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Abstract  

Due to the consequences of globalization, regional development, which has always been highly 

important in macro planning, requires new approaches that are flexible about regional change. 

Among these consequences is the emergence of powerful regional economies with high GDP 

that have drawn the attention of many planners to the concept of competitiveness. Using 

recently proposed approaches and the important aspects of the global economy, this study set 

out to explore this concept at the area level. The purpose of this study was to analyze 

movements and structural-functional relationships in order to develop a local pattern of clusters 

in Tehran province. This study was a developmental-applied research project in terms of 

purpose and an analytic-descriptive one in terms of methodology. The data collection was based 

on document analysis and library studies and the data was collected through note taking, 

available statistics, and documenting. Data analysis was carried out using cluster analysis and 

specialized index methods, and the results were used in identifying activity clusters after 

examining the natural capability of each county. The results of the analysis show that the pattern 

of activity in Tehran province is the metropolis-dominated cluster pattern, and the counties 

which are located in the province can be identified in the form of 5 regional-local clusters. The 

above mentioned clusters of activities can provide the basis for regional development in Tehran 

province by joint and purposeful planning based on the priorities offered in this article. 
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در استان  یتیفعال یها خوشه قیاز طر یا منطقه ۀتوسع یالگو نییتب

 یریپذ رقابت بر دیتأکتهران با 

 4یماجد دیحم ، 3یاریز یوسفعلی ،2یزرآباد دهیسع سادات زهرا ،1یطباطبائ سادات سوده

 رانیتهران، ا ،ی، دانشگاه آزاد اسالمواحد تهران شمال ،یشهرساز یدکتر یدانشجو .1

 رانیا تهران، ،یاسالم آزاد دانشگاه قات،یتحق و علوم واحد ،یشهرساز گروه اریدانش .2
 رانیتهران، ا ،یواحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسالم ا،یگروه جغراف اری. دانش3

 رانیا تهران، ،یاسالم آزاد دانشگاه قات،یتحق و علوم واحد ،یشهرساز گروه استاد .4

 (10/01/0930 تاریخ پذیرش: ؛10/10/0930)تاریخ دریافت: 

 چکيده

 ،اهین  جههانی ریزی کالن برخوردار بوده، امروزه با توجهه بهه پیامهیهای نااهی از      برنامهدر فراوانی ای که همواره از اهمیت  منطقهتوسعۀ 
ای قیرتمنی بها   منطقهاین پیامیها، ظهور اقتصادهای  ۀپذیر باای. ازجمل انعطافنیازمنی رویکردهای نوینی است که در برابر تغییرات مناطق 

گیهری از رویکردههای    پذیری ایه است. تحقیق حاضر با بهره اییۀ رقابتریزان به  برنامهبسیاری از توجه کانون تولیی ناخالص باالست که 
تحلیل  ،. هیف از این پژوهشپرداخته استهوم در سطح مناطق ز اهمیت در اقتصاد جهانی، به بررسی این مفئایه و ابعاد حا مطرح متأخرِ
های فعالیتی در استان تهران است. این تحقیق بر حسه    خواهآورد از  بومعملکردی در راستای تبیین الگویی  ها و روابط ساختاری جریان

ای  کتابخانهه ت بر اساس مطالعات اسنادی و توصیفی است. گردآوری اطالعا کاربردی و از لحاظ ماهیت روش، تحلیلی ای توسعهنوع هیف، 
ای و  خواهه ههای تحلیهل    گیهری از روش  بههره هها بها    داده. تحلیهل  استسازی  مستنیبرداری، آمارخوانی و  فیشبوده و ابزار گردآوری نیز 

 اهیه تفاده ههای فعهالیتی اسه    خواهه ااخص تخصصی صورت گرفته و نتایج آن پس از بررسی قابلیت طبیعی هر اهرستان، در اهناخت  
ههای واقه     اهر بوده و اهرستان کالن در قلمروخواۀ صورت ه الگوی فعالیتی استان تهران ب دهی ینشان متحلیل  حاصل از جینتااست. 

ریهزی مشهترو و هیفمنهی بهر      برنامهه توانی بها   میهای فعالیتی فوق  خواه .محلی قابل تشخیص است ای پنج خواۀ ناحیهدر آن در قال  
 . ای در استان تهران را فراهم آورنی منطقه ۀایه در این مقاله، مقیمات توسع تعیینهای  اولویتاساس 

 یکليد واژگان

 .یتیفعال یها ، خواهیریپذ ، رقابتیا منطقه ۀتوسع ،استان تهران
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 مقدمه

اقتص اد   یه ا  اس ت یسو ه ا   لی  در تحل جی  را یبه اصطالح یریپذ رقابتمفهوم  ،ریاخ یها سالر د

 انی  بر دانش اطالعات با از م یمبتن شدن و اقتصاد یجهانشده است.  لیتبد یو مل یا منطقه ،یشهر

ه ای قلرروی ی از    رقاب ت موجب کاهش تدریجی جایگ اه جررایی ایی    کشورها، انیبرداشتن مرز م

 متف اوتی  ه ای  م دل  مفه وم،  به ای ن  بخشیدن در راستای عینیت ای شده است. منطقهمقیاس ملی به 

پورتر است  رقابتی مزیت که از آن جرله مدل الراس دهش تدوین مناطق مختلف ابعاد توضیح برای

از  .گ ردد  م ی  ای خوشه یندایر آغاز به منجر یعال ایجاد شده و های شرکت میان که بر اساس رقابت

عنوان اب زاری   بههای دولتی و دانشگاهی به این مفهوم  گروه، دکرمطرح  رااین ایده پورتر زمانی که 

 ای نگریستند. منطقهریک رشد اقتصاد شهری و برای تح

برند و چگونه یک خوشه باعث رقابت، نوآوری ای سود میاز استقرار خوشهها  اینکه چرا شرکت

شده است. دلیل اول مربوط بررسی و هرکاران  1دولورکساز ای  مقالهدر  ،گرددای میمنطقه ۀو توسع

کن د ک ه از   یک صنعت خاص، شرایطی ایج اد م ی   های شرکتناشی از تراکم است. تررکز صریۀ به 

هایی هرچون نیروی کار متخص ،،   مزیتتوانند به  میدر چارچوب خوشه ها  شرکتهرۀ  ،طریق آن

های تخصصی و دانش روز دست یابند. دوم، تقویت یض ای رق ابتی اس ت ک ه     زیرساخت ،مواد اولیه

یق اگردد و سومین دلیل تو سات و... میموجب تقویت ارتباط و حرایت از صنایع، عوامل تولید، مؤس

ها ب ه لح اگ گ رایش در    دیگر مناطق است. در واقع، خوشه ازها، گرایش به ایجاد تولید بیشتر خوشه

 Doloreux, etهای تابعه جدی د، مناس ب هس تند      شرکتایجاد یک محیط جاذب برای کارآیرینان و 

al., 2016: 202.)  گ ام ب ا    ه ای سیاس ی پ یش    طرحجه بسیاری از ، مرکز تومفهوم خوشهبدین ترتیب

ه ایی هرچ ون    و دول ت شد های مرتبط با توسعه و حفظ رونق اقتصادی  کردن یعالیت هدف هراهنگ

 .کردندحرایت از آن و ژاپن  پرترالآمریکا، بریتانیا، یرانسه، آلران، هلند،  ۀمتحد ایاالت

ای  منطق ه پ ذیری   رقاب ت  ۀایدرتباط با این مقاله سعی دارد با بررسی رویکردهای نوینی که در ا

های یعالیتی پرداخته و آن را در قالب مدلی عرلیاتی  خوشهگیری  شکلۀ نحوبه بررسی  ،مطرح شده

 . کنددر استان تهران پیاده 

                                                 
1. Doloreux 
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ب ه دلی ل   را  یادی  ز راتیی  تر ،کش ور  یه ا  اس تان  نیت ر  از پرت راکم  یکی عنوان به استان تهران

اس تان   آن تح ت عن وان    ۀتابع یکرج و شهرها انتزاع شهر ی  ازجرلهادار  تصریرات متعدد سیاسی

 یری  گ ش کل مس تقل و   یه ا  س تان شهر، قدس، مالرد، بهارس تان و... ب ه   سیشدن پرد لیتبدالبرز، 

 ییه ا  س بب ب روز چ الش   است. این امر  دهکرتجربه  یا منطقه ۀعرصدر  (دیجد یشهر یها کانون 

مس وول و   یه ا  س ازمان ت داخل عرلک رد    ی،محل   یها حوزه انیشدن مناطق در م تکه تکههرچون  

را ب ا معض الت    یعناصر ش هر  تیو کنترل و هدا دهیگرد ایمنطقه یها طرح یعدم اجرا  نیهرچن

ب ر آن ب ا تکی ه ب ر     و رواب ط ح اکم    ان ات یجر یبررس   ،از ای ن رو اس ت.   مواجه ساخته  ییراوان

 توان د  م ی  ،پ ذیری مط رح گردی ده(    رقابت ۀیداای  که در راستای  منطقه ۀتوسعرویکردهای نوین 

  . دنکارائه  های یعالیتی خوشه ۀتوسعگیری و  شکل ۀنحوبا  طدر ارتبا یمناسب یالگو 

 د:  شو یمهم مطرح مال ؤسدر اینجا دو 

 ها چگونه است؟  پیوند میان خوشه. 1

 قرار گیرد؟ پذیری و رشد هر خوشه مدنظر نوآوری، رقابت یارتقابرای د چه عواملی بای. ۲

 و مبانی نظری( ها دگاهید)مفاهيم،  نظری پژوهش ۀپيشين

ک الن   یزریبرنامه یارهایمع نیتر  یاز اساس یکیعنوان  بهامروزه  ،ایمنطقه ۀتوسع: یا منطقه ۀتوسع

 ها،یمنطقه بر اساس توانرند شده که تنها راه حصول آن، نگرش جامع به  یمعری کشورها ر بیشتدر 

هرچ ون    ه ایی ن ه یدر زم یتوس عه، نق ش مح ور    ن وع از  نی  ا آن اس ت.    هایتیقابل استعدادها و

 ایمنطق ه  ۀتوس ع دارد. در واق ع   یو اقتص اد  ایمنطق ه  علوم  ،ایاقتصاد منطقه ،یاقتصاد یایجررای

 ری  نظ یعوام ل مختلف    از طری ق ک ه   است  یاجتراع یبا تنوع بزرگ اقتصاد یمفهوم چندبعد  نوعی

 یه ا  هیس رما دسترس،  در موجود و  ۀیسرماکار،  یروین تیفیو ک تیکر ،یعیطب منابع از  مندیبهره

  (.  Shukla,   2013: 16   شود یم نییتع... و یدیتول

وج ود دارد.   ایمنطق ه  ۀتوسع یخصوص عوامل اصل در یمختلف یها دگاهید، یاقتصاد منابع در

رشد  ؛کشش در منطقه است یعامل اصل ، شرویپ هایثابت در شرکت یگذار هیسرمامعتقدند   یبرخ

باورن د ک ه    نی  ب ر ا  گ ر ید یبرخ . کندیم دییتأرا  دگاهید نیا نیدر چ یاقتصاد یها شرکت داومم

در  یگ ر ید دگاهی  د ،یابی  بازار مناطق است.  ۀتوسعدر  یعامل اصل ها، رساختیز در  یگذار هیسرما
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 ایکشش  کردن برجسته شناخت ابزار به منظور ۀ یپاکه بر  ستا ایمنطقه  ۀتوسع یعوامل اصل نییتع

ۀ توس ع مه م در   یعامل عنوان  به زین یاجتراع یها شرکت یریپذ تیمسوول . استدر مناطق  تیجذاب

را تحت  یاجتراع و  یاقتصاد ۀتوسع یها شاخ، میطور مستق به  یژگیو نیمطرح است. ا ایمنطقه

  (.  ;Sadyrtdinov &  Rodnyansk, 2014: 733 دهد   یمقرار  ریتأث

 ۀتوس ع ب ر   دی  خ ورد، تأک  ون د یپها  نهیزم یبرخ با  یاقتصاد یایپس از آنکه جررای ،۲1قرن  در

 نی  . ب ر ا ایتی شیکار و درآمد ایزا  ،یزندگ یبرا یعنوان مکان بهمناطق  یییضا ییایدر پو  ایمنطقه

 -ییایض   ییای  و پو ین وآور   ،یعو اجتر ا  یانس ان  هایهیبر سرما دیبا تأک دیجد  هایهینظر ،اساس

 ،ایمنطق ه   ۀتوس ع  یعر وم  ک رد یمطرح شدند. اما رو یاصل هایمؤلفه عنوان  به -یتیجرع راتییتر

  (.  McCall, 2010: 1 & 2    است  یو اقتصاد یاجتراع تیهرچنان بهبود وضع

 

 
  نگارندگان( )منبع: یا منطقه ۀتوسععوامل مؤثر در  .1 شکل

 نی  است. ا یو اقتصاد یاجتراع تیمتناظر با بهبود وضع  یا منطقه ۀتوسع گفتتوان  یم نیبنابرا

ه ا   رس اخت یز تی  فیک شیایزا و  یرونق اقتصاد ،یعوامل اجتراع ،یعیاز منابع طب  یریگ بهرهامر با  

 هرچ ون در ه ر منطق ه    من ابع موج ود    شناسایی از طریق یعیاز منابع طب  یور بهره. ابدی یتحقق م

 و میاقل   ،زم ین  بیارتفاع و شآن  مانند  یعیطب یها تیقابلمعادن، اراضی کشاورزی، مراتع و...( و 

 بهبود وضعیت اجتماعی و اقتصادی منطقه ای ۀتوسع

وری از منابع  بهره

 طبیعی

 رونق اقتصادی عوامل اجتماعی
کیفیت افزایش 

 ها )کالبدی(زیرساخت

 ی اقتصادیها تنوع فعالیت

 تولید و تنوع محصوالت

 تعداد افراد شاغل و بیکار

 متوسط سرمایه در منطقه

 

تعداد و کیفیتت  
 های ارتباطی راه

خطتتوا انتقتتا   
 نیرو

تنتتوع ختتدمات  
 رفاهی

 نسبت سرمایه به اشتغا 

 

 ها و طبقات اجتماعی گروه

 های درآمدی و شغلیگروه

 های سنی و جنسی گروه

منتتتتتابع 
 موجود

های قابلیت
 طبیعی
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 بررس ی  قیطر از  یاست. عوامل اجتراعپذیر  امکان   (مختلفهای  یعالیت ۀتوسع برایمناسب  خاک 

ای درآم دی و ش رلی،   ه   گ روه و طبقات اجتراعی  برحسب وضعیت ش رلی و یع الیتی(،   ها  گروه

ه ای   یعالیتنوع و تنوع  توجه به با  ی. رونق اقتصاداست یابیارز های سنی و جنسی و... قابل گروه

تعداد ای راد   نسبت سرمایه به اشترال،  ،در منطقه هی، متوسط سرمامحصوالت و تنوع دیتول اقتصادی،

 یکه معرف بعد کالب د ها  ساخت ریز تیفیک شیایزا ،تینهادر و  شود یم یو... بررس شاغل و بیکار

ها، مسیرهای ریلی و...(، خط وط   آزادراه  یارتباط یها راه تیفیتعداد و ک قیطر  ازهر منطقه است، 

 .  شود می یابیارز  مانند برق، آب، گاز و... و تنوع خدمات ریاهی  نیروانتقال 

 دانی  کش ورها در م  تی  مویق  ۀدرج   یابی  ارز یبرا یدیکل یاریمع یریپذ رقابت: یریپذ رقابت

 ای  منطق ه   ک ه ه ر کش ور،     یمعن   نی. ب د دیآ یبه حساب م یو تجار  یاقتصاد  ،یاسیس یها رقابت

 یریپذ گفت از رقابت توان یبرخوردار باشد، م یرقابت  یبازارها در  ییباال یکه از توان رقابت یبنگاه

  (. 83 :1831   گران،یبرخوردار است  آقازاده و د یباالتر 

اقتص اد   شدن  یجهاناز  یناش یامدهایو پ یا منطقه  ۀتوسع  نینو یکردهایاز رو یکیمثابه  بهمفهوم  نیا

 یمتعدد  فیتوجه قرار گریت و تعار کانون  یو محل ایمنطقه  ،یاست. مفهوم یوق در سطوح مختلف مل

هرچ ون    یادای ر  دگاهی  داش تند. از د  دی  از آن تأک یخاص   بخ ش   ک ب ر  یهرکه  دیآن متصور گرد یبرا

ک ه   اس ت   یکااله ا و خ دمات   دی  تول تیظری ایمنطقه یریپذ  رقابتلوپز،  و  گویماتووس، ماگاردو، رودر

. کنن د یرا ی راهم م    یزن دگ  تیفیساکنانشان اشترال و ک  یو براده کررا یراهم  یالرلل  نیبملزومات بازار 

منطق ه اس ت     ایکشور  کیدر  دیمف یهوممف یریپذ بترقا، بگ انیپورتر و ا کلیچون ماهر یکسان  یبرا 

 فی  ک ار رود. تعر ه ب   ایمنطق ه   یمرتبط با واحدها  یاقتصاد هایدن یرصتکر مشخ،در  تواندیکه م 

ه ا،   آن ۀهرتکامل در حرکت بوده است. اما  یسو کنون در حال تحول بوده و به  از آغاز تا یریپذ رقابت 

 دی  سطح اشترال و درآمد باال و تول»به  توان یم ها یژگیو  نیا ۀرلاشاره دارند. ازجی مشترکی ها یژگیو به 

و  یخیت ار  ،یع  یرقاب ت در ب ازار و توج ه ب ه عوام ل طب       ییتوانا ،یزندگ تیفیاستانداردها و ک ه،یسرما 

س طح   جادیا مناطق در  ییتوانا»عنوان  به توان یم را یا منطقه  یریپذ رقابت تی. در نهادکراشاره  «ییرهنگ 

ص حنه   رش د ارزش ای زوده و مان دن در     ،ده ی سهم بازار، س ود   شیاز اشترال و درآمد، ایزا یبل قبولقا

و  یط  یحم س ت یز ،یخیتار یها یژگیبا درنظرگفتن و  یطوالن ۀدور کی یبرا یالرلل نیرقابت عادالنه و ب
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 یرساختیز یۀسرما ،یانسان یۀسرمامولد،  یۀسرما عوامل دیگری هرچوننیز  تازگی. دکر فیتعر «ییرهنگ 

  (.8-3: 1831   ،یاحرد وپور  شا دادتوجه قرار گریته است  کانون یا منطقه ۀتوسعدر ...  و

 ۀدرج   یابیشدن است که به ارز یجهاناز   یناش ۀدیپد یریپذ رقابت، مذکور فیتوجه به تعار با

کن ون در ح ال    ت ا  یری  گ ش کل آغاز  مفهوم از  نیپردازد. ا یم یا منطقه ۀعرصکشورها در   تیمویق

 رقاب ت در ب ازار   شیس بب ای زا   یع  یطب و  یاجتراع ،یاز ابعاد اقتصاد یریگ بهرهبا  و تحول است

 است.  یا منطقه ۀتوسعبه   یابیدست ،آن ۀجینتخواهد شد که  یزندگ تیفیک یارتقاو   یالرلل نیب

 

 
  )منبع: نگارندگان( یا منطقه ۀتوسعرتباط آن با و ا یریپذ رقابتعوامل مؤثر در  .2 شکل

 دک ر مط رح   1111در س ال    پورتر  کلیما را« ها خوشه» یمفهوم چارچوب: یتیفعال یها خوشه

      Choe &  Laquian, 2008: 15      خوش ه را  « مل ل  یرق ابت   تی  مز»(. پورتر در کتاب خ ود ب ا عن وان

مؤسسات مرتبط  و  یمشاغل خدمات ۀکنند نیتأم هایکتاز شر یا  مجروعه»: کندیم فیتعر گونهنیا

رقاب ت   گریکدی با و اند م قرار گریتهه به کیو نزد ییایجررای ۀ محدود کی دربا صنعت خاص که 

 تی  س اختن اهر  برجس ته  یب را  ی وق  از مفهوم پورتر(. 11 :1811زاده،  نیحس  «دارند یو هرکار 

کشورها و مناطق اس تفاده ک رد. او معتق د اس ت       یرقابت تیعموق نییمرتبط در تع  عیصنا نیتعامل ب 

و  یروابط عرود قیمرتبط از طر عیصنا از  هاییبلکه در خوشه ،مجزا از هم عیتنها در صنا  نه مناطق 

  (.16 :1818مقدم،  ییارسا پ شوند یمویق م است که  یایق 

 ارزیابی درجۀ موفقیت کشورها

 ای منطقه ۀبه توسع دستیابی

 شدن جهانی

 پذیری رقابت

 طبیعی منابع

 بعد اجتماعی

ارتقای کیفیت 

 زندگی

 بعد اقتصادی

افزایش رقابت در 

 المللی بازار بین

های  ویژگی

اجتماعی و 

 درآمد

 تولید کاال و خدمات

 افزایش اشتغا 

ید سرمایه، استاندارد و تول

 کیفیت باالی زندگی

های  افزایش فرصت

اقتصادی مرتبط با 

 منطقه



 642 یریپذ رقابت بر ديتأکدر استان تهران با  یتيفعال یها خوشه قیاز طر یا منطقه ۀتوسع یالگو نييتب

 

در کش ورها، س اختار    یاتی  ح  یه ا  بخ ش  یری  قرارگ ک ه   کندیخود مشخ، م ۀمطالعدر  پورتر

 انی  نامد. مدل الر اس ب  یم «مدل الراس»  را  ایتهی  توسعهنظام  نیندارد و ا ییایبه لحاگ جررای یمشخص 

 ،1تقاض ا  ش رایط خواهند بود ک ه چه ار عام ل     بخش مویق  چند  ای کیدر  یکند که کشورها زمان  یم

 وج ود  ه ا  آن در 4ه ا شرکت رقابت و ساختار راهبرد، و 8پشتیبان و مرتبط های بخش ،۲درونی شرایط

 (.   Khayrullina, 2014: 89  د باش به آن اضایه شده  یعنوان عامل خارج به زنی دولت  و باشد داشته

آغ از   ایخوش ه  ن د یایر آم د،   دیچهار عنصر یوق پد انیم ایتهیمناسب و بهبود تعامل  که  یزمان  

.  ش ود یک ار گریت ه م    ه ک ه ب    یدر زم ان  الراس است  مدل یخروج ،بندی. در واقع خوشهشود یم

ق رار   ریطور متقابل تح ت ت أث    بهآن  ۀدهند لیتشکشود، کل عناصر  یمآغاز  یبند  خوشهکه   یهنگام

تر ام عناص ر    در  یرق ابت  تی  ش ده و مز  یجهات جلو، عقب و ایق جار آن در  یایو مزا رندگییم 

  (.  Yelkikalan et  al., 2014: 506   گردد یمنعکس م 

 :1811، زاده نیحسبود   یرقابت تیمز یکه دارا کرد  یمعری یدیجد یپورتر الگو ب،یترت نیبد

است. پ ورتر   یصنعت یها خوشه ۀتوسع بر  یمبتن یا منطقه ۀتوسع هایاز برنامه یاریامروزه بس (. ۲4

 یش هر  اطقمن یرپذیقابتر توان یم  یصنعت هایخوشه لیمعتقدند با تحل ی( حت۲114   و هرکاران 

 کی  در  یمنطقه، بخش و حت   کی تواند در  یم یبند خوشه .(۲4 :1811زاده،  نیحس  دیسنج  زیرا ن

ب ه   دنیمنظ ور رس     ب ه کوچ ک   های شرکت یمنبع مهم برا کیعنوان  بهو  کار گریته شود ه کشور ب

 ارچوبچ    یمل   اسیدر مق کرد،یرو نی(. با استفاده از ا  Najib et al.,   2011: 56 قدرت رقابت باشد  

ب ا   یدر هرک ار  یا منطق ه  ۀتوس ع  یراهبرده ا  و ه ا   و برنام ه  یایت ه  بهبود ییو یضا یا منطقهرشد 

ۀ توس ع  یه ا  اس ت یسدر  یدو هدف ض رور  که  نجاستیخواهد شد. در ا ایتوسعه مه هایسازمان 

 دربلک ه   ،ایت ه ی توسعهها در مناطق تن نه  رقابت ۀیحاشدو شامل  نی. اشودیم جادیحاضر ا  یا منطقه

ب ا  متعادل  یا منطقه ۀتوسع مفهوم  نیمتعادل ریاه در سراسر منطقه است. بنابرا  عیو توز (ترام مناطق

  (.  Yaman and Kara, 2008: 38     ایتی، گسترش خواهد ییگرا رقابت و هم دو عامل  وجود

پ ذیری و   ای می ان رقاب ت   چرخ ه راین د  یمحص ول  ای  توس عۀ منطق ه  با توجه به توضیحات ی وق،  
                                                 
1. Demand conditions 

2. Input conditons 

3. linked and supporting sectors 

4. Companystrategy, structure and competition 
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ای از خ دمات و   مجروع ه پذیری از طریق ایجاد تعام ل مناس ب می ان     رقابتهای یعالیتی است.  خوشه

ای  یراین د خوش ه  آن آغ از  نتیجۀ شود که  میجرراییایی ایجاد محدودۀ واقع در یک  با هم مشاغل مرتبط

 دهد.   های یعالیتی را نشان می خوشهپذیری و  ابترقای،  توسعۀ منطقهارتباط میان نحوۀ  8است. شکل 

 

 
  )منبع: نگارندگان( یاصل میمفاه انیارتباط م ۀنحو .3 شکل

یراین د  ای وارد  توس عۀ منطق ه  ب رای دس تیابی ب ه    باید مناطق شده،  مطرحبدین ترتیب طبق نظریات 

. شناس ایی  ش ود  های یعالیتی میس ر م ی   خوشهق شناسایی دقیق این امر صریاً از طری .پذیری شوند رقابت

پ ذیر اس ت و    های اجتراعی و شرایط اقتصادی امک ان  ویژگیهای یعالیتی با بررسی منابع طبیعی،  خوشه

ب ه  . ش ود  ت ر از آن م ی   و مناس ب  بهتر وری هرچه های مناسب سبب بهره زیرساختایجاد  ،در این راستا

ب ا شناس ایی دقی ق     بای د پ ذیری،   رقاب ت چرخۀ مؤثر برای ورود مناطق به انتخاب رویکرد  ،دیگر سخن

 ویژگ ی ها هرراه باشد ک ه ای ن موض وع از طری ق شناس ایی       ارتباط میان آننحوۀ های یعالیتی و  خوشه

 .  شدخواهد آن میسر توسعۀ برای شرایط مناسب منطقه و ایجاد  یدرون

 یاصل ميمرتبط با مفاه یکردهایرو یبررس

ای حاص ل   منطق ه  ۀتوس ع ، اس ت  نشان داده ش ده  8شده که در شکل  انجامهای  بررسیه به با توج

ه ای یع الیتی    خوشه ،های یعالیتی است. در این تحقیق پذیری و خوشه ای میان رقابت یند چرخهایر

 جغرافیایی ۀواقع در یک محدود ای از خدمات و مشاغل مرتبط مجموعه

 دستیابی به تعامل مناسب

 عوامل اجتماعی شرایط اقتصادی منابع طبیعی

 ایجاد زیرساخت مناسب

 پذیری( قابتقابت و همکاری )رر ایجاد

 ای یند خوشهاآغاز فر

 ای منطقهۀ توسع
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اقتصاد محلی مبتن ی ب ر    ۀتوسع  ۲111چو و رابرتس در سال  از طریقشده  ارائهبر اساس رویکرد 

 1111، مفهوم خوشه از س ال  گفته شدطور که در بررسی مفاهیم  است. هران شدهزیابی خوشه( ار

با توجه ب ه مفه وم خوش ه ب ه بررس ی س اختار اقتص ادی من اطق در          مذکورو رویکرد د شمطرح 

 ؛اس ت ای  مرحل ه  3س اختار   کشورهای هند، بنگالدش و سریالنکا پرداخ ت. ای ن رویک رد دارای   

؛ دار اولوی ت تشخی، صنعت رقابتی  .8؛ انتخاب شهرها .۲؛ ناطق شهریم ۀمحدودتعیین  .1 :املش

 .1؛ گ ذاری  های س رمایه  اولویتشناسایی  .6 ؛دار اولویتهای صنعتی در شهرهای  خوشهانتخاب  .4

ه ای ص نعتی و س کوی مش ارکت      خوش ه  ۀشبکتدوین  .3 ؛سنجی امکاناقدامات و پیش مطالعات 

، تقویت سیاست اقتصادی شهرها و عوامل م ؤثر در  کرداین رویهدف نهایی  .خصوصی( -عرومی

در  شده (. شاخ، استفادهChoe and Roberts, 2011: 13های شرلی و درآمدی است   یرصتایجاد 

ه ای عر ده    گ روه ب ر اس اس    این رویکرد، ضریب اشترال یا هران تعداد ایراد شاغل در هر منطقه

  1.است یعالیت

 وتحلی ل  تجزی ه  ت وان  م ی  چگون ه  که بود آن ایخوشه حلیلت  و  تجزیه در اصلی چالش لیکن

 ایزایش برای مولد شهری خدمات و ها زیرساخت به را( است متررکز صنایع روی بر که  ای خوشه

 خص وص  ای ن  در بررس ی  ب ه  پ ردازان  نظری ه ، اس اس  این بر ؟ساخت مرتبط منطقهۀ توسع سطح

ۀ ح وز  مفه وم  ب ا  را ش هری  های خوشه یدایشپ ۲گیری از توصیف جان یریدمن با بهره و ندپرداخت

، زمین ه  ای ن  در و س اختند  م رتبط  شده، عجین خاص اجتراعی و اقتصادی تأثیرات با  که 8شهری 

 .(Choe & Laquian, 2008: 2  شد بررسی مختلف پردازان نظریه دیدگاه از شهریۀ حوز مفهوم

                                                 
بن دی اس تاندارد    الزم است درخصوص شاخ، مورد استفاده در این رویکرد توضیحاتی ارائه شود. این شاخ، بر اساس طبق ه . 1

پ ردازد. ای ن ن وع     های اقتصادی می ها بر حسب نوع یعالیت بندی داده ه شده و به طبقههای اقتصادی تهی الرللی ترامی یعالیت بین

ه ای اقتص ادی،    ای است، عالوه ب ر توج ه ب ه ن وع یعالی ت      بندی که مرتبط با ترامی ابعاد حائز اهریت در توسعۀ منطقه از طبقه

ت اجتراعی، درآم دی و ش رلی نی ز اش اره دارد و ب ه      ها و طبقا تولید و تنوع محصوالت، متوسط سرمایه در منطقه و... به گروه

 شده در آن است. های تأمین های طبیعی هر منطقه و میزان زیرساخت نحوی مبین منابع موجود و قابلیت

2. John Friedmann 

3. urban field 

با یکدیگر ب وده و معر والً   ای هستند که دارای ارتباط تنگاتنگ  پیوسته هم بههای جرعیتی و یعالیت  های شهری منظومه حوزه

 .(1831 طرح مجروعه شهری تهران وشهرهای اطراف آن، کنند  از یک محور ارتباطی ترذیه می
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 1گ ی  پردازان ی هرچ ون م ک    ی ه نظریری دمن و   دگاهیاز د یوقمفهوم  یبا بررس نیچو و الکوئ

را از لح  اگ ش  کل  یش  هر یه  ا خوش  ه( ۲118  8پیتره  ال و (1111  ۲(، ساس  کیا ساس  ن1166 

 .اند  دهکر مینوع مختلف تقس 4حداقل به  ییایجررای

قلررو  ۀحوزکه  گیرد میشکل  یهنگامها  این نوع از خوشه :4 یشهر کریدورهای یها خوشه. 1

در  ،مث ال  ب رای ده د.   م ی  لیرا تشک یشهر ریمس کی و یایتهترش مجاور گس یاز شهرها  یتعداد

 وس ته یم په    به یهرش ۀخوش کی نکانزنیو کوبه ش وتویک -اوزاکا -وکوهامای -ایناگو -وی، توک ژاپن

 .اند داده  لیرا تشک

 دش و  م ی  جادیابزرگ  شهر  کیاز گسترش  این نوع خوشه: 6 شهر کالن در قلررو  های خوشه . ۲

مترو  ،مثال برایدهد.  یم لیرا تشک یمنطقه بزرگ شهر کیو  ردیگ یممجاور را در بر  یکه شهرها

ب ه   یمرک ز  ش هر   اثر گسترشر بهستند که  یمناطق بزرگ شهر ینو و کراچ یجاکارتا، دهل ل،یمان

 . اند آمدهوجود 

ک ه در   هس تند متوسط  کوچک و  یاز شهرها یشامل تعداد: 1 یا هیناح -ای منطقه یها خوشه . 8

 مانن د ؛ ستین گرید  یمسلط بر شهرها یشهر چیحالت ه نیدر ا .شده است جادیا هیسطح ناح کی

 .نیچ قخل یدر جرهور دیمروار ۀرودخان یدلتا ۀمنطق

مختلف واقع  یکه در کشورها ستشده ا لیتشک  یمرز یاز شهرها: 3مرزی برون یها خوشه. 4

هس تند   ش هرهایی  جوهور-ائوری -سنگاپور ،مثال  برایمشترک هستند.  ۀتوسعطرح  یشده، اما دارا

 (.Choe & Laquian, 2008: 21-31   اند داده لیتشک  یجنوب شرق یایآس ۀمنطقکه مثلث رشد را در 

در  ه ا  از آنگی ری   به ره ای،  خوشه های یعالیتپذیری و  رقابت مزایای به توجه با ،بدین ترتیب

 -منظ ور ارتب اط مف اهیم ی وق ب ا قلرروه ای مک انی        ب ه  .گریت مورد توجه قرارای  منطقه ۀتوسع

مناطق شهری، انتخ اب   ۀمحدودعیین ت . این امر سببشدشهری استفاده ۀ حوزجرراییایی از مفهوم 

                                                 
1. T.G. McGee  
2. Saskia Sassen  
3. Peter Hall 
4. Urban Corridors Clusters 

5. Megacity-Dominated 

6. Subnational Regional Clusters 

7. transborder clusters 
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ه ای   اولوی ت شناس ایی   ،خوش ه  ه ر  شدن شکل جررایی ایی  مشخ، ،دار هر منطقه اولویتصنایع 

ه ای یع الیتی ش د.     خوش ه ای از  ش بکه اس تای  پذیر در ر رقابتگذاری و نهایتاً ایجاد مناطق  سرمایه

 نشان داده شده است. 4شده در شکل  مطرحمجروعه مباحث 

منظور دستیابی به الگوی یضایی کارآمد، به شناسایی مناطق دارای قابلی ت   بهدر پژوهش حاضر 

معری ی  ای پرداخته شده است. پس از آن ب ا   خوشهمشترک با استفاده از روش تحلیل  ۀتوسعطرح 

خوش ه مش خ، و    ش اخ، تخصص ی، یعالی ت غال ب ه ر      ۀمحاس ب و  یعالی ت  ۀعردهای  روهگ

توان د منج ر ب ه اتص ال      گذاری در هر خوشه معریی گردیده اس ت. نت ایج م ی    سرمایههای  اولویت

از  دیجد راتییتر های مشابه( شده و به یعالیت بر اساس  کارآمد یشهر یها رساختیخدمات و ز

 .دهد پاسخ  هستند( یقطب چندبه  یقطب تکاز  رییحال تر که در  یرشد شهر یالگو

 

 
  شده )منبع: نگارندگان(یبررس یکردهایبا توجه به رو لیمراحل تحل. 4 شکل

 پیوسته مه به

 

 شهر کالن در قلمرو

 

 ای ناحیه -ای منطقه

 

 مرزی برون

 
 

 فاصله

 عوامل جمعیتی

 کاربردی -روابط اقتصادی

 سیاسی -اداری

 ها و خدمات زیرساخت

 فناوری ارتباطات

 پذیری رقابت
 -ورود به قلمروهای مکانی

 فیاییجغرا

 های شهری حوزه های فعالیتی خوشه

 تعیین محدودۀ مناطق شهری

تحلیل ستاختار   و تجزیه
منطقه بته لحتان نتوع    

 فعالیت

 دار هر منطقه انتخاب صنایع اولویت

ارزیابی نقتاا عتعو و   
 گذاری های سرمایه شناسایی اولویت قوت هر منطقه

ای از  پذیر در راستای شبکه ایجاد مناطق رقابت

 های فعالیتی خوشه

 دن شکل جغرافیایی خوشه کر مشخص
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 محدوده و قلمرو مورد مطالعه

مربع است. جرعیت ای ن   کیلومتر 1۲131وسعتی حدود  دارای ،تهران به مرکزیت شهر استان تهران

اط ق  در ن نف ر  1۲46۲۲81است ک ه    نفر بوده 18۲13183بالغ بر  1816استان طبق سرشراری سال 

ی استان تهران طبق آخرین تقسیرات سیاس   .در نقاط روستایی ساکن هستندنفر  314113شهری و 

. ل  یکن ب  ه دلی  ل اس  ت 1ش  هر 4۲شهرس  تان ب  وده و در ح  ال حاض  ر دارای  11مص  وب دارای 

، بررس ی ب ر اس اس آم ار     16محدودبودن اطالعات سرشراری عرومی نفوس و مس کن در س ال   

، استان ته ران دارای  1811طبق تقسیرات سیاسی سال  صورت گریته است. 11شرشده در سال تمن

 است.ه شدبیان  1ه در جدول شهر بوده ک 41شهرستان و  14

 1331 سال در تهران استان یهاشهرستانو  شهرها. 1 جدول

 شهر شهرستان شهر شهرستان

 آبعلی، رودهن، دماوند، آبسرد، کیالن دماوند چهاردانگه و اسالمشهر اسالمشهر

 پرند، نصیرشهر، رباط کریم رباط کریم شهر، گلستان نسیمصالحیه،  بهارستان

 ، باقرشهرآباد حسنکهریزک،  ری آباد ، پاکدشت، یرونآباد فیشر پاکدشت

 میگون -یشم -لواسان، اوشان شریرانات پیشوا پیشوا

 تهران
 تهران

 پردیس و بومهن
 شهریار

شاهدشهر، وحیدیه، یردوسیه، صباشهر، 

 باغستان، اندیشه، شهریار

 قدس قدس ییروزکوه، ارجرند ییروزکوه

 ، ورامین، قرچکجوادآباد نورامی مالرد، صفادشت مالرد

 www.ostan-th.ir :منبع

 يقروش و ابزار تحق

های یعالیتی در سطح استان تهران اس ت. روش   خوشهدستیابی به الگوی یضایی کارآمد از تحقیق،  هدف

چراک ه از   ؛توص یفی اس ت   اربردی و از لحاگ ماهیت روش، تحلیل ی ک ای توسعهتحقیق بر اساس هدف، 

ای اس تفاده ک رد.    منطقههای  ریزی ها و برنامه گذاری ها، سیاست گیری تصریمتوان در  مینتایج این تحقیق 

سرشراری عر ومی   گیری از در بخش توصیفی با بهرهتحلیلی است.  توصیفینیز از نوع ها  گردآوری داده

                                                 
 هیوت وزیران در حال حاضر جزء شهرستان پردیس است. ۲1/1/1811شهرهای پردیس و بومهن با توجه به مصوبۀ مورخ  .1

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
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عک س  و  ش کل نقش ه    ب ه  یاز روش مستندس از و در بخ ش تحلیل ی    1811نفوس و مسکن در سال 

و  1شهرس تان واق ع در اس تان ته ران ب وده      14آم اری ای ن پ ژوهش ش امل     جامعۀ است. ده شاستفاده 

ه ای طبیع ی    ویژگییعالیت و عردۀ های  گروهبا توجه به تعداد ایراد شاغل در  شده های بررسی شاخ،

و می زان   ۲ای های یعالیتی با استفاده از روش تحلیل خوش ه  مناطق مدنظر قرار گریته است. تحلیل خوشه

 .دشو تعیین می 8ررکز یعالیت هر خوشه با استفاده از تکنیک شاخ، تخصصیت

روش  ن وعی  و یعلر   یه ا  از ش اخه  یاریپرکاربرد در بس   یها از روش یکی یا خوشه یلتحل

ی ایتگی   توس عه بندی مناطق، شهرها یا روستاهای مورد مطالعه، بر اس اس   گروهتکنیکی است برای 

بندی مناطق، ش هرها ی ا روس تاهای     . در این گروهشود میاستفاده  هایی که شاخ،بر مبنای و ها  آن

اما تف اوت قاب ل ت وجهی ب ا من اطق، ش هرها ی ا         دارند،درون هر گروه شباهت زیادی با هردیگر 

ش اخ، تخصص ی    (.38 :1814 کالنتری،  گیرند، دارند های دیگر قرار می گروهروستاهایی که در 

. ای ن  شود میبررسی  ها شدن خدمات یا یعالیت تخصصیو  نیز روشی است که برای بررسی تررکز

آن از یرمول  ۀمحاسبو برای  دهد میرا در یک منطقه نشان ها  شدن یعالیت تخصصیشاخ، درجه 

 (. 111 :1814گردد  کالنتری ،  میذیل استفاده 

 

Iمقدار شاخ،   : شاخ، تخصصیI   هرواره بین صفر و یک در نوسان بوده و ایزایش مق دار

 (.استمورد مطالعه  ۀمحدودبودن میزان تررکز یعالیت مدنظر در  باالتر ۀدهند نشانآن 

و... در کل شاغالن بخش ص نعت و... در   یصنعت یها تیاز یعال کیهر یسهم درصد : 

 است. منطقه کی

 ها داده يلتحل و یهتجز

 ۀعر د ه ای   ش اخ، گ روه   ۲8شهرس تان و   14بر اس اس  ها  ماتریس دادهتحلیل  ،در این قسرت

 کش ت  ،( ساخت صنعتی تولید ،معدن استخراج ،ماهیگیری و جنگلداری کشاورزی،شامل   یعالیت

                                                 
 اند. دهشاستان تهران معریی  های عنوان شهرستان به 1811-16های  سال ۀر یاصلهای قرچک و پردیس د شهرستان. 1

2. Cluster Analysis 

3. The Specialization Lidex 
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 ه ای یعالیت و یاضالب پسراند، مدیریت رسانی،آب ،هوا ۀتهویگاز، بخار و  برق، تأمین ،صنعت و

 ،س یکلت  موت ور  و موت وری  ۀنقلی  تعریر وس ایل   یروشی، خردهو  یروشی عرده ،ساختران ،تصفیه

 ،ارتباط ات  و اطالع ات  ،غ ذا  و ج ا  مینأت  خدماتی مربوط به  های یعالیت ،انبارداری و ونقل حرل

، ین ی  و علر ی  ای، حری ه  ه ای  یعالی ت  ،مس ترالت  و امالک های یعالیت ،بیره و مالی های  یعالیت

 ،اجب اری  اعیاجتر   مینأت   و دی اع  و عر ومی  ام ور  ۀادار ،پش تیبانی  خدمات و اداری های یعالیت

 س ایر  ،تف ریح  و سرگرمی هنر،، اجتراعی مددکاری و انسان سالمت به مربوط های یعالیت ،آموزش

 کااله ا  تولید ناپذیر تفکیک های یعالیت کاریرما، عنوان بهخانوارها  های یعالیت ،خدماتی های یعالیت

ه ای   و هیو ت ه ا   س ازمان  ه ای  یعالی ت  ،خودمص ریی  برای معرولی خانوارهای توسط خدمات و

 در دو مرحله صورت گریته است.  و (نامشخ، های یعالیت تاًیو نها مرزی برون

دوم ب ه   ۀمرحل  یعالیت پرداخت ه و   ۀعردهای  گروهبندی مناطق بر اساس  خوشهاول به  ۀمرحل

های هرگن بر  شهرستان ،اول ۀمرحلدر هر شهرستان اشاره دارد. بنابراین در ها  میزان تررکز یعالیت

ب ا  ه ا     تررک ز یعالی ت   ،دوم ۀمرحل  و در  «ای خوشهتحلیل »با استفاده از روش س نوع یعالیت اسا

 است.  شدهبررسی « شاخ، تخصصی»گیری از  بهره

صورت گریته که نتایج آن در  SPSSایزار  نرماول با استفاده از  ۀمرحلدر ها  تحلیل ماتریس داده

 14در را م اتریس هرس ایگی ی ا ش باهت     ، ۲ل جدو. استقابل مالحظه  6و شکل  4 تا ۲ جداول

ت ا   ش ده شهرس تان در مقاب ل آن درج    در این جدول کد ه ر  .دهد مینشان  شهرستان مورد بررسی

 میسر گردد. نیز  امکان تحلیل نتایج در سایر جداول

 ،ت ر  کوچ ک  یرمق اد  ن د. ک را مشخ، می یدسی میان مناطق مورد بررسیاقل ۀیاصلاین جدول، 

ی میان مناطق اس ت  ناهرگن ۀدهند تر نشان بزرگ مقادیردو منطقه و  یهرگن یامشابهت  نیزام یانگرب

بهارس تان و  ه ای   آی د، شهرس تان   یبر م   ذیلطور که از نتایج جدول  (. هران11: 1814 کالنتری، 

به ترتیب، بیشترین و کرترین  13/11 ۀیاصلهای تهران و پیشوا با  و شهرستان 33/۲ ۀیاصلبا  قدس

 های اقتصادی دارند.  هرگنی( را از لحاگ یعالیت شباهت
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 (Proximity Matrixشباهت ) ای یگیهمسا سیماتر .2 جدول

اسالمشهر
بهارستان 
ت 

پاکدش
 

پیشوا
تهران 
دماوند 
 

رباط
 

کریم
 

ری
ت 
شمیرانا

 

شهریار
فیروزکوه 

 

س
قد

مالرد 
ورامین 
 

 کد ها شهرستان

 1 اسالمشهر 31/8 81/6 14/4 11/3 13/8 14/3 44/6 33/4 33/1 13/3 11/3 41/6 63/4 11/1

 ۲ بهارستان 81/4 16/4 33/۲ 16/3 8۲/4 13/3 63/4 13/6 6۲/3 3/11 38/1 13/8 11/1 63/4

 8 پاکدشت 31/4 31/4 43/8 33/1 14/4 68/3 31/6 16/4 36/1 4/11 18/6 11/1 13/8 41/6

 4 پیشوا 3۲/6 8۲/1 11/1 ۲4/6 11/1 14/3 16/3 11/6 38/6 1۲ 11/1 18/6 38/1 11/3

 6 تهران 88/1 18/1 38/1 1/11 1۲/3 13/1 11 8/11 61/1 11/1 1۲ 4/11 3/11 13/3

 1 دماوند 43/6 11/6 11/1 6/1 64/4 6۲/1 ۲3/3 6 11/1 61/1 38/6 36/1 6۲/3 33/1

 3 کریم  رباط 13/4 83/4 31/4 33/3 63/8 1۲/3 8۲/6 11/1 6 8/11 11/6 16/4 13/6 33/4

 3 ری 11/8 11/1 11/6 11/3 46/6 83/3 11/1 8۲/6 ۲3/3 11 16/3 31/6 63/4 44/6

 1 شریرانات 13/3 36/1 ۲6/3 83/1 66/1 11/1 81/3 1۲/3 6۲/1 13/1 14/3 68/3 13/3 14/3

 11 شهریار 13/8 36/۲ 88/8 13/3 11/1 66/1 46/6 63/8 64/4 1۲/3 11/1 14/4 8۲/4 13/8

 11 ییروزکوه 31/1 16/3 48/3 11/1 13/3 83/1 11/3 33/3 61/1 1/11 ۲4/6 33/1 16/3 11/3

 1۲ قدس 31/4 ۲3/8 11/1 48/3 88/8 ۲6/3 11/6 31/4 11/1 34/1 11/1 43/8 33/۲ 14/4

 18 مالرد 11/4 11/1 ۲3/8 16/3 36/۲ 36/1 11/1 83/4 1۲/6 14/1 88/1 31/4 16/4 81/6

 14 ورامین 11/1 11/4 31/4 31/1 13/8 13/3 11/8 13/4 43/6 88/1 3۲/6 31/4 81/4 31/8

 SPSS ایزارنرم در یاخوشه لیتحل روش از آمدهدستبه: براساس محاسبات منبع

های تراکری ک ه در   خوشهبرای ترکیب ها  بندی شهرستان توان به اولویت می ۲بر اساس جدول 

عن وان   «تحقی ق  اب زار  روش و»طور ک ه در بخ ش    نشان داده شده، دست یایت. هران 8جدول 

ه ای   روشب ه  ها  گردیده، اعضای هر خوشه  گروه( شباهت بیشتری با یکدیگر دارند و این خوشه

شود و  میخاص خود آغاز  ۀخوششوند. بدین ترتیب که هر منطقه با  میمختلف با یکدیگر ترکیب 

تعداد  ،هر مرحله سازند. بنابراین در میتراکری جدیدی  ۀخوشهم ترکیب شده و  سپس دو مورد با

 یابد. مییک کاهش  به یکصورت  بهها  خوشه

 ۀمحاس ب طریق  دهد که از نشان می SPSSۀ برنامدر  ها را خوشهترکیب تراکری  نتایج، 8جدول 

بندی بر اساس مق ادیر متوس ط تر امی     معیار طبقه ،قسرتدر این  پیوند متوسط انجام گریته است.

 18بن دی در   خوشهیند ایرشود،  ور که در جدول مشاهده میط هران. گیرد اعضای خوشه انجام می

اول  ۀمرحل  ده  د در   ه  ای دوم و س  وم ج  دول نش  ان م  ی گریت  ه اس  ت. س  تون ص  ورت مرحل  ه

 ک د   های شهریار و م الرد  دوم شهرستان ۀمرحل، در (1۲و  ۲ کد  های بهارستان و قدس شهرستان
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 ۀمرحل  ... و در و (14و  1 ک د   ام ین ه ای اسالمش هر و ور   شهرس تان س وم   ۀمرحل، در (18و  11

 اند. بندی شده  خوشه (16و  1 کد  های اسالمشهر و تهران سیزدهم شهرستان

 هاخوشه یتراکم بیترک .3 جدول

 مرحله
 ها خوشهترکیب 

 ضریب
 ها خوشهمراحل ترکیب 

 بعدمرحلۀ 
 2خوشۀ  1خوشۀ  2 ۀخوش 1 ۀخوش

1 ۲ 1۲ 33۲/۲ 1 1 4 

۲ 11 18 361/۲ 1 1 6 

8 1 14 314/8 1 1 3 

4 ۲ 8 3۲1/8 1 1 1 

6 3 11 134/8 1 ۲ 1 

1 ۲ 3 ۲61/4 4 6 3 

3 1 ۲ 666/4 8 1 1 

3 4 11 ۲4۲/6 1 1 11 

1 1 3 811/6 3 1 11 

11 4 1 118/1 3 1 11 

11 1 4 381/1 1 11 1۲ 

1۲ 1 1 313/1 11 1 18 

18 1 6 168/11 1۲ 1 1 

 SPSS ایزارنرمدر  یاخوشه لیتحل روش از آمدهدستبه: براساس محاسبات منبع

 عضویت ،ها تعداد خوشه بر اساسکه است ه خوشه یتعضو جدول ی بعدی، مربوط بهخروج

ح داقل و ح داکثر تع داد     ۀدهن د  ای ن ج دول نش ان    ده د.  یم   یشرا نرادر خوشه  شهرستانهر 

ط ور ک ه از    یایت. هر ان توان به آن دست  میهایی است که بر اساس نتایج جدول تراکری  خوشه

های یعالیتی تقس یم   خوشههای استان به دو  شهرستانکه  مشخ، است، در صورتی 4نتایج جدول 

 گیرند.   میدیگری جای  ۀخوشها در  گردد، شهرستان تهران در یک خوشه و سایر شهرستان

ها  خوشهد ای است که ایزایش تعدا گونههای استان به  شهرستانتفاوت شهرستان تهران با سایر 

ت وان   م ی گردد. بنابراین  نریها با شهرستان تهران در یک خوشه  شهرستاننیز سبب قرارگیری سایر 

ها  سایر شهرستان با ، بیشترین یاصله راشهر تهران در آن واقع شده نتیجه گریت شهرستان تهران که

ای، شهرس تان   خوش ه  س ه است. در حال ت   شهر کالن در قلرروخوشه داشته که این تفاوت معرف 
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نس بتاً زی ادی از س ایر     ۀیاص ل و ب ا  ش ود   م ی یعالیتی مجزا تعریف  ۀخوشعنوان یک  بهشریرانات 

 ها قرار گریته است.  شهرستان

های دماوند، پیشوا و ییروزکوه در یک خوشه قرار گریت ه و   شهرستانای،  خوشهچهاردر حالت 

ه ا تعری ف    شهرس تان به س ایر   نسبتمجزا  ۀخوشهای تهران و شریرانات هرچنان در دو  شهرستان

ییروزک وه و پیش وا   ب ه   نس بت ای مجزا  خوشهای، شهرستان دماوند در  خوشه پنجاند. در حالت  شده

 هرچن ان این روند اند.  گریتههای یعالیتی قبل قرار  خوشهها هرچنان در  شهرستانواقع شده و سایر 

تح ت عن وان ی ک    نی ز   های شهریار و مالرد ستانشهرای  خوشه 18حالت در  یابد تا اینکه ادامه می

قاب ل   6در شکل که  است ینرودار درخت یشنرا یی نیزنها یخروج. شوند مستقل معریی می ۀخوش

 مشاهده است.

 ها  خوشهعضویت . 4جدول 
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شهرستان
 

ها
 

 اسالمشهر 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

 بهارستان 1 1 1 1 1 1 ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲

 پاکدشت 1 1 1 1 1 1 ۲ ۲ ۲ 8 8 8

 پیشوا 1 1 ۲ ۲ ۲ ۲ 8 8 8 4 4 4

 تهران ۲ ۲ 8 8 8 8 4 4 4 6 6 6

 دماوند 1 1 ۲ 4 4 4 6 6 6 1 1 1

 کریم رباط 1 1 1 1 1 1 ۲ 1 1 3 3 3

 یر 1 1 1 1 6 6 1 3 3 3 3 3

 شریرانات 1 8 4 6 1 1 3 3 3 1 1 1

 شهریار 1 1 1 1 1 1 ۲ 1 1 11 11 11

 ییروزکوه 1 1 ۲ ۲ ۲ 3 3 1 11 11 11 11

 قدس 1 1 1 1 1 1 ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲

 مالرد 1 1 1 1 1 1 ۲ 1 1 11 11 1۲

 ورامین 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1۲ 18

SPSSایزار  نرمای در  هاز روش تحلیل خوش آمده دست بهمنبع: براساس محاسبات 
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 نمودار درختی .5 شکل

 دردر هر خوشه اس ت.   هایعالیت تررکز بررسی منظور به یشاخ، تخصص یلتحل دوم مرحلۀ

 هاییتیعال یبترت یناست. به ا شده یمتقس یبه چند گروه اصل یعالیت عردۀ هایگروه بخش این

استخراج معدن،  ی،کشاورز یتیعال کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری و کشت و صنعت در قالب

 رس انی، آب ،ه وا  تهوی ۀ گ از، بخ ار و    ب رق،  ت أمین  ی،صنعت یتتولید صنعتی و ساختران در یعال

 یروش ی عر ده  زیرساخت، با مرتبط هاییعالیت در تصفیه هاییعالیت و یاضالب پسراند، مدیریت

ه ای ام الک و مس ترالت در     یتیعال سیکلت، موتورو  موتوری نقلیۀتعریر وسایل  یروشی،خرده و

ه ای    و غذا، یعالیت جا تأمینخدماتی مرتبط با  هاییعالیت انبارداری، و نقلو حرل ی،تجار یتیعال

ه ای اداری و خ دمات    یعالی ت  ی،خ دمات  های یعالیتهای خدماتی در  مالی و بیره و سایر یعالیت

ه ای   ه ا و هیو ت   های سازمان ی، یعالیتاجبار اجتراعی تأمینعرومی و دیاع،  امور ادارۀپشتیبانی، 

ای، علر ی و ین ی،    ه ای حری ه   اطالع ات و ارتباط ات، یعالی ت    ی،ادار هاییعالیتمرزی در  برون

 به مربوط های یعالیت و هنری و یرهنگی آموزشی، های یعالیتآموزش، هنر، سرگرمی و تفریح در 

 .دشو می تعریف درمان و بهداشت قالب در اجتراعی مددکاری و انسان سالمت
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 های استان شهرستانشاخص تخصصی فعالیت  .5جدول 

 بهداشت و درمان آموزشی، فرهنگی اداری خدمات تجاری زیرساخت صنعت کشاورزی شهرستان

 16/۲ 11/4 13/1 13/11 31/16 31/1 13/86 31/1 اسالمشهر

 18/۲ 11/۲ 31/1 ۲۲/1 36/13 11/1 13/81 14/1 بهارستان

 13/1 16/4 11/11 43/3 11/1۲ 34/1 11/41 41/1 پاکدشت

 31/1 11/6 14/3 ۲۲/1 4۲/11 11/1 81/۲1 33/۲3 پیشوا

 81/4 44/3 18/1۲ 13/11 81/11 11/1 ۲6/۲1 16/1 تهران

 14/1 18/1 31/11 16/11 63/11 81/1 ۲6/13 84/11 دماوند

 34/1 1۲/6 ۲4/18 81/11 36/18 16/1 14/8۲ 11/۲ رباط کریم

 33/1 83/۲ 3۲/1 14/11 46/14 33/1 13/86 1۲/6 ری

 18/۲ 13/4 16/1 38/1 66/1۲ 41/1 11/13 ۲۲/۲1 شریرانات

 ۲1/۲ 1۲/6 41/1 33/11 ۲1/14 33/1 11/81 14/4 شهریار

 43/۲ 18/1 11/1 86/3 11/3 13/1 18/16 31/41 ییروزکوه

 13/۲ 31/8 13/3 61/3 43/1 16/1 33/41 16/1 قدس

 11/۲ 68/8 33/3 11/11 31/14 18/1 13/84 31/8 مالرد

 13/۲ ۲1/6 13/1 13/11 43/11 13/1 63/81 11/1 ورامین

 آمده از یرمول شاخ، تخصصی دست بهمنبع: براساس محاسبات 

( و خ دماتی  31/16(، تج اری   13/86ص نعتی   ه ای   تررکز یعالیتشهرستان اسالمشهر از ، طبق نتایج

 س طح کرت رین  دارای های کشاورزی و زیرس اختی   یعالیت ست کها ( برخوردار است. این درحالی13/11 

( و زیرس اختی  13/81ه ای ص نعتی     یعالی ت  ،شهرس تان بهارس تان  در  هستند.یعالیت در شهرستان مدنظر 

ان د. در شهرس تان پاکدش ت     یعالیت را به خ ود اختص اص داده   میزان( به ترتیب بیشترین و کرترین 11/1 

ک ه در شهرس تان    ، در ص ورتی دارا ب وده تنوع و تخص ، را   سطح( بیشترین 11/41های صنعتی   یعالیت

ش اخ،   می زان  ،ب دین ترتی ب  . س ت اول ق رار گریت ه ا  رتب ۀ  ( در 33/۲3ه ای کش اورزی     یعالیتپیشوا 

و بهداش ت و   ، تج اری، خ دماتی  زیرس اختی  کش اورزی، ص نعتی،    اعم از ها یعالیتهرۀ برای  تخصصی

 .  شودمشخ،  ها خوشهک از هری در یعالیتتررکز  میزان بررسی تاها  شهرستان ترامیدر  (درمان

 پژوهش های یافته

ه ای واق ع در آن در قال ب     شهرس تان ، الگوی یضایی استان ته ران و  یوق با توجه به نتایج تحلیل

اقلیدس ی می ان    ۀشهر قابل تعریف است. تبیین این الگو ب ر اس اس یاص ل    کالن در قلررو ای هخوش
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و قرارگی ری ش هر ته ران     (4و  ۲ طبق نتایج ج دول  های استان  ران با سایر شهرستانشهرستان ته

نیز بر اساس قرابت را های استان  شهرستانعنوان مرکز استان و پایتخت کشور در آن است. سایر  به

صورت ذی ل   هبخوشه پنج . این دکرتوان توصیف   محلی می ناحیه ۀخوش 6های اقتصادی در  یعالیت

 است. یفقابل توص

یک، شهرستان شریرانات  با دو بخش لواسانات و رودبار قصران( اس ت ک ه ش هرهای     ۀخوش

گیرد. طبق محاس بات،   یشم و میگون، شرشک و بخشی از شهر تهران را در بر می -لواسان، اوشان

 و خ دمات  (66/1۲(، تجاری  11/13  ی، صنعت(۲۲/۲1  های کشاورزی یعالیتشاخ، تخصصی 

را ب ه خ ود اختص اص داده اس ت.      چه ارم ه ای اول ت ا    رتب ه ن شهرستان به ترتیب در ای (38/1 

های طبیعی، بخش لواسانات دارای ارتفاع، شیب، آب و هوا و خاک حاص لخیز   خصوص ویژگی در

وهوای مطلوب و خاک حاص لخیز، ارتف اع و ش یب     رغم آب لیکن بخش رودبار قصران علی ؛است

شده در این شهرستان و قرارگیری آن در  محاسبهشاخ، تخصصی  مناسبی ندارد. با توجه به میزان

های کشاورزی، صنعت و خدمات  متناس ب ب ا    یعالیتهای تهران و مازندران،  استانمسیر ارتباطی 

 های مناسب این ناحیه تشخی، داده شده است. یعالیتعنوان  گردشگری( به

ست که با توجه به نت ایج حاص ل از تحلی ل    های پیشوا، دماوند و ییروزکوه ا شهرستاندو شامل خوشۀ 

 ب ر اس اس نت ایج ج دول      های اقتص ادی ب ا یک دیگر دارن د     یعالیتای، بیشترین قرابت را از لحاگ  خوشه

 تراکری تعریف شده که ای ن خوشۀ در یک  ،ای خوشه 4های مدنظر در حالت  شهرستانها،  خوشهعضویت 

 ب ه  ه ای کش اورزی    یعالیتبات، شاخ، تخصصی . طبق محاساست(رؤیت نیز قابل  6در شکل  موضوع

ها ب یش از   شهرستاندر این  (18/16و  ۲6/13، 81/۲1  و صنعتی( 31/41و  84/11، 33/۲3ترتیب با میزان 

وه وای مناس ب و خ اک     ض رن اینک ه ش هرهای ای ن مح دوده دارای ارتف اع و آب      ست؛ ها یعالیتسایر 

ه ای ای ن خوش ه،     شهرس تان یعالیت مناسب ب رای   ،براین. بناهستندهای کشاورزی  یعالیتحاصلخیز برای 

ه ای دماون د و ییروزک وه ب ه دلی ل       شهرس تان د. عالوه بر م وارد ی وق،   شو کشاورزی و صنعت تعیین می

های شرالی و شرقی کشور، دارای موقعی ت مناس بی ب رای     استانقرارگیری در مسیر ارتباطی استان تهران با 

 .  هستندهای تجاری مرتبط با گردشگری  یتمحصوالت کشاورزی و یعالارائۀ 

بخش  11گیرد. این خوشه شامل  های اسالمشهر، ری و ورامین را در بر می ، شهرستان8 ۀخوش
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های کشاورزی نیس تند. ب ر    که اراضی واقع در آن، دارای خاک مناسبی برای یعالیت استشهر  3و 

و  63/81و  13/86، 13/86ترتیب ب ا  در این سه شهرستان به  های صنعتی اساس محاسبات، یعالیت

به خ ود  در این خوشه  را شاخ، تخصصیحد باالترین میزان، 43/11و  46/14، 31/16با  تجاری

 که بیانگر یعالیت مناسب این ناحیه است. اند دادهاختصاص 

جررایی ایی از   ۀیاصلهای پاکدشت، قدس و بهارستان است که دارای  شامل شهرستان 4 ۀخوش

 ش هری  ه ای  ح وزه  طری ق  از ای منطق ه ۀ طبق چارچوب نظری رویکرد اص لی، توس ع  . ندیکدیگر

 ه ای  یعالی ت  گردد، می خوشه قالب در مناطق میان پیوند موجب  آنچه و ایجاد مجزا یا پیوسته مه به

اس ت. ش اخ، تخصص ی    ( یمص نوع  و طبیع ی  نظ ر  از  موج ود  ه ا  پتانس یل  و مرتبط  اقتصادی

، بیش از مقدار 13/81و  33/41، 11/41با  های واقع در این خوشه نهای صنعتی در شهرستا یعالیت

ها بوده و یعالیت تجاری نیز در جایگاه دوم قرار گریته است. شهرهای ای ن مح دوده    سایر یعالیت

ه ای کش اورزی    لیکن خاک مناسبی ب رای یعالی ت   است؛وهوای مناسب  آبدارای ارتفاع، شیب و 

مطالع ات  ب ا  ب این ناحیه، صنعتی و تجاری تش خی، داده ش ده ک ه    ندارند. بنابراین یعالیت مناس

 ۀتوس ع را بررس ی و در راس تای    8 ۀخوش  های مرتبط این خوشه با  توان غالب یعالیت تر می دقیق

 .دکرتهیه برای آن مدونی ۀ برنامجنوبی استان تهران  ۀناحی

شهرس تان   بخش ی از  اًکریم است که س ابق  های شهریار، مالرد و رباط شامل شهرستان 6 ۀخوش

و  1833ه ای   محترم وزیران در س ال ت وهی ۀمصوببر اساس  در تقسیرات کشوری بوده وشهریار 

گریت ه، ش اخ، تخصص ی     صورتطبق محاسبات  به سه شهرستان مجزا تبدیل شده است. 1836

 زان(می   36/18، 31/14، ۲1/14 با  و تجاری (یزانم 14/8۲، 13/84، 11/81 با  ای صنعتیه یعالیت

ضرن اینکه شهرهای این مح دوده دارای ارتف اع و   ست؛ ها ها بیش از سایر یعالیت در این شهرستان

یعالیت مناس ب   ،های کشاورزی هستند. بنابراین وهوای مناسب و خاک حاصلخیز برای یعالیت آب

یع ی  با توج ه ب ه قابلی ت طب    البته،. شود اول صنعتی و سپس تجاری تعیین می ۀدرجاین ناحیه، در 

 ۀتوس ع دستیابی به  برایعنوان یعالیت مناسب  بهتواند  های کشاورزی می اراضی این خوشه، یعالیت

 .شوداقتصادی پیشنهاد 
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 همگن یها شهرستان.  6 شکل

 شنهادهايو پ گيری نتيجه

ارتباط می ان   ۀنحوتحقیق حاضر با تأکید بر رویکردها و نظریات متأخر، به بررسی مفاهیم اصلی و 

خوش ه  و یریپ ذ رقابتای میان  یند چرخها، محصول یریامنطقه ۀتوسعپرداخت. طبق نتایج،  ها آن

ای متن اظر ب ا بهب ود     منطق ه  ۀتوس ع ، ۲1ش ده در ق رن    مطرح. بر اساس نظریات ستا یتییعال یها

گیری از منابع طبیعی، عوامل اجتراعی،  وضعیت اجتراعی و اقتصادی است و دستیابی به آن با بهره

پذیری  پیامد ناش ی   . از طریی رقابتاستپذیر  ها امکان اقتصادی و ایزایش کیفیت زیرساخت رونق

شدن اقتصاد( با تأکید بر ابعاد اجتراعی، اقتصادی و طبیعی سبب ایزایش رقاب ت در ب ازار    جهانیاز 

پ ذیری   اب ت گردد. لیکن رق میای  منطقه ۀتوسعکیفیت زندگی و نهایتاً دستیابی به  یالرللی، ارتقا بین

به تعاملی مناسب دست ی از خدمات و مشاغل مرتبط با هم ا زمانی قابل دستیابی است که مجروعه

 .  بینجامندهای یعالیتی  خوشهگیری  شکلیایته و به 
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س ازد، در قال ب    پژوهشگران را با مشکل مواج ه م ی   ،های یعالیتی آنچه در اجرای طرح خوشه

 منظ ور  ب ه  و (در قس رت مقدم ه    ش ده  مطرح االتؤس به خپاس در. االت تحقیق بیان شده استؤس

 ک رد یرو»ب ا   پ ورتر  الراس مدل بیترکپیشنهاد این تحقیق  ،مناسب الگویی به بهتر هرچه دستیابی

 نی ی تع در م ؤثر  عوام ل  و( راب رتس  و چو توسط شدهارائه  «خوشه بر یمبتن یمحل اقتصاد ۀتوسع

من اطق در خوش ه  » پ ورتر  ی ۀ نظراست. طبق  (نیوئالک و چو توسط شدهیمعری  یشهر یهاحوزه

 .  «شوندیاست که مویق م یایق و  یروابط عرود قیاز طرمرتبط  عیاز صنا ییها

ای ب ه بررس ی در ای ن زمین ه پرداخت ه و       یوق، اندیشرندان اقتصادی و منطقه ۀنظریبا توجه به 

لیتی م ؤثر دانس تند. تحقی ق    ه ای یع ا   های اقتصادی را بیش از سایر ابعاد در تعیین خوش ه  شاخ،

با مفاهیم اصلی پژوهش و « اقتصاد محلی مبتنی بر خوشه ۀتوسع»حاضر با توجه به ارتباط رویکرد 

ش ده در ای ن    مط رح های  نتایج مثبت آن در کشورهای مختلف، ابعاد اقتصادی را بر مبنای شاخ،

، با توجه به تعداد ایراد شاغل های یعالیتی در استان تهران . بر این اساس خوشهکردرویکرد بررسی 

ترتیب یعالیت غالب هر شهرس تان و   . بدینشدشهرستان ارزیابی  یعالیت در هر ۀعردهای  در گروه

 .  شدمشخ،  های یعالیتی(  خوشه های دارای یعالیت مشابه شهرستان

 هر ان  ،ییای  جررای -یمک ان  یه ا قلرروبا  یتییعال یهاخوشهدرخصوص برقراری ارتباط میان 

، عامل ارتباط میان ای ن دو  شدبیان  «ردهای مرتبط با مفاهیم اصلیکیرو یبررس»که در بخش  طور

پ ردازان   نظری ه های شهری نی ز توس ط    حوزههای شهری است. عوامل مؤثر در تعیین  حوزهمفهوم، 

در  ، وس ته یپ مه   ب ه  یش هر  یه ا  خوشهنظریات چو و الکوئین   ،نهایتدر مختلف بررسی گردید. 

ه ای ش هری    ح وزه ( ب رای تعری ف   مرزی برون یها خوشهو  ای یهناح -ای منطقهشهر،  کالن قلررو

 . شداستفاده 

ه ر ناحی ه    مع رف یعالی ت و عرلک رد غال ب     یع الیتی  ه ای  با توجه به مطالب ی وق، خوش ه  

 یناش ۀصریاست و به مزایای  غالب تییعالبر اساس  است. بنابراین پیوندهای ایقی که  شهرستان(

خواه د ش د. پیون دهای    منج ر   رق ابتی  توجه دارد، به ایج اد یض ای   شتریب دیتول جادیا و اکمتر از

، یضای رقابتی موجود را تقوی ت  استهای بالقوه و بالفعل نواحی  ویژگیعرودی نیز که بر اساس 

 .  کند   می
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ه ای اص لی و تعی ین من اطق مش ابه یع الیتی        خوش ه ریزان پس از تعریف  برنامه ،بدین ترتیب

 رنن د. د که ای ش هری مش خ،     حوزهگیری از تعریف  توانند شکل جرراییایی خوشه را با بهره یم

پ ذیر در   رقاب ت سنجی، مناطق  امکانگذاری و مطالعات  سرمایههای  اولویتبعد، با شناسایی  ۀمرحل

های یعالیتی ایجاد خواهد شد. تعیین مناطق هرگ ن س بب هرک اری می ان      خوشهای  شبکهراستای 

بندی مراکز سبب ایجاد رقابت میان نواحی مس تقر   رتبهموجود در خوشه  ارتباطات ایقی( و مراکز 

 در هر خوشه  ارتباطات عرودی( خواهد شد.

ای در اس تان   ناحیهتحقیق حاضر با استفاده از رویکردهای متأخر به الگویی جدید از تقسیرات 

ور که از نرودار درختی  در تحلیل ط تهران دست یایت که مرایر تقسیرات سیاسی آن است. هران

های استان تهران دارای عرلکرد و یعالیتی هراهن گ   شهرستانای( مشخ، است، بسیاری از  خوشه

 ۀیکپارچهراهنگ و  ۀتوسعتواند موجب  های مجزا، نری شهرستانها به  با یکدیگر بوده و تقسیم آن

اس تان ته ران اس ت. ته ران     در نی از  اصالحات مورد ۀ دهند نشان. دستاورد این پژوهش شودها  آن

 اس ت؛ ای  منطق ه  ۀتوس ع در ارتباط با  تر گرایانه جامعترین استان کشور، نیازمند نگاهی  عنوان مهم به

ها در هر ناحیه، به  های موجود و میزان تخص، و تررکز آن یعالیتنگاهی که با توجه به مشابهت 

 .  بینجامدای  منطقه ۀتوسعایجاد یضای رقابتی در راستای دستیابی به 

ریزی منسجم و هدیرند میسر خواه د   برنامهیضای رقابتی در صورت شناخت مناطق هرگن و 

 رامناطق تحت پوش ش   ۀیکپارچ ۀتوسعتحت نظارت مدیریتی واحد قرار گیرد تا امکان  بایدو  شد

ن را رگ  هدر اس تان ته ران، من اطق    ی وق  با بررس ی موض وع    بنابراین تحقیق حاضر. آوردیراهم 

های طبیع ی، اجتر اعی، اقتص ادی و کالب دی      ویژگیهای یعالیتی را با توجه به  اولویتشناسایی و 

 است.ه کردمعریی 

ش هر قاب ل    ک الن  در قلر رو ش هری   ۀص ورت خوش    بهچو و الکوئین  ۀنظریاستان تهران طبق 

دهد.  ر میهای مجاور را تحت تأثیر قرا شهرستان. تهران، شهرستان مرکزی است که تشخی، است

های استان بس یار زی اد اس ت. ای ن شهرس تان       شهرستانشهرستان تهران از سایر  ۀیاصلطبق نتایج، 

سیاس ی و خ دماتی متع دد، ج اذب      شهر تهران است که ب ه دلی ل وق وع مراک ز اداری     ۀبرگیرند در

 اخیر بوده است. در برخی موارد جرعیت مه اجر ب ه دالی ل متع دد     ۀده چهار جرعیت باالیی طی
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ازجرله قیرت باالی مسکن، در شهرهای اطراف ساکن شده که این امر منجر به گسترش ش هرهای  

ای در ایزایش جرعی ت ش هرهای    مالحظهشهر تهران نقش قابل  ،اطراف نیز گردیده است. بنابراین

 های جدید داشته است.  شهرکاستان و ایجاد شهرها و 

ت که نواحی و مراکز شهری استان ته ران دارای  آن اس ۀدهند نشانها نیز  بررسی سایر شهرستان

ری زی   برنام ه تواند ب ا   های هرگن است و میزان این ارتباط می ارتباط معناداری برای تشکیل خوشه

ب ه   یکدیگر یهرکار باتوانند  یمکه  یاساس مناطق ینبر اصورتی هدیرند ایزایش یابد. ه صحیح، ب

ه ا ص ورت    آن یمناس ب ب را   ری زی  و برنام ه  ش ده  مشخ، یابند،دست  یاقتصاد ۀتوسعرشد و 

 .گیرد یم
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ها  پذیری بنگاه رقابتهای مؤثر بر  مؤلفه(. بررسی 1831  اصانلو، بهاره و ؛ استیری، مهردادآقازاده، هاشم

 .83-63(، 8  1 های اقتصادی، پژوهش ۀیصلنامدر ایران، 

، هر دان  شهرس تان ( RDS  ایمنطق ه  وس عۀ ت راهب رد  الگ وی  ت دوین (. 1818پارسایی مقدم، حسنی  

 .، دانشگاه تربیت مدرس تهرانهنر و معراری ۀدانشکد ،کارشناسی ارشدۀ نام پایان

ای در من اطق ش هری    منطق ه پ ذیری   رقابت(. ارزیابی 1811  جعفری، شاهین و سیدمسعود ی،وپورصف

(، 4  41 ررایی ای انس انی،  ه ای ج  پژوهشای،  عرلکردی استان مازندران با استفاده از تحلیل خوشه

3۲1-313. 

گردش گری  خوش ۀ  (. شناسایی و تحلی ل  1811  رسولیرجام، و  حاجی محرد امینی، صرد؛ توالئی، سیرین

 .1-16(، 8  1 ای، منطقهریزی   یصلنامۀ برنامهپورتر،  ۀیایت بسطدر شهر شیراز با استفاده از مدل 

مک ان  بر تأکید با  مبلران صنعتی هایخوشه توسعۀ برای زیساتصریم الگوی رائۀا (.1811 امید  زاده، حسین
 .11 ،تهران طبیعی، دانشگاه منابع و کشاورزی دکتری، پردیسرسالۀ  ،(ایران مبلران هایخوشه یابی

 ۀتوس ع مثابه رویکردی ن وین در   های ب پذیری منطقه رقابت(. 1831  رانکاحردی، ی و داداشپور، ه اشم

 .61-31(، ۲۲  ۲8 ترویجی راهبرد یاس، یعلر ۀیصلنامای،  منطقه

س ند   ۀمنطق  بن دی کش ورهای    خوش ه (. 1811  علیدولتی،  و رحرانی شرسی، جعفر؛ آسایش، یاطره

ب ا   1111 -۲114ه ای   انداز براساس روند سری زمانی تولید ناخال، داخلی سرانه طی س ال  چشم

 .1-1۲(، ۲3  3 ای، منطقهریزی  برنامه ۀیصلنام،  ICAاستفاده از روش 

مرکز مطالع ات و تحقیق ات شهرس ازی و    (. 183۲  آن اطراف شهرهای و تهران شهری مجروعۀ طرح

 .یو شهرساز راه وزارت ،معراری ایران

 راهوزارت  ،مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معراری ای ران  (. 1831  جنوبی البرز کالبدی طرح

 .یو شهرساز

و  راهوزارت  ،رکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معراری ایرانم(. 1833  تهران استان آمایش طرح

 .یشهرساز

 .آذرخش: تهران، یارشد و دکتر یکارشناس ۀنامانیپا نیروش تدو (.1811علیرضا   ب،یعندل

 و یض ایی  ری زی برنام ه  کلی دی  مف اهیم  از تحلیل ی (. 1814زاده، غالمحسین   عبداله و خلیل ،کالنتری



 622 یریپذ رقابت بر ديتأکدر استان تهران با  یتيفعال یها خوشه قیاز طر یا منطقه ۀتوسع یالگو نييتب

 

 : یرهنگ صبا.، تهرانسرزمین آمایش

شهر بن اب ب ا    یها محلهمسکن در  تیوضع یابی. ارز(1816  محردعلی ،یجیخل و ابوالفضل ،ینیمشک

 .113-1۲1، (4  43 ،یانسان یایجررای  هایپژوهش ،ای خوشه لیاستفاده از تحل

 خوش ۀ  م دل  ب ر  تأکی د  ب ا  روس تایی،  مناطق در گردشگری توسعۀ یرایند تحلیل (.1811  یالل ی،وثوق

 .دانشگاه تهران، ایجررای ۀدانشکد دکتری، ۀرسال   گردشگری،
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