

 .1375(. نتای  سرشماری نفوس و مسکن 1375) مراز آمار ایران

 .1385(. نتای  سرشماری نفوس و مسکن 1385مراز آمار ایران )

 .1390(. نتای  سرشماری نفوس و مسکن 1390مراز آمار ایران )

 .1395(. نتای  سرشماری نفوس و مسکن 1395مراز آمار ایران )

 .1397 اشور کیمرااز لجست شیسن  آما .یشهرساز ونقل وزارت راه و معاونت حمل
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