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Abstract
Distribution of production activities and establishment of industrial units in different
regions depend on the decision of firms regarding their location, but there are many
important factors that affect the decision-making process. This research main goal is to
understand the relationship between industry specialization, diversity of industries,
competition between industries, and the concentration of industries over time. The research
method is quantitative and follows the method employed by Glaeser et al. (1992). The
effect of specialization, relative diversity of industries and competition between industries
on industrial concentration have been investigated using geographically weighted
regression method. The result of this assessment shows that during the study period with
the increasing specialization of industries in the county, in most industrial sectors,
increasing industry concentration has occurred. But between the relative diversity of
industries and industrial competitiveness and the geographic concentration of industries no
significant relationship in the counties was observed.
Keywords
Spatial structure, Specialization, Competition, Diversity, Geographic Weighted Regression.



Corresponding Author, Email: h-dadashpoor@modares.ac.ir

آمایش سرزمین

Print ISSN: 2008-7047
Online ISSN: 2423-6268
http://jtcp.ut.ac.ir

دورة  ،11شمارة اول ،بهار و تابستان 1931
صفحات ( 1-81پژوهشی)

بررسی رابطۀ بین تخصصیشدن ،تنوع ،رقابت صنعتی و تمرکز
فضایی صنایع در شهرستانهای ایران ،در دورۀ زمانی
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 .1کارشناسی ارشد گروه طراحی و برنامهریزی شهری و منطقهای ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
 .2دانشیار گروه طراحی و برنامهریزی شهری و منطقهای ،دانشگاه تریت مدرس ،تهران ،ایران
(تاریخ دریافت6901/90/61 :؛ تاریخ پذیرش)6901/90/22 :

چکیده
اغلب تحقیقات انجامشده در ایران به بررسی چگونگی تخصصیشدن و تمرکز فضایی صنایع پرداختهاند و مطالعهای که عالوه برر تخصصریشردن
تأثیر تنوع و رقابت صنعتی بر تمرکز فضایی صنایع را نیز سنجیده باشد تا به حال صورت نگرفته است .از این رو این مقاله بررای تعیرین موقعیرت و
جایگاه شهرستانهای مختلف کشور ایران در ساختار فضایی تولید به بررسی تأثیر تخصصیشدن تنوع نسبی و رقابت صرنعتی برر تمرکرز فضرایی
صنایع در بخشهای مختلف صنعتی میپردازد .روش تحقیق مقاله کمی -تحلیلی است .دادههای مرورد نیراز بررای شراخ هرای انردازهگیرری از
سرشماری کارگاههای صنعتی با ده نفر نیرو و بیشتر در طی سه دورۀ  6910 6911و 6909به دست آمده است .شاخ تخصصیشردن از طریرق
ضریب مکانی ( )LQشاخ تنوع با روش تنوع نسبی ( )RDIو شاخ رقابت از طریق روش گلیسر و همکاران به دسرت آمرد .بررای بررسری
رابطۀ بین این سه شاخ و تمرکز فضایی صنایع از روش رگرسیون وزنی جغرافیایی ) (GWRاستفاده شد .نتایج یافتهها نشان مریدهرد کره در
اغلب صنایع بین تخصصیشدن و تمرکز فضایی رابطۀ مستقیم و معناداری وجود دارد و با افزایش تخصصیشدن اشرتغال رشرد کررده اسرت .ایرن
بیانگر تأیید نظریههای مطرح در جغرافیای اقتصاد نوین است که فعالیت های صنعتی کشور در بخرش تولیرد بیشرتر بره سرمت تمرکرز در منراطق
خاص جغرافیایی تمایل دارد تا از این راه به خوشهبندی صنعتی و صرفهجوییهای ناشی از تجمع دست یابد .اما برخالف برخی نظریرههرای مطررح
بین تنوع نسبی صنایع و رقابت صنعتی بین شهرستانها با تمرکز فضایی صنایع رابطۀ معناداری مشاهده نشد .توصریه مریشرود رویکررد خوشرهای
برای تقویت فعالیتهای صنعتی با تمرکز بر مزیتهای مکانی ایران از سویی و تقویت الگوی چندمرکزی برای بهبود ساختار فضایی تولیرد از سروی
دیگر در دستور کار مقامات و سیاستگذاران صنعتی -منطقهای قرار بگیرد.

واژگان کلیدی
تخصصیشدن منطقهای تمرکز فضایی صنایع تنوع صنعتی رقابت صنعتی ساختار فضایی تولید.
مقالۀ فوق برگرفته از پایاننامۀ کارشناسی ارشد نویسندۀ اول است که به راهنمایی نویسندۀ دوم در دانشگاه تربیت مددر


انجام گرفته است.
رایانامۀ نویسندۀ مسئولh-dadashpoor@modares.ac.ir :
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بیان مسئله
در سالهای اخیر ،تغییرات زیادی در ساختار فضایی تولید رخ داده است ،به طوری کده سدرتت اید
تغییرات افزایش یافته و شکل جدیدی به خود گرفته است .تغییر در جغرافیای تولید و توزیع فضدایی
نامتعادل منابع و توامل اقتصادی ،استعدادها و قابلیتهای متفاوتی را برای مناطق مختلد

بده همدراه

داشته است .اما چرا واحدهای تولیدی به تمرکز و همجواری فضایی فعالیت گدرایش دارندد و میدزان
ای نوع گرایش چقدر است؟ دانشمندان بهمنظور درک بهتر تأثیر توامل مختلد

بدر تمرکدز فضدایی

صنایع یا بنگاهها ،رویکردها و دیدگاههدای نظدری و تجربدی مختلفدی را مدورد توجده قدرار دادهاندد
) .(Falcioglu & Akgungor, 2008: 74چگونگی تراکم و پراکندگی بنگاههدا و واحددهای تولیددی در
بی مناطق مختل

کشور و بررسی میزان ارتباط واحدها با یکدیگر ،از مؤلفههای تمرکز فضایی است

(مهرگان و تیموری )171 :1931 ،که از طریق آنها میتوان به چگونگی سداختار فضدایی تولیدد پدی
برد .تمرکز فضایی یک صنعت خاص ،پراکندگی سهم منطقهای آن صنعت را نشدان مدیدهدد .بخدش
اتظم یک صنعت خیلی متمرکز ،در تعداد محدودی از مناطق مکانیابی مدیشدوند (
 .)257بر اسا

تعری

Goschin, 2012:

پورتر ( )1331تمرکز فضایی صنایع ،به خوشدهبنددی جغرافیدایی گروهدی از

شرکتها و نهادها برمیگردد که یک تولید ویژه یا فعالیت اقتصادی به هم مرتبط را انجدام مدیدهندد
(داداشپور و احمدی .)1913 ،در مقابل ،ساختار فضایی پراکنده به موقعیتی اشاره مدیکندد کده در آن
بخش بزرگی از فعالیتها در مراکز شکل نمیگیرند ،بلکده در قالدا الگدویی غیرمتمرکدز در سراسدر
سرزمینی معی گسترش مییابند).(Burger & Meijers, 2009: 11
یکی از دوگانگیهای مهم در تعیی اهداف اصلی سیاستهای توسعۀ فضایی کشدور ،ایجداد تدوازن
بی رشد اقتصادی زیاد و جلوگیری از تراکم بیش از حد فعالیت در قطاهدای صدنعتی بدوده اسدت .در
حالی که هدف نخست به تأکید دولت بر تقویت فعالیتهای صنعتی در مناطق پیشرو ،بخشدیگرایدی و
تمرکزگرایی منجر میشود ،هدف دوم ،به دنبال جلوگیری از پیامدهای منفی سیاسدتهدای نخسدت ،بدر
تمرکززدایی و توزیع اشتغال منطقهای معطوف میگردد .با ای حال ،با وجود تالش دولتهای گونداگون
از چند دهۀ گذشته تاکنون ،سیاستهای تمرکززدایی و رسیدن به تعدادل فضدایی و تخصصدیشددن در
مناطق کشور ،با موفقیت همراه نبوده است (داداشپور و فتح جاللی .)1 :1931 ،ای دو رویکدرد را مدی
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توان منتج از دو برداشت متفاوت از مفهوم صرفههای تجمع تلقی کرد .در حالی کده گدروه نخسدت بده
مزایای مکانی ناشی از خوشهبندی صنعتی یا تخصصیشدن فضایی اشاره میکنند ،گروه دوم بده مزایدای
حاصل از تنوع فعالیتهای اقتصادی ،در پیوند صنایع با بخشهای دیگر یا تنوع توجه میکنند (

Glaeser

et al., 1992؛ Boshma et al., 2017؛  .)Fritsch et al., 2018حال پرسش اساسی ای است که چگونه مدی
توان ای دوگانگی را با هدف توسعۀ منطقهای و رقابتپذیری در مناطق کشور (در اینجدا شهرسدتانهدا)
حل کرد ،به طوری که مناطق میانی یک استان ،هم از مزایای مکانی و تخصصیشددن و هدم از مزایدای
تنوع و رقابت بهرهمند شوند؟ در سالهای اخیر ،صاحانظران توسعۀ منطقهای دریافتهاند که صرفههدای
تجمع ،تنها منبع صرفههای خارجی نیستند ،بلکه ای مزایا میتوانند از تعامل بی بنگاههای اقتصدادی کده
به تمرکز در فضای نزدیک و مجاورت هم نیاز ندارند نیز حاصل شدوند ( Johansson & Quigley, 2004:

 .)1-2از ای رو ،یکی از سیاستهای مهم توسعۀ منطقهای با تأکید بر صنایع کوچک و متوسدط ،تمرکدز
فضایی واحدهای تولیدی ،خوشهبندی صنعتی (فارسیجانی و دیگدران39 :1931 ،؛ داداشپدور )1911 ،و
تخصصیشدن منطقهای است .تخصصیشدن هنگامی به وجود میآید که مکانها یا فضاها تدالش خدود
را در نتیجۀ هزینههای ناشی از دیگر فعالیتها ،فقط بر یک فعالیت ویژه معطوف کنند .آنچه کشدورها یدا
مناطق تولید میکنند ،در توضیح الگوی رشدد اقتصدادی آنهدا اهمیدت دارد (.)Coniglio et al., 2016: 1
اگرچه هنگامی که اقتصاد منطقهای دارای ساختار اقتصادی متندوتی باشدد ،از بحدرانهدا و نوسدانهدای
اقتصادی ،کمتر تأثیر میپذیرد (2011: 1

 .)Tran,از سدوی دیگدر بدرای آنکده بنگداه ،صدنعت ،منطقده و

کشوری در صحنۀ بی المللی توانایی افزایش سهم بازار و سوددهی زیاد ،برای دورهای طوالنی را داشدته
باشد ،باید رقابتپذیر نیز باشد (تسگری.)11 :1911 ،
با وجود گرهخوردگی مفاهیمی مانند تخصصیشدن ،تندوع ،مزیدت رقدابتی و تمرکدز فضدایی،
اغلا تحقیقات انجامشده در ایران تمدتاً به بررسی رابطۀ تخصصیشدن و تمرکز فضدایی صدنایع
پرداختهاند (داداشپور و ساسانی1937 ،؛ مهرگدان و تیمدوری1931 ،؛ داداشپدور و فدتح جاللدی،
 )1931و مطالعاتی که تالوه بر تخصصیشدن ،تأثیر تندوع و رقابدت صدنعتی بدر تمرکدز فضدایی
صنایع را نیز سنجیده باشند ،تا به حال صورت نگرفته است .تدالوه بدر اید  ،اغلدا تحقیقدات در
ایران ،در بررسی سطوح فضایی ،در قلمرو استانی متمرکز شدهاند و تداکنون تحقیدق مشخصدی در
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ایران به بررسی رابطۀ سه متغیر تخصصی شدن ،تنوع و مزیت رقابتی بر تمرکز فضدایی صدنایع در
مقیا

شهرستانهای کشور نپرداخته است .از ای رو ،ای مقاله بدرای تعیدی موقعیدت و جایگداه

شهرستانهای مختل

کشور ایران در ساختار فضایی تولید ،به بررسی تأثیر تخصصدیشددن ،تندوع

نسبی و رقابت صنعتی بر تمرکز فضایی صنایع در بخشهای مختل

صنعتی مدیپدردازد .در ادامده

بهمنظور درک بهتر موضوع ،مروری اجمالی روی مبدانی نظدری و تجربدی موجدود در اید زمینده
صورت گرفته است .در مرحلۀ بعد ،روشهای مرتبط و مناسا برای اندازهگیری تمرکز ،تخصد
منطقهای ،تنوع و رقابت صنعتی بر اسا
محاسبۀ شاخ

مبانی نظری تحقیق تعیی شده اسدت .درنهایدت پدا از

های مورد نظر ،یافتههای تحلیل و نتایج جمعبندی شده است.

اهداف و سئوالهای پژوهش
با توجه به مباحث باال ،هدف اصلی مقاله« ،بررسی رابطه بی تخصصیشدن ،تندوع و رقابدت بدی
صنایع در شهرستانها و تمرکز صنعتی در ایدران ،در بدازه زمدانی 1971تدا »)1931اسدت تدا تدأثیر
احتمالی ای توامل بر تمرکز جغرافیایی صنایع مشخ

شود .برای دستیابی به اید مهدم ،تحقیدق

حاضر به دنبال پاسخ به ای سه پرسش کلیدی است:
 .1آیا بی افزایش تخصصیشدن بنگاهها در سطح شهرستانها و افزایش تمرکز صدنایع رابطدۀ
معناداری وجود دارد؟
 .1آیا بی افزایش تنوع صنعتی بنگاهها در سطح شهرستانها و افدزایش تمرکدز صدنایع رابطدۀ
معناداری وجود دارد؟
 .9آیا بی افزایش رقابت صنعتی بی بنگاهها در سطح شهرستانهدا و افدزایش تمرکدز صدنایع
رابطۀ معناداری وجود دارد؟
پیشینۀ نظری پژوهش
همواره ای سؤال مطرح بوده است که چرا بخشهای صنعتی معی  ،در مکانهدای خاصدی تمرکدز پیددا
میکنند؟ توامل جغرافیایی در ای تمرکز چقدر اهمیت دارند؟ آیا تخصصیشدن ،تنوع و رقابدتپدذیری
توامل تعیی کنندهای در تمرکز فضایی محسوب میشوند؟ برای پاسخ بده پرسدشهدایی از اید دسدت،
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رویکردها و دیدگاههای نظری مختلفی شکل گرفته است (داداشپدور31 :1931 ،تدا .)39در اید میدان،
جغرافیای اقتصادی جدید ،از رویکردهای مهم مرتبط با تمرکز فضایی است که طی دهدههدای  1311و
 1331شکل گرفته است .با ای حال ،ریشههای ای رویکرد نوی به اواخر قرن ندوزدهم و اوایدل قدرن
بیستم برمیگردد .مارشال ( )1311پیشرو در شکلگیری ای رویکرد است .وی بیان مدیکندد کده بدرای
بنگاههای مربوط به یک صنعت ،مکانگزینی در نزدیکدی یکددیگر مزیدت محسدوب مدیشدود؛ چراکده
کارگران و بنگاهها میتوانند از یکدیگر یاد بگیرند و ای یدادگیری بده توسدعۀ ایددههدای جدیدد کمدک
میکند ) .(Roy, 2012: 5مارشال نشان میدهد که همجواری فضایی صنایع تخصصدی مدرتبط بده هدم و
خوشهبندی صنعتی یک یا شاخههای متعددی از یک صنعت ،باتث افزایش صرفهجدوییهدای خدارجی
بنگاهها میشود (داداشپور .)11 :1911 ،به دنبال کار آلفرد مارشال ،افراد دیگری نیز در اید زمینده کدار
کردند و مزایای حاصله برای بنگاههای متمرکزشده در خوشه را با استفاده از مفهدوم صدرفهجدوییهدای
تجمع توجیه کرده و تفاسیر متفاوتی مانند صرفهجوییهای مقیا

و صرفههای ناشدی از تندوع را بدرای

ای مفهوم ارائه کردند (زندور و برمکدی .)1 :1931 ،کدروگم ( )1331از افدراد برجسدته در جغرافیدای
اقتصادی نوی است .وی بر ای باور است که تمرکز فعالیتهای اقتصادی در نتیجۀ تعامل بی نیروهدای
مرکزگرا شکل میگیرد ) . (Krugman and Venables, 1995; Venables, 1996دیدگاه دیگری کده توسدط
جیکوبز )1313( 1مطرح شده ،بیان میکند که ارتباط بی فعداالن اقتصدادی بخدشهدای مختلد

سدبا

افزایش تأثیرات جانبی شده و ای توامل خارجی هستند کده سدبا تمرکدز فضدایی صدنایع مدیشدوند
( .)Barufi et al., 2016: 710جیکوبز دربارۀ چگونگی سرریز دانش در سراسر بخشهای صنعتی و اینکده
چگونه تنوع صنایع همجوار به نوآوری منجر میگردد ،بحث کرد ) .(Roy, 2012: 5وی باور داشدت کده
نوآوری فناوری از تنوع در صنایع ناشی میشود و نه الزاماً تخصصیشدن صنعتی.
پورتر )1331( 1از جنبۀ دیگری به موضوع سرریز دانش نگداه کدرد .او نشدان داد کده رقابدت بده
نوآوری و سرریز دانش منجر میشود .بسیاری از محققان پا از آن به ای ایدۀ مشترک رسدیدند کده
تمرکز فضایی به افزایش تملکرد اقتصادی ) (Roy, 2012: 5و توسعۀ منطقهای منجر میشدود .وی بده
پیروی از مارشال بیان کرد که خوشههایی از بنگاههای تخصصیشده مشابه ،تولید تمام بنگداههدا را از
1. Jacobs
2. Porter
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طریق سرریز دانش افزایش میدهد .پورتر اظهار میداشت که رقابت ،نوآوری در فناوری را افدزایش
میدهد؛ چراکه فشار رقابتی سبا میشود بنگاهها فناوریهای جدیدی به کار گیرند تا موفق شدوند و
دوام بیاورند .پورتر استدالل کرد که رقابت محلی درزمینۀ تخصصیشدن صنایع متمرکدز جغرافیدایی،
محرک رشد است ) .(De Groot & De Vor, 2008: 5با ای حال تخصصیشددن هنگدامی بده وجدود
میآید که مکانها یا فضاها تالش خود را در نتیجۀ هزینههدای ناشدی از دیگدر فعالیدتهدا ،فقدط بدر
فعالیت ویژهای معطوف کنند .بسیاری از اقتصاددانان منطقهای و جغرافیدانان اقتصادی اظهار کردهاندد
که بیشتری گرایش به تمرکز فعالیتهای اقتصادی به مزیت مکانی آنها بسدتگی دارد و منطقدهای بدا
اقبال کمتر ،باید در فعالیتی تخصصی شود که در آن (نسبت به بقیۀ سیسدتم) مزیدت مکدانی بیشدتری
وجود داشته باشد .در حال حاضر متون اقتصاد منطقهای به نقش پررند

تخصصدیشددن در تمرکدز

فضایی و توسعۀ منطقهای اشاره میکنند ( .)Coniglio et al., 2016: 1هدف از تخصصیشدن منطقهای
آن است که هر منطقه براسا

مزیتها و شایستگیهای خدود و در چدارچوب سیاسدتهدای کدالن

سرزمینی ،در چند رشته از فعالیتهای اقتصادی ،نقش تخصصی ایفا کرده و بر اسدا

آن بدا منداطق

دیگر تعامل برقرار کند (داداشپور و فتح جاللی.)1 :1931 ،
از ای گذشته ،تنوع در صنایع مدت زیادی اسدت کده موضدوع مطالعدات مختلد

در توسدعۀ

منطقهای بوده است .تنوع صنعتی به گوناگونی فعالیتهدای اقتصدادی کده سدبا تفداوتهدایی در
ساختار اقتصادی است ،برمیگردد .اگر اقتصاد منطقه ای دارای سداختار صدنعتی متندوتی باشدد ،از
بحرانها و نوسانهای اقتصادی ،کمتر تأثیر می پذیرد .فرض بر ای است که تنوع صنعتی بدا بهبدود
نرخ رشد اشتغال ،درآمد سرانه ،کاهش نرخ بیکاری و شاخ
اقتصادی

)(Tran, 2011: 1

های دیگر ،سدبا افدزایش تملکدرد

و درنتیجه ،توسدعۀ منطقدهای مدیشدود .صدنایع متندوع مجموتدهای از

شرکتهای اصلی و فرتی هستند که زمینۀ فعالیتهای آنها در صنایع گوناگون است .هرچه تندوع
در یک بخش صنعتی بیشتر باشد ،روابط درونگروهی بیشتری بی بنگاههای تضو صنایع مختلد
به وجود می آید (پورحیدری و فدوی .)71 :1939 ،با افدزایش تندوع ،پایدههدای اقتصدادی محکدم
میشود تا مناطق در مقابل تغییرات ساختاری منعط تر باشند ).(Tran, 2011: 3
بنابرای  ،می توان گفت که دو رویکرد مرتبط با تخصصدیشددن و تندوع صدنعتی ،بدر توسدعۀ
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منطقهای اثرگذارند .از سویی تأثیرات جانبی تجمع که بر اهمیت تخصصدیشددن منطقدهای تأکیدد
میکند و اغلا بهتنوان تأثیرات خارجی مارشال -ارو-رومر

(Marshall Arrow Romer

 (MAR:از

آن نام برده میشود ( .)Kallal, scheinkman, shleifer, Glaeser, 1992تخصصیشدن منطقدهای ،بده
بازارهای کار تخصصی ،دسترسی به تأمی کنندگان تخصصی و بازارهای بدزر

منجدر مدیشدود و

سرریز دانش منطقهای را رواج میدهد؛ چراکه شرکتها به دانش ،مهارتها و قابلیدتهدای مشدابه
متکی هستند .از سوی دیگر ،رویکرد متفاوت از تأثیرات جانبی ،روی ساختارهای متندوع منطقدهای
تمرکز دارد؛ یعنی تأثیرات خدارجی جیکدوبز ( .)Jacobs, 1969در چندی سداختار منطقدهای ،تندوع
محرک ایدههای جدید است که به فعالیتهای اقتصادی جدید و پا از آن رشد اقتصادی منطقهای
آن منجر میشود .فرنک و همکاران
متفاوت دربارۀ اینکه چگونه تخص

(2007

 )Frenken,با معرفدی مفهدوم تندوع مدرتبط ،دیددگاهی

و تنوع بر تملکرد اقتصادی منطقهای تأثیر میگذارندد ،ارائده

کردند .آنها خود را بی دو مکتا قرار داده و اسدتدالل کردندد کده سدرریزهای داندش کده بدرای
نوآوری مفید هستند ،تمدتاً در میان صنایعی رخ میدهند که متفاوتاند ،اما کامالً بیارتباط بدا هدم
نیسدتند (Boshma et al: 2017؛ Fritsch et al, 2018؛ Hassink et al. 2019؛ .)Grillitsch et al, 2018
درنتیجه تنوع و تخصصیشدن منطقهای نیز برای نوآوری و توسعۀ منطقهای سودمند نیست ،بلکده
یادگیری تعاملی ،نوآوری و توسعۀ منطقه ای به احتمال زیاد زمدانی رخ مدیدهدد کده داندش میدان
بخشهای مختل  ،اما به لحاظ فنی مرتبط ،سرریز پیدا کند .تحقیقات اخیر در جغرافیای اقتصدادی
نشان می دهد که ،تنوع صنایع مرتبط مناطق ممک است از تولید انواع محصوالت و خدمات سود
ببرند؛ چون تنوع بیشتر داللت بر پتانسیل بیشتری برای سرریز دانش درون صنعت دارد.
تنوع باتث میشود طی دورانهای رکود و درگیری برخی بخشهای اقتصادی با آن ،بخشهای
قویتر دیگر به کمک اقتصاد آمده و آن را در مسیر رشد قبلدی هددایت کنندد .انتظدار مدیرود کده
حضور بخشهای اقتصادی متنوع باتث شود زیانهای ناشی از رکود که ممک است برای اشدتغال
بخشهای در حال زوال پیش آید ،با ایجاد فرصتهای اشتغال در بخشهای در حال رشدد جبدران
شود؛ لذا در اقتصادهای متنوعتر ،بیکاری کمتری طدی دورههدای رکدود تجربده شدده و از اید رو
برخی اقتصاددانان منطقهای و سیاستگذاران ،تنوعسازی را نوتی بیمۀ بیکاری مدیدانندد .از سدوی
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دیگر ،مشاهده میشود که مناطق بزر تر رشد بهتری نسبت به مناطق کوچکتر با ساختار صدنعتی
مشابه دارند .اگرچه ساختار صنعتی منداطق ،از انددازۀ منداطق ،در زمیندۀ رشدد اشدتغال مهدمتدر و
تأثیرگذارتر است )Hansen, 2016: 907؛ تسگری .)11 :1911 ،با آنکه اغلا ،تنوعسازی بدهتندوان
ابزاری برای رسیدن به اهداف دوگانۀ رشد و ثبات اقتصاد منطقهای در نظر گرفته مدیشدود ،دیگدر
جنبههای ساختار اقتصادی منطقه ،مثل مزیت رقابتی منطقهای نیز بر ای اهداف تأثیرگذارند (نوری،
 .)1 :1913از اینجا ،بعد سوم موضوع ،یعنی رقابتپذیری خود را در تمرکز فضایی نشان مدیدهدد.
به تقیدۀ شومپیتر ،رقابت در درون خود نیروی محرک و پیشبرندهای به نام ابداع و ندوآوری دارد.
صنایع از طریق نوآوری میتوانند هزینهها را مدیریت کرده و به کیفیت بهتری دست یابندد و سدود
خود را افزایش دهند و بقای خود را در بازار تضمی کنند (خداداد کاشی. )11 :1911 ،
پیشینۀ تجربی پژوهش
مرور سوابق مطالعاتی و تجارب تملیاتی مرتبط با حوزۀ پژوهش ،یکی از ابعاد مهم مراحدل تحقیدق بده
شمار آمده و پرداخت به آن ،تالوه بر دراختیارگذاشت اطالتاتی دربارۀ نحدوه و چگدونگی حصدول بده
اهداف و نتایج بهدستآمده ،دانستههای مفیدی در ارتباط بدا مشدکالت و محددودیتهدای پدژوهش در
اختیار میگذارد .در ای زمینه برخی مطالعات انجامشده در سطح خارجی و داخلی ،مبدی نتدایج جالدا
توجهی هستند که مهمتری یافتدههدای آنهدا بده شدرح زیدر اسدت .گلیسدر و همکدارانش ( )1331در
شهرستانهای آمریکا به بررسی تمرکز فضایی صنایع با متغیرهایی مانند تخصصدیشددن ،تندوع نسدبی و
رقابت صنعتی بر اسا

دادههای اشتغال پرداختند .روش استفادهشده در اید تحقیدق ،حدداقل مربعدات

معمولی بود .نتایج یافتههای آنها نشان میدهد که رشد اشتغال با تنوع ،تخصصیشدن و رقابت افدزایش
پیدا میکند .ماورل و سدیلوت )1333( 1به بررسدی تمرکدز جغرافیدایی صدنایع فرانسده در سدال 1339
پرداختند .آنها از مدل الیسون و گلیسر ) (EGبرای تعری

شداخ

تمرکدز اسدتفاده کردندد و بده اید

نتیجه رسیدند که در کنار صنایع سنتی ،برخی از صنایع با فنداوریهدای پیشدرفته نیدز بدهشددت محلدی
شدهاند و ای موضوع از تأثیرات جانبی سرریز دانش پیروی میکند .دوروکا )1119( 1در پژوهشی بدا
1. Maurel& Se´dillot
2. Devereux
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تنوان توزیع جغرافیایی تولید در بریتانیا به بررسی تمرکز و تجمع جغرافیدایی فعالیدتهدای تولیددی در
بریتانیا با استفاده از روش الیسون و گلیسر ) (EGپرداخت .دادههای استفادهشده در اید پدژوهش شدامل
تعداد و محل واحدهای تولیدی و تعداد شاغالن بی سالهای 1311تا 1331اسدت .وی بدا مطالعدۀ 111
صنعت تولیدی به ای نتیجه رسید صنایعی که بیشتری تجمع را داشتهاندد ،قددیمیتدر بدوده و فنداوری
سطح پایی تری داشتهاند .همچنی در صنایع متراکم و متمرکز ،نسبت ورودی و خروجدی کمتدر و ندرخ
پایداری واحدهای تولید ،بیشتر است .ای پژوهش با مقایسۀ نتایج بهدستآمده از آمریکدا و فرانسده ،بده
شباهتهایی در الگوی تجمع بریتانیا با ای دو کشور دست پیددا کدرد .آلمیددا )1111( 1در تحقیقدی بدا
تنوان «ساختار اقتصاد و رشد محلی» به بررسی ای موضوع میپردازد که چگونه ساختار اقتصداد محلدی
(تخصصیشدن ،رقابت و تنوع) بر رشد بخشهای تولیدی و تمرکز فضایی اثر میگذارد .یافتههدای وی،
به توامل خارجی مطرحشده توسط مارشال ،ارو و رومر بیشتر شباهت دارد در حالی که ای یافتدههدا بدا
دیدگاه هایجیکوبز و پورتر متفاوت است.
فالجیولو و آکگونگور )1111( 1در تحقیقی با تندوان الگوهدای تخصصدیشددن منطقدهای و تمرکدز
منطقهای در صنعت تولید ترکیه ،به بررسی محرکهای تمرکز صنایع در سطح مناطق و همچندی یدافت
تلل چنی تمرکزهایی پرداخته و نشان میدهند که مناطق ترکیه تخصصیتدر شدده و صدنایع متمرکزتدر
شدهاند .در بررسی نیروهای محرک تمرکز صنایع مشاهده شد که بنگاهها تمایدل بده تمرکدز در منداطقی
دارند که صرفههای اقتصادی ناشی از مقیا

داشته باشند .دی وور و دی گدروت )1111( 9بده بررسدی

تأثیر تملکرد نواحی صنعتی بر ساختار اقتصاد محلی و دسترسی میپردازندد .بدرای اید منظدور وجدود
رابطۀ مشخ

بی توامل خارجی تجمع (تخصصیشدن ،تنوع ،رقابت) و معیارهای دسترسدی و رشدد

مشاغل در صنعتی خاص و منطقهای معی را بررسی میکنند .آنها نشان میدهند کده در مقیدا

ناحیدۀ

صنعتی ،تخصصیشدن مانع رشد است .باروفی 9و همکارانش ( )1111در تحقیقدی بده بررسدی گسدترۀ
صنعتی تأثیرات تراکم در برزیل ،با استفاده از روش دومرحلهای کمبز و همکارانش بر اسا
رسمی بازار در سه سال  1111 ،1119و  ،1111بر اسا

نیروی کدار

پنج بخش اقتصادی.1 :تولید با فناوری کدم.1 ،
1. Almeida
2. Falcioğlu & Akgüngör
3. de Vor & de Groot
4. Barufi
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تولید با فناوری متوسط .9 ،تولید با فناوری باال .9 ،خدمات با داندش کدم .1 ،خددمات بدا داندش زیداد،
پرداختند .نتایج نشان میدهد که هیچ صنعت محلی منحصربهفدردی بدرای تقویدت بهدرهوری تولیدد در
بخشهای مختل

فناوری وجود ندارد .در مقایسه با چارچوبهای نظری  ،MARجیکدوبز و پدورتر در

زمینۀ مربوط به تنوع ،تخصصیشدن و رقابت ،فقط متغیر تنوع تأثیر مثبتی را نشان میدهد که بدا دیددگاه
جیکوبز سازگار است .م.آرتز 1و همکارانش ( )1111به بررسی تأثیر تمرکدز بدر مکدانگزیندی بنگداههدا
میپردازند .آنها شش متغیر را تعری
متغیرها میپردازند .اولی متغیر (تخص

کرده و با استفاده از روش رگرسدیون بده بررسدی وابسدتگی اید
خوشه در بخش) مربوط به مارشال ( )1311و پدورتر ()1331

بوده و تأکید آنها بر ای است که تمرکز بنگاههای تخصصیشده در صنعتی خاص ،بهدرهوری تولیدد را
از طریق سرریز دانش و اشتراک در نیروی کار متخصد

 ،افدزایش مدیدهدد .دومدی متغیدر (انحصدار

محلی) نشاندهندۀ ای فرضیه  MARاست که یک بنگاه خاص در مقایسه با تعداد زیدادی از بنگداههدای
کوچک میتواند دانش محلی را درونی کند .سومی متغیر (تمرکدز صدنعتی محلدی) نشداندهنددۀ تأکیدد
جیکوبز ( )1313بر ترکیا تعداد متنوتی از بنگاههاست .چهارمی (دسترسی محلدی بده تدأمی کننددگان
باالدست) و پنجمی متغیر (دسترسی محلی به مشتریان پایی دست) مدنعکاکننددۀ خوشدۀ باالدسدت و
پایی دست در ایدههای مارشال ،پورتر ،الیسون و همکارانش ( )1111است .آخری متغیر (دسترسدی بده
نیروی کار محلی تحصیلکرده) نیز به دیدگاه لوکا

( )1311و تأکید او بر اشتراک در نیروی کدار مداهر

مرتبط است .آنها به ای نتیجه میرسند که بنگاههدا بیشدتر در بازارهدایی مکدان مدیگزینندد کده دارای
خوشهای از بنگاههای مشابه با تمرکز زیادی از تأمی کنندگان باالدست و مصرفکنندگان پدایی دسدت و
نیز تعداد زیادی نیروی کار تحصیلکرده باشدند .یامدادا و کاواکدامی )1111( 1در پژوهشدی بده بررسدی
الگوی فضایی صنایع در ناگویا واقع در ژاپ میپردازند و از روش تحلیدل اکتشدافی دادههدای فضدایی

9

) (ESDAشامل جنبههای جغرافیایی و فناوری در صنایع منطقهای برای آنالیز نرخ رشدد بخدش تولیدد و
خدمات پایدار استفاده میکنند .دادههای استفادهشده در ای تحقیق شامل تعدداد شداغالن و بنگداههدا در
سالهای  1119 ،1111 ،1333 ،1331 ،1311و  1111در مقیا

شهرستان است .نتایج توصیفی ،وجدود
1. M. Artz
2. Yamada & Kawakami
3. exploratory spatial data analysis
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خوشههای رشد چندالیهای خودرو و صنایع مرتبط به آن را نشان میدهدد .اید خوشدههدای رشدد در
ترکیابخشی و مقیا

جغرافیایی متفاوت است .مسلیکنیا )1117( 1به بررسدی تمرکدز فضدایی صدنایع

تولیدی روسیه در بازه زمانی  1111تا  1111میپردازد .در ای مقالده از شداخ

هرفینددال هیرشدم و

ضریا همبستگی برای دادههای تعداد شاغالن ،حجم تولید و ...استفاده شده اسدت .اید مقالده بده اید
نتیجه میرسد که محلیسازی قوی برای صنایع تولیدی مانندد صدنعت شدیمیایی و الکترونیدک و تولیدد
وسایل حمل و نقل تحتتأثیر نیروهای تجمعدی اتفداق افتداده اسدت .نهایتداً داداشپدور و فدتح جاللدی
( )1931در پژوهشی با تنوان «تحلیلی بر الگوهای تخصصیشدن منطقهای و تمرکدز فضدایی صدنایع در
ایران» به بررسی رابطه بی تخصصیشدن منطقهای و تمرکز صنایع میپردازندد .نتدایج یافتدههدا در اید
مقاله نشان میدهد که متوسط تمرکز فضایی در طی دو مقطع  1971و  1911افزایش یافته و ای تمرکدز
تمدتاً در استان تهران و اصدفهان اتفداق افتداده اسدت .آنهدا بیدان مدیکنندد کده رابطدۀ معنداداری بدی
تخصصیشدن منطقهای و تمرکز صنعتی در ایران وجود داشته است .بررسیهدا نشدان مدیدهدد کده بدا
وجود بهکارگیری سه تامل تخصصیشدن ،تنوع و رقابت بر تمرکز فضایی ،در ایدران مطالعدات زیدادی،
در ای زمینه صورت نگرفته است و ای مطالعه ،پاسخی برای خأل ذکرشده در ای زمینه است.
روش و ابزار پژوهش
مقالۀ حاضدر از نظدر ندوع تحقیدق کداربردی و از حیدث روش ،کمدی -تحلیلدی اسدت .شداخ

هدای

اندازهگیری در ای پژوهش شامل تخصصیشدن ،تنوع نسدبی و رقابدت اسدت .واحدد تحلیدل فضدا در
مقیا

شهرستانهای کشور ( 911شهرستان) بوده و دادهها و اطالتات مدورد نیداز بدرای شداخ

هدای

اندازهگیری ،از آمار سرشماری کارگاههای صنعتی با ده نفر نیرو و بیشتر ،در طی سده دورۀ 1911 ،1971
و 1931به دست آمده است .دادهها شامل شاغالن و تعدداد بنگداههاسدت کده بدر اسدا
صنعتی دستهبندی شدهاند .ای دادهها بهصورت فایل اکسل با آدر

 11زیدربخش

دقیق آن در حد شهرسدتان هاسدت.

تالوه بر ای  ،دادههای فضایی شامل الیههای  GISاست که تمامیShape Fileهدای ایدران از مرکدز آمدار
دریافت شده است .ای

دادهها در Map

 Arcکندار یکددیگر قدرار گرفتدهاندد .از طدرف دیگدر بده دلیدل

نامنظمبودن تقسیمات سیاسی ،برخی از آنها پا از محاسبۀ مساحت ،به لحاظ شکلی اصالح شدند.
1. Maslikhina
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تخصصیشدن از طریق ضریا مکانی ( ،)LQشاخ

نسبی ( )RDIو شاخ

تنوع نسبی با استفاده از روش تندوع

رقابتپذیری از طریق روش تحلیل گلیسر و همکاران تحلیل شد .در ادامده بده

چگونگی کاربست هریک از ای سه شاخ

و روشهای تحلیل مرتبط ،بهاختصار اشاره میشود:

متغیر وابسته بدهصدورت رشدد سداالنۀ ندرخ اشدتغال در صدنعت ) s(1,2,…,mو در شهرسدتان
) i(1,2,…,nطی سالهای 1971تا 1931تعری

شاخ

میشود:

تخصصیشدن بهصورت سهم اشتغال صنعت  sدر شهرسدتان  iنسدبت بده سدهم کدل

صنعت  sدر شهرستانها محاسبه شده ،ای متغیر بهتنوان  LQشناخته میشود:

هرچه میزان ضریا بهرۀ مکانی در یک فعالیدت صدنعتی در منطقده بدزر تدر باشدد ،نشدانگر
تخص

بیشتر منطقۀ مورد نظر در آن فعالیت است.

برای سنجش شاخ

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

به بیان دیگر RDI ،نشاندهندۀ میزان تنوع ساختار اشتغال در صنعت شهرستان  iاسدت .انددازۀ
شاخ

تنوع نسبی با نزدیکشدن پراکندگی مشاغل در شهرستانها به پراکندگی کلدی مشداغل در

ایران ،افزایش مییابد.
رقابت را با اندازهگیری تعداد بنگاهها نسبت به کارکنان در یک شهرستان روی تعدداد بنگداههدا
نسبت به کارکنان صنعتی در کل) (COMPبررسی میکنیم:

1. relative diversity index
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در آن  Fنشاندهندۀ تعداد بنگاههاست .گلیسر و همکارانش ( )1331تعداد بنگاهها به ازای هدر
کارگر را بهتنوان یکی از نشاندهندههای رقابت در نظر گرفتند .مقدار بزر تر از یک نشداندهندده
ای است که صنایع نسبت به اندازۀ خود در یک شهرستان خاص دارای بنگاه بیشتری نسبت به کل
منطقۀ صنعتی هستند .اندازۀ بیشتر از یک ای گونه تفسیر میشود که صنایع در شهرستان  iرقابتیتر
از حالتی هستند که در شهرستانهای دیگر مکانگزیندی کردندد .مشدابه کدار گلیسدر و همکدارانش
( )1331برای کنترل اشتغال اولیه ،اشتغال در سال  1971را در نظدر مدیگیدریم (EMP s, i) .نموندۀ
مطالعاتی ما شامل  11زیربخش صنعتی است.
درنهایت ،برای بررسی رابطه بی تخصصیشدن ،تنوع و رقابت بی صدنایع در شهرسدتانهدا و
تمرکز فضایی صنایع در شهرستانها ،از روش رگرسدیون وزندی جغرافیدایی ) (GWRکده یکدی از
روشهای مطرح در آمار فضایی است استفاده مدیشدود .در اید روش ،معادلدهای بده شدکل زیدر
تعری

شده و به برآورد پارامترهای مدل ) (βپرداخته میشود.

ابزارهای تحلیل در مراحل مختل

متفاوت است و برخی موارد برای تحلیلی خاص ،بهمنظدور

افزایش روایی ،از چندی نرمافزار استفاده شده است .برای تجزیهوتحلیل دادههای مورد نیاز بدرای
شاخ

های مذکور شامل تعداد بنگاهها و میزان اشتغال در بخشهای صنعتی مختل

بده تفکیدک

کد دورقمی  ،ISICاز نرمافزار  Excelاستفاده شده و نتایج بهدستآمده بدهصدورت نمدودار نمدایش
داده شده است .با استفاده از نرمافزار  ARC GISنیز اطالتات بهصورت تصویر ارائه شده است.
یافتههای پژوهش
در ای بخش از مقاله ،اطالتات بهدستآمده از شاخ

های متفاوت در سه بخش بررسی و تحلیل

خواهد شد .در بخش اول ،یافتههای مربوط به تخصصیشدن منطقهای ،تنوع صنعتی و رقابت بدی
صنایع در شهرستانهای کشور در دورههای  1911 ،1971و  1931تحلیدل شدده و در بخدش دوم،
رابطه بی تمرکز جغرافیایی و تخصصیشددن منطقدهای ،تندوع صدنعتی و رقابدت بدی صدنایع در
شهرستانهای کشور بررسی خواهد شد.
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یافتههای تحلیل شاخص تخصصیشدن صنایع در شهرستانها

با محاسبۀ شاخ

تخصصیشدن در تمامی زیربخشها ،ای موضوع قابدل مشداهده اسدت کده در

بازه زمانی 1971تا ،1911برای بیشتر شهرستانها ،بهویژه شهرستانهای دارای جمعیت زیاد ،میدزان
تخصصیشدن افزایش یافته است .امدا در دورۀ بعددی ،یعندی 1911تدا 1931اید شداخ

روندد

کاهشی داشته که نشاندهندۀ کاهش روند تمرکز فضایی صنایع ،مشخصاً در شهرستانهدای بدزر
صنعتی است .از بی بخشهای صنعتی مورد بررسی ،صنایع تولید مواد غذایی و آشدامیدنی ،بیشدتر
از صنایع دیگر تخصصدی شددهاندد ،بده نحدوی کده در سدال  ،1931از بدی  911شهرسدتان111 ،
شهرستان ضریبی بیش از یک داشتهاند .صنعت تولید مواد کانی غیرفلزی نیز پا از صدنعت تولیدد
مواد غذایی و آشامیدنی ،بیشتری میزان تخصصیشدن در شهرستانها را دارد.
جدول  .1ده شهرستان برتر از نظر تخصصیشدن و درصد شهرستانهای تخصصیشده

درصد
شهرستانهای

بخشهای صنعتی

شهرستان

مواد غذایی و آشامیدنی

تهران ،کرج ،رشتخوار ،سرتی  ،قم ،ایجرود ،اسالمآباد غرب ،املش ،پاسارگاد ،پاکدشت

 17درصد

تخصصیشده
محصوالت توتون و تنباکو

رشت ،قشم ،ساری ،فوم  ،بهشهر ،صومعهسرا ،گرگان ،گلوگاه ،تلیآباد ،مینودشت

 9درصد

منسوجات

هریا ،آران و بیدگل ،تبریز ،کاشان ،ورزقان ،اهر ،سربیشه ،کلیبر ،راور ،بستانآباد

 99درصد

پوشاک

رودبار جنوب ،نیکشهر ،سروآباد ،سرباز ،فاریاب ،کوثر ،مریوان ،سراوان ،زابلی ،جیرفت

 91درصد

چرم و محصوالت چرمی

تبریز ،تهران ،خوشاب ،مشهد ،اسالمشهر ،مالرد ،ورامی  ،بوئی زهرا ،جاسک ،رودبار

 7درصد

چوب و محصوالت چوبی

نوشهر ،رامسر ،تهران ،کرج ،تبا آباد ،تنکاب  ،مالیر ،قشم ،بندر انزلی ،نور

 99درصد

کاغذ و محصوالت کاغذی

سمنان ،رضوانشهر ،تهران ،اسالمشهر ،پاکدشت ،ساری ،فریدونشهر ،گرمسار ،تفرش

 1درصد

انتشار ،چاپ و تکثیر رسانه

تهران ،قم ،شمیرانات ،کرج ،آزادشهر ،رامیان ،مالرد ،آمل ،بابلسر ،ورامی

 1درصد

ذغال کک ،پاالیشگاه نفتی

آبادان ،شازند ،امیدیه ،بندرتبا  ،کنگان ،فراشبند ،سرخا ،زرند ،ممسنی ،مهر

 11درصد

مواد و محصوالت شیمیایی

بندر ماهشهر ،آبادان ،تهران ،کرج ،جم ،شادگان ،رامشیر ،دیر ،پارسیان ،کنگان

 11درصد

الستیکی و پالستیکی

ابوموسی ،کرمان ،آران و بیدگل ،شهریار ،ری ،سپیدان ،بیرجند ،اردبیل ،دلیجان ،ساوه

 19درصد

محصوالت کانی غیرفلزی

اصفهان ،قم ،یزد ،تهران ،قزوی  ،البرز ،خمیر ،هفتگل ،کوار ،میبد

 19درصد

فلزات اساسی

بوشهر ،اصفهان ،اهواز ،مبارکه ،قزوی  ،دهاقان ،ماهنشان ،ازنا ،باوی ،اسفرای

 11درصد

محصوالت فلزی و فابریکی

کرج ،شمیرانات ،قم ،بوشهر ،پاکدشت ،کوهرن  ،شهریار ،کوهدشت ،دوره ،مالرد

 11درصد

تجهیزات طبقهبندینشده

قزوی  ،البرز ،تبریز ،تهران ،مهر،کنگان ،هویزه ،قم ،پاکدشت ،اسکو

 11درصد

دستگاههای برقی

زنجان ،گرمسار ،ری ،تهران ،ساوه ،تخت جلگه ،رامیان ،نظرآباد ،نیشابور ،شهرکرد

 11درصد

وسایل نقلیۀ موتوری ،تریلر

کرج ،تهران ،قزوی  ،شهریار ،البرز ،نرماشیر ،بم ،گلپایگان ،قد  ،طالقان

 1درصد

مبلمان

اسالمشهر ،ساری ،تهران ،قم ،تویسرکان ،بینالود ،مالیر ،رباطکریم ،تنکاب  ،تبا آباد

 11درصد
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یافتههای تحلیل شاخص تنوع نسبی صنایع در شهرستانها

نتایج یافتههای مرتبط با شاخ

تنوع نسبی صنایع در شهرستانهای کشدور ،در تصدویر  1نمدایش داده

شده است .یافتهها در دورههای زمانی مذکور نشان میدهد که اندازۀ شاخ

تنوع نسبی با نزدیکشددن

پراکندگی مشاغل در شهرستان به پراکندگی کل مشاغل در ایران ،افزایش مییابدد .اگرچده بدرای توزیدع
فضایی شاخ

تنوع نسبی در کشور نمیتوان الگوی مشخصی را ارائه کدرد ،تمرکدز اید شداخ

در

مرکز کشور ،متمایل به شمال و شرق است که در هر سه دوره قابل مشاهده اسدت .بدهتندوان نمونده ،در
سال  ،1931به ترتیا شهرستانهای تهران ،تبریز و کرج بیشتری میزان تنوع نسبی را داشتهاند .همچندی
شهرستانهای مشهد و اصفهان در رتبۀ چهارم و پنجم قرار گرفتهاند .شهرستان کدرج در حدالی در رتبدۀ
سوم ای دستهبندی قرار گرفته است که ای شهرستان در سال  1971در رتبۀ هفتم کشور از لحاظ تندوع
نسبی صنعتی بوده است .ای در حالی است که شهرستان آبادان که در سدال  1971در رتبدۀ سدوم قدرار
داشته ،در سال  1931در رتبۀ دوازدهم دستهبندی قرار گرفته است.

تصویر  .1تنوع نسبی صنایع در شهرستانها ،در بازه زمانی 1731تا1731
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یافتههای تحلیل رقابت بین صنایع در شهرستانها

در تصویر  ،1میزان رقابت صنایع در شهرستانها طی سالهای 1971تا 1931را مشداهده مدیکندیم.
پراکندگی شاخ

رقابت بی صنایع در کشور بهصورت تکقطبی و در پیرامون تهران شکل گرفته

است .به تبارت دیگر ،شهرستان هایی که در اطراف شهرستان تهران قرار گرفتهاندد ،بسدیار رقدابتی
شدهاند .در سال  ،1931در بی  911شهرستان ،به ترتیا کدرج ،قدزوی و بدوئی زهدرا ،رقدابتیتدر
بودهاند .در تمامی سالها ،شهرستان کرج با شاخ

 111913بیشتری میزان رقابت بدی صدنایع را

به خود اختصاص داده است .همچنی شهرستانهای گرمسار و تاکسدتان در رتبدۀ چهدارم و پدنجم
قرار گرفتهاند .شهرستان کرج در حالی در رتبۀ اول ای دستهبندی قرار گرفتده اسدت کده در سدال
 1971در رتبۀ ششم کشور از لحاظ رقابت صنعتی بوده است.

تصویر  .۲رقابت صنایع در شهرستانها ،در بازه زمانی 1731تا1731

بررسی رابطه بین تخصصیشدن ،تنوع و رقابت بین صننایع در شهرسنتانهنا و تمرکنز
فضایی صنایع
در ای بخش به بررسی رابطه بی شاخ

های تخصصیشدن ،تنوع ،رقابدت و تمرکدز فضدایی صدنایع

پرداخته میشود .نمونۀ مطالعاتی ما شامل  11زیربخش صدنعتی اسدت .در اید مرحلده ،نخسدت رابطدۀ
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تکتک شاخ

ها و تمرکز فضایی صنایع مورد توجه قرار گرفته و سپا با استفاده از مددل رگرسدیون

جغرافیایی وزندار ،رابطۀ بی ای شاخ

ها و تمرکز فضایی صنعت بررسی شد .چنانکده تصدویر 9 ،9

و  1نشان میدهد ،در تولید ماشی آالت و دستگاههای برقی طبقهبندینشده ،رابطۀ بی تخصصیشددن و
تمرکز فضایی صنعتی بیشتری مشاهده میشود .به نحوی که در  111شهرستان (با ضریا اطمینان بداالی
 33درصد) و  191شهرستان (با ضریا اطمینان باالی  31درصد) بدا افدزایش تخصصدیشددن ،تمرکدز
صنایع افزایش داشته است .ای در حالی است که در همی بخش صنعتی ،در  11درصدد شهرسدتانهدا،
رابطهای بی تنوع صنایع و تخصصیشدن دیده نمیشود .درخصوص رقابت بی صنایع در شهرستانهدا
نیز نمیتوان الگوی مشخصی را برای ای بخش صنعتی تعری

کرد .درمورد صنایع تولید وسدایل نقلیدۀ

موتوری ،تریلر و نیمتریلر ،بی تخصصیشدن و تمرکز صنایع در تمامی شهرستانهای کشور (با ضدریا
اطمینان باالی  31درصد) رابطۀ مستقیمی وجود دارد .درمورد رابطۀ تنوع و تمرکز ،تنها در  19شهرسدتان
از شمال کشور (با درصد اطمینان باالی  31درصد) رابطۀ معکو

دیده میشدود .اید بخدش صدنعتی،

رقابتیتری صنعت کشور (با ضریا همبستگی  )1191محسوب میشود.
در صنایع تولید منسوجات و پوشاک تقریباً الگدوی مشدابهی از رابطده بدی شداخ

هدا دیدده

میشود و بی تخصصیشدن و تمرکز صنایع در تمامی شهرستانهای کشدور (بدا ضدریا اطمیندان
باالی  31درصد) رابطۀ مستقیم و معناداری وجود دارد .در حالی که بی تندوع نسدبی در صدنایع و
تمرکز صنایع در  191شهرستان کشور (با ضریا اطمینان باالی  31درصد) رابطدۀ معکدو

کمدی

دیده میشود .برای ای بخشها ،درمورد رقابت نمیتوان رابطۀ مشخصی را بیان کرد .صنایع تولیدد
چوب و محصوالت چوبی و تولید مبلمان و مصنوتات طبقهبندینشده نیز الگوی تقریباً مشابهی را
نشان میدهند .در قسمت شرقی کشور رابطۀ مستقیمی بی تخصصیشدن و تمرکز فضایی مشاهده
میشود .مانند بیشتر بخشهای بررسیشده ،فقط در بخشی از شمال کشور بی تنوع و تمرکز رابطۀ
معکوسی دیده میشود و در بیشتر بخشها رابطهای وجود ندارد.
در تصویرهای مربوط به تولید ذغال کک ،پاالیشگاههای نفت و سوختهدای هسدتهای ،تولیدد
مواد و محصوالت شیمیایی ،تولید محصدوالت السدتیکی و پالسدتیکی و تولیدد محصدوالت کدانی
غیرفلزی نیز الگوهای مشابهی از روابط را میتوان مشاهده کرد .درمورد رابطه بی تخصصدیشددن

58

آمایش سرزمین ،دورة  ،11شمارة  ،1بهار و تابستان 1931

و تمرکز صنایع در بخشهای شمالی کشور ،رابطۀ مستقیم پررن تری دیده میشود .در حدالی کده
در بخشهای جنوبی کشور رابطۀ مستقیمی بی رقابت و تمرکز وجدود دارد .درخصدوص تندوع و
تمرکز صنعتی نیز رابطۀ مشخصی نمیتوان تعری
ساخت کی

کرد .دربارۀ صنایع دباغی و تملآوردن چدرم و

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

رسانههای چاپشده میتوان بیان کرد که در تمامی شهرسدتانهدا (بدا ضدریا اطمیندان بداالی 31
درصد) رابطۀ مستقیمی بی تخصصیشدن و تمرکز دیده میشود .در ای بخشهدای صدنعتی هدم
رابطۀ معکو

کمی بی تنوع و تمرکز در شمال کشور دیده میشود.

در صنعت تولید فلزات اساسی نیز رابطۀ مشخصی بی تنوع و تمرکز دیده نمدیشدود .فقدط در
 99شهرستان از شمال کشور (با ضریا اطمینان باالی  31درصد) ،رابطۀ معکو
شاخ

کمی بی ای دو

وجود دارد .در  119شهرستان کشور (با ضریا اطمینان باالی  31درصد) رابطۀ مسدتقیمی

بی تخصصی شدن و تمرکز صدنایع وجدود دارد .صدنایع تولیدد مدواد غدذایی و آشدامیدنی ،تولیدد
محصوالت از توتون و تنباکو و تولید محصوالت فلزی فابریکی بدهجدز ماشدی آالت و تجهیدزات،
تنها زیربخشهایی هستند که در آنها بی تخصصیشدن و تمرکز صنایع رابطدۀ معکوسدی وجدود
دارد.در بخش صنایع تولید مواد غذایی و آشامیدنی برای  111شهرستان کشور (با ضریا اطمیندان
باالی  31درصد) ای رابطه مشاهده میشود .همچنانکه بی شاخ
صنایع غذایی رابطه معناداری نمیتوان تعری

تنوع صنعتی و تمرکز فضدایی

کرد.

تصویر  .7رابطۀ بین شاخص تخصصیشدن و تمرکز صنعتی
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تصویر  .4رابطۀ بین تنوع صنایع در شهرستانها و تمرکز صنعتی

تصویر  .1رابطۀ بین رقابت بین صنایع در شهرستانها و تمرکز صنعتی

بر اسا

روش رگرسیون وزندار جغرافیایی در تمامی زیربخشها ،در غالا شهرستانها رابطۀ

مستقیمی با سطح اطمینان بیش از  31درصد مشاهده میشدود .یعندی بدا افدزایش تخصصدیشددن
صنایع ،تمرکز فضایی صنعت افزایش یافته است .در حالی که دربارۀ شاخ

تنوع نسبی صدنایع و

تمرکز فضایی اشتغال ،بیش از  11درصد از شهرستان ها فاقد الگدو هسدتند .شدایان ذکدر اسدت در
بخش هایی که بی تنوع نسبی صنایع و تمرکز صنایع ،رابطدۀ معکوسدی دیدده مدیشدود ،یعندی بدا
افزایش تنوع نسبی صنایع ،تمرکز اشتغال کاهش یافته است .درمورد رقابت صنعتی بی شهرستان ها
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کرد .جدول  1میزان همبستگی بدی شداخ

و تمرکز اشتغال نیز نمیتوان رابطۀ معناداری تعری
تخصصیشدن و تمرکز صنایع را نشان میدهد.

جدول  .۲میزان همبستگی بین شاخص تخصصیشدن و تمرکز صنایع (درصد شهرستانها) روش رگرسیون وزندار جغرافیایی

مواد غذایی و آشامیدنی

x˂ -85.2

(با سطح اطمینان  99درصد)

-85.2˂ x ˂-6591

(با سطح اطمینان  9.درصد)

-6591˂ x ˂-651.

(با سطح اطمینان  99درصد)

+651.˂ x ˂+6591

(با سطح اطمینان  99درصد)

+6591˂ x ˂+85.2

(با سطح اطمینان  9.درصد)

x˃ +85.2

(با سطح اطمینان  99درصد)

خودهمبستگی منفی

صنایع

خودهمبستگی مثبت

فاقد
الگو

-

-

%11

%11

%1

%1

%11

-

-

%7

%11

%11

%91

%19

منسوجات

-

-

-

%11

%1

%17

%11

پوشاک

-

-

-

%19

%11

%11

%1

چرم و محصوالت چرمی

-

-

-

%17

%93

%99

-

چوب و محصوالت چوبی

-

-

-

%11

%11

%11

%11

کاغذ و محصوالت کاغذی

-

-

-

%11

%11

%11

-

انتشار ،چاپ و تکثیر رسانه

-

-

-

%11

%91

%11

-

ذغال کک ،پاالیشگاه نفتی

%1

-

-

%11

%9

%19

%11

مواد و محصوالت شیمیایی

-

-

-

%99

%13

%11

%11

-

-

-

%97

%91

%17

%11

محصوالت کانی غیرفلزی

-

-

-

%17

%13

%1

%11

فلزات اساسی

-

-

-

%11

%11

%91

%13

%1

%9

-

%91

%3

%13

%11

ماشی آالت طبقهبندینشده

-

-

-

-

%97

%19

-

دستگاههای برقی

-

-

-

%11

%99

%91

-

وسایل نقلیۀ موتوری ،تریلر

-

-

-

%13

%19

%99

%9

مبلمان

-

-

-

%99

%19

%19

%13

محصوالت از توتون و
تنباکو

محصوالت الستیکی و
پالستیکی

محصوالت فلزی و
فابریکی
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نتیجهگیری و ارائۀ پیشنهادها
هدف اصلی ای مقاله ،بررسی رابطه بی تخصصیشدن ،تنوع و رقابت بی صنایع در شهرسدتانهدا و
تمرکز صنعتی در ایران ،در بازه زمانی 1971تا 1931بود تا تأثیر احتمالی ای توامل بر تمرکز فضدایی
صنایع مشخ

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

پاسخگویی به پرسش اول ،ابتدا تخصصیشدن صنایع بررسی گردید .نتایج یافتهها نشدان داد کده بدی
شاخ

تخصصیشدن و تمرکز فضایی صنایع تقریباً در تمامی بخشهای صنعتی ،مخصوصاً صدنایع

مربوط به ماشی آالت و وسدایل نقلیدۀ موتدوری ،رابطدۀ مسدتقیم وجدود دارد .بدا محاسدبۀ شداخ
تخصصیشدن در تمامی زیربخشها ،ای موضوع بیشتر قابل مشاهده است .اما در طی زمدان ،تمرکدز
فضایی صنایع مشخصاً در شهرستانهای بزر صنعتی کاهنده بوده است .برای پاسخ بده پرسدش دوم
نیز رابطۀ بی تنوع نسبی و تمرکز فضایی صنایع بررسی شد .رابطۀ چشمگیری بدی تندوع صدنعتی و
تمرکز فضایی صنایع دیده نشد .حتی در بخشهای مختل

صنعتی اثر منفدی (خیلدی کدم) تندوع بدر

تمرکز صنایع را نیز شاهد بودیم .با وجود ای  ،تمرکز ای شاخ

در مرکز کشور ،متمایل به شمال و

شرق است که در هر سه دورۀ مورد بررسی قابل مشاهده است .برای پاسخگدویی بده پرسدش سدوم،
رابطۀ رقابت بی صنایع و تمرکز فضایی بررسی شد .ای رابطه نشان میدهد که رقابت بی صنایع در
کشور تمدتاً در منطقۀ پایتخت شدکل گرفتده اسدت و شهرسدتانهدایی کده در پیرامدون تهدران قدرار
گرفتهاند ،رقابتیتر از شهرستانهایی هستند که در مناطق دورتر قرار دارند.
نتایج یافتهها نشان میدهد که در اغلا صنایع ،بی تخصصیشدن و تمرکز فضایی ،رابطۀ مسدتقیم
و معناداری وجود دارد و با افزایش تخصصیشدن ،روند رشد اشتغال نیز افدزایش داشدته اسدت .اید
بیانگر تأیید نظریههای مطرح در جغرافیای اقتصاد نوی است که فعالیتهای صنعتی کشور در بخدش
تولید ،بیشتر به سمت تمرکز در مناطق خاص جغرافیایی تمایل دارند تا از ای راه به پیونددهای افقدی
و تمودی بی فعالیتها و استفاده از صرفهجوییهای ایجادشدۀ ناشی از تجمع دست پیدا کنندد .اید
یافته در راستای نظریۀ مارشال ( )1311نیز هست .او اتتقاد داشت برای بنگداههدای مربدوط بده یدک
صنعت ،مکانگزینی در نزدیکی یکدیگر مزیت است؛ زیرا کارگران و بنگاهها میتوانند از یکدیگر یداد
بگیرند و ای یادگیری به توسعۀ ایدههای جدید کمک میکند .همچنی گلیسدر و دیگدران ( )1331بدا
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استفاده از رویکرد توامل خارجی مارشال – اَرو –رومر ،به ای نتیجه رسیده اندد کده تمرکدز صدنعتی
امکان دارد نوآوری را بهوسیلۀ ارائۀ فعالیتهای مکمل صنعت به اندازۀ اثر خارجی دانش ،افزایش دهد.
نتیجۀ ای پژوهش دربارۀ وجود رابطۀ مستقیم بی تخصصیشددن صدنایع در شهرسدتانهدا و تمرکدز
صنایع ،با بیشتر پژوهشهای مدرتبط در زمیندۀ ارتبداط بدی تخصصدیشددن و تمرکدز صدنایع نظیدر
کشورهایی همچون آمریکا (گلیسر و همکارانش ،)1331 ،پرتقال (آلمیدا ،)1111 ،ترکیده (فدالجیولو و
آکگونگور ،)1111 ،برزیل (باروفی و همکارانش )1111 ،همسو بوده است .همچنی نتایج یافتدههدای
تحقیق داداشپور و فتح جاللی ( )1931نشان میدهد که متوسدط تمرکدز فضدایی در طدی دو مقطدع
 1971و  1911افزایش یافته است و ای تمرکز تمدتاً در استان تهران و اصدفهان رخ داده اسدت کده
ای موارد با یافتههای پژوهش پیش رو همسو هستند .آنها در بخشی از مقاله اشاره میکنند که استان
کرمان و سمنان طی دورۀ مورد بررسی به مراکز تخصصیشده اضافه شدهاندد کده اید موضدوع نیدز
تأکیدی بر شکلگیری مراکز جدید اشدارهشدده در سداختار فضدایی سدال  ،1931بدی دو شهرسدتان
اصفهان و کرمان و همچنی تهران و مشهد است .یافتۀ ای مقاله مبتنی بر تمرکدز فضدایی در حدداقل
نیمی از زیربخشهای صنعتی نیز با نتایج مقالۀ مهرگدان و تیمدوری ( )1931تحدت تندوان «محاسدبۀ
شدت تمرکز جغرافیایی صنایع در بی استانهای کشور» که نشان مدیدهدد بدیش از نیمدی از صدنایع
اقتصاد ایران تمرکز جغرافیایی بسیار شدید دارند ،همراستاست.
همچنی در شاخ

ها مشاهده شده است که رشد صنایع در شهرستانهای واقدع در جندوب و

بهخصوص جنوب شرقی کشور ،وابستگی بیشتری به رقابت صنعتی دارد .شداید اید موضدوع بدا
کمبودن تراکم جمعیتی و جغرافیای متفاوت ای نواحی ،قابل توجیده باشدد .امدا بدرخالف نظریدۀ
جیکددوبز ( )1313کدده بدداور داشددت نددوآوری فندداوری از تنددوع در صددنایع ناشددی مددیشددود و ندده
تخصصیشدن صنعتی ،رابطۀ چشمگیری بی تمرکز صنایع و تندوع صدنعتی دیدده نشدد .حتدی در
بخشهای مختل

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

ای  ،برخالف نظر پورتر ( )1331رابطۀ معناداری بی رقابت و تمرکز صنعتی دیدده نشدد .هرچندد
تأثیر رقابت بر رشد اشتغال ،انکارناپذیر است ،ای تأثیر در بعضی نقاط کشدور مثبدت و در برخدی
بخشهای دیگر منفی بود.
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الگوی تجریدی ساختار فضایی صدنایع تولیددی بدرای شهرسدتانهدای ایدران در سدال ،1931
شکلگیری زیرمراکزی بی تهران و مشهد و همچندی بدی شهرسدتان اصدفهان و کرمدان را نشدان
میدهد .در سال  1971تراکم فضایی صنایع متمایل به مرکدز بدوده اسدت کده در طدی دورۀ مدورد
بررسی ،با تقویت نیروهای گریز از مرکز به سمت چندمرکزی و خوشهایشدن سوق یافته است .با
مقایسۀ ساختار فضدایی تولیدد در ایدران بدی سدالهدای  1971و  ،1931شدکلگیدری دو خدط از
شهرستانهای تأثیرگذار بر ساختار صنعت ،از شمال غرب به جنوب شرق و همچنی شمال غدرب
به شمال شرق مشاهده میشود.
نتایج حاکی از آن است که روابط مرکز-پیرامونیبر ساختار فضایی کشور سدایه انداختده اسدت،
جایی که مناطق مرکزی نقش برجستهای در روندد تحدوالت کشدور داشدته و منداطق پیرامدونی در
حاشیه قرار گرفته اند .با وجود ای  ،روابط در حال تغییر بوده در حالت نشت به پایی قرار دارد ،به
طوری که نشانههایی از تمرکززدایی فعالیتهای صنعتی را مدیتدوان در حومدۀ شهرسدتان تهدران،
مشهد و اصفهان مشاهده کرد .در ای شرایط میتوان اقدامهای مختلفی بدرای تقویدت اید مراکدز
صنعتی و کانون های دیگر در منطقه ،برای تقویت الگوی چندمرکزی و شبکهای انجام داد که الزمۀ
آن شناسایی زیرمراکز دارای قابلیت و ظرفیت فعالیتهای صنعتی در بخش صنعت است .به همی
تلت برنامۀ مدون برای شکلگیری ساختار چندمرکزی در سیستم برنامهریزی و مدیریتی ضدروری
تلقی میشود .همچنی الگوی توزیع نامناسا در اکثر بخشها هشداری برای زیربخشهای صنعتی
است .نگرش بخشی و تکبعدی ،برنامه ریزی برای فضدا را بدا اخدتالل مواجده کدرده کده کداهش
بهرهوری ،محصول ای نگرش محسوب میشود .از ای رو ،توصیه میشود نگدرش خوشدهای بده
شکل فعالیتهای صنعتی برای استفاده از مزیتهای مکانی ایران از طرفی و تقویدت چنددمرکزیتی
از طرف دیگر ،در دستور کار مقامات و برنامهریزان منطقهای قرار بگیرد.
با توجه به خألها و محدودیتهای ای تحقیق و به دلیل گستردگی پژوهش ،متغیرهایی کده در
ای پژوهش در توزیع و تمرکز به کار گرفته شد ،تعداد شداغالن زیدربخشهدای مختلد
بودند .در پژوهشهای آتی در راستای پاسخگویی به مسئلۀ تأثیر متغیرهای مختل

صدنعتی

بر ساختارهدای

فضایی صنعتی میتوان از متغیرهایی مانند ارزش افزودۀ کارگداههدای صدنعتی ،دادۀ رفدت و آمدد،
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سکونت و محل کار و ...استفاده کرد .در ای پژوهش به دلیل نبود پایگاه دادۀ مدون و زمانبربدودن
مرتاسازی و منطبقکردن دادههای آماری بر الیههای فضدایی بدرای  911شهرسدتان ،فقدط بخدش
صنعتی مورد توجه قرار گرفت .پیشنهاد میشدود کده بدرای دادههدای شداغالن بخدش خددمات و
کشاورزی نیز ای کار صورت گیرد تا به به فهم تمیدق تدری از سداختار فضدایی اشدتغال در کدل
بخشهای اقتصادی دست یافت و با همپوشانی آنها تحلیل درسدت و دقیقدی از سداختار فضدایی
فعالیت ارائه کرد.
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دستیابی به تولید در کال

 نقش اقتصاد سیاسی در ساختار.)1911(  مصطفی، محمد تقی و مؤمنی، حبیا اهلل؛ رضویان،مهدی وفا
.11-1 ،11  شمارۀ،91  دورۀ، مجلۀ محیط شناسی،فضایی تهران و پیرامون
 ارزیابی تمرکز جغرافیایی استانی صدنعت و توامدل مدؤثر بدر.)1931(  یونا، نادر و تیموری،مهرگان
.111-111 ،1  شمارۀ،1  دورۀ، مجلۀ جغرافیا و آمایش شهری،میزان آن در ایران
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