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 چکیده
 گذارانسیاستو  ریزانبرنامه وجهموردتگوناگون از نظر اقتصادی همواره  هایقابلیتبه دلیل وجود  شهریکالنمناطق 

اختار سبررسی وضعیت  ،روازاین. شودمیموتور توسعه کشورها شناخته  عنوانبه. این مناطق در ادبیات جهانی انددهبو
دی است، اقتصا یافتگیتوسعهزان که بازنمایی از اقتصاد این مناطق و بیانگر می شهریکالنفضایی نظام فعالیت مناطق 

ردی و وابط کارکسمت ر منطقه است که هر چه این ساختار فضایی بهبیانگر توسعه  ،دارد. نوع ساختار فضایی تضرور
هش در ت. روش پژویتی در منطقه اسبودن نظام فعال افزاهمو  مکمل بودنو  ایمنطقهدوسویه پیش برود، بیانگر توازن 

 الیتام فعیل نظاین تحقیق ترکیبی است. برای سنجش ساختار فضایی ابعاد مورفولوژیکی، کارکردی و جهت تحل
که  دهدمیان وهش نشاز نظریه جغرافیای اقتصادی جدید بهره گرفته شد. نتایج پژ تخصص گراییاقتصادی از منظر 

عد باز و  اردد ند مرکزیتچاز بعد مورفولوژیکی تک مرکزی است که گرایش به سمت  شهریکالنساختار فضایی منطقه 
ی دارد. ضایی کارکردش بسیار ضعیف به سمت ساختار ف، گرایمراکز ضعیف کارکردی گیریشکل به دلیل کارکردی
 دروندر تهران  و تمرکزگرایی گراییتنوع، تخصص گرایی هایشاخصکه  دهدمینشان  افزاییهم هایشاخصبررسی 
 کریمباطر، پاکدشت بالغ، ری،جوشامل کرج، سا شهریکالنمنطقه  هایشهرستاندارد اما این موضوع در سایر کاهشی 
ضایی ساختار فاما  است. افزاهم برای ایفای نقش هاشهرستانکه بیانگر اهمیت اقتصادی این  استشدهر تقویت و شهریا
 دارد. در شهریکالنمنطقه میان بازیگران  افزاهمجهت پشتیبانی از روابط  کمی هایقابلیت تهران شهریکالنمنطقه 

منطقه ایی ساختار فض موجب ناکارآمدی هافعالیتوازن فقدان یکپارچگی، انسجام کارکردی و توزیع نامتنهایت، 
 .استشدهاقتصادی  افزاییهمجهت  شهریکالن

 

 .اقتصادی افزاییهم، شهریکالنساختار فضایی، منطقه  واژگان کلیدی:

                                                           
 Email: j_tavakolinia@sbu.ac.ir . نویسنده مسئول 1
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 مقدمه

اقتصادی  هایفعالیتو مکان تمرکز انبوهی از  کنندمیلوکوموتیوهای اقتصادهای ملی عمل  مثابهبه شهریکالنمناطق 

ریز و سرنوآوری  هایظرفیت ناشی از تجمع و مقیاس، تمرکز نیروی انسانی، هایصرفههستند که به دلیل  ایبافتههمبه

؛ 16: 2003 سالت و همکاران، ؛15: 2002ن، هرسچل و نیوم) هستند ایفزایندهاقتصادی  رای بازده، دادانش

این مناطق دارای کارکردهایی . (3: 2013؛ سیلرز و همکاران،183: 20120؛ زیمیرمن و هینلت، 158: 2007کنیلینگ،

برای  اقتصادی هایگذاریسیاستمقیاسی برای  عنوانبه شدنتبدیلدر حال  ایبرجسته طوربه هستند و گوناگون

دیسم و گذار اقتصاد از فوردیسم به پسافوراز سوی دیگر  .(2325: 2014)هاریسون،  شوندمیسیاسی محسوب  هاینظام

و  ر در برابر بازار پایدارایکپارچگی عمودی، بازار ناپاید جایبهافقی  هایشبکه، پذیریرقابتمباحثی همچون  شدنمطرح

در راستای ایجاد محیطی رقابتی و حمایت از  را مناطقاین ( لزوم توجه ویژه به 1هم زایش) قدرت تولید شبکه

 .(49: 2006؛ استیمسون و همکاران،1998:12و استاگ، )جین استکرده جلب  ایمنطقهو توسعه  گذارانسرمایه

 که استگردیده ایمنطقهتوسعه اقتصاد  هایاستراتژیو  گذاریسیاستاقتصادی موجب تغییر در دگردیسی در تفکرات 

 بر تأکیدبا مزیت رقابتی  شدنمطرحو ( 1986) مباحث پورتر .داشت عرضه محور هایسیاستبر  تأکیددر ابتدا 

از  متأثرگردید که این دیدگاه  شهریکالن در سطح مناطق ویژهبه ریزیبرنامهمبنای ، تقاضامحور هایسیاست

: 1993،)پوتنام دگردی شدنایخوشهو  تخصص گراییپیدایش مفاهیم همچون موجب و  ماهیت و مکان تولید شدنجهانی

برد برای توسعه  -ی و رشد اقتصادی در قالب استراتژی برد برای پایدار هاپژوهش درنتیجه .(348: 1995 ؛ فوکایاما،249

، 2یاریهمی بیشتر، که مرتبط با یکپارچگ کردندمیبه مزیت همکارانه ارجاع پیدا  هااستراتژیاقتصادی ظهور یافت. این 

مباحث  روازاین .(89: 1996)هوهام،  ، دولت و اجتماع استوکارکسب بازیگران شامل میان افزاییهمو  3مشارکت

 –در شهر  (هابنگاه خانوار و )افراد، میان بازیگران گیریمکملکه اشاره به مفاهیمی همچون همکاری و  افزاییهم

و  هااستانو در مقیاس  (961: 2010، کاول ؛255: 2007، میجرز ؛771: 2005)میجرز،  چندمرکزیمناطق  ویژهبه منطقه

)کی و  اضافه گردید ایمنطقهبه ادبیات توسعه و توسعه در زمینه صنایع،  یژهوبهمختلف اقتصادی  هایبخششهرها میان 

: 2020؛ وانگ و مینگ، 445: 2019، و پورتو گومز دسدورفیل ؛1415: 2019همکاران،  وژنگ ؛ 1830: 2014همکاران، 

 - شهرتوسعهدر زمینه  توسعه اتحادیه اروپا هایسیاستاقتصادی ریشه در  افزاییهم. (84: 2021؛ چن و همکاران، 46

و روابط متقابل  چند مرکزیتیعبور کرده بودند و وارد  تک مرکزیو  مراتبیسلسلهداشت که از فرآیند  هاییمنطقه

بیرونی ناشی از  هایصرفهاز اقتصاد انباشت و  گیریبهرهدر چندین مناطق  افزاییهم شدنمطرحمنطق  .شدند ایشبکه

. دهدمیقرار  تحت تأثیراقتصاد مناطق شهری را  ،در قالب سه روش افزاییهم راکز است.شدن ارتباط میان م ایشبکه

)حجم بحرانی یا اثرات بیرونی( ترکیبی است  4اثرات اقتصادی مثبت ؛سوم ودوم؛ همکاری  گیریمکملاز طریق  ؛نخست

؛ 11: 2003، )هاهو و کرک افتدمیو همکاری در یک شبکه اتفاق  گیریمکملیعنی  شدهاشارهدو عامل  درنتیجهکه 

شناسایی  جهتارزیابی ساختار فضایی  کهگفت  توانمیبنابراین  .(2017؛ هانگ،953: 2010؛ کاول، 750: 2005میجرز،

 درستیبهپنهان یا  منابع شناسایی ،از آن ترمهمو  پذیررقابت ایمنطقهاد ایج برای ،شهریکالنلیت منطقه قاب

اقتصادی،  افزاییهمجهت ایجاد  همکارانه شهرها هایمزیتاز  گیریبهرهو  هت توسعه اقتصادیجمناطق،  5نشدهاستفاده

تهران از منظر  شهریکالنرزیابی ساختار فضایی منطقه ا ،قرارگرفته استآنچه تاکنون مورد غفلت  .ضروری است

                                                           
1 . Co-generation 

2 . Cooperation 

3 . Collaboration 

4 . Positive Externalities 

5 . Hidden or improperly used resources 
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گوناگونی همچون  هایچالشبا  وسعهتدرحال شهریکالنتهران همانند سایر مناطق  شهریکالنمنطقه است.  افزاییهم

این در حالی است.  روروبهانسجام کارکردی و توزیع نامتوازن نظام فعالیت و سکونت نبود ، فقدان یکپارچگی، توازن عدم

هدایت توسعه ملی ی در بیشتر آفرینینقش تواندمیگوناگون اقتصادی  هایباقابلیتتهران  شهریکالنمنطقه  که است

به اقتصاد فضا  توجهبی)رانتی( و  از شرایط اقتصادی متأثرو  ایمنطقهدر زمینه توسعه  گذاریسیاستاما روند  .ایفا نماید

فراوان،  هایقابلیتتمامی  باوجودکه این منطقه  استگردیدهتوسعه، موجب  هایبرنامهو  هاگذاریسیاستدر زمینه 

در  شهریکالن. تمرکز منابع و نیروهای اقتصادی برای منطقه باشدنداشته  هاقابلیتعملکرد مطلوبی در مقایسه با این 

)اسکان غیررسمی،  اجتماعی و اقتصادی ،)آلودگی محیطی( زیستیمحیطکنار مزایای اقتصادی، پیامدهای گوناگونی 

تاب فضایی که باز داشته باشد( به همراه ضریب جینی، تضاد طبقاتی و افزایش زندگی مسکن و خانوار هایهزینهافزایش 

 ،شاهد هستیماقتصادی  هایفعالیت یابیمکان و اقتصادی در زمینه رانت اطالعاتیفضاهای رانتی و  گیریشکلدر  آن را

کارایی خود را  وجود رانت عمالً به دلیلکیلومتری استقرار صنایع نیز  120همچون شعاع  هایسیاستاعمال  کهطوریبه

مکانی با تهران تبدیل به  استشدهاقتصادی موجب  افزاییهم هایقابلیتبه  توجهعدم . از سوی دیگر داده استازدست

توجه به اقتصاد  ،گردد تررنگکممکان پویا برای تولید  گیریشکلگردد و نقش عوامل اقتصادی در تمرکز باالی صنایع 

اقتصادی هویدا  هایبنگاهضایی قرار گیرد که نمود بارز آن در پراکنش ف توجهیکممورد  ریزیبرنامهفضا در نظام 

یاس و انباشت در سطح پایین است و ناشی از مق هایصرفهاقتصادی اما  هایبنگاهتمرکز باالی  باوجود. استشده

 هاریزیبرنامهافزون بر آن، بسیاری از در سطح بسیار پایینی قرار دارد.  ای شدنشبکهناشی از  هایصرفهاز  گیریبهره

که ریشه در  افزاهمتوسعه  ویژهبهتوسعه  هایسیاستتهران بدون توجه به  شهریکالنمنطقه  ادیتوسعه اقتصبرای 

و منابع  هاپتانسیلکه بسیاری از  گرددمی. این امر موجب شودمی گرفتهمناطق دارد،  زایدرونتوسعه  هاینظریه

منطقه در گام نخست به  گاههیچمکن است قرار گیرد و م توجهیبیبرای توسعه مورد  ،منطقه نخوردهدستاقتصادی 

سنگ بنای یکپارچگی اقتصادی و اجتماعی در قالب مداخالت هماهنگ مکانی نرسد. از  عنوانبهیکپارچگی سیاسی 

و  هاآنتجمع یا پراکندگی  گیریشکل هایزمینهعوامل و  نظام فعالیت و سکونتسوی دیگر تبیین نحوه چیدمان فضایی 

 شهریکالندرونی و بیرونی در قالب خوشه و شبکه درک درستی از نظام فعالیت اقتصادی منطقه  شناسایی پیوندهای

تک از با حرکت  شهریکالنبنابراین ساختار فضایی مناطق  نمایدمیبهینه فراهم  هایگذاریسیاستتهران برای 

جریان رقابتی در سطح ملی و را در  شهریکالنمنطقه  تواندمیکارکردی،  چند مرکزیتو حرکت به سمت  مرکزی

به هر در واقع  .ی در اقتصاد منطقه گرددیقلمرو پذیریرقابتو  تخصص گرایی، وریبهرهو سپس موجب  قرار دهد فراملی

به ، پیش برودآن  شهرهایمیان  کنشبرهمو گسترش روابط متقابل ناشی از  کارکردیمیزان ساختار فضایی به سمت 

تدوین نیازمند  . بنابراینشهرها باشداقتصادی میان  افزاییهم هایزمینه کنندهفراهمان و بپشتی توانمیهمان میزان 

. هستیمبر روابط عمودی و افقی  تأکیدبا  ایشبکهبه الگوی  و سلسله مراتبی گذار روابط عمودیتوسعه با  هایبرنامه

اقتصادی  افزاییهمآن از منظر  هایقابلیتتای در راسارزیابی تغییرات ساختار فضایی به دنبال  پژوهش حاضر روازاین

 پرسش کلیدی این پژوهش به شرح ذیل است: است.

 ه است؟اقتصادی چگون افزاییهمتهران از منظر  شهریکالنوضعیت ساختار فضایی منطقه 

 

 مبانی نظری

روابط سلسله مراتبی و  گیریشکلبیانگر تسلط مکان مرکزی و  ،ختار و سازمان فضاییمطالعه ادبیات نظری در زمینه سا

هیرشمن، ؛ 38؛ 1954پرو، ؛ 657 :1944؛ لوش، 1933)کریستالر،  بود ایمنطقهبیات توسعه ددر ا هادههاندازه مبنا برای 
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و سازمان تحولی در مطالعات ساختار  (1986)فریدمن، پیرامون-دیدگاه مرکز شدنمطرحبا گذر زمان و  (.142: 1985

 شدنجهانیدر شبکه در عصر  و شهرها هاجریانفت و به دنبال مباحثی همچون فضای فضایی شهرها صورت گر

 ،ایخوشهو  ایشبکه روابط ارتباطی و ریزیبرنامهمفاهیم همچون  شدنمطرحو  از یکسو( 89 -59: 1991)ساسن، 

 یمناطق شهر، یتچند مرکزمی همچون یمفاه شدنمطرحتحولی در ادبیات نظری صورت گرفت که در نهایت منجر به 

-112: 2009فیوجیتا و تیزز،  ؛598: 2002وان  ؛325: 1995بتن،  ؛1062: 1993کاگمانی، ) گردید افزاییهمو  یکارکرد

: 2013)هاکن، فضایی ییاو هم افز (167-145: 2011)کاستلز،  هاجریانبراساس تئوری  (790-778؛2005میجرز، ؛ 115

جریان نیروی کار، تکنولوژی، سرمایه و اطالعات( ) شهرها، متشکل از روابط میان ایمنطقهساختار اقتصادی انباشت  (23

برای تخصیص منطقی منابع  شهریبینبه روابط  ،وابسته افزاهمتوسعه  روازاین .(427: 2014واتسون و همکارن، ) است

یک استراتژی جهت  عنوانبهی تصاداق افزایهمتوسعه . دارد تأکیدعوامل تولید  ایمنطقه ایشبکهو تسریع جریان 

: 2002)وانگ و مینگ، استگردیدهو دستیابی به توسعه پایدار مطرح  ایمنطقه توازن عدم هایچالشپاسخگویی به 

: 2005)لی، شده استمطرحاقتصادی منطقه  هایزیرسیستم  2و ادغام و یکپارچگی 1فرایند برهمکنش عنوانبهو  (.1234

برخی از  روازاین. گرددمیدر ساختار فضایی هویدا  ،که بازنمایی آن(، 1615: 2014و لیو، ؛ لی38: 2013هاکین،  ؛53

قابلیت  نیز دارای بر روابط عمودی تأکیدو  3انباشت شهری وجودبه دلیل  مراتبیسلسلهساختار معتقدند که  پژوهشگران

که  ایشبکهساختار فضایی مبتنی بر روابط ان، گروهی از محققدر مقابل و  (43: 1997)مارشال،  استاقتصادی  افزاییهم

و  و افقی روابط عمودی) افزاییهم هایباقابلیتساختار فضایی  عنوانبهرا  است چند مرکزیت گیریشکلمقدمه آن 

 ؛321: 1995؛ بتن، 1060: 1993)کاماگنی و سالن،  کنندمی( مطرح شدن ایشبکهناشی از  بیرونی هایصرفه

 تواندمی افزاییهمبنابراین  (.53: 2011نیل، ؛2805 ،2010 همکارانتیلور و ؛ 255: ،2007میجرز، ؛1932: 2000کاپلو،

یا ترکیب دو یا چند بخش است که نقش مهمی در  کنشبرهم تأثیر افزاییهم .رخ دهد و شبکه از صرفه انباشت متأثر

، مزیت شوندمیزمانی دو کارکرد در هم ترکیب  و بدین معنی است که کندمیایفا  ایمنطقه هایشبکهرفتار پویایی 

و یا  کنشبرهمبه پیوند یا  افزاییهمدر واقع . خواهند آورد به دست کنندمیبیشتری را نسبت به زمانی که تنها عمل 

 ه دستب گیریمکملاز طریق همکاری و  افزاییهم .(377: 2013،وانیبرودر و ) یا چند بازیگر اشاره دارد دواثرات متقابل 

. باشدمیالزم برای جبران وابستگی متقابل  ایشبکهبرای ایجاد همبستگی  هاکنشبرهمو نیازمند سطح باالیی از  آیدمی

و  (502-498: 2018،مارکز و همکاران) (ایمنطقهبر توازن  تأکید) ایمنطقهبا توسعه هماهنگ  تواندمی افزاییهم

 تواننمیهر تعاملی را  بنابراین. مختلف، متفاوت باشد هایسیستم افزاییهمو  )یکپارچگی بازار( کپارچگی اقتصادیی

و  ویل) کرد بندیدستهرا از ضعیف تا قوی  افزاییهم توانمیمطلق در نظر گرفت و برای درک بهتر آن  افزاییهم

تحلیل  به دنبالیم که نیازمند بررسی نظریاتی هست افزاییهمجهت تحلیل مکانیسم  روازاین .(198: 2019،همکاران

از  گیریبهرهمند نیاز افزاهم بررسی ساختار فضایی به عبارتی .انباشت و شبکه هستند هایصرفهاقتصاد فضا از منظر 

 مطرح کردنبا  تعادل پایهبا رویکرد  جغرافیای اقتصادی جدید. پردازندمینظریاتی است که به تحلیل اقتصاد فضا 

نسبت به مقیاس، ینده او بازده فز، تحرک عوامل تولید ونقلحملر رقابت انحصاری، هزینه ازکلیدی، ساختار با چهارعنصر

و  کامپین ؛145-140: 2004، و کروگمن تایفوج ؛16-10: 1998کروگمن، ) ایجاد کرد اقتصاد فضا هاینظریهتحولی در 

در  ییکارآ بیترک ،یتعادل عموم طیرادر شدارد،  تأکیدبر آن  جدید یاقتصاد یایآنچه جغراف (.23: 2015، راتاجچاک

 یرویدو ن دیو تشد جادیمنجر به ا که گریکدیبا  ونقلحمل نهیکار و هز یروین جاییجابهاز اندازه شهر،  یناش دیتول

                                                           
1 . Interaction 

2 . Integration 

3 . Urban-agglomeration structure 
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از مرکز  زیو گر طرفازیک( بیرونی هایصرفهپیوندها، نیروی کار متراکم، سرریز دانش و  -اندازه بازار) مرکزگرا ،متضاد

 طرف دیگر از( ناشی از مقیاس عدم صرفهازدحام و  ،وآمدرفتو زمین، اجاره زمین/  منابع طبیعی -غیر متحرکمل عوا)

؛ مک 1296: 2006)تابوچی و تیزز، اندبودهموثر در نواحی به شکل متمرکز یا پراکنده  هافعالیت ییفضا عیتوز ، که براست

و تحرک عوامل  ونقلحملینده نسبت به مقیاس، هزینه ال بازده فزسه عام کنشبرهم روازاین (.210-178 -2013،کین

: 2004)کارل و همکاران،  خواهد شد سپس همگرایی، یکپارچگی در نیروهای اقتصادی به سمت واگراییموجب ، تولید

فرآیند  وانعنبه ایمنطقهدو محور کلیدی شامل تمرکز در تبیین ساختار فضایی منطقه در بنابراین این نظریه  (.75-78

از این  (.86: 2008)کرگمن، پرداخته است ونقلحملشکل میان تمرکز جغرافیایی و هزینه   U2و رابطه  1خود تقویتی

 افزاییهمعامل اصلی در ایجاد  عنوانبه 3، مطابقت و یادگیریگذاریاشتراکاز طریق  مکانیهممنظر عامل مجاورت و 

 تخصص گرایی. به عبارتی در این زمینه دو دیدگاه وجود دارد، دیدگاهی که شودمیشناخته ، 4بیرونی هایصرفهبه دلیل 

و ارتقای سرعت نوآوری،  پذیریرقابتباالتر، افزایش  وریبهرهایجاد  به دلیلاقتصادی را  هایفعالیتناشی از تمرکز 

که این  ی یک سکه هستندو تخصص دو روصنعتی تمرکز که  کندمیبیان و  داندمی افزاییهمعامل مهم در ایجاد 

( 1969) جیکوبزگاه ددیمقابل  که در ( است1990) پورتر، (1920) مارشال ،رومر -ارو -مارشال هایدیدگاهموضوع برآیند 

 کندمی، با اهمیت تلقی نوآوریبرای  هازمینهایجاد  به دلیلاقتصادی  افزاییهمرا عامل مهم در  گراییتنوعقرار دارد که 

برآیند  عنوانبهوری و خالقیت آجاد نومرتبط را عامل مهم در ای گراییتنوعی جغرافیای اقتصادی تکاملی، و دیدگاه نظر

بوسچما و  ؛23: 2010بوسچما و مارتین، ؛594: 2004؛ وان، 39: 2006ایگینگیر و همکاران، ) کندمیمطرح  افزاییهم

در زمینه نوآوری و خالقیت به دیدگاه  هادیدگاه ترینمهمیکی از  (.4: 2019؛ هاسینک و گونگ،221: 2018فرینکین، 

نظریه  هادیدگاهاز این  متأثرقرار داد.  تحت تأثیراشاره دارد که جغرافیای اقتصادی تکاملی را  شومپیتر و نئو شومپیترها

 جغرافیا با مخالفت با نظریه مرگاو می همچون سرمایه خالق و تخریب خالق شکل گرفت. یریچارد فلوریدا با مفاه

بر  تأکیدمطرح کرد. فلوریدا با  ایمنطقهمنبع نوآوری و رشد  عنوانبهخالق و ذهن انسان را انسان  فاصله()

نوع جدیدی از منطقه را با عنوان مناطق یادگیری که  بنیاندانشاقتصادی  هایبنگاهسته برای جذب یشا هایزیرساخت

 گهداشت نیرویرا معرفی کرد. نظریه وی توانایی منطقه در جذب و ن استجریان دانش، ایده و یادگیری  کنندهتسهیل

، دانستجذب بنگاه  هایسیاسترا نباید رد  ایمنطقهتوسعه . داندمی ایمنطقهعامل اصلی در توسعه را خالق و مستعدها 

رکزی فراخالق و م هایهستهبر  تأکیدبلکه باید به دنبال ایجاد شرایطی برای خالقیت، نوآوری و کارآفرینی با 

کشورهای  شهریکالنمطالعات روند تحول سازمان فضایی در مناطق  (.15: 2003)فلوریدا،بود خالق  مندانحرفه

صرف به  تأکیدجغرافیای اقتصادی جدید با  هایمدلگروهی از پژوهشگران را به این باور رساند که  ،یافتهتوسعه

و  کیپارتر؛ 2004،و کهلهاز سریگال) کارآمد استنا یافتهتوسعهطق انباشت در تبیین ساختار فضایی منا هایصرفه

از  ایشبکهشهرها و گسترش آن به  در مرز صرفهانباشت و محدود نبودن این  هایصرفه با توجه به اما .(2009،همکاران

)کاماگنی و  نمایدمیفضایی شهرها گوشزد  مختلف را برای ارزیابی ساختار هایروشترکیبی از  کارگیریبه لزوم ،شهرها

شهری ناشی از مثبت  هایصرفهبرخی پژوهشگران به  (.185 :2017؛ میجرز و همکاران، 1045-1042: 2015کاپلو،

سایه  عنوانبهبه جنبه منفی آن یعنی ایجاد رقابت که در ادبیات جغرافیای اقتصادی باید اما  ،تأکیددارندادغام در شبکه 

وجود رقابت،  رغمعلینشان داد  (2015) طالعات برگر و همکارانهرچند م .وجه داشتت نیز شودمیشناخته  5انباشت

                                                           
1 . Self-reinforcing process 

2 . U-shape relationship 

3 . Sharing, matching and learning. 

4 . Externalities 

5 . Agglomeration shadow 
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 مطرح است 1که در قالب اندازه شهری تبعی یا وابسته انباشت برای شهرهای کوچک بیشتر استاز  مندیبهرهمزایای 

 تک مرکزی راتبی که عمدتاًهم در روابط سلسله م افزاییهمکه  دهدمیمطالعات نشان  (.36: 2015)برگر و همکاران،

 را چندمرکزی هایمنطقه -شهر  و پار؛ فالودیاما  .افتدمیاست اتفاق  چندمرکزیکه  ایشبکهاست و هم در روابط 

آن  ذکرقابلنکته اما  (.162: 2004فالودی،؛ 260: 2005؛ پار، 238: 2004)پار، دانندمی تررقابتی تک مرکزینسبت به 

این امر نیاز است که به  محقق شدنبه معنی رقابت بیشتر نیست برای  ه چند مرکز دارد لزوماًک ایمنطقهاست که هر 

 کنشبرهمو  تخصصی شدندو جنبه  بر تأکیدبا بنابراین بعد کارکردی شهرها  یک شبکه شهری یکپارچه تبدیل گردد.

تخصصی ی میان شهرها و مناطق منجر به رقابت اقتصاد .مطرح است افزاهممعیاری برای ساختار فضایی  عنوانبهمراکز 

 دارد. نتیجه این فرآیند وابستگی شهرها به یکدیگر است به دنبالرا  مکمل گراییو تخصصی شدن  شودمی شدن

 تنوع به وجود آورندمبرای پیدایش اقتصاد  آلیایدهزمینه  توانندمیبنابراین مناطق چندمرکزی  (.17: 2004)نوردرگیو،

شهرها که  یآنجای ،داللت دارد ایمنطقهمیان مراکز  کنشبرهمبه  جنبه کارکردی(. 2130: 2004،نجروزنتال و استر)

مشخصه این  .ی و اطالعاتی با هم ارتباط دارندجمعیتی و تجارت هایجریانو  هازیرساختفیزیکی و از طریق  طوربه

 تک مرکزیاطق چندمرکزی در مقایسه با مناطق در من هاکنشبرهمو ارتباطات تراکم باالی ارتباطات و  هاکنشبرهم

در قالب مراکز و  هاآنمیان  هایوابستگیاست. زیرا در یک نظام شهری چندمرکزی، شهرهای کوچک و میانی و 

 هایمحدودیتدر مناطق چندمرکزی باید با  هاجریانفزون بر این ا(. 357: 1999)سی یی سی، است مشاهدهقابلپیوندها 

در این مناطق است یعنی در این مناطق مرکز  هاجریانو نتیجه آن تقارن نسبی  گرددکمتری مشخص  مراتبیسلسله

کلوسترمن و ) دوسویه است هاجریانو  هاوابستگیرا از دیگر مراکز جذب کند وجود ندارد و  هاجریانمسلطی که 

 .کندمیکه در ساختار فضایی نمود پیدا  گیردمیشکل  افزاهم یاز این شرایط روابط متأثر (.719: 2001،المبرگتس

 .اندداشته تأکید هاجنبهبه یکی از  عمدتاً اندپرداختهدر میان شهرها  افزاییهمارزیابی میزان که در زمینه  هایپژوهش
 

 افزاهمارزیابی ساختار فضایی  هایشاخص. 1 شماره جدول

 چند مرکزیت 
 مورفولوژیکی

 چند مرکزیت
 کارکردی

 کنشبرهم
 فضایی

جریان و 
 پیوند

صرفه 
و  انباشت
 خوشه

صرفه 
 شبکه

تخصصی 
 مراکز شدن

 گراییتنوع

 - * * * * * - - (1993) سالنکاماگنی و 

 - - * - * * - - (1995) بتن

 - - * - * * - - (1998) کامنکاپینری و 

 * * - - * * * - (2000) کاپللو

 * * * * - - - - (2004) کویگلیجوهانسون و 

 * * - * - - - - (2004) واندر

، 2010، 2007 ) میجرز
2017) 

* * * * * * *  

 * * * * * * * - (2010کاول )

 - - * - * * * - (2015کاماگنی و کاپلو )

 همکارانبرگر و 
(2010،2015) 

* - * - * * * - 

 * * - * - - - - (2008 و 1995) کروگمن

 - - * - * * - - (2020) منگوانگ و 

 - - * * * * - - (2014، 2005) همکارانلی و 

 - - - * - - - * (2018) همکارانبوسوو و 

 * * - * - - - - (2010) شانیزکه

 - - * - * * * * (2010) لیمتاناکول

                                                           
1 . Borrowing size 
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 - - - * * * - - (2019) همکارانلی و 

 - * - * * * - - (2020) همکارانژنگ و 

 - - * * * * * - (2020) همکارانوانگ و 

 - * * * * * - - (2021) همکارانچن و 

 

 روش پژوهش

  2انتزاعی و انضمامی موضوعنگاه به  ،شناسیهستیانتقادی است. در این  گراییعقلپژوهش مبتنی بر  1شناسیهستی

طح واقع در این در س .پردازدمی 5شدهمشاهده، تجربی و  4، بالفعل و رویداده 3واقعبه واکاوی مسئله در سه سطح است و 

. در سطح بالفعل و رویداده به پردازدمی شهریکالنی در ایجاد ساختار فضایی منطقه پژوهش به نیروهای علّ

 .گیردمیو نیروها مورد ارزیابی قرار  هاجریاننمود فضایی  بر ساختار فضایی و در سطح تجربی تأثیرگذار هایمکانیزم

پژوهش  شناسیروشاست.  پس کاویربه با رویکرد استقرایی، قیاسی و پژوهش براساس عقل و تج 6شناسیمعرفت

 است.کیفی(  -کمی) آمیخته

 

 
 پژوهش شناسیروشو  شناسیمعرفت، شناسیهستی. 1 شماره شکل

 

در بخش کیفی با استفاده از نظریه جغرافیای  .شده استگرفتهکمی بهره  هایروشجهت سنجش ساختار فضایی از 

 ،جریان کاال شهریکالنجهت تعیین محدوده منطقه . استشدهه تحلیل محتوا ساختار فضایی پرداخته اقتصادی جدید ب

مورد ارزیابی قرار گرفت که مشخص گردید  جوارهم هایاستاناستان تهران با سایر  ساالنه و تولید سفر روزانه میان،

شامل  موردمطالعهمحدوده  عنوانبه شهریکالننطقه م روازاینمیان استان البرز و تهران وجود دارد. بیشترین روابط 

شده استفاده 8و آنتروپی 7زیپف اندازه – جهت سنجش ساختار فضایی موفولوژیکی از توزیع رتبهاستان البرز و تهران است. 

و هرچه به سمت صفر  تک مرکزیبه سمت عدد یک میل کند بیانگر  a اندازه زیپف هرچقدر مقدار –در رتبه . است

. هرچه میزان ضریب آنتروپی به یک باشدمیدر ضریب آنتروپی روند برعکس است.  چند مرکزیتزدیک شود بیانگر ن

سنجش ساختار فضایی  برای. دهدمیرا نشان  تک مرکزینزدیک شدن به عدد صفر  و چندمرکزیباشد بیانگر  ترنزدیک

 صورتبهسواری و اتوبوس  98سال  هایدادهاس براس ،شهریکالنجریان سفر میان شهرهای منطقه  ٔ داده کارکردی

ضریب آنتروپی مقداری بین صفر و  .شده استاستفاده )ساختار( برای تحلیل شبکه EI نماگراز  روزانه استخراج گردید.

                                                           
1 . Ontology 

2 . Abstract - Concrete 

3 . Real 

4 . Actual 

5 . Emperical 

6 . Epistemology 

7 . Zipf 

8 . Entropy 
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فرض ارزش صفر به این معناست که همه  طوربه سنجدمیمیان شهرها را  کنشبرهمو چگونگی توزیع  استیک 

 برای Dii. از نماگر نظام چندمرکزی کامل است دهندهنشانارزش یک  کهدرحالی شودمیمرکز منتهی  به یک هاجریان

مراکز دیگر را با توجه به  هایجریانچه میزان یک شهر  دهدمینشان که  شده استاستفاده( 1گرهیتقدرت ) نشان دادن

یک گره بر شبکه  که آیا دهدمیشاخص نشان این  دیگرعبارتبه. کندمیمیزان جذابیت منطقه به سمت خود جذب 

است. مقدار  iاز گره  تولیدشدهتعداد سفرهای  Oiقارن در شبکه است. برای سنجش ت NSIiنماگر  مسلط است یا خیر.

خالص است. یک شبکه زمانی که هر گره در شبکه دارای مقدار تقارن  هایجریانصفر به معنای تقارن کامل گره از نظر 

خواهد  -1تقارن آن مقدار نیست. اگر یک شهر تنها دارای سفرهای خروجی باشد  مراتبیسلسلهرای ساختار صفر است دا

برای ارزیابی پیوند و جریان از  خواهد بود. 1تقارن آن مقدار بود و اگر یک شهر تنها دارای سفرهای ورودی باشد 

صورت  Gephi افزارنرمبا  هاداده ایشبکهشد. تحلیل  استفاده 95 تا 85دوره  دوطی  ،اهحجم کاال میان شهر هایداده

ضریب جینی  بر شاخص تأکیداز دیدگاه نظری جغرافیایی اقتصادی با  مراکز تخصصی شدنجهت میزان  گرفته است.

 هایکارگاهاشتغال براساس  هاداده .شد انجام در ساختار تولید گراییتنوع، تمرکز جغرافیایی و ایمنطقه تخصصی شدن

صنعت، معدن و تجارت  وزارتآمار و  از مرکز کارگاه صنعتیهزار  هفدهدر قالب حدود  2آیسیککد  28به تفکیک نعتی ص

میزان . اندقرارگرفتهمالک ارزیابی  هاشهرستاندر سطح شهر،  هادادهگردید. به دلیل فقدان  یابیمکانو سپس  آوریجمع

در نهایت برای فضایی مورد ارزیابی قرار گرفت.  خودهمبستگیاساس تولیدی بر هایبنگاه تجمعی بودنپراکندگی یا 

 R افزارنرمصنعتی از تکنیک تحلیل تناظر با استفاده از  هایفعالیت گیریمکملو  افزاییهمسنجش میزان قابلیت 

 .بوده استکد ایسیک دو رقمی  28اشتغال به تفکیک  تکنیک تناظر براساس هایداده. و تحلیل گردید نویسیبرنامه
 

 هم افزایی اقتصادی هایقابلیت ساختار فضای جهت نماگرهای سنجش .2 شماره جدول

 ضریب تغییرات آنتروپی )توزیع یول( رتبه اندازه زیپف هاشاخص

 مورفولوژیکی

 -           

 a =  

Xجمعیت شهر : Aعدد ثابت : 

yرتبه شهر : a پارتو: توان 

 
lz : نسبت شهرi به کل جمعیت شهرهای منطقه 

Lتعداد کل شهرها : 

= CV 

 

Sانحراف معیار : 

 میانگین

 تقارن قدرت شبکه کارکردی

 فضایی کنشبرهم
 

Zi : سفرهای به کل هاگرهنسبت سفر 
 منطقه

 Lتعداد کل شهرها : 

= Dii 

 
Ii :به  واردشده یجمع سفرهاi گریاز همه مراکز د 
Ij :ورودی به هایجریان j از همه مراکز دیگر 
J تعداد کل شهرها 

=NSIi 

 
Oi :از گره  تولیدشده یتعداد سفرهاi 
Ii تعداد سفرهای ورودی به گره :i 

 ان و پیوندیجر

 مرکزیت

 هاب بینیانبی بیرونی درونی

= DC 

 

 گره با باالترین درج 
iیک گره : N هاگره: کل 
 

 
gjk :فاصله بین گره  ترینکوتاهk  وj 

Gjk(i) :فاصله بین گره  ترینکوتاهk  وj  که ازi  عبور خواهد
 کرد

 
d فاصله گره :i  وj 

 ضریب جینی
 تخصصی شدن

 ایمنطقه

 =                    n = تعداد صنایع 

 در اشتغال کل i: سهماشتغال در صنعت  jدر کل اشتغال  iدر صنعت سهم اشتغال  :

 در حالت نزولی بندیرتبهدر در کل اشتغال  iموقعیت صنعت   

= HI ایمنطقهتنوع      =      =        

                                                           
1 . Nodality 

2 . ISIC 
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 تمامی مناطق برتقسیم هابخشاشتغال همه  برتقسیم iر صنعت د: سهماشتغال  jدر منطقه  i یهابخشبر همه اشتغال  iسهم اشتغال در بخش  :

تمرکزگرایی 
 ایمنطقه

=  

 است. به اشتغال کل منطقه iنسبت اشتغال صنعت  ،j منطقهبه اشتغال  iت عنسبت اشتغال صن 

23: 2019بنوی، ؛؛80-75: 2017، گرانیکوپچوزکا و د؛ 42-18: 2010ی،بورگاالس ؛189 :2009،و همکاران متاناکولیل ؛153: 2001منبع: اندرسون و بوگارت،  

 

 شهریکالن اطقشهر است. جمعیت من 17شهر و استان البرز با  43تهران شامل استان تهران با  شهریکالنمنطقه 

، شودمیقلب تپنده اقتصادی کشور شناخته  عنوانبهو  داده استمعیت کل کشور را تشکیل درصد از ج 20حدود 

در  .بوده است چهارمیکه همواره بیش از تو دهه گذشاز تولید ناخالص داخلی طی د شهریکالنسهم منطقه  کهطوریبه

ارزش  .بوده استدرصد  26 در همین سال کل کشور افزودهارزشاز  این مناطق درصد و سهم 27این مقدار  98سال 

 هزار بنگاه 17حدود منطقه و در این درصد  17/23 نسبت به کشور شهریکالندر منطقه  صنعتی هایکارگاهتولید 

-150-116-64: 1399ر، ماآبا کشور، مرکز  هااستان ایمقایسه)گزارش  مشغول فعالیت هستندچک و بزرگ کو تولیدی

484.) 

 

 
 تهران شهریکالن. منطقه 2 شماره شکل

 

 هایافتهبحث و 

 ساختار فضایی مورفولوژیکی

بیانگر آن است که اندازه فاصله  1375در سال  اندازه –فولوژیکی براساس قانون رتبه رمواز منظر ارزیابی ساختار فضایی 

در بیش از یک است.  aو مقدار  برابر است 7شهر دوم که کرج است حدود شهر نسبت به  ترینبزرگ عنوانبهتهران 
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یک  همچنان برای تمامی شهرها بیش از a برابر است اما میزان 63/5نسبت اندازه شهر نخست به شهر دومی  85سال 

نسبت اندازه شهر اول  1395در سال مورفولوژیکی تک مرکزی است.  شهریکالنمنطقه  اییساختار فض روازاین .است

که از نظر این شاخص هنوز ساختار فضایی  رسیده است 44/4و این میزان به عدد  یافته استکاهشبه دوم تا حدودی 

مقدار  با 1375در سال ی ضریب آنتروپوجود دارد.  چندمرکزیاز گرایش به سمت مورفولوژیکی تک مرکزی و شواهد 

و در  گرایش به سمت توازن دارداین میزان در ده سال بعد  دهدمیتک مرکزی بودن ساختار فضایی را نشان ، 350/0

 شهریکالنمنطقه هرچند براساس این شاخص کماکان ساختار فضایی  .رسیده است 544/0میزان ضریب به  1395سال 

است  ضریب تغییراتشاخص برای سنجش دارد. آخرین  چند مرکزیتبه سمت از گرایش تک مرکزی است اما شواهدی 

اما با مقدار مطلوب فاصله  دهدمیرا نشان  چندمرکزیکه گرایش به  رسیده است 5/3به سمت  86/3که میزان آن 

 زیادی دارد.
 

 تهران شهریکالنسنجش ساختار فضایی مورفولوژیکی منطقه  .3 شماره جدول

 1375 1385 1390 1395 

 a 28/1 18/1 16/1 15/1متوسط مقدار 

 44/4 04/5 63/5 1/7 نسبت شهر نخست به دوم

 36/4 14/4 87/3 54/3 نسبت شهر دوم به سوم

 44/1 33/1 15/1 06/1 نسبت شهر سوم به چهارم

 544/0 531/0 503/0 350/0 آنتروپیضریب 

 5/3 68/3 80/3 86/3 ضریب تغییرات
 رندگانمحاسبات نگا -عیت شهرهاجم -منبع: مرکز آمار

 

 مرکزیت چندگرایش ضعیفی به  شهریکالنن است که با گذشت زمان، منطقه آتوزیع فضایی نظام جمعیتی بیانگر 

ایر ا با گذر زمان سشاهد تک مرکزی ساختار فضایی از بعد مورفولوژیکی هستیم ام 75در سال موفولوژیکی دارد. 

 95ا ت 75کرج( از ) دومخست به نسبت شهر ن .شوندمیجذب جمعیت  هایکانونبه تبدیل  شهریکالنشهرهای منطقه 

وی از س. بوده است صورتبدیننیز  شهراسالم. این موضوع برای شهر سوم یعنی رسیده استدرصد  44/4به  1/7از 

های کرج، شهری است که است و این بدین معن یافتهافزایشدیگر نسبت اندازه به شهر نخست طی دو دهه گذشته 

عیتی این و اندازه جم اندزده دست به افزایش جمعیتطی بازه زمانی مذکور  و پاکدشت گلستان ، قدس، مالرد،شهراسالم

ولید ساختار ت برای حمایت از شهریکالناز سوی دیگر اندازه بازار خانگی منطقه . بوده استشهرها رو به افزایش 

انزده شبه  75ال معیت از شش شهر در سو تعداد شهرها با باالی صد هزار ج ستیافته اافزایشبازار مصرف  عنوانبه

و قدس،  شهراسالمدور عالوه بر کرج شهرهای  چنداننهینده آدر  رودمیانتظار  روازاین. رسیده است 95سال  درشهر 

 .گردندتهران شهریکالنمالرد و گلستان تبدیل به مراکز مهم جمعیتی در سطح منطقه 
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1395 1385 1375 

   

 تهران شهریکالنفولوژیکی منطقه رساختار فضایی مو. 3 شماره شکل

 

 کارکردیتحلیل ساختار فضایی  

 برهمکنش فضایی

ال و جریان کا فرهای ناشی از. در این پژوهش سشده استاستفادهاز ضریب آنتروپی  شبکه ساختار جهت سنجش وضعیت

ول شماره براساس جد. تقرارگرفته اسجداگانه مورد ارزیابی  صورتبهبهتر وضعیت شبکه سفرهای کاری برای درک 

. باشدمی 841/0ی افراد جایبهبرای سفرهای ناشی از جا و 577/0میزان آنتروپی برای سفرهای ناشی از جریان کاال چهار 

 ،آنتروپی به میزان . با توجهباشدمیبیشتر  چندمرکزیگرایش به سمت حرکت کند هرچه این میزان به سمت عدد یک 

روابط را لط در که تس Diiسنجش  مقدار همچنینکارکردی است.  چندمرکزیبه سمت  شهریکالنگرایش منطقه 

 فاصله ن و کرجی افراد( تهراجایبها)ج از نظر تولید سفرکه  دهدمیو نشان  است نهایتبیاز صفر تا  دهدمینشان 

سی همین ما در برراشبکه روابط دارند.  به عبارتی این دو شهر تسلط کاملی بر. دارندها از دیگر شهر ایمالحظهقابل

ن مسلط رج همچنای تهران و ککاال تا حدودی متفاوت است. هر چند شهرها جاییجابهشاخص با تعداد سفرها با منشاء 

ستند. هکاال  جاییجابه فر ناشی ازو مقصد تولید س مبدأتا حدودی هستند اما شهرهای همچون اشتهارد و هشتگرد نیز 

 چندمرکزی شهریالنکن ساختار فضایی منطقه از نظر تقار. شودمیاستفاده ن شبکه برای سنجش تقار NSLiشاخص 

ست. ا ده بودنپذیرنی شهر و اگر مثبت باشد به معن فرستنده بودناگر مقدار این شاخص منفی باشد بیانگر نیست. 

تگرد، ردیس، هشپحمد شهر، ، نظرآباد، مشهراسالمواری و اتوبوس( شهرهای تهران، کرج، براساس تولید سفر کاری )س

کاال  جاییجابهی ناولید سفر بر مبت. از نظر باشندمیسفرها  فرستندهسفرها و مابقی شهرها پذیرنده فردویسه اشتهارد و 

هد شهر دهن و شازکوه، رواشتهارد، فیرو، باقرشهر، کمال شهراین موضوع متفاوت است. شهرهای تهران، کرج، پاکدشت، 

لحاظ نیز  ها از اینین نماگر برای شهرامقدار  نبا توجه به صفر نبودهستند.  کنندهدریافته شهرها و بقی کنندهارسال

 .دارد چندمرکزیگرایش به  تا حدودی شهریکالنمنطقه 
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 نماگرهای سنجش ساختار فضایی کارکردی .4 شماره جدول
 تعداد سفر تعداد سفر )کاال( شهر تعداد سفر داد سفر )کاال(تع شهر

Dii NSLi EI Dii NSLi EI Dii NSLi EI Dii NSLi EI 
 0000/0 - 000/1 000/0 0145/0 179/0 001/2 ماهدشت 0784/0 448/0 052/13 0908/0 - 024/0 938/14 تهران

 000/0 000/0 000/0 0015/0 988/0 009/0 هرشمشکین 0516/0 556/0 435/6 0652/0 - 125/0 926/10 کرج

 0158/0 - 559/0 566/0 0168/0 692/0 321/1 بومهن 0780/0 661/0 794/2 0116/0 607/0 079/2 شهراسالم

 0033/0 000/1 000/0 0026/0 653/0 786/0 پیشوا 0369/0 - 346/0 971/0 0325/0 710/0 354/2 شهریار

 000/0 000/0 000/0 0001/0 909/0 024/0 آبادصالح 0279/0 - 000/1 000/0 0092/0 992/0 021/0 قدس

 0404/0 126/0 288/1 0320/0 260/0 261/2 هشتگرد 0180/0 - 119/0 788/0 0097/0 583/0 515/1 مالرد

 000/0 000/0 000/0 0008/0 838/0 132/0 صباشهر 0000/0 - 000/0 0008/0 723/0 281/0 گلستان

 000/0 000/0 000/0 0001/0 000/1 000/0 چهارباغ 0395/0 - 281/0 122/1 0105/0 - 436/0 643/1 پاکدشت

 0492/0 - 148/0 712/1 0377/0 598/0 886/1 دماوند 0461/0 - 052/0 901/0 0054/0 999/0 003/0 قرچک

 0060/0 - 621/0 701/0 0219/0 520/0 290/2 آبادحسن 0129/0 - 045/0 826/1 0251/0 829/0 655/0 ورامین

 000/0 000/0 000/0 0000/0 111/0 400/0 وحیدیه 0000/0 - 000/0 0019/0 969/0 039/0 شهرنسیم

 0122/0 616/0 420/3 0408/0 - 452/0 193/7 اشتهارد 0165/0 000/1 000/0 0126/0 - 137/0 913/0 شهر کمال

 0000/0 000/0 000/0 0015/0 840/0 130/0 نصیرشهر 0303/0 871/0 034/1 0147/0 284/0 629/2 نظرآباد

 0000/0 119/0 000/0 0029/0 900/0 197/0 فردوسیه 0278/0 110/0 248/1 0019/0 922/0 101/0 شهر محمد

 0291/0 -059/0 889/0 0170/0 - 743/0 077/2 فیروزکوه 0106/0 - 151/0 738/1 0070/0 617/0 245/1 اندیشه

 0121/0 -457/0 746/0 0101/0 -310/0 127/1 رودهن 0388/0 - 013/0 921/2 0307/0 243/0 177/3 کریمرباط

 0000/0 000/0 000/0 0060/0 -922/0 125/0 شهر شاهد 0215/0 - 070/0 269/1 0019/0 748/0 433/0 باغستان

 056/0 -1 943/0 009/0 519/0 246/2 کهریزک 0269/0 005/0 033/2 0167/0 888/0 385/0 پردیس

 003/0 136/0 283/0 003/0 047/0 172/0 طالقان 0096/0 - 075/0 860/0 0006/0 - 890/0 109/1 رشهرباق

 841/0 - - 577/0 - - جمع 0056/0 -1111/0 982/0 007/0 -0702/0 312/1 پرند

        0046/0 - 087/0 938/0 003/0 802/0 684/0 چهاردانگه

 ، محاسبات نگارندگانایجاده ونقلحملداری و راه و شهرسازی، سازمان راه وزارتمنبع: 

 

 تحلیل جریان و پیوند

هدف از بررسی این  دو دوره مورد ارزیابی قرار گرفت. هایداده کاال جاییجابه و پیوند از نظر هاجریانسنجش جهت 

برای تعیین وزن  مالک در این مقاله است. شهریکالنکاال میان شهرهای منطقه  شبکه جریاننماگرها سنجش انسجام 

به دی وورمیزان  1385در سال . شده استتعیینخروجی  هایجریان هایالورودی و برای تعیین وزن  هایجریان هاگره

این میزان در سال  میزان ورودی از نظر حجم کاال دارند ینو هشتگرد بیشتر کریمرباط، آبادحسنکرج، شهرهای تهران، 

و قدیم ، هشتگرد کریمرباطاز سوی دیگر جریان خروجی کاال از شهرهای تهران، کرج،  .نیز بر همین روال است 1395

 .شده استاضافهعالوه بر شهرهای مذکور شهر فیروزکوه و شهریار نیز  1395در سال  بیشترین میزان را دارداشتهارد 

است. وضعیت این  هاجریاندر میان  ورود و خروج جریان از شهرها و به عبارتی قرارگیری شهرهاروابط بینابینی بیانگر 

این شهرهای بیشتر در مسیر  دهدمیکه نشان  و کرج به ترتیب بیشترین میزان را دارد کریمرباطنماگر برای تهران، 

به نیز روند  1395در سال  ر است.یهرچند اختالف تهران با شهرهای دیگر بسیار چشمگ .اندقرارگرفتهارتباط سایر شهرها 

 1395در سال  741/0 به 694/0زان از می 1385در سال  هافعالیتشدن  ایخوشه ضریبهمچنین  ل است.همین منوا

سهم تهران از جریان ارسال  وجودباایناما . باشدمیبیشتر  شدنایخوشهبه سمت  هاجریانرسیده است که بیانگر تمایل 

این وضعیت . رسیده است 95درصد در سال  33به  85 سال درصد در 30از  کهطوریبهکاال همچنان رو به افزایش است، 

درصد  35درصد به  25از  مذکوراز دریافت کاال طی بازه زمانی است. سهم تهران  گونههمینبرای دریافت کاال نیز به 

است. اما  قرارگرفته هاجریانبیانگر آن است که همچنان تهران در مرکز  هاجریانتحلیل بصری . یافته استافزایش

ارتباطی میان شهرهای  هایجریانعمده  1385. در سال یافته استافزایششهرها طی بازه زمانی ده سال  عملکرد سایر

 1395. اما در سال بوده استدیگر ضعیف های متوسط با همهرو روابط در سطح ش بودهبا تهران  شهریمنطقه کالن

، اشتهارد، کرج و کریمرباطزکوه، بومهن، )فیرو تهرانان بعضی از شهرها با روابط دوسویه می گیریشکلعالوه بر 

 -کرج، شهریار -اشتهارد، هشتگرد -کرجمیان سایر شهرهای )افقی روابط  گیریشکلگرایش به ، شاهد (هشتگرد
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کرد بیان  توانمی روازاینهستیم.  (دشتمشکین -دماوند، قرچک -کرج، فیروزکوه  -کرج، پاکدشت -اشتهارد، شهریار

از  هرچند بسیار ضعیف با تهران، گرایش شهریکالنمیان شهرهای منطقه ، جریان کاالعمودی و سلسله مراتبی روابط 

با شهر  افزاهمو  گرمکملافقی دارد. این بدین معنی است که شهرهای متوسط به سمت نقش به رابطه عمودی  یروابط

که  حالی است، این در بوده استر شرق به غرب و برعکس ر جریان کاالیی در محوگاز سوی دی. اندپیداکردهتهران سوق 

 شدن است.پررنگ یک دهه نقش شهرهای جنوبی در حال  با گذشت

 
1385 1395 

  
 تهران شهریکالننمای بصری از وضعیت جریان کاال میان شهرهای منطقه  .4 شماره شکل

 

 

 تخصصی شدن مراکز

منطقه  هایشهرستان تخصصی شدنمیزان  موردبررسیبازه زمانی  که طی دهدمیاقتصادی نشان  هایشاخصبررسی 

 موردبررسی هایشهرستانموجب بهبود عملکرد  تخصصی شدن افزاییهمرو به افزایش است. از منظر  شهریکالن

 هایتقابلیو از سوی دیگر بیانگر وجود  نمایدمیو زمینه را برای مبادالت براساس مزیت نسبی یا رقابتی فراهم  شودمی

در  توجهیقابل. اشتهارد، پردیس، پیشوا و ری طی بازه زمانی مذکور رشد باشدمی هاشهرستانهمکارانه در صنایع این 

تخصصی اما همچنان از نظر ضریب  یافته استکاهشتهران  تخصص گرایی. میزان اندداشته تخصص گراییزمینه 

به ترتیب باالترین  تخصص گراییاشتهارد، ری و شهریار از نظر  تهران، پاکدشت، کرج، باالترین ضریب را دارد. گرایی

 افزاییهمجغرافیای اقتصادی جهت برآورد میزان  هایشاخصیکی دیگر از  گراییتنوعد. نرا دار تخصصی شدنمیزان 

 وریآتابحرکت کند، موجب  پیچیدهاست. مبتنی بر نظریه پیچیدگی اقتصادی، اقتصاد مادامی از ساختار ساده به 

رابطه مستقیمی با نوآوری دارد. هر چند دیدگاه نظری  گراییتنوعخواهد شد. از سوی دیگر  هاشوکاقتصادی در برابر 

باید مرتبط باشد. از دیدگاه این نظریه نوآوری از ترکیب  گراییتنوعجغرافیای اقتصادی تکاملی معتقد است که 

در تولید دانش یا محصول است. بررسی  هابنگاهمیان  افزاییهمیند . در واقع نوآوری برآگرددمیایجاد  1هانوترکیب

در ساختار تولید را دارد. هرچند در  گراییتنوعشهرستان تهران بیشترین میزان  دهدمیدر ساختار تولید نشان  گراییتنوع

                                                           
1 . Recombinant innovations 
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ری، بهارستان، کرج، قدس، ساوجبالغ،  هایشهرستان. از سوی دیگر یافته استکاهش گراییتنوعبازه زمانی مذکور این 

 رودمیانتظار  روازاین. اندداشته 95تا  -75در ساختار تولید طی بازه زمانی  گراییتنوعمالرد و اشتهارد بیشترین میزان 

منطقه  هایشهرستان، بیشتر از سایر هاشهرستاندر ساختار تولید این  افزاییهمبرآیند  عنوانبهنوآوری  هایزمینه

تی متعادل است که میزان رسیستم اقتصادی نظام شهری در صو ،از دیدگاه جغرافیای اقتصادی جدید باشد. شهریکالن

ساختار  گیریشکلباشد. این تعادل موجب شهرهای کوچک  تخصصی شدنبیشتر در شهرهای بزرگ و  گراییتنوع

 .گرددمی افزاهمفضایی 
 

 افزاییهماقتصادی  هایشاخص. 5 شماره جدول

ییگراتنوع تخصص گرایی نشهرستا  تمرکزگرایی 

1375 1385 1395 1375 1385 1395 1375 1385 1395 

086/0 پاکدشت  356/0  410/0  159/0  694/0  327/0  88/0  23/6  86/6  

497/0 تهران  509/0  486/0  978/0  913/0  851/0  63/84  52/52  42/51  

107/0 دماوند  221/0  204/0  381/0  555/0  512/0  15/0  45/0  42/0  

097/0 کریمرباط  334/0  358/0  557/0  627/0  599/0  2/0  17/1  39/4  

084/0 ری  347/0  386/0  234/0  533/0  596/0  36/0  03/7  22/9  

203/0 شهریار  357/0  365/0  534/0  644/0  704/0  97/1  61/3  68/2  

169/0 مالرد  268/0  294/0  444/0  587/0  715/0  88/0  2/1  23/2  

100/0 فیروزکوه  171/0  208/0  331/0  434/0  540/0  27/0  55/0  64/0  

178/0 قدس  273/0  267/0  345/0  549/0  655/0  11/1  94/1  85/1  

072/0 قرچک  150/0  156/0  106/0  166/0  102/0  26/0  33/0  25/0  

030/0 پیشوا  138/0  108/0  107/0  247/0  252/0  03/0  14/0  13/0  

207/0 ورامین  301/0  313/0  286/0  393/0  369/0  16/2  83/2  2/2  

127/0 پردیس  236/0  233/0  190/0  202/0  244/0  28/0  68/0  83/0  

106/0 بهارستان  221/0  206/0  145/0  404/0  504/0  1/0  21/0  4/0  

175/0 شهراسالم  248/0  289/0  439/0  513/0  558/0  25/1  39/2  04/2  

048/0 شمیرانات  137/0  076/0  223/0  436/0  370/0  04/0  07/0  03/0  

007/0 اشتهارد  084/0  393/0  070/0  031/0  324/0  01/0  1/0  38/2  

006/0 فردیس  090/0  142/0  121/0  073/0  124/0  0 42/1  18/1  

031/0 طالقان  104/0  079/0  238/0  414/0  250/0  08/0  07/0  04/0  

148/0 نظرآباد  261/0  300/0  445/0  586/0  544/0  4/0  98/0  5/2  

230/0 ساوجبالغ  315/0  346/0  206/0  428/0  606/0  19/2  3/4  27/6  

273/0 کرج  379/0  398/0  494/0  724/0  833/0  73/2  51/7  04/8  

 

دارد،  تأکیداز این مسیر  افزاییهمشدن و ایجاد  ایشبکهبیرونی ناشی از  هایصرفهکه به  ایشبکهبرخالف دیدگاهی 

 افزاییهمعامل مهم در ایجاد  را مراتبیسلسلهابط رو صورتبهو انباشت  مکانیهمدیدگاه جغرافیای اقتصادی جدید 

 شهری( هایصرفه) گراییتنوعو  محلی( هایصرفه) را به دلیل تخصص گرایی افزاییهماین نظریه مکانیسم . داندمی

و پاکدشت طی بازه  کریمرباط، کرج، ری، ساوجبالغ هایشهرستان در که دهدمیی نشان یبررسی تمرکزگرا. داندمی

اما در تهران میزان تمرکز رو به کاهش است که  استشدهبیشتر  اقتصادی هایفعالیتمیزان تمرکز  سالهبیستانی زم

. بوده استدر این امر مهم  هاشهرستاندر تهران، تغییر مرز  هافعالیتبرای برخی  زیستیمحیطعالوه بر قوانین و مقررات 

 هایفعالیتبیشتر میان  افزاییهمموجب ایجاد  هامکانن انباشت بیشتر در گاه نظریه جغرافیای اقتصادی نوین میزاداز دی

 افزاییهمزمینه ایجاد  تواندمیبا باالترین تمرکز  هایشهرستان روازاین. گرددمیاقتصادی به دلیل صرفه ناشی از مقیاس 



  1073 … اقتصادی افزاییهم هایقابلیت منظر از شهریکالن مناطق فضایی ساختار بر تحلیلیضرغامی و همکاران/ 

 ایشبکهر روابط ب هاخوشه گیریشکلینه زم هابنگاهدر واقع تمرکز جغرافیایی  اقتصادی ایجاد کند. هایفعالیترا میان 

، و تکاملی از دیدگاه جغرافیای اقتصادی جدیددر واقع برآیند تجمع  .آورده استرا فراهم  هاخوشهدرون و برون 

 خودهمبستگیاقتصادی از  هایبنگاهشدن تمامی  ایخوشهجهت بررسی، میزان پراکندگی یا است.  هاخوشه گیریشکل

به سمت تمرکز بیشتر  75در سال  099/0میزان آماره موران از که  دهدمی. نتایج بررسی نشان ده استشاستفادهفضایی 

که بیانگر روند  رسیده است 316/0و با گذشت نزدیک به یک دهه، بعد میزان آماره موران به  108/0با  85در سال 

 است. شهریکالندر سطح منطقه  هابنگاهشدن  ایخوشهگرایش به 
 

 تهران شهریکالنبستگی فضایی بنگاه صنعتی در منطقه م. خوده7 شماره جدول

 سطح معناداری zامتیاز  شاخص موران سال

1375 099/0 37/4 000/0 

1385 108/0 20/6 000/0 

1395 316/0 63/18 000/0 

 

از  هامکانر برخی عالیت دف تجمع است بیانگر آن شهریکالناقتصادی در منطقه  هایفعالیت تجمعبررسی وضعیت  
کز دی در تمرافزایش رو به رش و استشدهن منطقه و موجب تمرکز مضاعفی در آ کرده استمنطق خود تقویمی پیروی 

 21که نرخ رشدی معادل  شده استاضافهبه تهران  95تا  85از سال بنگاه تولیدی  691تولیدی داشته است.  هایبنگاه
افته یگرایش  رکز بیشتربه سمت تمکرج با گذر زمان  - رافیایی در محور تهرانکز جغبه عبارتی وجود تمراست.  درصد
 طقهمنغربی شمال  ودر سمت جنوب شرق  ویژهبهتباطی ار محورهایاین گسترش با توسعه . از سوی دیگر، است
خانگی بازار  و اندازه و دسترسی به بازار ونقلحملعامل بازده فزآینده ناشی از مقیاس، توسعه مطابقت دارد.  شهریکالن

زیع فضایی بررسی تو. بوده است شهریکالن منطقهتولیدی در  هایفعالیتپراکندگی عامل مهم اقتصادی در تمرکز و 
گاه اقتصادی در عمده تمرکز بن 1365از سال  دهدمیبا گذر زمان نشان  شهریکالن اقتصادی در سطح منطقه هایبنگاه

حور جنوبی و م هایقسمتبه سمت  هابنگاهبا گذر زمان گرایش تمرکز این  که گرفته استمرکز منطقه صورت 
زده توسعه محورهای ارتباطی(، با) کاهش فاصله اقتصادیعامل است.  شهریکالن منطقهجنوب شرقی  - غربیشمال

اشت ساختار بیان د وانتمی. در واقع اندبودهنیروهای جاذبه موثر  عنوانبهسبت به مقیاس و تحرک عوامل تولید نفزاینده 
. رفته استپیش  هاتفعالیتمرکز  از فرآیند خود تقویتی به سمت متأثرتهران،  شهریکالن فضایی نظام فعالیت در منطقه

ین بنابرا .ستداشته ااشاره  شهریکالنپراکندگی در سطح منطقه این سطح از تجمع به گذار سه دهه گرایش به سمت 
ت به سم ییف، گرایش بسیار ضعاز منظر نظام فعالیت تولیدی شهریکالنفضایی منطقه بیان داشت ساختار  توانمی

 دارد.اقتصادی توزیع متوازن فعالیت 

 

 
 تهران شهریکالناقتصادی در منطقه  هایبنگاهجهت توسعه  .5 شماره شکل
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 برخوردار هافعالیتاز  توجهیبلاقتهران همچنان از تمرکز  این سخن است. مؤیدنیز  تولید هایبنگاهروند بررسی تراکم 

عبارتی  . بهگرفته استصورت  وجبالغساری، پاکدشت، کرج و  هایشهرستاندر  مرورزمانبه هافعالیتاست و تمرکز 

 دهر چن .ستبوده ااقتصادی باال  هایبنگاهجذب جهت  هاشهرستانبیان داشت صرفه ناشی از مقیاس در این  توانمی

ر این د .بوده، غافل شد هاشهرستاندر این  هابنگاه ازاندازهبیشموجب تمرکز که ن شهرک صنعتی ایجاد چندی نباید از

ه بنگا 4292 عددبه  95 این میزان در سال .داشته استبنگاه تولیدی وجود  2014 درمجموع 85در سال  هاشهرستان

رکز مر مقابل دویت پیرامون یش به سمت تقگرا شهریکالنساختار فضایی نظام فعالیتی، منطقه بنابراین  .رسیده است

 دارد.
 

1375 1385 1395 

   

   
 تهران شهریکالندر منطقه  تولیدی هایبنگاههکتار  200 در هرشهرستان  تفکیکتراکم اشتغال به  .6 شکل

 

 شهریکالنمنطقه  هایشهرستانمیان  گیریمکملو  افزاییهمسنجش قابلیت میزان 

در فعالیت  هاشهرستانست که سهم ابیانگر آن  شهریکالنمنطقه  هایفعالیتدر میان  گیریمکملنرخ بررسی وضعیت 

روندی  عالیت نیزاین افزایش نرخ مکمل بودن ف موازاتبهو  یافته استافزایشاقتصادی طی بازه زمانی دو دهه اخیر 

که ساختار تولیدی در  . این بدن معنی استاسترسیده  95در سال  317/0به  75در سال  052/0از  و افزایشی داشته

بیشتر  اقتصادی افزاییهمزمینه  تواندیمکه  رفته استپیش  گراییتنوع سویبه شهریکالنمنطقه  هایمیان شهرستان

 را فراهم نماید.
 شهریکالناقتصادی منطقه  هایفعالیت گیریمکملسنجش میزان نرخ . 8جدول 

 1375 1385 1395 

 667/0 586/0 369/0 در فعالیتکل سهم 

 317/0 091/0 052/0 گیریمکملنرخ 

 1/367866 4/144071 2/87785 کای اسکوئر

 000/0 000/0 000/0 سطح معناداری

 محاسبات نگارندگان ،ایمنطقه هایگزارشصنعت، معدن و تجارت، مرکز آمار ایران  وزارت منبع:

 

مربوط به  هایفعالیت. تهران در اندشدهتقسیمع فعالیت به چهار گروه استان براساس نو هایشهرستان 75در سال 

را  گرمکملبیشترین نقش  تواندمیو وسایل ارتباطی دارای نقش غالب است و  ونقلحملمنسوجات و پوشاک، تجهیزات 
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در محصوالت کانی  ، ری، شهریار، مالرد، اشتهارد و نظرآبادکریمرباط. داشته باشدبا طالقان، پردیس و شمیرانات 

محصوالت چوب، مواد  برای کرج، قدس و بهارستان .شوندمیبرای یکدیگر محسوب  افزاهمدارای نقش  غیرفلزی

و  رفته استدیگر پیش  ایگونهبه 85هستند. این وضعیت در سال  افزاهمالستیک و پالستیک دارای نقش  ،غذایی

که در بسیاری  شوندمی شناخته افزاهمشهرهای با قابلیت  عنوانبهدیس ، شمیرانات و پرکریمرباطتهران،  هایشهرستان

 گرمکملنقش  توانندمی کریمرباطاقتصادی دارای تشابه هستند. از سوی دیگر کرج، نظرآباد، فیروزکوه و  هایفعالیتاز 

با دیگر  گیریمکملی زیادی برا هایقابلیت ،تهران با ایفای نقش متفاوت 85برای یکدیگر ایفا کنند. در سال 

، فیروزکوه، بهارستان و ری در محصوالت آشامیدنی، کریمرباطدارد. در همین سال  شهریکالنمنطقه  هایشهرستان

 95دارند. در سال  افزاهمو فلزات اساسی توانایی باالیی برای ایفای نقش  هاکانینفت، محصوالت  هایفراوردهکک و 

، محصوالت تلویزیونساخت منسوجات، پوشاک، رادیو و  هایفعالیتدر را قش مکمل ن تواندمینیز تهران همچنان 

داشته باشد.  شهریکالنمنطقه  هایشهرستانبا دیگر انتشار  و ، دباغی و چرم، چاپونقلحملتوتون، سایر تجهیزات 

رد، دماوند و پیشوا از قابلیت ، مالفیروزکوه، بومهن، قدس ،شهراسالم، ری، نظرآباد، شهریار، کریمرباط هایشهرستان

، محصوالت غذایی و آشامیدنی، چوب و محصوالت چوبی، غیرفلزیمحصوالت کانی  هایفعالیتاقتصادی در  افزاییهم

برقی دارند. شهرستان  هایدستگاهو  آالتماشینو  محصوالت از الستیک و پالستیک، ساخت کاغذ و محصوالت غذایی

منطقه  هایشهرستانبا دیگر  گیریمکملتجهیزات، ساخت فلزات اساسی از قابلیت  و آالتماشینپردیس در ساخت 

 است. برخوردار
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1385 

 
1395 
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 (14) معادناستخراج سایر 

 (15) هاو آشامیدنی یمحصوالت غذائ
 (16) تنباکو و از توتونمحصوالت 

 (17) منسوجاتساخت 
 (18) خزعمل آوردن پوست  و کپوشا
 (19) فشک-چمدان-فکی-چرم - یدباغ

 (26) غیرفلزی یانک سایر محصوالت
 (27) اساسیساخت فلزات 
 (28) فابریکی یمحصوالت فلز

 (29) تجهیزات و آالتماشینساخت 
 (30) حسابداری و یدفتر آالتماشین

 (31) برقی هایو دستگاه آالتماشین
 (32) ارتباطل یون وسایزیوتلویراد

 (33) ساعت-قیقد-یکیاپت-کیپزش ابزار
 (34) موتوریه یل نقلیوسا

 (35) ونقلحمل سایر تجهیزات
 (36) مصنوعات ریمبلمان سا

 (37) بازیافت
 (40) انرژید یتول

 (63) ونقلحمل کیمکو  یبانیپشت هایفعالیت
 (72) مربوطه هایفعالیت و وتریامپک

 (74) مهندسیخدمات  هایفعالیت ریسا

 (Var) ورامین
 (Par) پردیس

 (Bah) ارستانبه
 (Esl) شهراسالم

 (Shem) شمیرانات

 (Esht) اشتهارد
 (Fard) فردیس
 (Tal) طالقان
 (Nzr) نظرآباد

 (Soj) ساوجبالغ
 (Pish) پیشوا

 (Kar) کرج

 (Pak) پاکدشت
 (Teh) تهران
 (Dam) دماوند

 (Rob) کریمرباط
 (Ray) ری

 (Shah) شهریار
 (Mal) مالرد

 (Fir) فیروزکوه
 (Gho) قدس

 (Ghar) قرچک

 هاشهرستاندر سطح  افزاییهمو  گیریمکملوضعیت . 7 شماره شکل

 

 گیرینتیجه

در سطح  ویژهبهدر ارزیابی ساختار فضایی  صورت گرفته هایپژوهشاقتصادی در عمده  افزاییهم هایسیاستتوجه به 

 افزاییهم هایقابلیتسنجش ه جامع ب هایشاخص کارگیریبهبا  پژوهش حاضر روازاین. مانده استمنطقه مغفول 

 هاپژوهشعمده  .پرداخته است شهریکالندر سطح منطقه  افزاییهماز منظر  وضعیت ساختار فضاییتحلیل و  اقتصادی

حدی از  تهران شهریکالنکه منطقه  دهدمیمورفولوژیکی نشان  در بعد شهریکالندر ارتباط با ساختار فضایی منطقه 

دارد اما با الگوی فعالیتی انطباق ندارد. همچنین شناخت و بررسی شبکه شهری منطقه  را در خود چند مرکزیت

شبکه شهری منطقه  کارکردیبیانگر روند تغییرات نظام  شناسیریختو  کارکردیاز لحاظ روابط  شهریکالن

، گرایش به شناسیتریخو از لحاظ الگوی  کارکردیدر یک نقطه به سمت الگوی توزیع  از تمرکز کارکردی شهریکالن

به بررسی با ارزیابی وضعیت ساختار فضایی از بعد کارکردی و مورفولوژیکی  هاپژوهش. این دارد چندمرکزیسمت الگوی 

 هایصرفهبه  صورت گرفته هایپژوهشدر و مکمل پرداخته است.  افزاهمبرای ایفای نقش  هاآننقش شهرها و قابلیت 

تنها برای مباحث محیط زیستی و  چند مرکزیتن ساختار فضایی از آ ترمهمو  شده استنشاره شدن ا ایشبکهانباشت و 

از آن  ترمهمهمکارانه جهت توسعه اقتصادی و  هایمزیتبه نقش . همچنین قرارگرفته استمورد ارزیابی  پذیریرقابت

توان تحلیل ساختار فضایی  تیدرسبهتصادی جدید و تکاملی که تحلیل اقتصاد فضا با توجه به نظریات جغرافیای اق

با درک درست از  است آن. در واقع این پژوهش به دنبال نشده استرا دارد توجه  شهریکالنمنطقه  گرفتهشکل

قرار  ایمنطقه هایگذاریسیاست برایاقتصادی را در کانون توجه  افزاییهممباحث  ،وضعیت و تغییرات ساختار فضایی

 عنوانبه، فاصله اقتصادی، اندازه بازار خانگی و دسترسی در کنار وابستگی به مسیر را کانیمهمد و عوامل مجاورت و هد

در قالب خوشه و شبکه درون  اقتصادی هایبنگاه یابیمکان ااقتصادی مطرح نماید که ب افزاییهمعوامل اصلی در ایجاد 

و تمرکزگرایی ساختار تولید نیز از  گراییتنوع، نتخصصی شدافزون بر آن میزان تنگاتنگی دارد.  ٔ رابطه هاآنو بیرونی 
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 یابیمکانکه ارزیابی آن با توجه به  اقتصادی است افزاییهمایجاد  تهران برای شهریکالنمنطقه  هایقابلیتدیگر 

کمک شایانی به سنجش  یابیمکاناین  .گرفته استصورت  شهریکالنبنگاه تولیدی در سطح منطقه  12000حدود 

که ساختار فضایی از بعد مورفولوژیکی  دهدمیپژوهش نشان نتایج  .کرده است هاخوشهتولید در قالب  هاینگاهبفضایی 

 هایکنشبرهمدارد. در بعد کارکردی بررسی  چندمرکزیکه گرایش به سمت تک مرکزی است یک ساختار فضایی 

شدن دارد، اما از نظر تسلط  ایشبکهبه سمت  اندکی بسیار روابط میان شهرهای منطقه گرایشکه  دهدمیفضایی نشان 

 هاجریاندر  عدم تقارنهمچنان تهران و کرج مسلط بر این روابط هستند و از سوی دیگر بررسی تقارن شبکه نیز بیانگر 

با  عمودی میان شهرهاروابط  گویای آن است که همچنان شهریکالنجریان کاال در منطقه بررسی  ،. افزون بر آناست

. اما نکته تازه در این روابط اندشدهاضافهو با گذر زمان سایر شهرها نیز به این رابطه  شدهحفظ تهران شهرکالن

رابطه افقی میان  گیریشکلو تمایل به تهران  شهرکالنبا شهرها برخی از روابط دوسویه کاالیی میان  گیریشکل

ایی همچون هشتگرد، اشتهارد، شهریار و فیروزکوه و شهره آفرینینقشاست.  شهریکالناز شهرهای منطقه  برخی

ف یمراکز ضع ایجاد گرایش به سمت دهندهنشان، پاکدشت و دماوندورامین، ، آبادحسن، کریمرباطجه دوم شهرهای در

تهران گرایش به  شهریکالنبیان داشت ساختار فضایی منطقه  توانمی روازاین است. شهریکالنکارکردی در منطقه 

جهت بررسی ساختار  دارد. شهریکالنمیان شهرهای منطقه  افزاهمساختار فضایی با قابلیت پشتیبانی از روابط  سمت

 تأکید. است شدهبهره گرفتهاز نظریات جغرافیای اقتصادی جدید و تکاملی  ،شهریکالنفضایی نظام فعالیتی در منطقه 

، گذاریاشتراکآن در قالب مجاورت و تسریع فرآیند  تأثیرو ناشی از انباشت  هایصرفهجغرافیای اقتصادی جدید بر 

در  ممه یعامل عنوانبه و گسترش پیوندهای عمودی ایواسطهتطبیق و یادگیری در جریان دانش و اطالعات، کاالهای 

ز از مرکز غلبه نیروهای گری که دهدمینشان  بررسی ساختار فضایی از منظر این دیدگاه .استاقتصادی  افزاییهمایجاد 

 شهریکالناقتصادی در سطح منطقه  هایبنگاهو توزیع فضایی نظام فعالیتی در قالب توزیع  افتاده استتا حدودی اتفاق 

 دارد. ازنگرایش به سمت تو

 

 تقدیر و تشکر

 بنا به اظهار نویسنده مسئول، این مقاله حامی مالی نداشته است.
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