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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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علیرضاساداتی،1

 .1دانشجوی کارشناسیارشد برنامهریزی شهری و منطقهای ،دانشگاه تربیتمدرس ،تهران ،ایران
 .2دانشیار گروه برنامهریزی شهری و منطقهای ،دانشکدة هنر و معماری ،دانشگاه تربیتمدرس ،تهران ،ایران
(تاریخ دریافت 1399/12/01 :ـ تاریخ پذیرش)1400/03/29 :

چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی و تحلیل ساختار فضایی لجستیک در بستر منطقة کالنشهری تهران طی بازۀ زمانی  1365ـ  1390بـدد.
دستیابی به هدف مد نظر میتداند به درک بهتر برنامهریزی فضایی و مطالعات آمایش سرزمین ناشـی از فعالیـتهـای لجسـتیک کمـک
بسزایی کند .روش این پژوهش از ندع تدصیفیـ تحلیلی است و برای دستیابی به اهداف مد نظر پژوهش از  3دسته روش تحلیلی شـامل
شاخصهای بررسی تغییرات تعداد ،میزان رشد ،و همچنین بررسی میزان نسبی تغییرات تراکم جمعیت شاغل در بخش لجستیک اسـتفاد
شد .نیز روشهای تحلیلی سنجش میزان تمرکز فضایی ،از قبیل ضریب جینی و خددهمبستگی فضایی و در نهایت رگرسـیدن نندگانـه،
به منظدر برآورد همبستگی عدامل مؤثر بر تدزیع فضایی شاغالن لجستیک (متغیر مستقل) به کار رفت .نتایج تحلیـل ناـان داد از سـا
 1365تا  1390الگدی فضایی لجستیک در منطقة کالنشهری تهران متمرکز و متاکل از خدشة لجستیکی کالنشهر تهران بدد اسـت
و روند تحدالت ساختار فضایی نااندهندۀ تمرکززدایی جمعیت شاغل در بخش لجستیک از کالنشهر تهران و متمرکـز شـدن جمعیـت
شاغل در محدرهای غربی و جندب غربی منطقة پیرامدنی است .از سا  1365تا  ،1375از میان عدامل عینی مؤثر بـر الگدهـای فضـایی
لجستیک مناطق کالنشهری ،تدزیع فضایی جمعیت شاغل در بخش لجستیک همبستگی باالتری با تدزیع فضایی جمعیت و نیروی کـار
داشته است؛ بدین ترتیب که هر نه تعداد و تراکم جمعیت و نیروی کار قلمرو جغرافیایی باالتر رفته جمعیت شـاغل در بخـش لجسـتیک
نیز افزایش یافته است .درحالیکه در بازۀ زمانی  1385ـ  1390تدزیع فضایی شاغالن در بخش لجسـتیک بـا تدزیـع فضـایی جمعیـت و
میزان سداد همبستگی بیاتری پیدا کرد اند.

کلیدواژگان
الگدی فضایی ،جغرافیای انبارداری ،ساختار فضایی ،لجستیک ،مراکز تدزیع ،منطقة کالنشهری تهران.
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مقدمه و بیان مسئله
لجستیک مجموعهای گسترده از فعالیتهای اختصاا

یافتاه باه بدا یل و گارد

اا هاا را شاامل

میشود؛ از جمله بخش بأمین مواد اولیة بولی  ،بوزیع و حملونقل اا  ،بخاشهاای عما هفروشای،
خردهفروشی ( .)Handfield & Nichols 1999بغییرات سیساتمابیک در سیسات هاای بولیا و بوزیاع
اا ها ،اه در مقیاس جهانی به منظور جابهجایی سریعبر حج زیادی از اا ها با هزینههای پاایینبار
رخ داده است ،زمینهساز بغییرات مکانی مرااز لجستیک و بهبدع آن بغییرات بوزیاع فااایی جمعیات
شاغل ایان مراااز درون مناا

ااننشاهری شا

ه (2020

 )kangو بار اهمیات مطالعاات فااایی
1

فعالیتهای باربری و لجستیکی به صورت ساختاری (شامل سیست های ساخت با جغرافیای بولیا )
و عملیابی (متمراز بر جریان اا با جغرافیای بوزیع آن) افازوده اسات (

Hesse & Rodrigue 2004:

 .)171در راستای شناسایی نیروهای مؤثر بر شکلگیری الگوها و بوزیع فاایی لجساتیک و همچناین
بأثیر آن بر ابعاد مختلف ،مطالعات گستردهای به بع فاایی لجستیک پرداختهان  .به عدارت دیگار باا
بوجه به نگرانیهای ناشی از الگو و بوزیع فاایی لجستیک در اثر افزایش فاصلة جریان اا  2و باروز
عوامل خارجی 3منفی مربدط با آن (مثنً ،افزایش مصرف سوخت ،انتشار گازهای گلخانهای ،ازدحام،4
سروص ا ،آسیبهای زیربناایی ،عا الت م یطای) ( )Kang 2018: 2پاووهش در ایان زمیناه اهمیات
بیشتری یافته است .بنابراین ،درک ب او ت و عوامال ماؤثر بار بوزیاع فااایی مراااز لجساتیک و
جمعیت شاغل در آن به منزلة سنجههای بعیین ساختار فاایی میبوان به مثاباة یاک ابازار سیاساتی
نقشی مؤثر در فه آمایش سرزمین و م یریت مطلوب فاا داشته باش .
از این زاویه ،پووهشگران در پووهش حاضر به دندال بررسی ساختار فاایی لجستیک و بدیاین
عوامل مؤثر بر آن در بستر منطقة اننشهری بهران بودن  .منطقة اننشهری بهران ،اه بزرگبرین
م

ودة بجمع انسانی در ایران است ،سه عم های از جمعیات و فعالیات در اشاور را باه خاود

اختصا

داده و بسیاری از اری ورهای اربدا ی اشور ،اع از خطوط ریلی و هوایی و زمینی ،باه

این منطقه منتهی میشون (دادا پور و لواسانی 124 :1394؛ بقوایی و همکااران  .)12 :1396از ایان
1. manufacturing systems with their geography of production
2. freight travel distance
3. externalities
4. congestion
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رو ،این پهنه ظرفیت عملکردی با یی در آمایش فاایی لجستیک ایران دارد (سن آمایش لجساتیک

 )70 :1397و در سیست بولی  /بوزیع /مصرف اشور به مثابة یک دروازة مرازی (غیربن ری) ایفای
نقش میان  .از رف دیگر ،منطقة اننشهری بهران ،با آنکه در فاصلهای نسدتاً دور از بزرگبرین
بنادر اانتینری اقیانوسی جنوب ایران قرار دارد ،از فعالیتهای لجستیک ،اه در مقیاسای بازرگبار
فعالیت میانن  ،پشتیدانی میان  .این ویوگیها از د یل انتخاب منطقة اننشهری بهران به عناوان
بستر پووهش بود .درک الگو و ب و ت بوزیع فاایی لجستیک در منطقة اننشهری بهران گاامی
مه در برنامهریزی و آمایش فااست با بهران بتوان ه در شدکة فاایی جریاان ااا در مقیااس
ملی ه در الگوی پیوستة انونی به منزلة یکی از ارااان اصالی بجاارت در ساط فرامنطقاهای و
بینالمللی ایفای نقش ان  .به عدارت دیگر ،سیست لجستیک موف در زنجیرههای بأمین جهانی باه
امکانات لجستیکی باایفیتبر و بیشتر نیاز دارد و چگونگی بوزیع فاایی این امکانات یک ویوگای
الی ی در شدکة اارآم بوزیع اا به حساب میآی .
اهداف و پرسشهای پژوهش
ه ف از این پووهش بررسی و ب لیل الگو و بوزیع فاایی لجستیک در ول یک دورة  25ساله و
شناسایی عوامل عینی مؤثر بر ب و ت فاایی لجستیک منا

اننشهری به منظور برآورد میازان

معناداری هر یک از عوامل در منطقة اننشهری بهران بود .جهت دستیابی به اها اف پاووهش دو
سؤال ب وین ش :


الگو و بوزیع فاایی لجستیک در منطقة اننشهری بهران باین دهاههاای  1365باا 1390
چگونه بوده و چه ب و بی را پشت سر گذاشته است؟



رابطة رگرسیونی میان بوزیع فاایی لجستیک در منطقة اننشهری بهران و عوامل مؤثر بر
الگوهای فاایی لجستیک چه میزان بوده است؟

پیشینة نظری پژوهش
ان یشمن ان برنامهریزی فاایی در مسیر ب ول رویکردهای نظری در زمینة ساختار فاایی هماواره
به شناخت و ب لیل مؤلفههای بشکیلدهن ة آن بوجه زیادی نشان مایدهنا (آراساته و همکااران
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 .)20 :1395در این میان هسه و رودریگ حاور ه زمان و مؤثر سه مؤلفة اانون و شدکه و جریان
را ق م اصلی در شناسایی ساختار فاایی حملونقال بلقای مایاننا (

Hesse & Rodrigue 2004:

 .)176بااا بعماای ایاان نگاااه ،ساااختار فاااایی لجسااتیک را ماایبااوان برایداای از ساااختار فاااایی
ریختشناسانه (اانون و شدکه) و ااراردی (جریان) فاایی در نظر گرفت (شکل .)1

شکل  .1مؤلفههای اصلی تشکیلدهندة ساختار فضایی لجستیک ()Hesse & Rodrigue 2004: 176

بنظی روابط میان انسان و فاا و فعالیتهای انسان در برناماهریازی فااایی لجساتیک از ریا
شناخت و بنظی نظام مؤلفههای اصلی بشکیلدهن ة ساختار فاایی صورت میپذیرد؛ از جمله مؤلفاة
جریان در ساختار فاایی لجستیک اه از م ل بولی و م ل فعالیتهای مصرف و شادکة پیچیا های
از فعالیتهای واسطه ،مانن مرااز اندارداری و انتقال اا  ،ناشی میشود .در این مؤلفه عمانً بسایاری
از بازیگران حاضر در زنجیرة باأمین ،از بولی اننا گان باا مصارفاننا گان ،نقاشآفرینای مایاننا
(2004: 151

 .)Rodrigueمؤلفة شدکه در ساختار فاایی بستری ضروری جهت انتقال جریان در فااا

بلقی میشود و استخوانبن ی فاا به شمار میرود .در نهایت م ل بنقای و ابصاال مؤلفاة شادکه و
جریان اا بظاهر فاایی خود را در اانونها مییاب  .گره ،اانون ،هاب ،قطب ،و مرااز لجساتیکی از
اجزای بشکیلدهن ة ساختار فاایی لجستیکان و با وجود بفاوتهای ان ک به مکاان مشاابه اشااره
دارن اه در آن پیوستگی جریان خ مات نظاام حمالونقلای در زنجیارة باأمین را بساهیل مایاننا
( .)Raimbault, Nicolas, et al. 2012گرهها واسطههایی هستن اه جریان حملونقال ااا را باه
بولی انن گان اا  ،بوزیعانن گان ،فروشن گان ،و مصرفانن گان متصل میانن (.)Kang 2020

در زمینة بررسی و ب لیال سااختار فااایی لجساتیک ،ااانونهاای لجساتیکی هماننا مراااز
اندارداری و بوزیع اا  ،اهمیت بیشتری دارن  .زیرا دیگر مؤلفههای ساختار فاایی ،یعنای شادکه و
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جریان بوزیع اا  ،متأثر از صورتبن یهای نقاط و اانونهای لجستیکی هساتن  .از هماین رو ،در
دهههای گذشته نقش و مطالعة ساختار فاایی لجستیک و عوامل مؤثر بر آن در منا
افزایش یافته است و مناا

اننشهری

ااننشاهری باه پهناههاایی م داوب بارای اساتقرار و ساازمان هی

فعالیتهای لجستیکی بد یل ش هان (.)Hesse 2008

مطالعات نشان میده با قدل از دهة  1970میندی در ااثر منا

اننشهری الگاوی فااایی

لجستیک 1متمراز غیرمتمراز و در نقاط مختلف زنجیرة بأمین (به ور معمول در م ال بولیا یاا
م ل گیرن ه با اندارهای میانی بین این دو مکان) قرار گرفته بودنا ) .(Allen et al. 2012: 46مراااز
ذخیرهسازی اا اه دارای فاای ااوچکی باودهانا درون ناواحی شاهری ،در مجااورت ناواحی
صنعتی ،م و ههای راهآهن ،2و نواحی ا راف باران ازها در بنادر 3واقع شا ه بودنا (

& Dablanc

 .)Rakotonarivo 2010; Cidell 2010اما باهبا ری امکاناات و مراااز لجساتیکی از درون ناواحی
شهری به سمت نواحی حومهای در منا

اننشهری منتقل ش ن  .رون حرات بیرونی امکاناات

لجسااتیک از درون نااواحی شااهری بااه نااواحی حومااهای و فراحومااهای اااننش اهرها در برخاای
گونهبنا یهاا «پراانا هرویای لجساتیک» نیاز نامیا ه شا ه اسات ( .)Dubie et al. 2018: 2رونا
پراان هرویی لجستیک از اننشهرها به نواحی پیرامونی میبوان بأثیرات متفاوبی بر ابعاد مختلاف
و در نهایت بر بنظی و بعادل روابط میان انسان و سرزمین و فعالیتهای انسانی بگذارد.
در یک جمعبن ی الی ،در بررسی ساختار فاایی لجستیک ،سه مؤلفاة گاره (ااانون) ،جریاان
اا میان اانونها ،و شدکة ایجادش ه ناشی از جریانها و اانونهای لجستیکی در فاای سارزمینی
از اهمیت زیادی برخوردار است .الگوی (شکل منظ و منطقی ،نظ و بنظی مؤلفههای بدیینانن ه)
فاایی لجستیک ،از جمله اانونهای لجستیکی ،میبوان به ساه صاورت متمرااز و غیرمتمرااز و
بوزیعش ه و بغییرات فاایی اانونها نیز میبوان در سه حالت پراان ه و حومهنشین و فشرده رخ
ده اه در شکلگیری آنها عوامل عینی و ذهنی متفاوبی بأثیرگذار بوده است.

 .1جغرافیای مرااز ذخیرهسازی اا ها
2. rail yards
3. docklands
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پیشینة تجربی پژوهش
ساختار فاایی لجستیک را میبوان از دو بع جریانی یا ااراردی و مورفولوژیاک ارزیاابی اارد .در
بع جریانی میبوان از مع ود مطالعات صورتگرفته در ب لیال جریاان اا هاا باه مطالعاة عظیمای
( ،)1396با عنوان «بأثیر متقابل ساختار فاایی و نظام جریانهاای ماؤثر منطقاهای در الدارز جناوبی»،
اشاره ارد .وی در این پووهش به بررسی و ب لیل بغییرات ساختار فاایی و اربداط آن باا ب او ت
جریانهای شکلدهن ة آن در الدرز جنوبی پرداخت .عنوه بر ایان ،دادا پاور و آراساته ( )1397در
پووهشی با عنوان «بدیین نقش بنادر در بکوین ساختار فاایی پسارانهها در حوزة سرزمین ایران» باه
بررسی بعاملهای اا یی میان بنادر ایرانی و اانونهای پسارانهای و بدیین ساختار فاایی حاصال از
این بعامل پرداختن  .همچنین ،در پووهشی دیگر دادا پور و آراساته ( )1397رواباط فااایی بناادر
جنوبی ایران با شهرهای پس ارانه منطقهای را بررسی و الگوی شکل گرفته با نظریاههاا و الگوهاای
شناخته ش ه از روابط بن ر پسارانه را در مقیاس جهانی به صورت بطدیقی مقایسه نمودن .
با نگاهی به مطالعات صورتگرفته در داخل اشور میبوان دریافت عمنً پووهشهاای ماربدط
با ساختار فاایی لجستیک در ایران به بع جریانی م

ود است و به صورت بخصصی مطالعاهای

اه به مداحث مربدط با ساختار لجستیکی اربداط پی ا ان وجود نا ارد .غالاب مطالعاات در زمیناة
بررسی و ب لیل ساختار فاایی لجستیک در منا

اننشهری در اشورهای اروپایی و امریکاایی

انجام ش ه است .این پووهشها به ور قابل بوجهی بر درک ساختار ریختشناسانة الگوی فاایی
لجستیک ،شامل همة عناصار و اجازای االدا ی قابال رؤیات ،متمرااز باودهانا ؛ ماننا م اور و
اری ورهای حملونقل اا  ،نقااط و ااانونهاای لجساتیکی و درک بغییارات فااایی در مناا
اننشهری ی یک بازة زمانی ،و عوامل مؤثر بر این بغییرات .در ادامه به برخی از پاووهشهاای
صورتگرفته در این زمینه اشاره میشود.
بوئن ( )2008در پووهشی 1به بررسی نقش قابلیت دسترسی به حالتهای مختلاف حمالونقال بار
بوزیع فاایی مرااز اندارداری و بوزیع اا پرداخت .وی یکای از اولاین م ققاانی اسات ااه باه اور
سیستمابیک جغرافیای اندارداری را به منزلة یک مراز لجستیکی در مقیاس ملی امریکاا ،باین ساالهاای
1. Moving Places: The Geography Of Warehousing In The US
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 1998و  ،2005ب لیل ارد و آن را با جغرافیای حملونقل ،ااه بغذیاهاننا ه و بغذیاهشاون ه از مراااز
اندارداری و بوزیع اا بوده است ،مربدط ساخت .پووهش وی نشان داد قابلیت دسترسی به حمالونقال
هوایی و جادهای بیش از حملونقل ریلی و بهویوه دریایی در جغرافیای انداارداری مناا
ایا ت مت

ه مؤثر بوده است (2008

ااننشاهری

 .)Bowenجولی سای ل ( )2010با بهااارگیری رویکاردی امای و

برآورد شاخص جینی و م ل رگرسایون چن گاناه باه بررسای و مقایساة الگاوی فااایی انداارداری و
فعالیتهای باربری در پنجاه منطقة اننشهری بسیار بزرگ در ایا ت مت ا ه ،از ساال  1986باا ،2005
پرداخت .نتای ب قیقات وی نشان داد در اواسط دهة  1980مرااز اندارداری و بوزیع اا بقریداً به اور
بصادفی بوزیع ش ه بودن  .با وجود این با سال  2005رون گستر

بوزیع مرااز لجساتیکی باه سامت

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

آلن و همکاران در سال  2012ب و ت ساختار فاایی لجستیک را در چهارده منطقاة شاهری

1

انگلستان و ولز در اربداط با فعالیتهای باربری جاادهای ،شاکل شاهری ،اااربری زماین ،و م ال
امکانات لجستیکی با بهاارگیری رو های امی و استفاده از شاخصهایی چون براا جمعیتای و
بع اد و مساحت مرااز بجاری و صنعتی از قدیل اندارداری و مرااز خاردهفروشای و اداری در هار
موقعیت و بع اد وسایل نقلیة سنگین جابهجاش ه در هر م ا وده بررسای و اعانم اردنا ااه باا
وجود نامشخص بودن بأثیر شکل شهری بر جریان بار عوامل فاایی /جغرافیایی و اااربری زماین
در ب و ت الگو و بوزیع فاایی لجستیک نقشی بسزا داشتهان  .الگوهای ااربری اراضی صنعتی و
بجاری در یک منطقة شهری بر بنوع و بع اد اا های بولی ش ه /مصارفی و در نتیجاه بار امیات
حملونقل بار بأثیرگذار است (.)Allen, Browne et al. 2012

روس و دابننس در سال  2012با معرفی دو جنداة مها جغرافیاای صانعت لجساتیک ،یعنای
پراان هرویی و خوشهبن ی فعالیتهای لجستیک ،الگاو و بوزیاع فااایی فعالیاتهاای بااربری و
لجستیک در ناحیة اننشهری آبننتا و ابرمنطقة پیا مونت آبننتیاک( 2شاامل بیرمنگاام ،3آبننتاا

4

1. urban areas
2. Piedmont Atlantic Megaregion
3. Birmingham
)4. Atlanta (the main economic center
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(مراز اقتصادی) ،رالی دورام ،1شارلوت )2را با بهاارگیری رو های برایدی بررسی اردنا  .نتاای
یافتههای آنها بین سالهای  1998و  2008نشان داد ناحیة اننشهری آبننتا امکاناات لجساتیکی
بیشتری را نسدت به بخشهای شهری 3و نیمهشهری 4و روستایی 5در ابرمنطقه به خود جذب اارده
است (.)Dablanc & Ross 2012

جالر ،پینِ ا و همکارانش ( )2017الگوهای پراان هرویی مرااز بوزیع و انداارداری پان بخاش
جنوبی االیفرنیا بین سالهای  1998با  2014را بررسی اردن  .نتاای ب لیال آنهاا نشاان داد باین
سالهای  1998و  2014میانگین فاصلة مرااز لجستیکی از بریسنتر 23 6درص افزایش داشته اسات
(افزایش از  18/5به  22/7مایل) اه نشاندهن ة پراان هرویی این مرااز بوده است .با این حال نتای
ب قی آنها نشان داد بع از سال  2007میندی این فاصله بقریداً ثابت مان ه و پراان هرویی قدل از
سالهای  2007میندی ش ت داشته است (.)Jaller, Pineda et al. 2017

رون پووهشها نیز همانن مداحث مربدط با مدانی نظری نشان میده ساختار فاایی لجستیک
در منا

اننشهری ی یک بازة زمانی مشخص به سمت نواحی پیرامونی غیرمتمراز سوق پیا ا

ارده است .عم ة پووهشها با بهاارگیری رویکردی امی و رو های عا دی باه دنداال درک یاا
اثدات این موضوع در بستر منطقة م نظر بودهان  .ایان بغییارات مورفولوژیاک نیاز در اثار برخای
عوامل عینی و ذهنی به وجود آم ه است اه موضوع ب ث اغلب پووهشهاست.
محدوده و قلمرو مطالعاتی
دو استان بهران و الدرز ،اه مرز منطقة اننشهری بهرانان  ،به منزلة م

ودة مطالعه انتخاب ش ن

با ،عنوه بر پر اردن خأل مطالعات مربدط با برنامهریزی فاایی لجستیک ،ب و ت ساختار فاایی
لجستیک و عوامل مؤثر بر آن را در این منطقه از اشور بدیین انن  .بنابراین ،فارغ از ج اسازیهای
سیاسیا اداری استان بهران و الدرز ،این دو استان به عنوان منطقة اننشهری بهران در نظر گرفتاه
1. Raleigh–Durham
2. Charlotte
3. urban
4. semi-urban
5. rural counties

 ،Barycenter .6گرانیگاه ،مراز ثقل ،مراز فشار ،گرانمراز ،مراز جرم
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ش ن  .از حیث جغرافیایی این منطقه در همسایگی استان مازن ران از شمال ،ق از جناوب شارقی،
سمنان از سمت شرق ،استان مرازی از سمت جنوب غربی ،و قزوین از غرب است .این منطقه بار
اساس سرشماری سال  1395جمعیتی نزدیک به  16میلیون نفر را در خود جای داده و مساحت آن
 18/800ایلومتر مربع است .حاور نزدیک به  19درص از جمعیت اشور در ایان منطقاه بمرااز
جمعیتی نسدتاً با ی این منطقه نسدت به سایر منا

اشاور را نشاان مایدها (مرااز آماار ایاران

 .)1395منطقة اننشهری بهران به دلیل قرار گرفتن در مسیر شاهراههاای اربداا ی ایاران باه یاک
مراز مه دادوسِت اا بد یل ش ه است .بمراز پایتخت ایران در این م

وده و بهبداع آن بمرااز

مرااااز بصاامی گیااری ،صاانعتی ،بازرگااانی ،و خ ا مابی ایاان م ا وده را اای ادوار مختلااف بااه
مهاجرپذیربرین و پرجمعیتبرین منطقة اشور بدا یل اارده اسات (دادا پاور و زاها پور :1397

 )188اه یکی از پیام های اصلی آن بمراز فاایی گستردة فعالیاتهاای بولیا و ذخیارهساازی و
خردهفروشی و بوزیع اا در منطقة اننشهری بهران است.
روش پژوهش
با بوجه به دادههای در دسترس و اه اف پووهش ،شامل ه ف بوصیفیا ب لیلی ب و ت ساختار
فاایی لجستیک و ه ف بدیینی عوامل مؤثر بر ساختار فاایی منطقة اننشاهری بهاران ،رویکارد
رو شناسی مورد استفاده در این پووهش امی بود .نظریة داناش ااه در نگااه نظاری حااا بار
پووهش نهفته است (معرفتشناختی) عینیگرایی و زیربنای فکری در پاسخگویی به اولین پرساش
پووهش اثداتگرایی (استرابوی پووهشی استقرایی) و در پاسخگویی باه دوماین پرساش پاووهش
عقلگرایی (استرابوی پووهشی قیاسی) بود.
واح ب لیل فاا در مقیاس دهستان و نیاز مناا

22گاناة بهاران باود و در زمیناة دادههاای

جمعیتی شاغل در بخش ذخیرهسازی و اندارداری 1و عم هفروشی (به منزلة مرااز بوزیاع ااا ) در
سط دهستان 2از نتاای سرشاماری نفاوس و مساکن در ساالهاای 1390 ،1385 ،1375 ،1365
 .1ا  5210دقهبن ی آیسیک
 .2د بررسی اارشناسان آماری مراز آمار ایران ،ص ت دادههای اوچکبار از ساط دهساتان نمایبوانا بأییا شاود و
همچنین در سرشماری نفوس و مسکن سال  1395دادههای آیسیک در ا های ماربدط باا لجساتیک در هایی مقیااس
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استفاده ش  .به دلیل بغییر مرزهای سیاسی دهساتان ،باا بررسای مقایساهای نقشاههاای بقسایمات
سیاسی سالهای  1390 ،1385 ،1375 ،1365یکسانسازی واح صورت گرفات و در نهایات 79
حوزة جغرافیایی به منزلة واح ب لیل فاا در نظر گرفته ش (شکل  .)2از آنجا اه مرزهای سیاسی
دهستان در استان بهران و الدرز از سال  1365با  1390بغییر ارده و ب و ت اساسی را پشات سار
گذاشته است ،چن ین دهستان اه در سال  1365ب ت عناوان یاک دهساتان مرزبنا ی شا ه و در
سرشماریهای نفوس و مسکن دورههای بع ی از یکدیگر بفکیک ش ه بودنا یاک مجموعاه در
نظر گرفته ش ن  .مثنً دهستانهای آبعلی و مهرآباد در شهرستان دماون در سال  1365در دهساتان
سیاهرود قرار داشتن اه بع ها از یاکدیگار بفکیاک شا ن  .ایان دو مجموعاه باه عناوان حاوزة
جغرافیایی با نام رودهن 1در نظر گرفته ش ن .
در این مطالعه بغییرات بوزیع فاایی جمعیت شاغل در بخش لجستیک در برابر جمعیت و براا
جمعیتی (زیرا مقایسه در برابر بوزیع جمعیت میبوان چگونگی بغییر فاایی لجساتیک را در اربدااط
با مشتریان و مصرفانن گان نشان ده  .با بوجه به اینکه مرااز جمعیتای نقطاة مقصا ااا معرفای
میشون این مقایسه میبوان نشان ده اه با چه میزان نزدیکی به نقاط مصارف ااا بارای صانعت
لجستیک مه بوده است ،).نیروی اار (سه و براا اشتغال در بخشهای مختلف اقتصاادی در هار
حوزة جغرافیایی) ،فاصله با پایانههاای بااربری (قابلیات دسترسای هار قلمارو جغرافیاایی در شادکة
حملونقل هوایی و ریلی و جادهای با استفاده از رو

م اسادة فاصالة اقلی سای مراااز هار حاوزة

جغرافیایی با پایانهها برآورد ش ه است با مشخص شود بوسعة لجستیک در هر م

وده با چه انا ازه

به قابلیت دسترسی و نزدیکی به زیرساختهای حملونقل و اهمیت نسدی آنها حساس بوده است).
بررسی ش  .همانگونه اه اوان یوان )2018( 2اعنم ارد مرااز اندارداری به م لهایی با اجارة زماین
ا و نیروی اار غیرماهر نیاز دارن  .به منظور ان ازهگیری این متغیر از شاخص میازان ساواد اساتفاده
ش  .زیرا نیروی اار غیرماهر رابطهای مستقی با سط سواد افراد دارد (ج ول .)1
جغرافیایی موجود نیست.
 .1شهر رودهن در این قلمرو قرار گرفته است.
2. Quan Yuan
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شکل  .2مرزبندی حوزههای جغرافیایی منطقة کالنشهری تهران
جدول  .1شاخصها و عوامل مؤثر بر تحوالت فضایی لجستیک

متغیر مستقل (عوامل مؤثر)

متغیر وابسته (شاخص)

نزدیکبرین فاصله با پایانههای باربری از مراز هر حوزة
اشتغال در بخشهای اندارداری و ذخیرهسازی و
عم هفروشی بین دهههای 1390 ،1385 ،1375 ،1365

جغرافیایی
جمعیت و براا جمعیتی در سط هر حوزة جغرافیایی
نیروی اار و براا اشتغال در هر حوزة جغرافیایی
میزان سواد در سط هر حوزة جغرافیایی

در بخش ب لیل یافتهها با امک نرمافزارهاای ااسال و

GIS

 ARCو  3 GEODAدساته رو

ب لیلی به اار گرفته ش (ج ول ) .در دستة اول ،ه ف بررسی بوزیع فاایی شاغنن لجستیک در
همة حوزههای جغرافیایی در  4دورة  1390 ،1385 ،1375 ،1365بود .دستة دوم شامل رو هاای
ب لیلی سنجش میزان بمراز فاایی ،از قدیل ضریب جینی و خودهمدستگی فاایی ،بود .با استفاده
از این دو رو

به بررسی میزان بمراز جمعیت شاغل در بخش لجستیک (به اور الای بررسای
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نابرابریهای فاایی) در بازة زماانی  1365باا  1390پرداختاه شا  .دساتة ساوم رو

رگرسایون

چن گانه به منظور برآورد میزان معناداری بین متغیر وابسته و متغیرهای مستقل باود .در ایان رو
شاخص اشتغال در بخش اندارداری و ذخیارهساازی و عما هفروشای باه منزلاة متغیار مساتقل و
ب اعیانن ة لجستیک در نظر گرفته ش  .با بکیه بر رگرسیون فااایی (پایشبینای متغیار وابساته)،
همدستگی عوامل مؤثر بر بوزیع فاایی شااغنن لجساتیک (متغیار مساتقل) در دهاههاای ،1365
 1390 ،1385 ،1375بررسی ش .
جدول  .2روشها و دادههای مورد نیاز پژوهش

پرسشهای پژوهش

روشهای تحلیل

مدلها ،متغیرها ،شاخصها

دادهها و اطالعات مورد نیاز

ا بغییرات بع اد جمعیت

 .1در دورة زمانی  1365ا 1390
ساختار فاایی لجستیک در

سنجش بغییرات

شاغل

جمعیت شاغل در

جغرافیایی

بخش لجستیک

است؟

ا بغییرات میزان رش
ا میزان نسدی بغییرات براا

منطقة اننشهری بهران چه
ب و بی را پشت سر گذاشته

در

هر

حوزة

ا شاخص ضریب جینی
سنجش میزان بمراز

مکانی

جمعیت شاغل در

ا ضریب موران و ضریب

بخش لجستیک

آمارة عمومی (خودهمدستگی

ا میزان رش و براا جمعیت شاغل
در بخش لجستیک سط حوزههای
جغرافیایی منطقة اننشهری بهران
ی بازة زمانی  1365ا 1390
ا شمار جمعیت در سط حوزههای
جغرافیایی ی بازة زمانی  1365ا
1390

فاایی)
ا شمار جمعیت و شاغنن بخشهای

سنجش رابطة

مختلف اقتصادی در سط حوزههای

رگرسیونی میان
 .2در دورة زمانی یادش ه آیا میان

شاخصهای مؤثر بر

بوزیع فاایی لجستیک در منطقة

ساختار فاایی

اننشهری بهران و عوامل مؤثر

لجستیک با بوزیع

بر ساختار فاایی لجستیک رابطة

فاایی جمعیت

رگرسیونی وجود دارد؟

شاغل در بخش
لجستیک منطقة
اننشهری بهران

جغرافیایی ی بازة زمانی  1365ا
1390
ا م ل رگرسیون چن گانه

ا مساحت هر حوزة جغرافیایی
ا فاصلة هر حوزة جغرافیایی از
پایانههای باربری

ی بازة زمانی

 1365ا 1390
ا میزان سواد ساانان هر حوزة
جغرافیایی
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به ور مشخص ،میزان رش جمعیت شاغل در بخش لجستیک با استفاده از بابع نمایی در هار
حوزه م اسده ش  .فرمول الی م ل رش نمایی به صورت رابطة 1

است.

() 1
در رابطة  Pt+n ،1جمعیت در سال مقص  Pt ،جمعیت در سال مد أ n ،فاصلة باین ساال مدا أ و
مقص  r ،میزان رش سالیانة جمعیت است اه اساس م اسدات قرار میگیرد .ج ول  3دساتهبنا ی
مقادیر ع دی میزان رش جمعیت شاغل در بخش لجستیک را نشان میده .
جدول  .3دستهبندی مقادیر عددی میزان رشد جمعیت شاغل در بخش لجستیک

مقادیر عددی

نوع دسته

-25 < r < -5

میزان رش ااهن ه

-5 < r < 0

میزان رش بقریداً ااهن ه

0<r<5

میزان رش بقریداً فزاین ه

5 < r < 25

میزان رش فزاین ه

r > 25

میزان رش بسیار فزاین ه

همچنین در بررسی ب و ت و بغییرات براا جمعیتی از میزان نسدی بغییرات باراا اساتفاده
ش  .میزان نسدی براا به صورت رابطة  2م اسده میشود.
() 2
در رابطة  dj ،2براا بع اد شاغنن لجستیک در حوزة جغرافیایی و  jو  Djبراا الی منطقهای
است اه حوزة جغرافیایی  jدر آن قرار دارد .بر این اساس ،از ری م اسدة میزان بغییارات باراا
جمعیت در هر دهستان نسدت به ال منطقه چهار نوع ناحیه قابل بقسی بن ی است اه نوع بغییرات
براا شاغنن لجستیک را در بازة زمانی یادش ه نشان میده  .قوانین دساتهبنا ی بارای بغییارات
براا شاغنن لجستیک در ج ول  4آم ه است.
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جدول  .4طبقهبندی تغییرات تراکم شاغالن لجستیک

انواع تغییر تراکم

قوانین دستهبندی

افزایش سریع

Fj > 1

افزایش ان

0< Fj <1

ااهش ان

-1< Fj <0

ااهش سریع

Fj < -1

به منظور بررسی ب و ت بمراز شاغنن لجستیک به ور الی در بازة زمانی  1365ا  1390از
شاخصهای سنجش میزان بمراز ،نظیر شاخصهای ضریب جینی مکانی و ضریب جهانی ماوران
و آمارة عمومی موران (خودهمدستگی فاایی) ،استفاده ش  .شاخص ضاریب جینای مایبوانا  ،بار
اساس ان ازه گیری بوزیع فاایی عناصر جمعیتی و االد ی ،میزان بمراز هار منطقاه را ای گاذر
زمان نشان ده  .ب ین بربیب ارز
است و ارز

فراوان این ضریب نشاندهن ة پخاش بوساعه در چنا مرااز

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

دو نوع خروجی گرافیکی و ع دی ارائه میان  .خروجی گرافیکی نشان مایدها ااه آیاا دادههاا
پراان ه ان یا خوشهبن یش ه .اگر مق ار شاخص موران نزدیک باه عا د مثدات یاک ( )+1باشا ،
دادهها دارای خودهمدستگی فاایی و الگوی خوشهای هستن  .اگر مق ار شاخص ماوران باه عا د
منفی یک (  )-1نزدیک باش  ،دادهها از ه پراان ه و گسستهانا  .همچناین ،بار اسااس خروجای
ع دی در این ب لیل ،زمانی اه مق ار  p-valueبسایار اوچاک و مقا ار ( z-valueقا ر مطلا آن)
بسیار بزرگ باش  ،پ ی ة مورد نظر خودهمدستگی فاایی دارد (دادا پور و اارشکی .)1395

یافتههای پژوهش
پس از آنکه مدانی نظری و رو ها و م لهای مربدط با موضوع پووهش بررسی ش ن  ،سااختار از
فراین پووهش به دست آم  .بخش ب لیل شامل سه بخش اصلی است اه بر مدناای پرساشهاای
پووهش شکل گرفتهان .
بررسی و تحلیل تحوالت ساختار فضایی لجستیک در منطقة کالنشهری تهران
الف) سنجش تغییرات جمعیت شاغل در بخش لجستیک

بررسی بوزیع فاایی جمعیت شاغل در بخش لجستیک منطقة اننشاهری بهاران در ساال 1365
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نشان میده از  120527نفر جمعیت شاغل در منطقاة ااننشاهری  83درصا جمعیات معاادل
 101184نفر در منا

22گانة اننشهر بهران حاور داشتهان ؛ درحالیاه این رون در یاک باازة

زمانی  25ساله به سمت بمراززدایی بیشاتر ساوق پیا ا اارده و در ساال  1390باه  60درصا از
شاغنن بخش لجستیک ااهش پی ا ارده است .این بغییرات نشان میده جمعیت شاغل لجستیک
در اننشهر بهران ااهش یافته و به نواحی پیرامونی سوق پی ا ارده است.

شکل  .3توزیع فضایی جمعیت شاغل در بخش لجستیک منطقة کالنشهری تهران ( 1365ـ )1390

بوزیع فاایی میزان رش در بازة زمانی  1365ا  1390نشاان مایدها  39حاوزة رشا منفای
داشتهان اه از بین  17حوزة واقع در اننشهر بهران بودهان  .همچنین  5حوزه از  6حوزه با میزان
رش ااهن ه در اننشهر بهران و اولین امربن خارج از مرزهای اننشهر بهران قرار گرفتاهانا .
این حوزههای جغرافیایی عم باً در نواحی شرقی و مرازی اننشهر بهران واقع ش هان  .از رفای
 40حوزه عم باً در غرب و جنوب غربی منطقة اننشهری میزان رش فزاین ه داشتهان  .با بررسی
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شکل  4بهروشنی میبوان دریافت اه میازان رشا شااغنن لجساتیک باا رونا ااهشای از مرااز
اننشهر بهران به سمت نواحی پیرامونی غارب و جناوبی غربای باا سارعت باا یی در حراات
بودهان .

شکل  .4تحوالت توزیع فضایی میزان رشد شاغالن لجستیک منطقة کالنشهری تهران ( 1365ـ )1390

رون الی بغییرات بوزیع فاایی براا شاغنن لجستیک از سال  1365با  1390نشان میدها
حوزههای با رون ااهشی عم باً در مراز اننشهر بهران بوزیع یافتهان و رونا افزایشای باراا
شاغنن لجستیک عم باً در خارج از مرزهای اننشهر بهران واقع در حوزههای جناوبی و غربای
منطقة اننشهری (نواحی پیرامونی) بودهان  .ایان بررسایهاا مایبوانا باا رونا بمراززدایای و
پراان هرویی فعالیتهای لجستیکی در اربداط باش (شکل .)5
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شکل  .5تحوالت توزیع فضایی تغییرات تراکم شاغالن لجستیک در منطقة کالنشهری تهران ( 1365ـ )1390

ب) سنجش میزان تمرکز جمعیت شاغل در بخش لجستیک

به منظور بررسی ب و ت مربدط با بمراز و ع م بمراز شاغنن لجستیک در باازة زماانی  1365ا
 ،1390از شاخصهای سنجش میزان بمراز ،نظیر شاخصهاای ضاریب جینای مکاانی و ضاریب
جهانی ماوران و آماارة عماومی ماوران (خودهمدساتگی فااایی) ،اساتفاده شا  .ضارایب جینای
بهدستآم ه (با در نظر گرفتن شهر بهران به منزلة یک حاوزة جغرافیاایی و مناا

22گاناة شاهر

بهران به منزلة حوزة جغرافیایی مجزا) برای منطقة اننشهری بهران در ج ول  5آم ه است.
جدول  .5ضرایب جینی برای منطقة کالنشهری تهران

ضریب جینی در حالت شهر تهران به منزلة یک

ضریب جینی در حالت جدا شدن مناطق 22گانة

حوزة جغرافیایی

شهر تهران به منزلة  22حوزة جغرافیایی

سال 1365

0.932

0.717

سال 1375

0.912

0.702

سال 1385

0.907

0.581

سال 1390

0.905

0.503
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در حالت اولیه ،ضریب جینی بمراز با ی جمعیت شاغل در بخش لجستیک اننشهر بهاران،
به منزلة مراز منطقة اننشهری ،را نشان میده اه حین بمراز با ی جمعیت رون ب او ت باه
سمت بمراززدایی از این اننشهر بوده است .در حالت دوم نیز بر اساس نتای حاصل از بارآورد
ضریب جینی ،بین دورههای پاووهش ،مشاخص مای شاود ااه باا گذشات زماان ضاریب جینای
بهدستآم ه ااهش مییاب و به سمت  0/5میل میان  .این وضاعیت حااای از وجاود بمرااز در
سال  1365در منا

22گانة شهر بهران است اه بهب ری از شاهر بهاران باه سامت حاوزههاای

پیرامونی (شهر ارج ،رزاان ،اسماعیلآباد و ورامین ،ده عداس ،اهریزک) متمراز ش ه است .عانوه
بر این ،بر اساس شاخص موران ،بوزیع فاایی شاغنن لجستیک در منطقة اننشاهری بهاران در
همة دورهها به صورت خوشهای و ضریب آن مثدت و بزرگبر از صفر است .همچنین با استناد باه
با بودن امتیاز استان ارد  z-scoreو مق ار بسیار اوچک  p-valueمیبوان دریافت جمعیات شااغل
در بخش لجستیک منطقة اننشهری خودهمدستگی فاایی دارد (شکل )6؛ اه به معنی این اسات
اه در چهار دهة گذشته جمعیت شاغل در بخش لجستیک در مجاورت یکدیگر قرار گرفتهان .

شکل  .6نتایج خودهمبستگی فضایی جمعیت شاغل در بخش لجستیک منطقة کالنشهری تهران بر اساس ضریب جهانی موران
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رون ااهش شاخص موران نشان میده  ،با وجود ساختار فاایی متمرااز شااغنن لجساتیک
در همة دورهها ،الگوی فاایی لجستیک در منطقة اننشهری بهران به الگوی بجماع بصاادفی یاا
چن قطدی متمایل است اه بیانگر بمراززدایی جمعیت شاغل از ااننشاهر بهاران باه حاوزههاای
پیرامونی است (ج ول .)6
جدول  .6نتایج خودهمبستگی فضایی جمعیت شاغل در بخش لجستیک منطقة کالنشهری تهران بر اساس ضریب جهانی
موران (محاسبات نگارندگان)

شاخص جهانی موران

z-score

p-value

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

تبیین عوامل مؤثر بر توزیع فضایی لجستیک در منطقة کالنشهری تهران

بررسی میزان همدستگی عوامل مؤثر بر الگوی فاایی لجستیک در منا

ااننشاهری باا بوزیاع

فاایی لجستیک منطقة اننشهری بهران از اه اف این پووهش است .ایان عوامال مایبوانا بار
بصمی های مکانی شراتها و فعالیتهای لجستیکی ،از قدیل اندارهاا ،ماؤثر باشا  .با ین بربیاب،
مطاب با مدانی نظری و پرسشهای پووهش به منظور بررسی رابطة بین بع اد نیاروی ااار ،میازان
سواد ،جمعیت ،فاصله با پایانة هوایی ،فاصله با پایانة جادهای ،فاصله با پایانة ریلی ،باراا نیاروی
اار ،و براا جمعیت هر حوزة جغرافیایی با بع اد شاغنن لجستیک همان حوزه از آزمون آمااری
همدستگی استفاده ش  .زمانی اه دادهها دارای بوزیع نرمال باشن از آزماون همدساتگی پیرساون و
زمانی اه بوزیع دادهها غیرنرمال باش از آزمون همدستگی اسپیرمن اساتفاده مایشاود .اماا قدال از
بررسی این آزمون ،پیشفرض نرمال بودن متغیرها بررسی ش  .برای نرمال بودن متغیرها از آزماون
شاپیروا ویلک استفاده ش  .فرض  0این آزمون نرمال بودن دادههاست و در صوربی ااه مقا ار
 valueآزمون از سط معناداری (به ور معمول

p-

) امتر شاود ،فارض  0رد مایشاود و

دادهها نرمال نیستن  .ج ول  7نشان میده فرض نرمال بودن همة متغیرها رد ش ه است.
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جدول  .7آزمون شاپیروـ ویلک برای بررسی نرمال بودن متغیرها

1365
سال /متغیرها

آمارة
آزمون

1375

PVALUE

آمارة
آزمون

1385

P-VALUE

آمارة
آزمون

1390

P-VALUE

آمارة
آزمون

PVALUE

جمعیت شاغل
در بخش

0.685

>0.000

0.721

>0.000

0.720

>0.000

>0.000

0.635

لجستیک
بع اد نیروی اار

0.672

>0.000

0.724

>0.000

0.713

>0.000

0.410

>0.00

بع اد جمعیت

0.908

>0.000

0.953

>0.005

0.952

>0.005

0.964

>0.026

میزان سواد

0.171

>0.000

0.762

>0.000

0.673

>0.000

0.628

>0.000

0.885

>0.000

0.885

>0.000

0.756

>0.000

0.756

>0.000

فاصله با پایانة
هوایی
فاصله با پایانة

0.875

>0.000

0.875

>0.000

0.875

>0.000

0.875

>0.000

0.706

>0.000

0.706

>0.000

0.699

>0.000

0.699

>0.000

براا نیرویاار

0.529

>0.000

0.588

>0.000

0.644

>0.000

0.289

>0.000

براا جمعیت

0.590

>0.00

0.626

>0.000

0.658

>0.000

0.673

>0.000

جادهای
فاصله با پایانة
ریلی

همچنین دادهها در هر دورة پووهش برای هر قلمرو جغرافیایی از ری رگرسیون گام باه گاام
م اسده ش  .با بوجه به رد فرضیة نرمال باودن بوزیاع دادههاا ،از آزماون اساپیرمن بارای بارآورد
همدستگی میان متغیرهای مستقل و متغیر وابسته استفاده ش اه نتای آن در ج ول  8آم ه است.
جدول  .8نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن برای متغیرهای مستقل و متغیر وابسته طی بازة زمانی  1365ـ 1390

ضرایب همبستگی اسپیرمن
1365

1375

1385

1390

بع اد جمعیت

0.549

0.717

0.658

0.669

براا جمعیتی

0.751

0.845

0.84

0.863

بع اد نیروی اار

0.754

0.835

0.897

0.838

براا نیروی اار

0.753

0.823

0.886

0.916

میزان سواد

0.741

0.872

0.952

0.88

فاصله با پایانة باربری هوایی

-0.579

-0.61

-0.584

-0.562

فاصله با پایانة باربری جادهای

-0.378

-0.433

-0.492

-0.499

فاصله با پایانة باربری ریلی

-0.473

-0.526

-0.583

-0.512
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نتای نشاندهن ه آن میباش اه ضریب همدستگی اسپیرمن میان بعا اد شااغنن لجساتیک باا
متغیرهای نیروی اار ،میزان سواد ،براا نیروی اار ،و براا جمعیت نسادتاً قاوی اسات .باا وارد
اردن متغیرها به صورت گام به گام برای سالهای  1365و  1375و  1385مشاه ه میشود اه باه
بربیب بقریداً  91درص و  83درص و  86درص از بغییرات متغیر وابسته بوسط متغیرهاای بعا اد
و براا جمعیت و نیروی اار و همچنین میزان سواد بدیین ش ه است .در سال  1365متغیر باراا
جمعیت دارای بیشترین بأثیرگذاری بر متغیر وابسته باوده اسات .متغیرهاای نیاروی ااار و باراا
نیروی اار نیز در ربدههای بع یِ مؤثربرین پارامترهاا قارار دارنا  .در ساالهاای  1375و  1385و
 1390متغیر جمعیت ،دارای بیشترین بأثیرگذاری بر متغیر وابسته و پس از آن متغیار میازان ساواد
مؤثربرین پارامترها بر متغیر وابسته بوده است .نتای رگرسیون چن گانه برای بوضی بوزیع فاایی
شاغنن لجستیک در بازة زمانی  1365ا  1390نشاندهن ة اربداط با ی آن با جمعیت زیااد اسات.
با وجود ع م همدستگی میان بوزیع فاایی لجستیک و شاخص فاصله با پایانههای بااربری ،رشا
جمعیت شاغل در بخش لجستیک به سمت حوزههایی با فاصلة امتار از پایاناههاای بااربری و در
امت اد نوار شدکة ریلی بوده است .با شکلگیری پایانههای هاوایی پیاام و اماامخمینای در غارب و
جنوب غربی و وجود پایانة جادهای نسی شهر در جنوب غربی و پایانههاا و شادکة ریلای منطقاه،
گستر

بوزیع فاایی جمعیت شاغل در بخش لجستیک در حوزههای پیرامونی اننشهر بهران و

در امت اد این پایانهها بیش از سایر حوزهها بوده است اه در اربداط با اهمیت نزدیکی به پایانههاای
حملونقل و هزینههای حملونقل برای فعالیتهای لجستیکی بوده است (شکل .)7

همچنین درحالیاه مطالعات نظری نشان دادهان بوزیع فاایی فعالیات و جمعیات لجساتیکی
منا

اننشهری در نواحی با نیروی اار غیرماهر (میزان سواد پایین) بمرااز خواهنا یافات ،در

منطقة اننشهری بهران حوزههای جغرافیایی با میزان سواد اجتمااعی باا بر جمعیات شااغل در
بخش لجستیک با بری را به خود اختصا

داده بودن  .ایان نتیجاه بیاانگر وضاعیت قابال قداول

افزایش سط سواد شاغنن بخش لجستیک در صورتبن ی ساختار فاایی منطقه است.
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شکل  .7روند گسترش توزیع فضایی جمعیت شاغل در بخش لجستیک

نتیجه و پیشنهاد
ه ف از این پووهش بررسی ب و ت ساختار فاایی لجساتیک در منطقاة ااننشاهری بهاران و
بدیین عوامل مؤثر بر آن بود .نتای ب لیلی حاصل از یافتههای پووهش نشاان داد سااختار فااایی
لجستیک در هر چهار دورة پووهش (دورهای  25ساله از سال  1365با  )1390الگاویی متمرااز و
خوشهای با بمراز بر اننشهر بهران است اه ضریب موران و ضریب جینای مکاانی آن را بأییا
ارد .در سال  1365ساختار فاایی لجستیک متمراز در اننشهر بهاران ،باهخصاو

در مناا

جنوب شرقی و شرقی آن ،بوده و اننشهر بهران انتخاب اصلی فعالیتهاای لجساتیک در منطقاة
اننشهری بوده است .در این دوره اننشهر ارج نیز با بیش از  5000شاغل در بخش لجساتیک
در انار اننشهر بهران یکی از مرااز فرعی بجمع فعالیاتهاای لجساتیکی باوده اسات .در ساال
 ،1375ساختار فاایی لجستیک در اننشهر بهران متمراز باوده اسات .اااهش  0/015درصا ی
ضریب جینی مکانی نشان داد اشتغال در بخش لجستیک در ساال  1375نسادت باه دورة دَه ساال
گذشتة خود ،با وجود بمراز جمعیت در اننشهر بهران ،به سمت عا م بمرااز میال اارده و در
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 )20 ،18 ،17 ،16 ،15بهویوه حوزههاای جغرافیاایی لداة جناوبی

اننشهر بهران متمراز ش ه است .ب و ت ضرایب جینای و ماوران و همچناین رونا بغییارات
جمعیت شاغل در بخش لجستیک ای باازة زماانی  1385ا  1390نشااندهنا ة سااختار فااایی
متمراز در بهران و خوشهای در پیرامون است .اماا ،هماننا باازة زماانی  1375ا  ،1385باا رونا
ااهشی میزان رش در منا

مرازی اننشهر بهران و میزان رش افزایشای در ناواحی پیراماونی،

رون بمراززدایی و پراان هرویی لجستیک از اننشهر بهران ادامه یافته است .حوزههای واقاع در
جنوب اننشهر بهران ،از جمله رزاان و ده عداس و اهریزک ،و واقع در غرب اننشهر بهاران،
یعنی شهر ارج ،در حال ق رتگیری هستن  .نکتة قابل بوجه در این سال اااهش بمرااز فااایی
لجستیک در منا
اول خارج از م

22گانة شهر بهران ،به جز منا

 2و  5و  ،8و ع م بمرااز فااایی در حلقاة

ودة اننشهر بهران است .به ور الی از سال  1365باا  1390سااختار فااایی

لجستیک در منطقة اننشهری بهران متمراز و متشکل از خوشة لجستیکی اننشهر بهاران باوده
است .رون ب او ت فااایی نشااندهنا ة بمراززدایای جمعیات شااغل در بخاش لجساتیک از
اننشهر بهران و متمراز ش ن جمعیت شاغل در حوزههاای جغرافیاایی غربای و جناوب غربای
است .این رون میبوان در مرحلة آغازین شکلگیری الگوی غیرمتمراز با فرم خطی باه صاورت
نواری از حوزههای غربی و جنوبی غربی پیرامون اننشهر بهران باش  .شاکل  8الگاوی انتزاعای
ب و ت ساختار فاایی لجستیک در منطقة اننشهری بهران را به بصویر اشی ه است .بر اسااس
این الگوها ،میبوان پذیرفت اه ساختار فاایی منطقهای لجستیک با بدعیت از نقش مرازی بهاران
در نواحی جنوب غربی مکانگزینی اردهان  .این بسلط اننشهر بهران در هر دورة پووهش رو به
ااهش بوده است اه رون بمرازگرایی بوزیع فاایی جمعیت شاغل در بخش لجستیک مایبوانا
زمینهساز بغییرات ااراردی و فاایی منطقة اننشهری بهران شود.
عنوه بر این ،بسلط جمعیت شاغل در بخش لجستیک از ساال  1365باا  1375در اربدااط باا
بوزیع فاایی جمعیت و نیروی اار بوده است .ب ین بربیب اه هر چه بع اد و باراا جمعیات و
نیروی اار قلمرو جغرافیایی افزایش یافته جمعیت شاغل در بخش لجستیک نیز با بر رفتاه اسات.
زیرا ،مطاب با م ل ب لیلی رگرسیونی ،بنها ضریب اسپیرمن براا و بع اد جمعیت ،براا و بع اد
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نیروی اار و میزان سواد با متغیر وابسته مثدت و به  1نزدیک است .از رفی در بازة زمانی  1385ا
 1390نیز بوزیع فاایی جمعیت شاغل در بخش لجساتیک رابطاة رگرسایونی باا بری باا بوزیاع
فاایی جمعیت و میزان سواد داشته است .این نتای می بوانا بیاانگر ایان نکتاه باشا ااه عامال
انسانی ،نظیر بوزیع فاایی جمعیت و نیروی اار ،در ب و ت ساختار فاایی منطقه ماؤثر اسات و
میبوان به منزلة عامل اصلی بأثیرگذار در برناماهریازی فااایی در دساتور ااار سیاساتگاذاران
آمایشی اشور قرار گیرد .برخنف منا
سط متوسطی از گستر

اننشهری در جهان ،بهاران ساط باا یی از بمرااز و

لجستیک را پشت سر گذاشته است .همچنین مشاه ه ش ه نزدیکای باه

پایانههای حملونقل و در دسترس بودن زمین و رون ب و ت بوزیع فاایی جمعیات همگای باا
گستر

بوزیع فاایی شاغنن لجستیک به سمت نواحی پیرامونی اننشهر بهران در اربداط باوده

است .بمراز با ی جمعیات شااغل لجساتیکی در خوشاة لجساتیکی ااننشاهر بهاران در هماة
دورههای پووهش میبوان ناشی از مزیت مکانی و صرفههای بجمع ااننشاهر بهاران باشا ااه
فعالیت حاور در آن را به سایر نواحی برجی میدهن .
در نهایت با وجود ع م همدستگی میان رون بوزیع فاایی لجساتیک باا شااخص فاصالة هار
قلمرو جغرافیایی با پایانههای باربری ،رون گستر

فاایی لجساتیک باه سامت حاوزههاای باا

قابلیت دسترسی با بر به شدکة حملونقل منطقهای بوده است .همچنین دسترسی به زمین ارزانبار
و ابصال به دیگر مرااز منطقهای بر ب و ت ساختار فاایی لجستیک منطقاة ااننشاهری بهاران
بیبأثیر ندوده است اه نیازمن مطالعات بیشتر است با سه آن در این ب و ت روشن شود.
به ور خنصه ،ندای از نقش بوزیع فعالیاتهاای ماربدط و پایاهای لجساتیک در ایجااد باوازن در
ساختار فاایی غافل ش و زم است در هر گونه راحی برنامههای آمایشی ب ان بوجه شود .همچناین
از آنجا اه رون پراان هرویی در منطقة اننشهری از اننشهر بهران به سمت نواحی پیراماونی حاوزة
جنوب غربی منجر به مصرف زمین و در ادامه گستر

مرز منطقة اننشهری و همچنین رش برافیاک

باربریها در نواحی پیرامونی ش ه است ،زم است ب وین برنامهریزی فاایی به منظور ایجااد بعاادل و
جلوگیری از پراان هرویی فعالیتهای لجستیکی در منطقه در دستور اار قرار گیرد .عا م ما یریت ایان
فاا میبوان آسیب ج ی به برنامههای آمایشی و بوازن فاایی منطقه وارد ان .

توصیف و تبیین تحوالت ساختار فضایی لجستیک و عوامل مؤثر بر آن در منطقة کالنشهری تهران

شکل  .8الگوی انتزاعی تحوالت ساختار فضایی لجستیک در منطقة کالنشهری تهران

359

360

آمایش سرزمین ،دورة  ،13شمارة  ،2پاییز و زمستان 1400

منابع
آراسته ،مجتدی؛ هاش دادا پور؛ علیاادر بقوایی (« .)1395ارائاة چاارچوب نظاری مناساب سااختار
پسارانهای بر مدنای رو

فاایی بنادر و منا

ب لیل م توا» ،م یریت شاهری و روساتایی،

 ،44صص  14ا .35
بقوایی ،مسعود؛ حسن بیکم م ی؛ نادر زالی؛ میترا اسایی (« .)1396ب لیل موانع و عوامال ماؤثر در
اجرای رحها و برنامهریزی آمایشی استان بهران» ،آمایش سرزمین ،د ،9

 ،1صص  1ا .27

خلیلی ،احم ؛ اسفن یار زبردست؛ م م مه ی عزیزی (« .)1397گونه شناسی فاایی الگوهای رش در
منا

شهربنیان» ،هنرهای زیداا معماری و شهرسازی ،د ،23

 ،2صص  53ا .66

دادا پور ،هاش ؛ مجتدی آراسته (« .)1396واااوی روابط فاایی در بنادر جنوبی ایاران و حاوزه هاای
پسارانة آن؛ ارائة یک نظریة زمینهای :مطالعة موردی مثلث فاایی شایراز ،بنا رعداس و بوشاهر»،
برنامهریزی و آمایش فاا ،د ،21

 ،3صص  145ا .187

دادا پور ،هاش ؛ مجتدی آراسته (« .)1397بدیین نقش بنادر در بکوین ساختار فاایی پساراناههاا در
حوزة سرزمین ایران» ،هنرهای زیداا معماری و شهرسازی ،د ،23

 ،3صص  5ا .16

دادا پور ،هاش ؛ مجتدی آراسته (« .)1397ب لیل روابط فاایی میان بناادر جناوبی ایاران و شاهرهای
پسارانة منطقهای» ،آمایش سرزمین ،د ،10

 ،2صص  193ا .223

دادا پور ،هاش ؛ مجتدی رفیعیان؛ م دوبه اارشکی (« .)1395ب لیال نقاش اریا ورهای اربداا ی بار
ساختار فاایی جمعیت و فعالیت در استان خراسان رضوی» ،برنامهریزی و آمایش فاا ،د ،20
 ،4صص  61ا .90
دادا پور ،هاش ؛ صابر زاه پور (« .)1397ب لیل الگاوی اساتقرار نظاام فااا و بوزیاع فعالیاتهاای
صنعتی در منطقة اننشهری بهران» ،جغرافیا و بوسعة ناحیهای ،د ،2

 ،31صص  179ا .212

دادا پااور ،هاشا ؛ فااردیس سااا ریان (« .)1397ب لیال الگوهااای فاااایی رشا شااهری در منااا
اننشهری ایران (مطالعة موردی :منا
سرزمین ،د ،10

اننشهری بهران ،مشاه  ،اصافهان ،و شایراز)» ،آماایش

 ،1صص  117ا .138

دادا پور ،هاش ؛ سی امیررضا میریلواسانی (« .)1393ب لیل الگوهای فاایی پراان هرویی در منا
اننشهری (مورد مطالعه :منطقة شرقی اننشهری بهران)» ،برنامهریازی فااایی (جغرافیاا) ،د ،5

361

توصیف و تبیین تحوالت ساختار فضایی لجستیک و عوامل مؤثر بر آن در منطقة کالنشهری تهران

.146  ا123  صص،1
،» «بأثیر متقابل ساختار فاایی و نظام جریانهای مؤثر منطقهای در الدرز جناوبی.)1396(  آزاده،عظیمی
.301  ا275  صص،2

،9  د،آمایش سرزمین

 «ب لیال بوزیاع خا مات عماومی شاهر شایراز باا ما لهاای.)1394(  اادر؛ علیاادار اااظمی،ایانی
،22

،6  د، پووهش و برنامهریزی شهری،»Geoda  وArcGIS خودهمدستگی فاایی در نرمافزار
.14  ا1 صص
.1365  نتای سرشماری نفوس و مسکن.)1365( مراز آمار ایران
.1375  نتای سرشماری نفوس و مسکن.)1375( مراز آمار ایران
.1385  نتای سرشماری نفوس و مسکن.)1385( مراز آمار ایران
.1390  نتای سرشماری نفوس و مسکن.)1390( مراز آمار ایران
.1395  نتای سرشماری نفوس و مسکن.)1395( مراز آمار ایران
.1397  سن آمایش مرااز لجستیک اشور.معاونت حملونقل وزارت راه و شهرسازی

References
Aljohani, K. & Thompson, R. G. (2016). “Impacts of logistics sprawl on the urban
environment and logistics: Taxonomy and review of the literature”, Journal of
Transport Geography, 57, pp. 255-263.
Allen, J., Browne, M., & Cherrett, T. (2012). “Investigating relationships between road
freight transport, facility location, logistics management and urban form”, Journal of
Transport Geography, 24, pp. 45-57.
Andreoli, D., Goodchild, A., & Vitasek, K. (2010). “The rise of mega distribution centres
and the impact on logistical uncertainty”, Transportation Letters, 2 (2), pp. 75-88.
Azimi, A. (2017). “The interactive relationship between spatial structure and regional flows
system in South Alborz”, Town and Country Planning, 9 (2), pp. 275-301. (in Persian)
Bowen, Jr. J. T. (2008). “Moving places: the geography of warehousing in the US”, Journal
of Transport Geography, 16 (6), pp. 379-387.
Cidell, J. (2010). “Concentration and decentralization: The new geography of freight
distribution in US metropolitan areas”, Journal of Transport Geography, 18 (3), pp.
363-371.
Dablanc, L. & Rakotonarivo, D. (2010). “The impacts of logistics sprawl: How does the
location of parcel transport terminals affect the energy efficiency of goods’ movements
in Paris and what can we do about it?” Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2 (3),
pp. 6087-6096.
Dablanc, L. & Ross, C. (2012). “Atlanta: a mega logistics centre in the Piedmont Atlantic
Megaregion (PAM)”, Journal of transport geography, 24, pp. 432-442.

1400  پاییز و زمستان،2  شمارة،13  دورة،آمایش سرزمین

362

Dadashpoor, H. & Arasteh, M. (2018). “Analysis of the Spatial Interaction between the
Iranian Southern Ports and the Regional Hinterland Cities”, Town and Country
Planning, 10 (2), pp. 193-223. (in Persian)
----------------------------------------. (2018). “Explaining the role of ports in shaping the
spatial structure of hinterlands in Iran”, Honar-Ha-Ye-Ziba: Memary Va Shahrsazi, 23
(3), pp. 5-16. (in Persian)
-----------------------------------------. (2020). “Core-port connectivity: Towards shaping a
national hinterland in a West Asia country”, Transport Policy, 88, pp. 57-68.
Dadashpoor, H. & Miri Lavasani, A. R. (2015). “Analysis of spatial patterns of sprawl in
Tehran metropolitan region”, Spatial Planning, 5 (1), pp. 123-146. (in Persian)
Dadashpoor, H. & Salarian, F. (2018). “Spatial patterns analysis of urban growth in Iran
metropolitan regions (Case study: Tehran, Mashhad, Isfahan, and Shiraz metropolitan
regions)”, Town and Country Planning, 10 (1), pp. 117-138. (in Persian)
Dadashpoor, H. & Zahedpour, S. (2019). “Examining the Spatial Pattern of Industrial
Activities in Tehran Metropolitan Region”, Journal of Geography and Regional
Development, 16 (2), pp. 179-212. (in Persian)
Dadashpoor, H., Arasteh, M., & Taghvaee, M. (2016). “Explaining the Conceptual Model
of Interactions among ports and Their Hinterlands: A Study by Content Analysis
Method”, Urban Management, 44, pp. 14-35. (in Persian)
Dadashpoor, H. & Arasteh, M. (2017). “Understanding Spatial Relationships of Iran
Southern Region and Hinterlands : A Grounded Theory Strategy (Case Study: Shiraz,
Bushehr and BandarAbbas Spatial Triangle), Journal of Spatial Planning, 21 (3), pp.
145-187. (in Persian)
Dadashpoor, H., Kareshki, M., & Rafieian, M. (2016). “Analysis of the Effect of Transport
Corridors on the Spatial Distribution of Population and Activities in Khorasan-e Razavi
Province”, Journal of Spatial Planning, 20 (4), pp. 61-90. (in Persian)
Dubie, M., Kuo, K. C., Giron-Valderrama, G., & Goodchild, A. (2018). “An evaluation of
logistics sprawl in Chicago and Phoenix”, Journal of Transport Geography.
Giuliano, G. & Kang, S. (2018). “Spatial dynamics of the logistics industry: Evidence from
California”, Journal of Transport Geography, 66, pp. 248-258.
Handfield, R. B. & Nichols Jr, E. L. (1999). Introduction to. Supply Chain Management,
Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ.
Heitz, A. & Dablanc, L. (2015). “Logistics spatial patterns in Paris: the rise of Paris Basin
as Logistics Megaregion”, Transportation Research Record, 2477 (1), pp. 76-84.
Heitz, A., Dablanc, L., & Tavasszy, L. (2017). “Logistics sprawl in monocentric and
polycentric metropolitan areas: the cases of Paris, France, and the Randstad, the
Netherlands”, Region: the journal of ERSA.
Heitz, A., Dablanc, L., Olsson, J., Sanchez-Diaz, I., & Woxenius, J. (2018). “Spatial
patterns of logistics facilities in Gothenburg, Sweden”, Journal of Transport
Geography.
Hesse, M. (2008). The city as a terminal: The urban context of logistics and freight
transport, Ashgate Publishing, Ltd.
Hesse, M. & Rodrigue, J. P. (2004). “The transport geography of logistics and freight
distribution”, Journal of transport geography, 12 (3), pp. 171-184.

363

توصیف و تبیین تحوالت ساختار فضایی لجستیک و عوامل مؤثر بر آن در منطقة کالنشهری تهران

Jaller, M., Pineda, L., & Phong, D. (2017). “Spatial analysis of warehouses and distribution
centres in Southern California”, Transportation Research Record, 2610 (1), pp. 44-53.
Kang, S. (2018). “Warehouse location choice: A case study in Los Angeles, CA”, Journal
of Transport Geography.
-----------. (2020). “Relative logistics sprawl: Measuring changes in the relative distribution
from warehouses to logistics businesses and the general population”, Journal of
Transport Geography, 83, 102636.
Khalili, A., Zebardast, E., & Azizi, M. M. (2018). “Spatial Typology of Growth Patterns in
Urban-based Regions”, Honar-Ha-Ye-Ziba: Memary Va Shahrsazi, 23 (2), pp. 53-66.
(in Persian)
Kiani, A. & Kazemi, A. (2015). “Analysis of public services distribution in Shiraz with
spatial autocorrelation models in ArcGIS and Geoda software”, Urban research and
planning, 6 (22), pp. 1-14. (in Persian)
Raimbault, N., Douet, M., Era-Fret, C. E. T. E., & Frémont, A. Logistics hubs: between
fixity and flow.
Rodrigue, J. P. (2004). “Freight, Gateways And Mega‐Urban Regions: The Logistical
Integration Of The Bostwash Corridor1”, Tijdschrift voor economische en sociale
geografie, 95 (2), pp. 147-161.
Strale, M. (2020). “Logistics sprawl in the Brussels metropolitan area: Toward a sociogeographic typology”, Journal of Transport Geography, 88, 102372.
Taghvaee, M., Bekmohammadi, H., Zali, N., & Kasaei, M. (2017). “Analysis of Barriers &
factors affecting the implementation of projects & spatial planning in Tehran province”,
Town and Country Planning, 9 (1), pp. 1-27. (in Persian)
Tan, K. C., Kannan, V. R., Handfield, R. B., & Ghosh, S. (1999). “Supply chain
management: an empirical study of its impact on performance”, International journal of
operations & production Management.
van den Heuvel, F. P., De Langen, P. W., van Donselaar, K. H., & Fransoo, J. C. (2013).
“Spatial concentration and location dynamics in logistics: the case of a Dutch province”,
Journal of Transport Geography, 28, pp. 39-48.
Yuan, Q. (2018). “Environmental justice in warehousing location: State of the art”, Journal
of Planning Literature, 33 (3), pp. 287-298.

