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  دهيچك

 داده قرار تحليل مورد يا منطقه يها حساب از استفاده با را ايران فضايي تمركزگرايي ابعاد گزارش اين
 ي مطالعه ،هدفمند و جامع صورت به كه است يآمار اطالعات از اي مجموعه يا منطقه يها حساب است.
 طـور  بـه  كـه  نيمعـ  يزمان ي دوره كي يبرا را مشخص منطقه كي ياقتصاد يها تيفعال منظم و يكم

 كـه  را نقشـي  همـان  اهميـت  نظـر  از مـذكور  يهـا  حسـاب  .سـازد  مي پذير امكان ،است سال كي لمعمو
 ،ايـران  اي منطقـه  يهـا  حساب در  .كنند مي ايفاء منطقه سطح در ،دارند عهده بر كشور در يمل يها حساب
    شوند. مي گرفته نظر در منطقه معادل ها، استان

 ارزش و نفـت)  سـهم  احتسـاب  بدون و (با داخلي لمحصو ناخالص توليد فضايي توزيع حاضر گزارش
 ايـران  توسعه اينكه به توجه با همچنين است. داده قرار توجه مورد را اقتصادي فعاليت رشته 15 در افزوده

 كشـور  بـزرگ  شـهرهاي  و تهـران  ويـژه  بـه  و شـهرها  محوريت بر تدريج به ش .ه حاضر سده ابتداي از
 گرفتـه  قـرار  تأكيـد  مـورد  )البرز و تهران استان قلمرو (شامل هرانت شهري ي مجموعه جايگاه گرفته،قرار

 4/25 و كشـور  جمعيـت  كل از درصد 04/19 اختصاص با 1385 سال در تهران شهري ي مجموعه است.
 اختصـاص  خود به را داخلي ناخالص توليد از درصد 47/24 ،1386 سال در ،ايران شهري جمعيت از درصد
 سـهم  همچنـين  رسـد.  مـي  درصـد  62/32 به رقم اين نشود، گرفته نظر در نفت سهم چنانچه است. داده

 سـه  اسـتثناي  به ،بررسي مورد اقتصادي تيفعال رشته 15 افزوده ارزش توليد از تهران شهري ي مجموعه
 مـؤثري  نقـش  ،ديگـر  ي رشته 12 در معدن) -3 و ماهيگيري -2 ؛داري جنگل شكار، كشاورزي،-1( مورد
 افزوده ارزش توليد در مهمي نقش شهري جمعيت تمركز تر قيدق عبارت به يا يتجمع تمركز است. داشته

 و افـزوده  ارزش رابطـه  بررسـي  .است داشته كشور مختلف مناطق در اقتصادي يها تيفعال رشته اكثر در
 و شهري تمركزهاي برتر نقش از نتوانسته تمركززدايي يها استيس تنها نه دهد، مي نشان شهري جمعيت

 و جمعيـت  فضايي تمركز و تجمع گفت توان مي دارد. ادامه همچنان روند اين بلكه ،بكاهد تهران ويژه به
 عنـوان  بـه  تواند مي هم سرزميني و جغرافيايي عوامل ساير با متعامل و دهيتن درهم ارتباط يك در فعاليت
 از ناشي عواقب زا كشور امروزه كه است آن واقعيت اما .شود تلقي فرصت يك عنوان به هم و تهديد يك

 در اي منطقـه  يهـا  حسـاب  بررسي برد. مي رنج اي منطقه نامتوازن ي توسعه و ياسيس ساختار تمركزگرايي
 در خصوص به كشور در گذشته يگرا ناموزون و تمركزگرا روندهاي مؤثر ادامه از حاكي نيز حاضر گزارش
 تمركززدايـي  يها استيس و راهبردها اندك موفقيت بيانگر روند اين ادامه است. تهران شهري ي مجموعه

  است. اخير دهه چهار از بيش طي در
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   مسئله طرح - 1
 پس اما ،داشت را كشور ياسيس تختيپا نقش داراي تنها اول، ويپهل رسيدن قدرت به زمان تا تهران

 شد. ليتبد مدرن رانيا يفرهنگ و اجتماعي ،ياقتصاد تختيپا به سرعت به رضاشاه، رسيدن قدرت به از
 شهري اي جامعه كشور، جمعيت كل از شهرنشين درصد 39/71 سهم داشتن با ايران جامعه امروزه

 نسبت تهران شهر جمعيت سهم از آنكه رغم به است. كشور شهر ترين تپرجمعي تهران شود. مي محسوب
 و تهران استان محدوده (شامل آن شهري ي مجموعه جمعيت سهم اما ،شده كاسته كشور جمعيت به

 بر همچنين است. رسيده كشور جمعيت از درصد 42/19 به 1390 سال در و بوده افزايش حال در البرز)
 45 كه شده شناخته رسميت به يشهر كالن نقطه 13 ايران در ،شهر كالن ممفهو از رسمي تعريف اساس
 در ،اند شده واقع ها آن در مذكور شهرهاي كه ييها استان همچنين دارند. را كشور شهري جمعيت درصد

   اند. داده جاي خود در را كشور جمعيت درصد 74/66 مجموع
 تحقق راه سر بر كه است ييها چالش نيتر مهم زا يكي اي منطقه و فضايي ناموزون توسعه كه آنجا از
 با را مذكور، مسئله اقتصادي ابعاد شناخت حاضر، گزارش دارد، قرار كشور محور عدالت و پايدار ي توسعه
   است. داده قرار توجه مورد اي منطقه يها حساب از استفاده

ـ جر ثبت توان مي را اي منطقه يها حساب  نظـام  از اسـتفاده  بـا  منـاطق  سـطح  در اقتصـادي  يهـا  اني
 يهـا  داده آن در كـه  كنـد  يمـ  فراهم را يجامع يحسابدار چارچوب مذكور نظام دانست. يمل يها حساب
ـ تجز و هـا  يگذار استيس ،ها يريگ ميتصم يبرا كه يقالب در ياقتصاد  قابـل  ياقتصـاد  يهـا  ليـ تحل و هي
 آمـار  مركـز  سايت توسط شده نتشرم ملي يها حساب سري چه اگر .كند يم ارائه و يطراح باشد، استفاده
 يهـا  حسـاب  متأسـفانه  امـا  اسـت،  )1388 تـا  1340 يهـا  سال (شامل ساله 48 زماني دوره شامل ايران،
 زمـاني  محدوده فقط شده منتشر آمار و قرارگرفته توجه مورد شمسي هجري هفتاد دهه در تنها اي منطقه
 نـاموزون  توسـعه  اقتصـادي  ابعاد خوبي به مذكور يها داده حال، اين با .دهد يم پوشش را 1388 تا 1379
 بوده چقدر افزوده ارزش و داخلي ناخالص محصول توليد از استان هر سهم اينكه كنند. مي روشن را كشور

 در افـزوده  ارزش ميـزان  ؟چيسـت  كشور در افزوده ارزش توليد و داخلي ناخالص توليد در تهران جايگاه و
 و جمعيت تمركز ژهيو به( شهري تمركز رابطه و داشته مركزت ايران ايكج در اقتصادي يها تيفعال رشته

 بـوده  چگونـه  اقتصادي يها تيفعال رشته افزوده ارزش ميزان و داخلي ناخالص توليد با تهران) در فعاليت
   دهند. مي تشكيل را حاضر گزارش تدوين محورهاي نيتر مهم است؟
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  تحقيق نظري مباني و مفاهيم - 2
  مفاهيم -2-1
  اي منطقه يها حساب -2-1-1

 شـامل  هـا  حسـاب  اين شوند. مي تهيه 1ملي يها حساب نظام استاندارد اساس بر اي منطقه يها حساب
 مـنظم  و يكمـ  ي مطالعـه  امكـان  ،هدفمنـد  و جامع صورت به كه هستند يآمار اطالعات از اي مجموعه

 ديگر عبارت به .آورند مي فراهم نيمع يزمان ي دوره كي در را مشخص منطقه كي ياقتصاد يها تيفعال
 در يا منطقـه  يهـا  حسـاب  ،دارنـد  عهده به كشور كل در يمل يها حساب كه را كاربردي و اهميت نقش،
 ،ميمفـاه  ،فيتعـار  مبتني يا منطقه يها حساب ي هيته چارچوب ايران، در  .هستند دار عهده  ،طقامن سطح

 اسـت  )SNA93( 1993 ملـي  يهـا  حسـاب  دفترچـه  در منـدرج  يهـا  روش و هـا  يبند طبقه استانداردها،
)http://www.amar.org.ir/nationalaccount/default-457.aspx(.   

  
  افزوده ارزش و داخلي ناخالص توليد -2-1-2

 3»افزوده ارزش« و 2»داخلي ناخالص توليد/محصول« از ناموزون توسعه تحليل براي حاضر تحقيق در
 توسـط  شده ديتول يينها محصوالت يالير ارزش شامل داخلي ناخالص دتولي ايران، در است. شده استفاده
 لهيوسـ  بـه  كه است )يفصل اي االنهس( نيمع يزمان دوره در منطقه يك يا كشور ميمق ياقتصاد يواحدها
  شود: مي محاسبه زير روابط

  GDP = ناخالص افزوده ارزش + ها اتيمال – ها يارانه :توليد روش موسوم   ،1 رابطه
  GDP = يينها مصرف + ناخالص سرمايه تشكيل + صادرات – واردات :هزينه روش موسوم   ،2 رابطه

  GDP = كاركنان خدمات جبران + ها اتيمال – ها يارانه + ناخالص عملياتي مازاد :درآمد روش موسوم   ،3 رابطه
  

 ايجـاد  خـدمات  ائـه ار يـا  و توليد فرآيند طريق از كه اي اضافه ثروت :از است عبارت ؛نيز افزوده ارزش
 افـزوده  ارزش .آيـد  مـي  دسـت  بـه  ها عايدي از خريدها) هزينه (مثل واسطه يها نهاده كسر با كه شود مي

 ناخـالص  افـزوده  ارزش( خـالص  و واسـطه)  مصـرف  ارزش منهـاي  (ستانده ناخالص افزوده ارزش شامل

                                                 
1- The System of National Accounts -SNA 
2- Gross Product Domestic (GDP) 
3- Value Added 
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 معـين،  حسابداري دوره يك در افزوده ارزش محاسبه براي بنابراين ؛شود مي )ثابت سرمايه مصرف منهاي
  است. ضروري دوره آن در ثابت ي هيسرما مصرف و واسطه مصرف ستانده، محاسبه

 و شـده  ديـ تول نيمعـ  زماني دوره يك و توليدي واحد كيدر كه است يخدمات و كاالها شامل :ستانده
 حاصـل  كـه  محصـول  مفهـوم  بـا  ستانده .رديگ يم قرار دسترس در واحد آن از خارج در استفاده يبرا

 عنـوان  بـه  دوره آن در كـه  شـده  ديتول يخدمات و كاالها شامل زيرا ؛است متفاوت است، توليد فرآيند
 شود. نمي رسند، مي مصرف واحد آن توليد يهافرآيند ديگر در نهاده

 به شده  ثبت و ثابت يها ييدارا مصرف استثناي (به خدماتي و كاالها ارزش از عبارت واسطه: مصرف
 رسند. مي مصرف به توليد فرآيند كي در نهاده صورت به كه است  )ثابت ي سرمايه فمصر عنوان
 و شوند مي ديگر توليد فرآيند كي وارد دوباره ،ستانده ليتشك و شكل تغيير از بعد ها نهاده از يبعض
   .شوند مي مصرف توليد فرآيند در كامل طور به ،خدمات اكثر و برق نظير ديگر يبعض

 يجار ارزش كاهش به توليد، ي نهيهز از يبخش عنوان به مصرف نوع اين :ثابت ي سرمايه مصرف
 يكيزيف رفتن نيب از و يعاد يافتادگ مد از استهالك، اثر در كه شود يم گفته ثابت يها ييدارا يموجود

 كي استفاده مورد و تيمالك تحت يها ييدارا در جنگ) و غيرمترقبه حوادث (نه يمعمول حوادث اثر در
   .)http://www.amar.org.ir/nationalaccount/default-457.aspx( آيد مي پديد دكنندهيولت

  
  ايران در يا منطقه يها حساب قلمرو -2-1-3

 توجه با .است منطقه فرا كي و منطقه يتعداد شامل رانيا در شده منتشر اي منطقه يها حساب قلمرو
 يهـا  يزير برنامه و روند مي شمار به كشور در ياسيس ياراد ماتيتقس واحد نيتر بزرگ ها، استان نكهيا به

 تـر  كاربردي منظور به نيبنابرا ؛دنشو مي اعمال نيز استان سطح در يمل سطح از پس ياجتماع و ياقتصاد
 شـامل  نيـز،  فرامنطقه .است شده گرفته نظر در استان معادل منطقه ايران، در اي منطقه يها حساب شدن
 از خارج كه است ...) و نظامي اقتصادي، سياسي، يها گاهيپا قاره، فالت (مانند وركش قلمرو از ييها بخش
   .)http://www.amar.org.ir/nationalaccount/default-457.aspx( دارند قرار مناطق

  
  
  
  
  



  ريزي شهر تهران مركز مطالعات و برنامه                                                                                                              12

 

    ييتمركزگرا -2-1-4
 به تمركز نايمب بر كه دارد داللت نظامي بر و بوده برخوردار سياسي وجه از عمدتاً 1»تمركزگرايي«

 تمركز مبين را تمركزگرايي رابرتسون، ديويد .)66 :1381 الديني، (سيف است استوار سياسي تمركز خصوص
 ملي، مراجع ميان ها مسئوليت و قدرت توزيع برابر در پايتخت در سياسي اقتدار منابع و حكومتي نهادهاي
 قدرت منابع تمركز بر سياسي وجه در ييمركزگرات .)36 :1379 چي، شانه :ك ر.( است دانسته محلي و اي منطقه
 ،توليد عوامل ساير و سرمايه انساني، نيروي نظير توليد عوامل تمركز بر اقتصادي وجه در و دارد داللت

 نوبه به كشور يك اقتصادي يسياس ساختار در تمركزگرايي .)66 :1381 الديني، (سيف دارد تأكيد فعاليت و كار
 و تجارت صنايع، دولتي، درآمدهاي تراكم و انباشت بر كه شود مي منجر »فضايي تمركزگرايي« به خود

   .)403 :1373 (شكويي، دارد داللت معين مكان چند يا دريك جمعيت
  
    نظري مباني -2-2

 يهـا  اسـتان  بـين  شـده  جـاد يا يها يناموزون با ارتباط در را اي منطقه يها حساب تحليل گزارش اين
 توسـعه  راهبردهاي و تمركزگرايي گزارش اين باور به كه آنجا از است. داده قرار توجه مورد كشور مختلف
  شود. مي پرداخته ها آن شرح به ادامه در رو نيا از است. مذكور ناموزوني عوامل نيتر مهم نامتوازن

  
  ايران در اخير سده در تمركزگرايي -2-2-1

 رو نحو به سوم)، انهج در شديد ركزگراييتم جمله از( كشورها تحوالت ميالدي، بيستم سده طول در
 اصـلي  نماد است. يافته ارتباط جهاني و يالملل نيب روابط بر حاكم سازوكارهاي و ساختارها با گسترشي به
 بـوده  فعاليـت  و جمعيـت  شـديد  تـراكم  و نييشهرنش توسعه اخير، سده در »تمركزگرايي« فضايي بيان و

 نظـام  كليـت  و اصـل  بـا  معاصـر  شهرنشـيني  روندهاي و والتتح دادن پيوند كه است آن واقعيت است.
 فـراهم  مـذكور  معاصر شهرنشيني و تمركزگرايي روند يمند قانون براي را تري يمنطق پاسخ داري، سرمايه

 نظـام  گسـترش  و سـرمايه  انباشـت  بـا  ديگري عامل هر از بيش معاصر دوره در شهرنشيني زيرا ؛آورد مي
 محركـه  نيروهـاي  و درونـي  منطـق  اسـاس  بـر  .)230 :1381 دانـا،  رئيس :ك ر.( است بوده مرتبط داري سرمايه
 و مصــرف الگــوي توليــدي، جغرافيــايي، از (اعــم آن ابعــاد همــه در آن دائمــي گســترش داري، ســرمايه
 از انبـوهي  آوردن گـرد  امكـان  كـه آن واسـطه  بـه  نيـز  شـهر  سـويي  از اسـت.  ريزناپـذ يگر سـازي)  يكسان

                                                 
1- Centralism 
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 چنـين  طبيعـي  جايگـاه  ،آورد يمـ  فـراهم  كوچـك  نسبت به مكاني در را دگانكنن مصرف و كنندگانتوليد
 و خـدماتي  -صـنعتي  مراكـز  ايجـاد  ديگـر،  سـوي  از .)46 :1368 وريشـهر  و مـرداد  (پيـران،  شود يم يتلق نظامي
 كننـده  كنتـرل  و گـر  تيهـدا  منسـجم،  بوروكراسي ممستلز خود نوبه به ،مصرف و توليد متمركز يها حوزه
 سازمان و نظام آن تبع به و سوم جهان اقتصادي يسياس يها نظام امروزي شكل توان مي جهنتي در .است

 گـرايش  كـه  اسـت  بوده داري سرمايه نظام تحول از دوره اين نيازهاي مينتأ از ناشي كشورها اين فضايي
    .)56 :1371اسدي، :ك ر.( است سرمايه انباشت مكاني يفضاي قطبش و گراييتمركز جهت در نيز آن غالب
 روابط بر حاكم سياسي اقتصاد و سرزميني امكانات و ها ضرورت چارچوب در نيز ايران رمعاص حوالتت
 نيـز  را سـوم  جهان كشورهاي ساير گوناگون، يها يبند صورت با كه( لشمو جهان هايفرآيند و الملل بين

 فضـايي  ياجتماع سازمان ييتمركزگرا ديگر، عبارت به باشند. مي تحليل قابل است)، داده قرار تأثير تحت
 تحـوالت  بسـتر  در كشـور  مدرن توسعه و ملي وحدت در تاريخي يها ضرورت اثر در ايران، در اخير سده

 در و بـود  شـده  ضـعيف  ايـران  در مركـزي  حكومت اول، جهاني جنگ پايان با است. گرفته شكل جهاني
 و آشـفتگي  سياسي، تضاد بودند. داده ارقر فروپاشي معرض در را كشور مركز، از گريز نيروهاي نيز، اياالت

 شـرايطي  چنين در بود. داده قرار مخاطره در را ملي وحدت اداري، لياقتي بي و فساد ناامني، اقتصادي، فقر
 بـه  .)15 :1388 (كـامروا،  گرفـت  دست به را اوضاع كنترل نظامي نيروي به اتكا با و شد صحنه وارد رضاخان

 اسـت.  »مدرنيزاسـيون « لواي تحت داري سرمايه روابط بسط دوره، اين ياه يژگيو نيتر مهم از كلي، طور
 بـه  گـذار  بـه  مربـوط  اقـدامات  از بسـياري  تحقـق  ايـران،  بـورژوازي  تاريخي ضعف اثر بر رضاشاه دولت

 داد انجـام  كشـور  نوسـازي  بـراي  را اي گسـترده  اقـدامات  و گرفـت  عهـده  بـر  رأسـاً  خود را داري سرمايه
 چـه  و شيپ چه( رانيا در حكومت ياسيس ساختار تاكنون، رضاشاه حكومت دوره از .)25 -27 :1387(حساميان،

 بـر  حـاكم  يهـا  گفتمان رييتغ رغم به كه است بوده اقتدارگرا و متمركز يساختار )،ياسالم انقالب از بعد
 و قـدرت  تمركـز  و تـراكم  و افـراد  دسـت  در قدرت تمركز ديتول باز راستاي در را خود كلي گرايش كشور،
 كودتـاي  واقع در .)1-9 :1384احسن، :ك ر.( است كرده حفظ تهران خصوص به و شهري يها مكان در ثروت
 تماميـت  بـر  نفـوذ  اعمـال  و كشـور  يسـاز  همسان جهت در سياسي اراده اعمال نماد ،ش .ه 1299 اسفند
 اصـالحات  و راتمركزگـ  توسـعه  راهبردهـاي  اتخـاذ  بـود.  ايران در نوين تمركزگرايي دوره آغازگر و ارضي
 1350 دهـه  در اسـت.  داشـته  بسزايي ريتأث كشور اقتصادي يادار تمركز ي دامنه بر ،1340 دهه در ارضي
 از كدام هر .بودند پايتخت در قدرت تمركز مهم عامل سه ،يگر ينظام و دولتي يساالر وانيد نفتي، رونق
 تـاريخي،  پيشـينه  اين با .كردند يم تقويت سياسي مركزيت حول در را يريگ ميتصم قدرت فوق عامل سه



  ريزي شهر تهران مركز مطالعات و برنامه                                                                                                              14

 

 انقـالب  از قبـل  دوره تمركزگرايـي  دار راثيـ م همچنان نيز انقالب دوره در خود تاريخ جديد فاز در ايران
   .افـزود  تمركـز  ايـن  بـر  بحـران،  زمـان  راهبـردي  يهـا  يريگ ميتصم بودن عاجل و تحميلي جنگ .است

 نيروهـاي  نيتـر  مهـم  از يكي تمركزگرا يحكومت يالگو كه گفت توان مي نتيجه در .)68 :1371 اسدي، :ك ر.(
 آمـدن  كـار  روي تـا  كه نيز تهران چنانچه است. بوده اخير سده ايران در فعاليت و جمعيت تمركز محركه
 و اجتمـاعي  ،ياقتصـاد  يهـا  تيـ فعال ثقـل  مركـز  بـه  سرعت به بود ياسيس تختيپا فقط پهلوي دودمان
   .)1-9 :1384 احسن، :ك ر.( شد ليتبد رانيا يفرهنگ

  
  يدار هيسرما روابط بسط و تمركزگرايي -2-2-2

 يهـا  تيـ فعال تمركـز  موجـب  مناطق و ها بخش برخي رشد به دادن اولويت با ،نامتوازن توسعه الگوي
 اساسـي  يهـا  موضـوع  از يكـي  نـامتوازن  توسـعه  .شود يم منطقه يا جغرافيايي نقطه چند يا يك در توليد

 جمعيـت،  ميـزان  اقتصـادي،  رشـد  در نـاموزوني  اسـاس  (بـر  را نابرابر وسعهت كه است اقتصادي جغرافياي
 را المللـي  بـين  تا شهري يها اسيمق و قلمروها در و...) رفاهي تسهيالت و امكانات منابع، درآمد، اشتغال،
  .)Christophers, 2009: 12( دهد مي قرار توجه مورد

 از ،)Hecscher-ohlin( اوهلـين  - كشـر ه و ريكـاردوئي  مـدل  نئوكالسـيك،  اقتصـاد  يها هينظر در
 بـين  موجـود  يها ينابرابر روايتگر توانند، مي نوعي به مناطق بين نسبي يها تيمز كردن برجسته طريق
 آغـاز  و منـاطق  در »يـي گرا تخصـص « بحث براي شروعي نقطه حقيقت در ريكاردو تئوري ند.باش مناطق
 مدل دارد، تأكيد دستمزد عامل تر بيش نقش بر اردوريك تئوري هك يدرحال است. مناطق بين تجارت امكان
 عامـل  جملـه  (از نسـبي  هـاي  مزيـت  ايجـاد  در عوامـل  ساير نقش گرفتن نظر در دنبال به اوهلين هكشر
 كـه  اسـت  اعتقـاد  ايـن  بـر  هندرسـون  .)31 :1380كرمـاني،  (صـباغ  است منطقه يك رد ر)كا نيروي و سرمايه

 و شـهرها  اندازه و توزيع در مهمي نقش مركز، جاذب نيروي و ليمارشا گرايي برون از ناشي يابي تخصص
 اهميـت  خصـوص  بـه  و هـا  يابي مكان به شهرها در نابرابري ديدگاه اين اساس بر دارند. زمين رانت ايجاد
  .)Kim, 2008: 7( دارد بستگي تراكم و تجمع از ناشي يها ييجو صرفه

 به را آن و اند دانسته داري سرمايه ذاتي يها شيگرا از ناشي را نامتوازن توسعه راديكال، انمندانديش
 اين بر مندل ،ارتباط اين در .)Christophers, 2009: 12( اند كرده قلمداد داري سرمايه نظام موتور مثابه
 در و سرمايه مركب و نابرابر حركت كننده تعيين دوسويه عنصر عنوان به سرمايه انباشت« كه است اعتقاد
 قوانين براي الزم پيامد خود ،داري سرمايه اقتصاد در همگني نبود و است يگنيافت  توسعه و توسعه نتيجه
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 به نامتوازن توسعه موضوع نظريه، چندين 1960 دهه طول در .)48 :1380(ادل، است سرمايه حركت آشكار
 از اند. داده ارقر توجه مورد را افتهين  توسعه و توسعه حال در كشورهاي بين نابرابري با ارتباط در خصوص

 سكه روي دو را يگنيافت  توسعه و توسعه كه كرد اشاره »وابستگي نظريه« به توان مي نظريات اين جمله
 كشورهاي پيشرفت براي فقير و پيراموني كشورهاي وجود آن اساس بر كه دانست مي نامتوازن توسعه
 كه است معروف نظريات ديگر از نيز والراشتاين امانوئل جهاني نظام نظريه است. ضروري ،افتهي توسعه
 وابستگي درك .)Christophers, 2009: 14-15( دهد مي قرار توجه مورد را نامتوازن توسعه موضوع
 برخوردار زيادي اهميت از اي منطقه توسعه و ناموزوني درك براي نيز اي منطقه و شهري يها ينابرابر
     است: اهميت واجد زير داليل به نامتوازن توسعه و تمركزگرايي در شهرها نقش است.
 توسعه براي الزم يها هيسرما تراكم و تمركز در آفريني نقش و توليد شرايط مادي پشتيباني -

   كار؛ ينيرو و صنعتي
 تمركز؛ الزامات از يكي عنوان به كنترل مراكز و فرماندهي جايگاه در ينيآفر نقش -

 بر كنترل حدودي تا و مالكيت حقوق تضمين وانعن به دولت استقرار مقر و جايگاه در آفريني نقش -
 بحران؛ شرايط در داران سرمايه منافع حفظ و فرودست طبقات روي

 برخي در شهر يابي تخصص و صنايع تمركز و خدماتي زيربنايي، تأسيسات و اداري مراكز تمركز -
 صنايع؛

  گوناگون؛ مناطق در شهرها جمعيت و اندازه ناهمساني -

 اي منطقه و ملي مقياس در شهري تقدم الگوي و شهرها برخي در فعاليت و جمعيت شديد تراكم -
)Kim, 2008:7 51-56 :1380 ادل، و(.   
 دايمـي  تمركز به لذا و است توليد فرآيند مداوم تقسيم باز و تقسيم به متكي نظامي يدار هيسرما نظام

 مكـاني  در را كننـدگان  مصـرف  و نكننـدگا توليد از انبـوهي  گردآوردن امكان شهر كه آنجا از .دارد ليتما
 برخـي  .)46 :1368 وريشـهر  و مـرداد  (پيـران،  شـود  يم يتلق نظامي چنين طبيعي جايگاه ،آورد يم فراهم كوچك
 حال در كشورهاي در اي منطقه يها ينابرابر و شهرها ناموزون رشد تأثير ميزان شناخت در نظران صاحب
 جفرسون را شهر نخست مفهوم كنند. مي هدايت »ريشه نخست« الگوي سمت به را بحث غلبا توسعه،

 و انـدازه  لحـاظ  به هم كشور يك در شهر نيتر بزرگ را آن و قرارداد شناسايي مورد رسمي طور به )1939(
 نظـام  ذاتـي  تمايـل  دليـل  بـه  معاصـر  ي دوره در .)101-94 :1384 ايونز، و (پاتر دانست ملي نفوذ لحاظ به هم

 كشـورهاي  زيرسـاختي  نـاتواني  و سـو  يـك  از خـارجي)  امل(ع توليد فرآيند زتمرك جهت در يدار هيسرما
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 ديگـر،  سـوي  از داخلـي)  (عامـل  دارانـه  هيسرما مصرف الگوي رمتمركزيغ جذب در سوم جهان به موسوم
 و تقـدم  حالـت  جـه ينت در و پيوسـته  وقـوع  به شهر چند حداكثر يا و دو يك، در امكانات و جمعيت تمركز
 و مانـده  عقب كشورهاي سياسي يادار مركز كه نحوي به .است داده رخ 1شهري دو يا شهري تك تسلط
 .)34 :1368 سـفند ا ،(پيـران  اند كرده دايپ تسلط شهري شبكه كل بر كشور، هر در ديگر شهر دو يا يك حداكثر

 هم از و ناهمگون شبكه در يشهر دو يا شهري تك تقدم و تسلط شرايط از زكاستل مانوئل ارتباط، اين در
 حالـت  ايـن  .است هبرد نام »شهري ماكروسفالي« يا »سري بزرگ« عنوان با سوم جهان شهري گسيخته

 توسـعه  فرآينـد  پرتـو  در كشـور  شـهرهاي  ساير ناتواني و يماندگ عقب و شهر دو يا يك رشد دهنده نشان
ـ ا در (خـدمات)  اقتصـاد  سـوم  بخـش  نـاهمگون  ييفضا تمركز گوياي خود نوبه به و زاست برون  گونـه  ني

  .)46 :1368 وريشهر و مرداد (پيران، ستا كشورها
 تمركـز  بـا  .رديـ گ يمـ  تعلـق  هـا  آن بـه  ملي امكانات اعظم بخش مسلط، و مقدم شهرهاي پيدايش با

 بـاز  انبـوه،  جمعيـت  ورود با و شوند يم سرازير مسلط و مقدم شهرهاي به يتر بيش تيجمع ملي، امكانات
 افـزايش  مفهـوم  بـه  خود اين و شود يم داده اختصاص شهرهايي چنين به اجبار به يتر بيش امكانات هم
 شـهرهاي  و روسـتاها  فقـراي  فقـط  متـداول،  اعتقاد برعكس بود. خواهد تر بيش جمعيت جذب يها نهيزم

 يها گروه نيتر موفق تهيدستان، انبوه بر عالوه بلكه ،شوند ينم سرازير مسلط و مقدم شهرهاي به كوچك
 روي منـاطق  ايـن  بـه  تـر  بـيش  امكانات از استفاده براي نيز تر كوچك شهرهاي انكار صاحب و روستايي

 نيازهـاي  اسـاس  بـر  كه است ييها محرك يافتن عينيت و تبلور محل ،مسلط و مقدم شهرهاي .آورند يم
 كـه  اسـت  معتقـد  داگـالس  زمينه اين در .اند شده فعال حاشيه جهان يا سوم جهان در جهاني سلطه نظام

 ادغـام  جريـان  در اصـلي  عوامـل  بوروكراتيـك،  يهـا  دولـت  ظهـور  و ]سـوم  [جهان اقتصاد شدن تجاري
 نـامتوازن  توسعه و اجتماعي يها ينابرابر به كه است يدار هيسرما جهاني نظام در مانده عقب اقتصادهاي

 يهـا  دولت ظهور و اقتصاد شدن تجاري از همه از بيش كه شهرهايي و شود يم منجر مكاني ناهمگون و
 نـابرابري  بـه  توانـد،  مـي  تمركز اين .شوند يم بدل مسلط و مقدم شهرهاي به ،رنديگ يم بهره روكراتيكبو

 اسـتانداردهاي  بـه  جمعيت از كوچكي بخش چنانكه شود. منجر كننده رهيخ و بار سفأت اشكال در طبقاتي
 الگـوي  معـدود،  تجمعيـ  ايـن  زندگي مسرفانه سبك روند، اين جهينت در .ابندي يم دست يا افسانه يزندگ

 در نـه  آن، كالبـدي  و فرهنگـي  سياسـي،  اقتصادي، ابعاد در سنتي ساختار و شود يم طبقات ساير مطلوب
 -فضـايي  زمينـه  راسـتا،  ايـن  در .شـود  يم تغيير دستخوش بيگانه، خود از يا گونه به بلكه، مطلوب جهتي

                                                 
1 - Primacy and Dual Primacy 
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 فـراهم  نيـز  اسـت  شـدن  يصـنعت  بدون شدن شهري انعكاس كه ناهمگون و شتابان شهرنشيني مكاني،
 .)36 :1368 (پيران، پاشد يم فرو اساس از جامعه مكاني -فضايي تعادل و شود مي

 راهبردهـاي  و سياسي ساختار ،ش .ه اخير سده ايران در كه گفت توان مي ،گفته پيش مطالب به توجه با
ـ  جمعيت و تجارت صنايع، دولتي، درآمدهاي فضايي تمركز سبب ،تمركزگرا توسعه  مكـان  چنـد  يـا  كدري
 در زنـدگي  شـرايط  در نابرابري و اي منطقه يها ينابرابر ي نهيزم خود نوبه به جريان اين است. شده معين
 بـه  نفـت  صـدور  از ناشـي  عوايـد  تـر  بـيش  صـرف  عالوه به است. آورده فراهم را ايران سرزميني ي پهنه

 ها تيمز طوالني نسبت به مانز يك طي در ،بزرگ شهرهاي و تهران يعني كشور اداري يسياس مركزيت
 مـانعي  هم كه كرده ايجاد تمركز و تراكم از ناشي ييها ييجو صرفه دليل به يگوناگون نسبي يها يبرتر و
 افـزوده  منـاطق  بـين  نابرابري ي دامنه بر هم و بوده ها دولت داييزتمركز يها استيس موفقيت راه سر در

  كند. مي بيان را آن خوبي به اي منطقه يها حساب فضايي تحليل كه است موضوعي اين است.
 اجتمـاعي،  تـاريخي،  جغرافيـايي،  شرايط از همچنان كشورها تحوالت آنكه وجود با معاصر، ي دوره در

 بـا  گسترشـي  بـه  رو نحـو  بـه  مـذكور  تحـوالت  امـا  ،است بوده متأثر ها آن خود خاص ارزشي و فرهنگي
 ،ش ه. حاضر سده ايران در است. يافته ارتباط جهاني و يالملل نيب روابط بر حاكم سازوكارهاي و ساختارها
 صـنايع،  دولتـي،  درآمـدهاي  فضـايي  تمركز سبب تمركزگرا، و قطبي توسعه راهبردهاي و سياسي ساختار
 شـكل  كشور در توسعه نامتوازن الگوي نتيجه در است. شده معين مكان چند يا يك در جمعيت و تجارت
 توسـعه  راهبردهاي و سياسي ساختار اخير، ساله صد ايران در كه گفت نتوا مي اساس اين بر است. گرفته
 مكـان  چند يا يك در جمعيت و تجارت صنايع، دولتي، درآمدهاي فضايي تمركز سبب ،تمركزگرا و قطبي
 شـرايط  در نـابرابري  و اي منطقـه  يهـا  ينـابرابر  بـراي  را زمينه خود نوبه به جريان اين است. شده معين
 نفـت  صـدور  از ناشي عوايد تر بيش صرف ،عالوه به است. آورده فراهم ايران، سرزميني ي پهنه در زندگي

 يگونـاگون  نسـبي  يها يبرتر و ها تيمز طوالني نسبت به زمان يك طي در ،بزرگ شهرهاي و تهران رد
 راه سـر  در مـانعي  هـم  مـذكور  رونـد  است. كرده ايجاد تمركز و تراكم از ناشي ييها ييجو صرفه دليل به

 شـهري  ميـان  و درون ابعـاد  در نـابرابري  دامنـه  بر هم و بوده ها دولت زداييتمركز يها استيس موفقيت
 فضـايي  يـي تمركزگرا و يدار هيسـرما  بسـط  از متـأثر  نامتوازن الگوي ارتباط ادامه، در اين از است. افزوده

  است. گرفته قرار بررسي مورد (شهرنشيني)
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 در تحـول  فضـايي  بازتـاب  هنيافتـ   توسـعه  كشـورهاي  از اريبسـي  هماننـد  ايـران  معاصـر  شهرنشيني
 وقتـي  .)18 :1388 (حسـاميان،  اسـت  پيراموني يدار هيسرما بسط بازتاب مشخص طور به و توليد يابي سازمان

 نيـاز  بـه  بنا ،)224 :1387 (پيران، كند مي برخورد ايراني جامعه به خود گسترش مسير در داري سرمايه نظام كه
 ناموزون ،زا برون اي توسعه ،)230 :1381 دانا، (رئيس شهري تمركز و شهرها به دارانه سرمايه كار تقسيم جريان

 جامعـه  بنيـاد  و گيـرد  مـي  شـكل  ايران در آورند)، مي فراهم شهري مراكز كه امكاناتي محور (بر شتابان و
 را بـود  يافته قوام و كلش شهرنشيني و نشيني ده ايلي، نظام اركان بر متمادي يها قرن براي كه را معاصر

 امكانات و شرايط ارتباط اين در البته است. كرده اساسي دگرگوني دچار شهرنشيني) (يا سوم ركن سود به
    است. اهميت حائز نيز ايران تاريخي و اجتماعي ياقتصاد شرايط و محيطي
 آن پيـرو  و ايـران  اجتمـاعي  ياقتصـاد  نظام اساسي يها انيبن معاصر، ي دوره در نوسازي روند غلبه با
 و اشـتغال  امكانـات  بسـط  .)224-225 :1387(پيـران،  شـود  مي دگرگون و متحول شدت به ايران فضايي نظام

 كاهش ديگر، سوي از و سو يك از يدار هيسرما مناسبات توسعه اثر بر شهر) (عمدتاً نقاط برخي در زندگي
 ي نــهيزم ،يدار هيشاســرمايپ مناســبات فروپاشــي اثــر بــر روســتا) (عمــدتاً ديگــر نقــاط در امكانــات ايــن

  .)18-19 :1388 (حساميان، است آورده فراهم را ايران جامعه شدن يشهر و داخلي يها مهاجرت
 جوياي شهريِ اقشار و روستائيان ايلي، نظام انقراض حال در جمعيت آساي سيل هجوم ،1330 دهه از
 يافت. شدت شهرها اين جمعيت طبيعي رشد و تهران جمله از بزرگ يشهرها سوي به تر بيش رفاه و كار
 شـدت  بـا  نيز مسكن و زمين خدمات، يا سوم بخش به متكي اقتصادي رشد و جمعيت شديد رشد كنار در
 درگيـر  طبعـاً  و شـوند  مـي  وارد اي مبادلـه  ارزش حيطه به و گرفته فاصله مصرفي ارزش از تر تمام چه هر

 توان پايه بر و كند مي طبقاتي شدت به را خانوارها اسكان مرا همين شوند. مي نيز بازي سفته و بازي بورس
 اختصـاص  دارنـد  سـطحي  هـم  اقتصـادي  تـوان  عمـدتاً  كه ييها گروه به را شهري محالت خانوار، مالي
 مقاومـت  و پايـداري  سـرپناه،  اشـغال  سرانه زيستي، فضاي خانوارها، مالي توان اساس بر هم باز دهد. مي

 ترتيـب  ايـن  به و شود مي تعيين ديگر مقوله ها ده و مسكوني فضاي يشناخت ييبايز عناصر حتي و سرپناه
 در نيـز  سـرمايه  انباشـت  و تمركز نيز، ايران در گيرد. مي شكل شهرها در مسكوني مناطق طبقاتي ساختار

 قطعيت معين اجتماعي يها هيال و ها شركت نهادها، نفع به تهران شهر در و تهران شهر نفع به كشور كل
 قدرت از استفاده و رانت درآمد، و ثروت جايي جابه نفتي، درآمدهاي تمركز پيامد مهم، اين .است كرده داپي

 همچنـين  اسـت.  كـرده  عمـل  طبقـاتي  و اجتمـاعي  يها يبرتر و مصرف خدمت در تر بيش و بوده دولتي
 و سياسـي  كـز تمر تجاري، دماتخ از گرفته نشأت يها فعاليت گسترش و تمركز از اشين يها ييجو صرفه
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 تهـران،  شـهر  در انبـوه  يهـا  يسـاز  ساختمان مصرفي، و مونتاژ صنايع تمركز آموزشي، و فرهنگي اداري،
 هـاي  مهاجرت بموج تمركز اين است. آورده فراهم را درآمدها و مادي يها ارزش تراكم و تمركز موجبات

 همچنـين  .است هآورد فراهم ار آن كالبدي خزش و گسترش زمينه و شده شهر اين به وار توده و آسا سيل
 بـراي  اي عمـده  نيـروي  بـه  درآمـدها  جـايي  جابـه  از حاصـل  سـود  و تهـران  شهر در زمين كاربري رانت
 شـده  تبـديل  آن شهري ي مجموعه و تهران شهر فرادست طبقه و مرفه اقشار متوسط، طبقه گيري شكل
  .)233-234 :1381 دانا، رئيس :ك ر.( است

  
  ها افتهي حليلت -3
    ايران در يشهر نخست -3-1

 (در سـوم  انجهـ  كشورهاي اقتصاد ادغام روند كه معتقدند سياسي اقتصاد ديدگاه از متأثر گران تحليل
ـ آ يمـ  حساب به يبنياد ساختاري تغيير صنعتي، يدار هيسرما نفوذ و جهاني آزاد اقتصاد در توسعه) حال  دي
 در آن تمركز و جمعيت عظيم جايي جابه سبب ساخته، دگرگون اساس از را سوم جهان در توليد شرايط كه

 ؛گردد يم تلقي مقدم و مسلط شهرهاي به روستا از مهاجرت اساسي محرك و شود يم معدود شهري نقاط
 بررسـي  مـورد  شـهر  يها جاذبه و روستا يها دافعه ي نهيزم در متداول يها بحث از فراتر بايد را مسئله لذا
 نـه  مسـلط  و مقـدم  شهرهاي يها جاذبه و كوچك شهرهاي و روستا يها دافعه شدن فعال بلكه .داد قرار

 در هـم  آن يدار هيسـرما  نفـوذ  و جهـاني  آزاد اقتصـاد  در سوم جهان اقتصاد ادغام معلول خود بلكه علت،
 كنتـرل  از خارج نيروهايي منفعل قرباني ،مسلط و مقدم شهرهاي رو نيا از .رود يم شمار به سلطه شرايط
 فعاالنـه  ،انجامـد  يمـ  مهـاجرت  طريـق  از جمعيت انبوهي به كه شرايطي آوردن پديد در بلكه ،نبوده خود
  .)36 :1368 پيران، :ك ر.( هستند ليدخ

 تحـوالت  كه آنجايي از است. گرفته قرار متمركز فضايي و سياسي ساختار بر ايران معاصر توسعه بنياد
 ،اسـت  كالن سطح در ياقتصاد يها يذارگ استيس و ياسيس ساختار از متأثر ،رانيا يشهر نظام يتيجمع
 يشـهرها  مادر و تهران ژهيو به بزرگ، يشهرها در يصنعت و يادار يها تيفعال تمركز ،رياخ سال 50 در

 رشد اساس اين بر .)73 :1388 (تقـوايي،  است شده شهرها اين گسترش و تيجمع شيافزا ساز نهيزم يا منطقه
 فـراهم  را ايـران  شـهري  نظام در تعادل عدم و دگرگوني باتموج كشور بزرگ شهر چند و تهران رويه بي

 فضـايي  نظام تعادل عدم رشد روبه روند مؤيد نيز، اخير شده انجام تحقيقات .)103 :1372 (نظريان، است آورده
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 حـال  در 1385 سـال  تـا  1335 سـال  از ايـران  شـهرهاي  جيني ضريب چنانچه است. ايران در شهري و
   .)70 :1388 (تقوايي، دهد مي نشان را يباالي مرق و بوده افزايش

  
  1385 تا 1335 سال از ايران شهرهاي جيني ضريب :1 جدول

  1385  1375  1365  1355  1345  1335   سال
  803/0  761/0  764/0  737/0  726/0  672/0  جيني ضريب

  70 :1389 همكاران، و تقوايي مأخذ:
  

  
  )71 :1389 همكاران، و تقوايي مأخذ:( 1385 تا 1335 يها سال طي ايران شهري نظام لورنز منحني :1 شكل

  
 و قطبـي  توسـعه  راهبردهـاي  و سياسـي  سـاختار  ،اخير ي ساله صد ايرانِ در شد گفته كه طور همان
 ،معـين  مكـان  چنـد  يا يك در جمعيت و تجارت صنايع، دولتي، درآمدهاي فضايي تمركز سبب ،تمركزگرا
 افـزايش  و تهران شهر در گوناگون كاركردهاي تمركز يمبنا بر شهري نخست الگوي گيري شكل موجب
 جمعيتـي  تحـوالت  3 و 2 هاي شكل و 2 جدول است. شده شهر اين در فعاليت و جمعيت تراكم و تمركز
 سـهم  تهـران  مـذكور  جـداول  اساس بر دهند. مي نشان را آن شهري ي مجموعه و تهران جايگاه و كشور
 بـه  رو اخيـر  يهـا  دهـه  در سـهم  اين اگرچه است. داده جاي خود در را كشور شهري جمعيت از اي عمده

 از حكايـت  جمعيت، انتقال اين مفهوم است. افزايش حال در آن شهري ي مجموعه سهم اما بوده، كاهش
 از خـارج  بـه  شـهري  مسـائل  و كاركردهـا  از بخشـي  انتقـال  و تهران شهر در نسبي تعادل و شدن اشباع

  دارد. آن اقماري ياه گاه سكونت و تهران شهري محدوده
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  آن شهري ي مجموعه و تهران جايگاه و كشور جمعيتي تحوالت :2 جدول
  سال

  نفر) هزار (به جمعيت
1335  1345  1355  1365  1375  1385  

 70473 60055 49445 33709 25789 18955  كشور جمعيت

  48260  36818  26845  15855  9796  6003  كشور شهري جمعيت
  13413  10344  8090  5321  3472  1990  البرز) و تهران (استان رانته شهري ي مجموعه جمعيت
  7798  6759  6043  4530  2720  1512 تهران شهر جمعيت

13/371/291/3 96/1 61/1-  %)( ركشو جمعيت رشد
99/3703/4729/54 31/6148/68  67/31  %)( ركشو شهري جمعيت نسبت
50/1046/1379/1537/1622/1703/19  )%( ركشو به تهران شهري ي مجموعه جمعيت نسبت
19/2577/2757/2851/22 36/1816/16 %)( ركشو شهري جمعيت به تهران شهر جمعيت نسبت
98/7534/7813/8565/74 34/6513/58 (%) استان جمعت به تهران شهر جمعيت نسبت

  ايران آمار مركز دادهاي اساس بر مأخذ:
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نسبت جمعيت مجموعه شهري تهران به كشور نسبت جمعيت شهر تهران به جمعيت شهري كشور

  
   كشور شهري جمعيت به نسبت تهران شهري ي مجموعه و شهر جمعيت سهم تحوالت نمودار :2 شكل

  
 شيب و هرم رأس در شهر نخست كي بودن دارا با 1385 سال در رانيا يشهر نظام يهرم ساختمان

 هـرم،  قاعـده  در شهر ياديز تعداد و هرم يانيم قسمت در نفر) هزار 500 ياال(ب ياستان مركز شهر 14 از
 شـهري  نخست يها شاخص بررسي جينتا .است سوم جهان يكشورها در تيجمع يسن ساختمان همانند
 و نفـوس  رسـمي  سرشـماري  كه ييها دوره تمام در رانيا يشهر نظام در مذكور دهيپد وجود دهنده نشان

 كشـور  زمـان  آن دوم شـهر  به نسبت 1335 سال در يشهر نخست شاخص .)3 جدول :ك ن.( است مسكن
 نسـبت  زمـان  ايـن  در و شـده  كاسـته  آن نسبت 1385 سال در اما ،است بوده درصد 21/5 تبريز)، (يعني
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 بـه  اكنـون  سهم اين ،است مسلم آنچه اما ،است رسيدهدرصد  19/3 به مشهد) (يعني دوم شهر به مذكور
 همچنـان  آن، شـهري  ي مجموعه و تهران كه مفهوم اين به ،است شده منتقل تهران شهري ي مجموعه

  .)55-75 :1388 تقوايي، :ك ر.( نمايد مي اعمال ايران سرزمين اداره مختلف ابعاد در را خود برتر نقش
  

  (بر حسب درصد) 1385 تا 1335 سال از ايران در يشهر نخست يها شاخص محاسبه نتايج :3 جدول
 1385 1375  1365  1355 1345  1335  سرشماري سال

 16/16 36/18 51/22 57/28 77/27 19/25 رانيا يشهر تيجمع كل به نسبت تهران شهر تيجمع درصد

 19/3 58/3 13/4 78/6 41/6 21/5 )مدو شهر بر ميتقس اول شهر تيجمع( شهري نخست شاخص

 سـه  تيجمع مجموع به اول شهر تيجمع (نسبت يشهر تمركز
 )ركشو بعدي پرجمعيت شهر

92/1 19/2 35/2 76/1 55/1 43/1 

 چهار يتجمع مجموع به اول شهر تيجمع (نسبت مهتا شاخص
 كشور) بعدي پرجمعيت شهر

657/0 687/0 701/0 638/0 608/0 59/0 

  65 :1389 همكاران، تقوايي مأخذ:
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نسبت جمعيت شهر تهران به جمعت استان

  
  1385 تا 1335 سال از آن شهري ي مجموعه به نسبت تهران شهر جمعيت تحوالت نمودار :3 شكل

  
 شامل روزهام كه تهران يشهر ي مجموعه( تهران رامونيپ يتيجمع يها كانون اهميت و جايگاه

 از متأثر فرهنگي و ياجتماع ،ياقتصاد سياسي، مختلف ابعاد در است) البرز و تهران يها استان قلمرو
 تبديل مثال عنوان (به داشتند رشد براي كمي امكان تهران بدون و اند بوده تهران شهر توسعه و ايجاد
 و ميليوني جمعيت با شهري نكال به 1385-1335 سال از ساله 50 ي دوره طي در نفري هزار 15 كرج

 ،عالوه به نبود)، پذير امكان تهران وجود بدون ... و بزرگ شهر يك به روستا يك از اسالمشهر تبديل
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 نيا از است. داده جاي خود در را اش شهري ي مجموعه جمعيت درصد 60 به قريب هم هنوز تهران شهر
 بخشي خود داراست، را كشور وسعت زا درصد 17/1 معادل يوسعت تنها كه مذكور ي مجموعه ،رو

 ي مجموعه امروزه نداشت. را فعلي جايگاه تهران بدون و بوده كشور در تمركزگرايي نتيجه از ناپذير جدايي
  كند. مي ايفا را شهر اين تمركزگراي يها نقش از بخشي تهران پيرامون شهري

  
  تهران در تمركزگرايي ابعاد -3-2

 نابرابري موجب سوم، جهان كشورهاي نوسازي و شدن صنعتي فرانك،گوندر ندرهآ ديدگاه اساس بر
 شكل را مركز به مازاد و ثروت انتقال از اي زنجيره و شده روستاها و شهرها بين نابرابري و سازماني

 داري سرمايه توسعه است. مركز توسعه و رشد و اقماري كشورهاي توسعه عدم روند اين نتيجه دهد. مي
 زمينه و شده سنتي) و دستي صنايع و (كشاورزي بومي اقتصاد نابودي موجب ري،اقما كشورهاي در

 در و شهرها به روستاييان مهاجرت موجب خود نوبه به پديده اين آورد. مي فراهم را قدرت و ثروت تمركز
 نيز نايرا در آورد. مي فراهم را شهرها اطراف در خودرو يها گاه سكونت ايجاد و نشيني زاغه موجبات نتيجه
 رابطه اين پيامد نيتر مهم است. كرده پيدا پيرامون و مركز رابطه كشور يگاه سكونت نظام با تهران
  است: زير موارد شامل
 تهران؛ به مازاد انتقال و اقتصادي وابستگي 

 29 :1388 كامروا، :ك ر.( نتهرا در فرهنگي و اجتماعي و اقتصادي سياسي، نخبگان تمركز(.  

 نهادها، نفع به تهران شهر در و تهران شهر نفع به جامعه كل در سرمايه انباشت زتمرك كه آنجا از
 مازاد انتقال (يعني اول عامل ،)233-244 :1381دانا، (رئيس دارد قطعيت خاص اجتماعي يها هيال و ها شركت

 تمركز رضاشاه، زمان در است. داشته پهلوي حكومت دوران در تهران توسعه در را مهمي نقش تهران) به
 قيتزر با نيز، رضاشاه محمد زمان در شد. تهران به نقاط ساير از توليد مازاد انتقال موجب سياسي قدرت

 خدمات صنعت، در گذاري سرمايه اخص، طور به تهران در و اعم طور به شهرها در نفتي درآمدهاي
 ي دامنه بر رو نيا از يافت. شدت فعاليت و كار يها رساختيز ساير و اداري تشكيالت شهري،

   .)29 :1388 (كامروا، شد افزوده تمركزگرايي
 نيا در را يمتمركز يادار و ياسيس ساختار ،تهران در يمركز ياقتدارگرا دولت درازمدت استقرار

 يزندگ ابعاد همه در يريگ ميتصم كه متمركز وهيش نيا يعيطب مدايپ است. نموده يزير هيپا شهر
 نموده، تمركزگرا و گراراقتدا ساالر، وانيد نظام ليم و اداره به معطوف را ياقتصاد و ياسيس ،ياجتماع
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 .است كرده جاديا آن يرامونيپ يها حوزه و يكانون نقطه نيا در را يفراوان ينسب يها تيمز و ها جاذبه
 به ياجتماع و ياقتصاد امكانات و تيفعال ،تيجمع از يعيوس بخش يزهكش روند، اين يعيطب جهينت

 به اشاره مورد نسبي يها تيمز نيتر مهم است. بوده آن شهري ي مجموعه و تهران ييايغرافج محدوده
  :باشند مي ريز قرار
 ياسيس نسبي ثبات و تيامن مزاياي از شدن مند بهره براي مركز در اجتماعي اقشار تر بيش حضور، 

  پايتخت؛ ياجتماع و اقتصادي
 ياسيس مركز در حضور با روابط از اي مجموعه يبرقرار و قدرت شبكه به يدسترس نسبي سهولت 

 ؛كشور يادار و

 در حضور واسطه به مقياس از ناشي يها ييجو صرفه و ياقتصاد يايمزا و امكانات از يمند بهره 
 ؛كشور مركز

 مركز؛ در حضور از ناشي يها رانت از يمند بهره 

 يرفاه و يفرهنگ امكانات و باال سطوح يها يآور فن و ها تخصص به يدسترس نسبي سهولت 
 مركز؛ در تر بيش

 مناطق با مقايسه در مركز در )...و كار ،(مصرف جوانب همه در بازار به يدسترس نسبي سهولت 
  ؛يرامونيپ

 56-57 :1384 احسن، :ك ر.( يفرهنگ يهنجارها لحاظ به ينيمركزنش منزلت كسب(.  
 همراه صنعتي و اقتصادي ي عهتوس با و نداشته زا درون ماهيت ايران، در وصف مورد تمركزگرايي

 از استفاده و رانت از ناشي درآمد و ثروت ييجا جابه نفت، درآمد بر اتكا علت به بلكه ،است نبوده
 خدمت در تر بيش و بوده جانبه همه و منطقي ي توسعه خدمت در تر كم نقدينگي، و دولتي امتيازهاي
 و نابرابري ساز زمينه رو اين از است. كرده ملع آن نظاير و طبقاتي و اجتماعي و سياسي برتري مصرف،
 از آن شهري ي مجموعه و تهران شهر در تمركزگرايي .)233-244 :1381 دانا، رئيس :ك ر.( است بوده ناموزوني

  شود: مي پرداخته ها آن رئوس اهم به ادامه در كه بوده برخوردار گوناگوني ابعاد
 ؛يتيريمد و يريگ ميتصم سياسي، تمركز 

 ها؛ كارگاه و صنايع زتمرك 
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 اقتصادي، خدمات بخش سهم افزايش و زيربنايي و خدماتي يها رساختيز و تسهيالت تمركز 
 مركز؛ در كشور فرهنگي اجتماعي،

 ي دامنه شدن گسترده و ايجاد ،مقياس از ناشي يها صرفه و نسبي يها تيمز افزايش و تمركز 
 ديگر؛ يررسميغ و رسمي يها تيفعال

 گري؛ واسطه و مسكن ،زمين سوداگري و رانت از ناشي درآمدهاي شافزاي و تمركز  
 ماهر؛ و متخصص يانسان يروين تمركز و تهران در تيجمع تمركز 

 فرودست. اقشار و كارگران ،فرادست اقشار نخبگان، ويژه به اجتماعي مختلف اقشار تراكم و تمركز 

 يا كننده نييتع و مهم اريبس نقش يعيطب صورت به كشور يادار ياسيس مركز عنوان به تهران شهر
 مختصات از يممتاز تيموقع نيچن در گرفتن قرار هرچند دارد. و داشته كشور يياجرا و يادار نظام در

 از معموالً كه كشور يياجرا يادار نظام متمركز ساختار ليدل به تهران شهر اما ،است ها تختيپا اغلب
 زياد فاصله با شهري نخست يريگ شكل و پذيرفته تأثير است، توسعه حال در يكشورها اتيخصوص
 ماتيتصم تمركز جريان ،گفت توان يم اجمال به است. تمركز همين معلول كشور دوم شهر از جمعيت

 ينهادها يحت و يادار ليطو و ضيعر يها دستگاه تمركز نكهيا بر عالوه تهران، در كشور يادار
 يها بنگاه و نهادها يريگ شكل اتموجب ساخته، ريناپذ ناباجت تهران شهر در را دولت به وابسته ياقتصاد
  .)3-16 :1384احسن، :ك ر.( تاس كرده فراهم شهر اين در را گوناگون يخصوص ياقتصاد

 سده اول از ويژه به تهران، شهر معاصر رشد در صنعتي كارگر ي طبقه حضور و كشور شدن يصنعت
 يسرشمار جينتا اساس بر .)233-244 :1381،سيرئ( اند داشته يتر بيش ريتأث ،شمسي هجري حاضر
 ،كشور باالتر و كاركن نفر 10 يباال يصنعت كارگاه 10987 مجموع از 1380 سال در يصنعت يها كارگاه
 در واحد 1629 ،ها كارگاه كل از اند. داشته استقرار تهران استان در ها آن درصد 79/22 يعني كارگاه 2504
 در ها آن درصد 27 از شيب يعني واحد 445 زين تعداد نيا از كه اند بوده باالتر و كاركن نفر 100 رده

 يها كارگاه 784 جمع از كه دهد يم نشان آمارها نيهمچن اند. داشته قرار تهران استان ييايجغراف محدوده
 جاديا تهران استان در ها كارگاه نوع نيا درصد 23/24 يعني كارگاه 190 ،يعموم تيمالك تحت كشور
 .دهد يم نشان تهران استان در تيفعال و تيجمع تمركز در را دولت يتمركزگرا نقش امر نيا كه اند شده
 نيا كاركنان نفر 921106 مجموع از كه است آن بازگوكننده نيز ها يريآمارگ جينتا ،نيشاغل نظر از

 بر اضافه .اند ودهب شاغل تهران استان يها كارگاه در ها آن درصد 77/29 يعني نفر 274276 ،ها كارگاه
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 32 بيقر سال آن در كه است مزبور يها كارگاه افزوده ارزش به مربوط ،شاخص نيتر مهم فوق، موارد
 نيتر مهم است. بوده تهران استان در شده ريدا يها كارگاه به مربوط شده جاديا افزوده ارزش درصد
  نمود: يبند دسته ريز شرح به توان يم را تهران شهر و تهران استان يصنعت تمركز عوامل
 اقتصادي؛ يها بخش بلندپايه نيمسئول با ارتباط يبرقرار امكان و ياسيس يادار تيمركز 

 ؛مخابرات) برق آب فرودگاه نآه راه و راه شبكه( ييربنايز التيتسه به يدسترس  
 ؛عيتوز شبكه و مصرف بازار به يكينزد  
 ؛متخصص و ماهر يانسان يروين به يدسترس  

 ؛تهران در يبانك ياعتبار و يمال تسساؤم تمركز  

 67-73 :1384 احسن، :ك ر.( تهران شهر در هيسرما صاحبان و نانيكارآفر تمركز(. 

 شمار به كشور انساني يها سكونتگاه نيمجهزتر ،يرساختيز بعد از تهران شهري ي مجموعه و هرش
 متمركز نظام كنار در آن، به طمربو يها جاذبه و تختيپا وجود شد، گفته نيا از شيپ چنانكه .روند يم

 طول در را تهران يشهر ي مجموعه و تهران استان ،كشور مختلف مناطق به يتوجه كم و يريگ ميتصم
 وجود به تراكم از يبخش .است كرده ليتبد كشور يتيفعال و يتيجمع مناطق نيتر كممترا از يكي به زمان
 ثيح نيا از تهران استان است. منطقه نيا يها رساختيز يساز آماده و يريگ شكل از يناش فوق آمده
 درصد 5/19 تمركز ،عالوه به است. داده اختصاص خود به را كشور يرساختيز امكانات سهم نيباالتر
 كشور يخدمات عوامل و واحدها از يتوجه قابل حجم استقرار تهران شهري ي مجموعه در كشور تيجمع
  است. داشته دنبال به را استان نيا در

 ييها تيفعال .اند آمده پديد ديگري يها تيفعال مقياس، و تمركز از ناشي يها صرفه اثر در تهران در
 ناموزوني از يا جنبه نيز اين البته ندارند. يخوان هم چندان فن و دانش گسترش و توليد شرايط با كه

 و سياسي زتمرك اداري، تمركز تجاري، خدمات فعاليت گسترش براي شرايط حال هر به است. شهري
 يها ارزش ييجا جابه براي را زمينه اسالمي، انقالب از پس ويژه به زياد، بسيار يالملل نيب اهميت داراي
   .)233-244 :1381 دانا، رئيس :ك ر.( است آورده وجود به طريق اين از درآمدها و مادي
 بر مبتني اصل در ه(ك درآمد جايي جابه از حاصل سود و شهري رانت از استفاده شهري، يدار نيزم
 متوسط ي طبقه و شهري متوسط ي طبقه يريگ شكل براي يا عمده نيروي ،هستند) بيروني يها قيتزر
 و انباري و تجاري يها تيفعال تمركز از حاصل رانت كشف همچنين آيد. مي حساب به مرفه اقشار و باال
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 شهرداري، مانند نهادي توسط مايهپر بسيار سوداگري و بازاري متمركز يها تيفعال يا يور شهيپ خرده
 براي عاملي به خود اين و آورد مي فراهم را ساختماني طبقات ازدياد و تراكم مجوز صدور افزايش ي نهيزم

   .ن)(هما است شده تبديل شهر در ناموزوني
 شهر در جمعيت تراكم و رشد زمينه ،ش ه. حاضر سده ابتداي از ،گفته شيپ مطالب به عنايت با
 مختلف اقشار تراكم و تمركز و ماهر و متخصص نيروي تراكم باعث موضوع اين است. شده فراهم تهران

 سهم 5 و 4 جداول است. شده فرودست اقشار و كارگران و فرادست اقشار نخبگان، ويژه به اجتماعي
  دهد. مي نشان را درآمدي يها گروه و اجتماعي اقشار در تهران شهر

  
  1355-75 تهران شهر در ياجتماع اقشار كاناس سهم تحول روند :4 جدول

 )1355-75 ( رييتغ زانيم 1375 1365 1355 ياجتماع اقشار

 -1/7 3/87 6/90 4/94 رانيمد و متخصصان

 -3/10 7/81 1/86 0/92  انيكارفرما

 -0/14 3/70 7/77 3/84  اصناف و كسبه

 -6/21 2/73 9/79 8/94  كارمندان

 9/25 5/58 0/72 4/84  ماهر كارگران

 -1/32 7/59 4/76 8/91  ساده كارگران

 -8/19 3/65 75 1/85  كل

  60 :1384 ،همكاران و توفيق مأخذ:
  

  1375 سال در يشهر ي مجموعه در پردرآمد يها دهك جمعيت از تهران شهر سهم :5 جدول
 جمع يرشهريغ نقاط سهم شهرها ريسا سهم تهران شهر سهم يدرآمد يها گروه

 100 0/5 7/19 3/75 پردرآمد يها دهك

  100  6/10  3/21  1/68  درآمد انيم يها دهك
  100  6/21  1/21  2/57  درآمد كم يها دهك

  60 :1384 همكاران، و توفيق مأخذ:
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 بزرگ شهرهاي اطراف كشور جمعيت عمده استقرار نقشه :4 شكل

  
  

  كشور صنعتي يها يگذار هيسرما در ناموزوني نقشه :5 شكل
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  كشور در خدماتي امكانات به نامتوازن دسترسي نقشه :6 شكل

  

  
  يسرزمين ي پهنه در جمعيت ناموزون استقرار نقشه :7 شكل
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 و ياجتمـاع  ،ياقتصـاد  ،ياسـ يس ابعـاد  در تهـران  يشهر يكاركردها انبوهي و يگوناگون به تيعنا با
 ثـروت،  قـدرت،  به ها آن نابرابر يسدستر و تيجمع يانبوه ليدل ه(ب ياجتماع يقشربند ي دامنه ،يفرهنگ
 اقشـار  از يانبـوه  تيـ جمع تهـران،  امـروزه  و اسـت  شـده  گسترده )يرفاه منابع و امكانات ريسا و منزلت
    است. داده يجا خود رامونيپ و درون در را يا هيحاش و فرودست اقشار ،يكارگر متوسط، ،دار هيسرما
 فاصـله  در تهـران  شـهر  و اسـتان  كشور، سطح سه در شغلي يها گروه آمار ،گزارش از قسمت نيا در
 سـهم  همـواره  يبررسـ  مـورد  ي دوره در تهـران  اسـتان  و شـهر  .شوند يم انيب 1385 تا 1345 يها سال
 در اشـتغال  و يتـ يجمع تحوالت 6 جدول اند. داده اختصاص خود به را كشور اشتغال و تيجمع از يا عمده
  .دهد يم نشان 1385 تا 1345 سال از را تهران شهر و استان كشور، سطوح

 

  تهران شهر و استان كشور، سطوح در 85 تا 45 سال از نفر) (هزار مشاغل و تيجمع تحوالت :6 جدول
  تيجمع تحوالت
 مشاغل و

 ييايجغراف يقلمروها

1345 1355 1365 1375 1385 

 شاغالن تيجمع شاغالن تيجمع شاغالن تيجمع شاغالن تيجمع شاغالن تيجمع

 20476 70496 14524 60055 11036 49445 8799 33709 6858 25789 كشور

 4297 13422 2680 11176 2009 8712 1943 6921 1408 4979 1استان

 2650 7798 1803 6759 1458 6043 1289 4530 755 2720 تهران شهر

 99/20 04/19 45/18 61/18 20/18 62/17 08/22 53/20 53/20 31/19 %استان سهم

 94/12 06/11 41/12 25/11 21/13 22/12 65/14 44/13 01/11 55/10 %تهران شهر سهم

 67/61 10/58 27/67 48/60 56/72 36/69 34/66 45/65 64/53 63/54 %استان به نسبت شهر سهم

  رانيا آمار مركز يها داده اساس بر شده هيته مأخذ:

                                                 
  كشوري همان دوره بوده است.آوري شده بر اساس محدوده استان تهران در نقشه تقسيمات  آمار جمع - 1
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  )301 :1390 كرمي، (مأخذ: 1385 سال در شغلي عمده يها هگرو حسب بر تر بيش و ساله ده شاغالن پراكنش نقشه :8 شكل

  
 يطبقات در مؤثر يسازوكارها نيتر مهم از تهران شهر در فرودست و فرادست ياجتماع اقشار تمركز

 اجتماعي اقشار شديد تمركز .)303-304 :1390 ،يكرم :ك ر.( است بوده شهر اين در ييفضا ينابرابر و شدن
 زمينه شهر، اين در اقتصادي و مالي توان مبناي بر ها آن گزيني سكونت و هرانت در فرودست و فرادست
  .)9 شكل :ك ن.( است آورده فراهم را تهران شهر در فضايي و اجتماعي نابرابري
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  )317 :1390 كرمي، (مأخذ: تهران شهر اصلي يها حوزه در شغلي عمده يها گروه پراكنش نقشه :9 شكل
  
    داخلي ناخالص محصول توزيع در تعادل عدم نيناموزو و زتمرك -3-3

 سال داخلي ناخالص محصول به مربوط يها داده مقايسه از استفاده با ها يافته تحليل از قسمت اين در
 اسـت.  گرفتـه  قـرار  توجـه  كـانون  در كشـور  يها استان بين ناموزون توسعه و تعادل عدم 1388 و 1379
 بـا  شـوند.  مي منتشر )نفت سهم احتساب بدون و احتساب با( تاناس هر در داخلي محصول توليد يها داده
 آن 1388 سال سياسي تقسيمات ها، داده مقايسه لزوم و 1379 سال در خراسان استان يكپارچگي به توجه
 جنـوبي  و شـمالي  خراسان يها استان نقش 1388 سال يها داده اساس بر حال اين با نشد. گرفته نظر در
 مقايسه در كه بوده درصد /.8 و ./68 ترتيب به )نفت احتساب بدون و احتساب با( ليداخ ناخالص توليد در
 همچنـين  شـود.  مي محسوب كمي رقم داشته، نقش درصد 12/6 و 28/6 ميزان به كه رضوي خراسان با
 نظـر  در بـا  حاضـر  تحقيـق  اين، وجود با بودند. نشده تفكيك البرز و تهران استان بررسي مورد ي دوره در
 ي مجموعـه  جايگـاه  بـر  اي ويـژه  تأكيـد  تهـران،  شهري ي مجموعه قلمرو عنوان به البرز و تهران تنگرف

    است. كشور در فعاليت و جمعيت تمركز كانون نيتر بزرگ ،مجموعه اين زيرا ؛دارد مذكور
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 همـواره  بررسـي،  مورد ي دوره طي در تنها نه تهران شهري ي مجموعه ،7 جدول مندرجات اساس بر
 نيـز  آن سـهم  تغييـرات  ي دامنـه  بررسـي  بلكـه  اسـت،  داشته داخلي محصول توليد در را سهم ينتر بيش

  دارد. داخلي ناخالص توليد در آن سهم افزايش از حكايت
 )نفـت  سهم احتساب بدون و احتساب با( تهران شهري ي مجموعه سهم ،7 جدول مندرجات اساس بر

 رسـيده  درصـد  92/33 و 01/29 به 1388 سال در و بوده درصد 7/29 و 40/24 ترتيب به 1379 سال در
 كشـور  ناخـالص  توليد در را نقش ينتر بيش آنكه بر عالوه تهران شهري ي مجموعه ترتيب اين به است.
    است. بوده افزايش به رو برسي مورد ي دوره در كشوري ناخالص محصول در آن سهم است، داشته

 از حـاكي  نيـز  1388 و 1379 ي دوره دو در ها استان داخلي ناخالص محصول تغييرات ي دامنه بررسي
 بـه  )،نفت سهم احتساب بدون و احتساب با( تهران)، و البرز (استان تهران شهري ي مجموعه كه است آن

 ناخالص توليد كه است توجه قابل نيز نكته اين است. داشته را رشد ينتر بيشدرصد  22/4 و 61/4 ترتيب
 ترتيـب  بـه  و داشـته  را افـت  ينتـر  بـيش  نيـز  خوزستان و راحمديبو و گيلويهكه زيخ نفت استان دو داخلي

 و خوزسـتان  استان دو داخلي ناخالص توليد اختالف ي دامنه همچنين است. بوده درصد -69/2 و -12/3
 توانـد  مـي  موضـوع  اين است. بودهدرصد  -87/0 و -60/1 ترتيب به نفت سهم احتساب بدون نيز كرمان
 محصـول  پيرسـون)  (ضـريب  همبسـتگي  ضـريب  همچنـين  باشـد.  كشاورزي بخش نقش كاهش بيانگر

 ./992 و ./976 ترتيـب  به 1388 و 1379 سال يها داده بين نفت سهم احتساب بدون و با داخلي ناخالص
    است. درصد 4/98 و 26/95 با برابر نيز ها آن مربعو درصد  درصد
 بـدون  و بـا  داخلـي  ناخـالص  محصـول  بين %95 سطح در T آزمون محاسبه اساس بر ارقام عالوه به

 هرگونـه  باشـد،  مـي درصـد   /.999 و ./991 ترتيـب  به كه نيز 1388 و 1379 سال در نفت سهم احتساب
 واقعيـت  اين بيانگر T آزمون ارقام و همبستگي ضرايب كند. مي منتفي را دوره دو ارقام بين معنادار تفاوت
  خورد. نمي چشم به يتوجه قابل لتحو دوره دو بين موجود روندهاي در كه است
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  1388 و 1379 هاي سال در نفت) احتساب بدون و (با داخلي ناخالص توليد در ها استان سهم :7 جدول

يف
رد

 

 استان نام

 1388 سال 1379 سال
  تغييرات ي دامنه

 88 تا 79 

 درصد
 نفت با

 درصد
 نفت بدون

سهم
 جمعيتي

   درصد
 نفت با

  درصد
 نفت بدون

 سهم
 معيتيج

   درصد
 نفت با

   درصد
 نفت بدون

 -75/0 -38/0 94/4 06/4 58/3 35/5 81/4 96/3يشرق جانيآذربا 1
 -18/0 -06/0 04/4 54/2 16/2 12/4 72/2 22/2يغرب جانيآذربا 2
 -04/0 01/0 66/1 20/1 02/1 86/1 25/1 01/1 لياردب 3
 -43/0 12/0 43/6 86/6 28/6 51/6 29/7 16/6 اصفهان 4
 06/0 36/0 76/0 51/0 99/0 80/0 45/0 62/0 الميا 5
 96/0 42/1 26/1 19/2 46/2 25/1 23/1 04/1 بوشهر 6
 22/4 61/4 80/19 92/33 01/29 03/18 70/29 40/24 تهران 7
 07/0 08/0 19/1 81/0 69/0 24/1 75/0 61/0ياريبخت و چهارمحال 8
 -60/1 -69/2 98/5 29/5 73/11 16/6 89/6 42/14 خوزستان 9
 -03/0 02/0 32/1 05/1 90/0 44/1 08/1 88/0 زنجان 10
 08/0 11/0 84/0 0/1 86/0 84/0 92/0 75/0 سمنان 11
 -14/0 -07/0 66/3 22/1 03/1 11/3 35/1 10/1بلوچستان و ستانيس 12
 -29/0 0/0 06/6 72/4 12/4 27/6 01/5 12/4 فارس 13
 -19/0 -09/0 62/1 77/1 50/1 62/1 96/1 60/1 نيقزو 14
 -02/0 02/0 51/1 13/1 96/0 45/1 15/1 93/0 قم 15
 -22/0 -12/0 26/2 55/1 31/1 34/2 77/1 44/1 گلستان 16
 -33/0 -17/0 28/3 73/2 32/2 59/3 06/3 49/2 النيگ 17
 03/0 06/0 96/1 19/1 01/1 15/2 17/1 95/0 كردستان 18
 -87/0 -57/0 94/3 16/3 63/2 52/3 93/3 20/3 كرمان 19
 21/0 24/0 55/2 90/1 63/1 83/2 69/1 39/1 كرمانشاه 20
 0/0 -12/3 90/0 52/0 06/2 90/0 52/0 18/5راحمديبو و هيلويكهگ 21
 -24/0 -14/0 35/2 37/1 17/1 55/2 60/1 31/1 لرستان 22
 -03/0 13/0 06/4 26/4 62/3 25/4 29/4 49/3 مازندران 23
 -25/0 -25/0 86/1 19/2 94/1 99/1 44/2 19/2 يمركز 24
 -34/0 -24/0 09/2 82/1 66/1 87/1 16/2 90/1 هرمزگان 25
 -02/0 05/0 27/2 75/1 48/1 63/2 76/1 43/1 همدان 26
 23/0 24/0 43/1 64/1 39/1 37/1 41/1 15/1 زدي 27
 10/0 36/0 98/9 73/7 57/6 98/9 62/7 21/6 خراسان 28
 0/0 08/0 0/0 03/0 93/3 0/0 03/0 86/3 نطقهفرام 29
  0  0  100 100 100 100 100 100 كشور كل 30

 ايران آمار مركز توسط شده منتشر اي منطقه يها حساب يها داده اساس بر نگارنده لهيوس به شده استخراج مأخذ:
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 سـال  در داخلي لصناخا توليد در سهم ميزان اساس بر كشور يها استان مذكور، يها ليتحل بر عالوه
 توليـد  در يتـر  بيش سهم اول استان ده اساس اين بر .)8 جـدول  :ك ن.( شدند بندي رتبه گروه سه در 1388

 تمركـز  بيـانگر  واقعيـت  ايـن  انـد.  داده اختصـاص  خود به يتر كم تييجمع سهم اما دارند، داخلي ناخالص
 سـوم،  و دوم رده در حاضـر  يهـا  سـتان ا مـورد  در امـا  ،است اول گروه در خدماتي و توليد يها رساختيز

 در هـا  آن نقـش  امـا  دارند، كشور جمعيت از يتر بيش سهم آنكه با يعني ؛است صادق موضوع اين عكس
    است. تر كم داخلي ناخالص توليد

 
1388 سال در داخلي ناخالص محصول توليد در ها آن سهم اساس بر كشور مناطق بندي رتبه :8 جدول  

  مناطق  رتبه
 سهم
 با

  نفت%

 سهم
 جمعيت%

 مناطق

 سهم
 بدون
نفت%

 سهم
 جمعيت%

1  
 خراسان اصفهان، خوزستان، تهران،
 ،يشرق جانيآذربا فارس، ،يرضو

 النيگ و بوشهر كرمان، مازندران،

94/70  71/63  
 خوزستان، ،يرضو خراسان اصفهان، تهران،
 ،كرمان ،يشرق جانيآذربا ،مازندران فارس،

  يغرب جانيآذربا و النيگ

45/74 25/66  

2 

 ،راحمديبو و كهگيلويه ،يغرب جانيآذربا
 ،نيقزو ،كرمانشاه هرمزگان، ،يمركز

 لرستان و گلستان ،زدي همدان،

31/16 46/22  
 ،نيقزو هرمزگان، ،كرمانشاه ،يمركز بوشهر،

 و ستانيس ،لرستان گلستان، ،زدي همدان،
 بلوچستان

82/16 4/21  

3 

 ،لياردب بلوچستان، و ستانيس
 سمنان، زنجان، قم، ،الميا ،كردستان
 ،يشمال خراسان ،ياريبخت و چهارمحال

 يجنوب خراسان و

82/8 93/14  
 سمنان، زنجان، قم، ،لياردب ،كردستان
 ،ياريبخت و چهارمحال ،يشمال خراسان

 الميا و راحمديبو و هيلويگكه ،يجنوب خراسان

69/8 35/12  

  0 03/0 فرامنطقه  0 93/3 فرامنطقه 4
 ايران آمار مركز توسط شده منتشر اي منطقه يها حساب يها داده اساس بر هنگارند لهيوس به شده جاستخرا مأخذ:

 
 تمركـز  از حاكي نيز 1388 سال در كشور داخلي محصول توليد تمركز ضريب و جيني ضريب محاسبه

 برابـر  ،ترتيـب  بـه  1388 سال در آن تمركز ضريب و جمعيت توزيع جيني ضريب دارد. آن نابرابري و زياد
 سـهم  احتسـاب  بـا  كشور هاي استان سهم تمركز ضريب و جيني ضريب است.درصد  463/0 و 447/0 با

    است.درصد  569/0 و 550/0 نفت سهم احتساب بدون ودرصد  573/0 و 554/0 نفت
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  1388 و 1379 هاي سال در كشور هاي استان داخلي ناخالص توليد پراكنش :11 و 10 شكل

  
    افزوده ارزش توليد در ناموزوني و تمركز -3-4

 بر مروري است. شده يريگ اندازه »فعاليت رشته« 15 در افزوده ارزش اي منطقه يها حساب اساس بر
 انقالب پيروزي از قبل يها سال در كه است آن بيانگر 1385 تا 1340 سال از ايران ملي يها حساب
 ،)9 جدول :ك ن.( بود داده اختصاص خود به را سهم ينتر بيش معدن بخش افزوده ارزش )1340- 1355( اسالمي

 ينتر بيش ،»ياجتماع نيتأم و دفاع ،يعموم امور ي اداره« )،1360 سال (تا انقالب نخستين يها سال در اما
 خرده ،يفروش عمده« بخش به مربوط افزوده ارزش ينتر بيش ،1380 تا 65 سال از و داشته را افزوده ارزش
 ساير بر صنعت بخش افزوده ارزش ،1365 سال در البته ،است بوده »كاالها و هينقل ليوسا ريتعم ،يفروش
 سهم توجه قابل كاهش بيانگر نيز ،)1340- 1385( ساله 45 ي دوره رشد نرخ محاسبه گيرد. مي پيشي ها بخش
 رشته اما ،است معدن و »يريگيماه و داري جنگل ،شكار ،يكشاورز« يها تيفعال رشته افزوده ارزش
 و كسب خدمات و هيكرا مستغالت،« ،»يمال يها يگر واسطه« ،»يعيطب گاز و برق آب، نيتأم« يها تيفعال
 »ساختمان« و »ارتباطات و يانباردار نقل، و حمل« ،»ياجتماع يمددكار و بهداشت« ،»صنعت« ،»كار
 بخش سهم است، ممسل آنچه اما ،شود مي ديده هم خيزهايي و افت دوره، اين طي البته اند. داشته رشد

 ارزش سهم ،1340 سال در چنانچه است. بوده افزايش حال در ملي سطح در افزوده ارزش توليد در خدماتي
 درصد 83/42 حدود در معدن) و صنعت كشاورزي، از غير به موارد (تمام خدماتي يها تيفعال رشته افزوده
 خدمات و هيكرا مستغالت،« فعاليت شتهر سهم افزايش است. رسيده درصد 9/61 به 1385 سال در كه بوده

  است. توجه قابل دوره اين در درصد، 52/13 به 61/2 از »كار و كسب
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  1385 تا 1340 يها سال طي كشور اقتصادي يها تيفعال رشته در افزوده ارزش تحوالت روند :9 جدول

 ها تيفعال شرح

 سال

1340 1345 1350 1355 1360 1365 1370 1375 1380 1385 
 درش خنر

 ساله 45

 داري جنگل ،شكار ي،كشاورز
 يريگيماه و

03/18 56/14 83/8 73/6 87/11 43/14 58/14 09/14 52/12 28/11 04/1- 

 -15/3 73/7 68/9 92/12 37/17 13/12 62/8 56/30 78/42 85/37 63/32  معدن
 42/2 10/19 76/16 55/14 75/15 50/13 67/12 30/10 64/7 47/7 51/6 صنعت

 61/5 75/1 46/1 78/1 97/0 99/0 81/0 27/0 42/0 27/0 15/0 يعيطب گاز و برق آب، نيتأم
 50/0 94/4 04/6 32/7 09/5 75/5 66/7 70/9 44/5 28/4 95/3  ساختمان

 ي،فروش خرده ي،فروش عمده
 كاالها و هينقل ليوسا ريتعم

68/20 07/16 65/11 46/13 68/13 28/18 62/17 60/14 09/18 97/18 19/0- 

 -70/0 51/0 83/0 79/0 95/0 97/0 04/1 75/0 62/0 63/0 70/0  رستوران و هتل
 و يانباردار ،ونقل حمل

 ارتباطات
57/3 41/3 54/2 04/4 24/5 31/5 78/3 57/5 62/6 14/8 85/1 

 38/3 61/1 36/1 85/0 34/0 50/0 54/0 39/0 32/0 33/0 36/0 يمال يها يگر واسطه
 دماتخ و هيكرا مستغالت،

 وكار كسب
61/2 62/2 31/2 00/4 82/7 58/9 29/10 32/14 82/12 52/13 72/3 

 و دفاع ي،عموم امور ي اداره
 ياجتماع نيتأم

35/5 64/5 09/10 77/11 86/17 07/9 49/5 69/5 39/5 83/4 23/0- 

 -39/0 05/3 87/3 74/3 02/4 70/6 27/9 59/5 26/5 87/4 64/3 آموزش
91/0 يجتماعا يمددكار و بهداشت  18/1  30/1  45/1  55/1  52/1  39/2  75/2  87/2  45/2  23/2  

 ،يعموم خدمات ريسا
 يخانگ و يشخص ي،اجتماع

91/0  83/0  81/0  98/0  36/1  27/1  36/1  03/1  68/1  13/2  91/1  

 - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  جمع

  ايران آمار مركز يها داده اساس بر مأخذ:
  
 اقتصـادي  يهـا  تيـ فعال رشـته  گانه 15 موارد تر ساده بيان و سازي خالصه لزوم توجه با اضرح گزارش در

   .)10 (جدول اند شده بندي طبقه كلي رده 6 در كشور
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  اقتصادي هاي فعاليت رشته بندي طبقه :10 جدول
كلي يها رده رديف اصلي يها تيفعال رشته   

 »يريگيماه« و »داري جنگل و شكار ،يكشاورز« ماهيگيري و يكشاورز 1

 »معدن« معدن 2

 »صنعت« صنعت 3

 »ارتباطات و يانباردار نقل، و حمل« و »ساختمان« ،»يعيطب گاز و برق آب، نيتأم« زيربنايي امور 4

 وكار كسب و مالي خدمات 5
 ،»رستوران و هتل« ،»كاالها و هينقل ليوسا ريتعم ،يفروش خرده ،يفروش عمده«
  »وكار كسب خدمات و هيكرا مستغالت،« و »يمال يها يگر واسطه«

 عمومي خدمات 6
 »اجتماعي يمددكار و بهداشت« ،»آموزش« ،»يشهر خدمات و ،يعموم امور اداره«
 »يخانگ و يشخص ياجتماع ،يعموم خدمات ريسا« و

  
 سـطح  در 1385 سـال  اقتصـادي  يها تيفعال رشته به مربوط افزوده ارزش ،شده ياد موارد به توجه با
 فعاليـت  رشـته  15 از بررسـي،  ايـن  اسـاس  بر .)12 جدول :ك ن.( گرفت قرار بررسي مورد كشور يها استان

 ،»داري جنگــل و شــكار ،يشــاورزك« يهــا تيــفعال رشــته در تنهــا تهــران، شــهري ي مجموعــه اصــلي،
 شـرايط  به مذكور يها تيفعال رشته بستگي به نيز آن دليل كه ندارد را اول رتبه »عدنم« و »ماهيگيري«

 سهم ينتر بيش ،»ماهيگيري و داري جنگل و شكار ،يشاورزك« يها تيفعال رشته در است. طبيعي محيط
 چـون  محصـولي  توليـد  واسـطه  به كه است كرمان استان به مربوط افزوده ارزش توليد در درصد) 85/8(

 رضـوي،  خراسـان  انمازندر يها استان دارد. قرار درصد 83/7 سهم با فارس استان آن از پس است. پسته
  اند. داشته قرار بعدي يها رده در نيز تهران و اصفهان و خوزستان
 منـاطق  در را اقتصـادي  فعاليـت  كلي هاي رده افزوده ارزش تمركز ضريب و جيني ضريب ،11 جدول

 صـنعت،  ي رده چهـار  افزوده ارزش توزيع در نابرابري و تمركز بيانگر مذكور، ضرايب دهد. مي نشان كشور
  هستند. عمومي خدمات و وكار كسب و مالي خدمات ،ييربنايز رامو

  
  (بر حسب درصد) كشور يها استان اقتصادي فعاليت كلي يها رده تمركز و جيني ضرايب :11 جدول

 تمركز ضريب  جيني ضريب كشور به نسبت تهران سهم كلي يها رده

 318/0 369/0 6/5 ماهيگيري و يكشاورز

 939/0 908/0 12/0 معدن

 647/0 626/0 27/16 صنعت

 589/0 570/0 69/29 زيربنايي امور

 656/0 635/0 3/43 وكار كسب و مالي خدمات

 529/0 512/0 22/31 عمومي خدمات

  



 39                                                   ي شهري تهران رايي در ايران با تأكيد بر جايگاه مجموعهتحليل فضايي تمركزگ

  

  1385 سال در كشور يها استان اقتصادي فعاليت كلي يها رده افزوده ارزش (درصد) سهم :12 جدول

 استان
 و يكشاورز

 ماهيگيري
 و مالي خدمات زيربنايي امور صنعت معدن

 كار و كسب

 خدمات
 عمومي

 22/31 3/43 69/29 16/27 12/0 68/5  تهران

 34/6 64/6 05/6 65/4 12/0 52/6 يرضو خراسان
 82/5 91/5 86/7 08/14 16/0 83/5 اصفهان
 45/5 51/4 72/8 75/9 29/48 99/5 خوزستان
 32/5 35/4 99/5 29/3 89/0 83/7 فارس

 96/3 08/4 31/4 44/5 05/0 99/4 يقشر جانيآذربا
 74/3 94/3 36/3 74/2 05/0 83/7 مازندران

 13/3 99/1 56/2 48/1 06/0 46/4 يغرب جانيآذربا
 01/3 97/1 34/2 64/3 47/1 85/8 كرمان

 98/2 82/2 58/2 67/1 01/0 09/3 النيگ
 43/2 53/1 62/1 09/1 03/0 87/2 كرمانشاه

 14/2 84/0 45/1 48/0 03/0 72/1 بلوچستان و ستانيس
64/2 لرستان  23/0  77/0  13/1  29/1  99/1  

29/3 همدان  03/0  33/1  28/1  51/1  98/1  

96/1 هرمزگان  17/0  89/1  66/4  37/1  72/1  

 67/1 52/1 19/1 51/0 03/0 38/3 گلستان
 66/1 22/1 91/0 42/0 02/0 89/1 كردستان

 51/1 95/1 82/1 05/6 05/0 86/2 يمركز
 46/1 95/0 84/1 35/2 50/0 39/1 زدي
 43/1 25/1 21/1 12/3 01/0 65/2 نيقزو
 4/1 03/1 9/0 53/0 01/0 74/2 لياردب

 31/1 94/0 44/2 83/1 91/3 36/1 بوشهر
 17/1 73/0 61/0 61/0 03/0 40/1 يشمال خراسان

 11/1 71/0 01/1 25/1 19/0 05/2 زنجان
 05/1 25/1 0/1 38/1 02/0 82/0 قم
 03/1 59/0 7/0 36/0 01/0 71/1 ياريبخت و چهارمحال

 99/0 59/0 1/1 53/1 04/0 27/1 سمنان
17/1 يجنوب خراسان  0/05 30/0  46/0  51/0  9/0  

95/0 راحمديبو و هيلويكهگ  89/15  15/0  49/0  39/0  86/0  

82/0  الميا  35/3  15/0  7/0  32/0  85/0  

  ايران آمار مركز يها داده اساس بر شده  هيته مأخذ:



 

 

 سـهم  هـا  رشـته  اكثر در تهران شهري ي مجموعه كه دهد مي نشان 1388 و 1379 يها سال اقتصادي يها تيفعال كلي هاي رده در افزوده ارزش توليد بررسي
   .)13 جدول :ك ن.( دارد ها استان ديگر از يتر بيش
  

  88 و 79 هاي سال در ها اناست اقتصادي فعاليت كلي هاي رده افزوده ارزش (درصد) سهم :13 جدول

 استان

  عمومي خدماتكار و كسب و مالي خدمات زيربنايي امور معدن صنعت ماهيگيري و يكشاورز

1379  1388 
 ي دامنه

 تغييرات
1379 1388 

 ي دامنه
 تغييرات

1379 1388 
 ي دامنه

 تغييرات
1379 1388 

 ي دامنه
 تغييرات

1379 1388 
 ي دامنه

 تغييرات
1379 1388 

 ي دامنه
 تغييرات

 -43/0 12/3 55/3 -34/0 81/1 15/2 45/0 04/3 59/2 08/0 14/0 06/0 -34/0 4/1 74/1 2/0 53/4 33/4 يغرب جانيآذربا
 -08/0 97/3 05/4 -1/1 91/3 01/5 05/0 99/3 94/3 24/0 31/0 07/0 -39/0 22/5 61/5 -28/1 99/3 27/5 يشرق جانيآذربا

 13/0 44/1 31/1 -19/0 97/0 16/1 1/0 88/0 78/0 01/0 02/0 01/0 -15/0 5/0 65/0 63/0 2/3 57/2 لياردب
 04/0 12/6 08/6 -13/0 37/6 5/6 -51/0 67/6 18/7 13/0 34/0 21/0 24/0 47/13 23/13 -18/0 67/4 85/4 اصفهان

 03/0 85/0 82/0 -/03 31/0 34/0 09/0 62/0 53/0 42/3 25/5 83/1 05/0 18/0 13/0 28/0 82/0 54/0  الميا
 0 45/1 45/1 -05/0 8/0 85/0 85/0 96/2 11/2 31/5 64/5 33/0 79/4 74/5 95/0 16/0 25/1 09/1 بوشهر
 -14/1 42/29 56/30 42/5 62/45 2/40 62/5 02/36 4/30 2/0 51/0 31/0 -14/0 86/27 28 22/1 21/6 99/4  تهران

 16/0 08/1 92/0 -05/0 57/0 62/0 25/0 85/0 6/0 0 03/0 03/0 05/0 44/0 39/0 25/0 62/1 37/1 ياريبخت و چهارمحال
 89/0 89/0  53/0 53/0  11/1 11/1  08/0 08/0  32/0 32/0  57/1 57/1  يجنوب خراسان
 -18/1 87/6 05/8 -17/1 54/6 71/7 -54/2 12/5 66/7 -07/0 22/0 29/0 -1 29/4 29/5 -46/1 63/7 09/9 يرضو خراسان
 88/0 88/0  72/0 72/0  68/0 68/0  03/0 03/0  62/0 62/0  39/1 39/1  يشمال خراسان

 29/0 64/5 35/5 -7/0 84/3 54/4 -52/3 91/5 43/9 5/0 23/66 73/60 -75/3 54/8 29/12 -81/0 11/5 92/5 خوزستان
 03/0 17/1 14/1 -1/0 61/0 71/0 11/0 83/0 72/0 -04/0 07/0 11/0 22/0 52/1 3/1 1/0 02/2 92/1 زنجان

  



 

  

  88 و 79 سال در ها استان اقتصادي فعاليت كلي هاي رده افزوده ارزش (درصد) سهم :13 جدول ادامه

 استان

  عمومي خدماتكار و كسب و مالي خدمات زيربنايي امور معدن صنعت ماهيگيري و يكشاورز

1379  1388 
 ي دامنه

 تغييرات
1379 1388 

 ي دامنه
 تغييرات

1379 1388 
 ي دامنه

 تغييرات
1379 1388 

 ي دامنه
 تغييرات

1379 1388 
 ي دامنه

 تغييرات
1379 1388 

 ي دامنه
 تغييرات

 03/0 09/1 06/1 01/0 52/0 51/0 -11/0 04/1 15/1 01/0 12/0 11/0 72/0 45/1 73/0 04/0 59/1 55/1 سمنان
 06/0 29/2 23/2 -5/0 7/0 2/1 -11/0 34/1 45/1 05/0 08/0 03/0 01/0 46/0 45/0 3/0 91/1 61/1 بلوچستان و ستانيس

 5/0 6/5 1/5 -83/0 66/3 49/4 57/0 05/5 48/4 93/0 36/1 43/0 -35/0 01/3 36/3 -18/0 17/8 35/8 فارس
 08/0 31/1 23/1 -05/0 28/1 33/1 04/0 23/1 19/1 0 03/0 03/0 15/0 67/3 52/3 -87/0 3/2 17/3 نيقزو
 -29/0 12/1 41/1 -15/0 24/1 39/1 26/0 09/1 83/0 01/0 04/0 03/0 28/0 12/1 84/0 -19/0 75/0 94/0 قم

 -01/0 72/1 73/1 -11/0 12/1 23/1 09/0 97/0 88/0 0 04/0 04/0 03/0 48/0 45/0 53/0 01/2 48/1 كردستان
 -12/0 92/2 04/3 -38/0 76/1 14/2 -02/0 22/2 24/2 51/1 22/2 71/0 -69/0 66/2 35/3 -32/3 5/7 82/10 كرمان
 -18/0 66/2 84/2 09/0 55/1 46/1 36/0 89/1 53/1 01/0 06/0 05/0 4/0 33/1 93/0 65/0 7/2 05/2 كرمانشاه

 18/0 01/1 83/0 -13/0 33/0 46/0 -01/0 44/0 45/0 -2/18 27/15 46/33 03/0 22/0 19/0 1/0 87/0 77/0 راحمديبو و هيلويكهگ
 0 82/1 82/1 -23/0 47/1 7/1 09/0 2/1 11/1 03/0 06/0 03/0 -11/0 5/0 61/0 -44/0 47/3 91/3 گلستان

 -03/0 91/2 94/2 -29/0 78/2 07/3 -35/0 64/2 99/2 -05/0 03/0 08/0 -67/0 88/1 55/2 -09/0 52/3 61/3 النيگ
 03/0 2 97/1 -14/0 27/1 41/1 06/0 02/1 96/0 -09/0 11/0 2/0 -35/0 59/0 94/0 -56/0 37/2 93/2 لرستان
 17/0 95/3 78/3 -27/0 88/3 15/4 -66/0 49/3 15/4 -06/0 07/0 13/0 62/0 96/2 34/2 86/1 21/9 35/7 مازندران
 -14/0 55/1 69/1 03/0 94/1 91/1 -43/0 66/1 09/2 14/0 23/0 09/0 -74/1 39/4 13/6 34/0 36/2 02/2 يمركز

 13/0 72/1 59/1 03/0 38/1 35/1 -46/2 26/3 72/5 1/0 2/0 1/0 12/0 6/1 48/1 -62/0 83/1 45/2 هرمزگان
 -01/0 97/1 98/1 06/0 52/1 46/1 02/0 25/1 23/1 0 04/0 04/0 12/0 27/1 15/1 24/0 71/3 47/3 همدان

 -05/0 44/1 49/1 07/0 02/1 95/0 -1/0 54/1 64/1 72/0 19/1 47/0 95/0 34/2 39/1 16/0 72/1 56/1 زدي
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 ،يشـاورز ك« يهـا  تيفعال رشته در تنها تهران، شهري ي مجموعه اصلي، فعاليت رشته 15 از واقع در
 رشـته  وابسـتگي  بـه  نيـز  آن دليـل  نـدارد.  را اول رتبـه  »عـدن م« و »ماهيگيري« ،»داري جنگل و شكار
 و داري جنگـل  و شكار ،يشاورزك« يها تيفعال رشته در است. طبيعي محيط شرايط به مذكور يها تيفعال

 بـه  كـه  اسـت  كرمـان  استان به مربوط افزوده ارزش توليد در درصد) 85/8( سهم ينتر بيش ،»ماهيگيري
 دارد. قـرار  درصـد  83/7 سـهم  بـا  فـارس  اسـتان  آن از پـس  اسـت.  پسـته  چـون  محصولي توليد واسطه
  اند. داشته قرار بعدي يها رده در نيز تهران و اصفهان و خوزستان رضوي، خراسان مازندران يها استان
 از هـا  اسـتان  سهم و كلي) رده 6 (در افزوده ارزش از كي هر سهم بين همبستگي ضرايب نيز ،14 جدول
 معـدن  ي رده از غير به هافزود ارزش توليد مذكور، جدول اساس بر دهد. مي نشان را كشور شهري جمعيت

 زيـاد  بسـيار  سـتگي همب ضـريب  داراي موارد بقيه برخوردارند، كمي همبستگي ضريب از كه كشاورزي و
ـ  اقتصادي يها تيفعال رشته در افزوده ارزش توليد كه گفت توان مي رو نيا از باشند. مي  رده اسـتثناي  ه(ب

  دارد. قوي بسيار رابطه شهرنشيني و جمعيت فضايي تمركز با كشاورزي) و معدن
  

  (بر حسب درصد) 1385 سال در ركشو يها استان شهري جمعيت سهم و افزوده ارزش سهم بين همبستگي ضرايب :14 جدول
 رشته كلي رده

  فعاليت
 و يكشاورز

  ماهيگيري
 صنعت معدن

 امور
  زيربنايي

 و مالي خدمات
  وكار كسب

 خدمات
  عمومي

 93/098/0 97/098/0  49/006/0  همبستگي ضريب
  

 دهنـد.  مـي  نشـان  را 1388 سـال  در كشـور  يهـا  اسـتان  افـزوده  ارزش سـهم  نمودارهـاي  12 شكل
 اسـتثناي  (بـه  تهـران  شهري ي مجموعه نفع به هافزود ارزش توليد شدن قطبي بيانگر مذكور، ينمودارها

 ارزش تمركـز  ضـريب  و جينـي  ضـريب  ،6 جـدول  همچنين هست. معدن) و يريگيماه و كشاورزي رده
 و تمركـز  بيـانگر  مـذكور،  ضرايب دهد. مي نشان كشور مناطق در را اقتصادي فعاليت كلي يها رده افزوده

 خـدمات  و وكـار  كسـب  و مـالي  خـدمات  ،ييربنايز امور صنعت، رده چهار افزوده ارزش توزيع در رابريناب
 و داخلـي  ناخـالص  محصـول  از شده هيته هاي نقشه نمودار نيز 14 و 13 شكل ،عالوه به هستند. عمومي
 افزوده ارزش و داخلي ناخالص توليد قطبش بيانگر كامالً مذكور يها نقشه دهند. مي نشان را افزوده ارزش
  هستند. تهران شهري ي مجموعه نفع به اقتصادي يها تيفعال رشته كلي يها رده
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  1388 سال در اقتصادي يها تيفعال رشته كلي يها رده در افزوده ارزش توليد در كشور يها استان سهم نمودارهاي :12 شكل

  

  
   1388 و 1379 يها سال در فزودها ارزش توليد در كشور يها استان سهم نقشه :14 و 13 شكل

  ايران)آمار مركز يهادادهاساسبرشدههيته(مأخذ:
  

  گيري نتيجه و بندي جمع -4
 بـه  هم دوره اين در .است شده زيادي ساختاري تحول دستخوش ،شمسي هجري اخير سده در ايران

 و هـدايت  ضرورت و داري يهسرما روابط بسط از ناشي شرايط هم و سرزميني و امنيتي يها ضرورت لحاظ
 ،قطبـي  توسعه راهبردهاي گرفتن پيش در و مدرنيستي شبه اقتصاد به سنتي اقتصاد از راگذ جريان كنترل
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 فضـايي  تحليـل  از اسـتفاده  بـا  حاضـر  گـزارش  در اسـت.  شـده  متمركـز  شـدت  به كشور سياسي ساختار
 يهـا  تيـ فعال رشـته  در افـزوده  شارز و داخلـي  ناخـالص  توليـد  جغرافيـايي  توزيع اي، منطقه يها حساب

 توزيـع  بررسـي  گرفـت.  قرار توجه مورد كشور در »نامتوازن توسعه و تمركزگرايي« با ارتباط در اقتصادي
 توليـد  كه معدن و ماهيگيري كشاورزي، يها تيفعال رشته از غير به داد نشان مذكور يها شاخص فضايي

 اقتصـادي  يهـا  تيفعال رشته بقيه در دارد، بستگي خاص محيطي و جغرافيايي شرايط و موقعيت به ها آن
 شـهري  ي مجموعه نفع به گيري چشم طور به نابرابري و تمركز اين دارد. وجود شديدي نابرابري و تمركز
 شـهرهاي  و هاشـهر  كـالن  كـه  ييها استان سهم البته ،است خورده رقم البرز) و تهران يها استان( تهران
 محصـول  تمركـز  ضـريب  و جينـي  ضـريب  بررسـي  اسـت.  توجه قابل نيز اند گرفته بر در را كشور بزرگ

 حاكي اقتصادي يها تيفعال رشته افزوده ارزش و نفت) سهم احتساب بدون و (با ها استان داخلي ناخالص
 افزوده ارزش سهم بين همبستگي ضريب همچنين است. ها استان برخي در آن شديد نابرابري و تمركز از
 رابطـه  گويـاي  معدن و ماهيگيري كشاورزي، هاي فعاليت رشته از غير به ها اناست شهري جمعيت سهم و

    دارد. شهرنشيني و جمعيت تمركز و افزوده ارزش توليد بين قوي بسيار
 اسـتثناي  (به ايران در افزوده ارزش توليد و داخلي ناخالص توليد كه گفت توان مي كلي بيان يك در
 داشـته  بسـتگي  شهرنشيني و جمعيت تمركز و تراكم به معدن) و ماهيگيري كشاورزي، هاي فعاليت رشته
 در را قطـبش  و تمركزگرايي كه است نظري يها دگاهيد مؤيد نيز حاضر گزارش يها افتهي عالوه به است.
 قطبـي  توسـعه  راهبردهـاي  تحـت  ويـژه  بـه  مـدرن  به سنتي اجتماعي -اقتصادي سازمان از گذار شرايط
 نخسـت  الگوي شرايطي چنين در است. دانند، مي ريناپذ اجتناب پيراموني) يدار سرمايه گسترش به (مربوط
 گونـه  ايـن  طرف به اقتصادي منابع زهكشي باعث بزرگ شهر چند عملكردي و جمعيتي برتري و يشهر

   .شود مي شهرها
 ،1379 سـال  در تهـران،  شـهري  ي مجموعـه  كـه  دهد مي نشان اي منطقه يها حساب بررسي نتايج

 سـهم  احتسـاب  بـدون  درصـد  7/29 و نفت سهم احتساب با را داخلي ناخالص توليد سهم زا درصد 4/24
 بـه  نفـت  سـهم  احتسـاب  بدون و احتساب با 1388 سال در رقم اين است. داده اختصاص خود به را نفت
 قـوانين  اجـراي  دوره بـا  همزمـان  1388 تـا  1379 سـاله  ده ي دوره است. رسيده درصد 92/33 و 01/29

 متأسـفانه  امـا  ،اسـت  بـوده  ايـران  اسـالمي  جمهوري چهارم و سوم اجتماعي ياقتصاد توسعه يها برنامه
 مـذكور  يهـا  برنامه يها استيس و راهبردها كه داد نشان شده ادي ي دوره در اي منطقه يها حساب تحليل

 هـران ت هريشـ  ي مجموعه نقش ژهيو به و اند نبوده موفق اي منطقه توازن و سرزميني عدالت ي زمينه در
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 رعايـت  حاضـر  پـژوهش  يهـا  افتهي تحليل مبناي بر دليل همين به است. شده رت پررنگ كشور اقتصاد در
  شود: مي توصيه كشور ريزي برنامه و توسعه عرصه گيران تصميم و سازان تصميم به زير موارد

 كه طور همان كشور: در فعاليت و جمعيت متعادل عيتوز باز يها نهيزم كردن فراهم و ييتمركززدا .1
 حيات نظام در موجود مشكالت از بسياري بوده، ملي يها ضرورت نتيجه تهران گسترش و ايجاد

 ،رو نيا از .اند گرفته  شكل فراملي و ملي سطح در آن كاركردي سطوح با ارتباط در نيز تهران شهري
 سطح در فعاليت و يتجمع عيتوز باز بنابراين ؛پذيرد انجام ملي برنامه يك قالب در نيز آن حل راه دباي

 و جغرافيايي يها تيواقع بر متكي و سرزمين آمايش بلندمدت و راهبردي برنامه يك مبناي بر كشور
 مقطعي تمركززدايي استيس هرگونه صورت اين غير در است. ضروري علمي يها پژوهش و مطالعات

 و جمعيت متعادل توزيع هب قادر بلندمدت در و داشته مقطعي اثرات ،پژوهشي و علمي پشتوانه بدون و
 و تهران در آن پيرو و سرزميني پهنه در ناموزوني اي ريشه حل نتيجه در و كشور در فعاليت

 بود؛ نخواهد آن شهري ي مجموعه

 توزيع ي زمينه در خصوص به شده  انجام يها يبررس ايران: سرزميني پهنه در فضايي عدالت ضرورت .2
 در شديدي ناموزوني با ايران كه داد نشان اجتماعي اقشار توزيع و افزوده ارزش داخلي، ناخالص توليد
 تأثير تحت امروز، ايران اينكه به عنايت با است. رو روبه ثروت و فعاليت جمعيت، متعادل توزيع زمينه

 برقراري است، مذهبي و قومي يها تفاوت از اي آميزه خود طوالني تاريخ و جغرافيايي بستر گستردگي
 جغرافيايي لحاظ به متأسفانه است. ضروري كشور سطح در فضايي و اجتماعي ياقتصاد عدالت
 در اغلب ها حاشيه اين ،عالوه به .دارند قرار كشور مرزي يها هيحاش در واگرايي يها كانون از بسياري

 فضايي توسعه و عدالت برقراري رو نيا از دارند. قرار نيز كشور اجتماعي ياقتصاد توسعه هيحاش
 ضرر به واگرا نيروهاي رشد امكان آنكه بر عالوه صورت اين غير در است. ضروري كشور رد متعادل
 از و بوده فقير مهاجران ذباج از بزرگ شهرهاي و تهران همچنان شد، خواهد تمام ملي وحدت
 و اجتماعي شكاف و نابرابري گسترش ساز زمينه فعلي روند تداوم بنابراين ؛برد خواهند رنج آن عواقب
 جدي اجراي ،زمينه اين در بود. خواهد تهران شهري ي مجموعه گستره و سرزميني پهنه در ييفضا

 و پايه دانش اقتصاد گسترش بر مبني شهري توسعه يها طرح راهبردهاي و كشور مصوب قوانين
 شهرها كالن از آفرين ازدحام يها تيفعال انتقال و برتر يها تيفعال و ها فناوري توسعه بر مبتني
  .)1386 تهران مصوب جامع طرح سند و توسعه چهارم برنامه قانون :ك ر.( است ريضرو
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   :تاكنون 1387 سال از تهران شهر يزير برنامه و مطالعات مركز انتشارات ينعناو
   كتب:
 شهرهاكالنمحيطدررودكنارينواحي در تفرجگاهي طراحي 
 شهري سبز فضاي محيطي زيست مديريت  
 انساني هاي گاه سكونت (گزارش شدن جهاني فرآيند در شهرها(  
 تهران شهر كالن محيطي زيست راهبردهاي و ها چالش سمينار مقاالت مجموعه  
 سالمت ارتقاي براي شهر محالت و شهروندان توانمندسازي راهنماي  
 مقررات)وقوانينملي، (راهبردهاي هوا آلودگي 

ايران حقوق درصدا و هوا آلودگي 
 محلي هاي دولت عملي راهنماي و (اصول بحران مديريت(  
 سالم شهري ريزي برنامه 
 دانش مديريت راهبردي آوري فن  
 ايران در مردم توسط شهرداران مستقيم انتخاب سنجي امكان  
 تهران شهركالنبرتاكيدبا شهرها كالن پايداري مباني 

  
   شهر: دانش هاي گزارش

 اقتصادي گروه و جهانشهرهاG20شهروندي و كودكان 

 جهانيشهرهايشبكهدرسست پيوندهاي و ها چاله سياهشهروندي نظارتو فعال شهروندي
 كانادااونتاريو،استانهايشهرداريدرفرهنگي ريزي برنامه بر مروريخانوار سرپرستنزنااجتماعي و اقتصادي وضعيت مطالعه 

 باالدستياسناددرشهروندان مشاركت جايگاهراهكارها و ها چالش تهران،شهرفرسوده هاي بوس ميني جايگزيني 

 كشورسياسيپايتخت انتقال موضوع بر تحليليمسكن و زمين ليزينگ  

 شهروندي وضعيت اكيدت با شهرها كالن جهاني جديدجايگاهدر المللي بينهاي سازمان نقش 
 شهرها كالن شهرداران مجمعبر

 شدنجهانيفرآيند در شهري ديپلماسيشهري مديريت حوزه در يابي مسئله
 شهرداريدرپاسخگويي مسئوليت جايگاهتهران) براي هايي (آموزه جهانيشهرهايشبكه در استانبولشهر جايگاه بررسي 

 سوختجايگزينيباتهرانشهرهواي آلودگي كاهش بررسيCNGپساملي دوران در شهروندي
 تهراناستاندرهايارانهكردنهدفمند قانون اجراي اثراتهاي (پارك شهري سبز فضاهايوهاپاركطراحي درجديد رويكردهاي 

 محور) موضوع
 شهري خوب حكمراني تهران شهر بر تمركز باشهريمديريت در غيرعامل پدافند مفاهيم 

 شهريهايطرحدريزيرزمين فضاهاي جايگاهسالم شهري ريزي برنامه شهري:مديريتوريزي برنامه درجديد رويكردهاي 

 ،شهروندانحمايتومشاركت از تصور مشاركتايجاد و شهرها در هوا آلودگيكنترلجهت ابزاري  سبز؛ عوارض 
 هاشهرداري برايپايدار درآمدهاي

 هااستانسهمبهتوجهباايرانداخليناخالص توليد اجمالي بررسيشهر و تهران شهر كالن سبزفضايهايبرنامه و ها طرح تطبيقي بررسي 
 چين گوانگژو

 فرحزاد دره رود وضعيت بررسيمناطق بر تاكيد با خانوار سرپرستزنانسكونت كيفيتو مسكن وضعيت 
  تهران شهر گانه22

 شهروندي و معلوليت هريشدرونهاي تونل برمحتمل خطرهاي 

 شهرهاكالندرآنمديريت و (برف) سفيد بحراناداره مالي تأمين در دولت كمكجهانيتجارب بررسيپايتخت؛ و دولت 
 شهري مديريتدرپايداردرآمدي منبع عنوان به ها پايتخت

 ها)جريانفضايعصردرمليتوسعهبراي(ابزاري شهري ديپلماسيشهر اجتماعي نيازهاي برتمركزباتهران؛ شهر درها راه پياده طراحي 

 پايداريرويكردبامحالت شهري منظر مديريتتهرانشهر در حادثهفرماندهي سامانه
 تهرانشهرگانه22مناطقدر ازدواج وضعيت مطالعهتهران در پايدار ونقل حملبهيابيدست هاي سياست ارائه و بررسي 

 تهرانشهردر طالق وضعيت مطالعهمعابرزدايي يخ دستورالعمل تهيه اتالزام
 برتاكيد(باايمنطقهومليسطحبرآنتأثيرات و جهاني مالي بحران

 تهران) شهر
حوادث درمشاغلوهاسازمان خدمات استمرار برنامه 

 تهرانشهردريساز بلندمرتبه ضوابط بررسيسفرتقاضاي مديريت )TDM(

 سالمندي و شهروندي شهريونقل حملرد ارزش مهندسي
 شهري كشاورزي اجرايي پيشنهادهاي ارائه و جهانيتجارببررسي پايتخت؛ حريم مديريت 

 ونقلحملهاي چالش و شهرها كالن
  

   مديريتي: هاي گزارش
 ها يارانه كردن هدفمند قانون اجراي هاي هزينه و درآمدها ارزيابي  فرسوده) هاي تاكسي يگزيني(جا تهران تاكسيراني ناوگان نوسازي طرح بازنگري 

 تهران) استان بر تمركز (با ايران در اقتصادي رشد راهبردهاي و ها چالش بررسي  روگذر هاي پل جاي به پياده عابر زيرگذر احداث مزاياي و معايب ارزيابي 

 برتمركز(باكاملاشتغالبهيابيدستراهبردهاي و ها چالش بررسي
 تهران) استان

 شهر مسكوني محالت در اي حاشيه پارك جا اندهيسام راهكارهاي 



 

 

 پنجمبرنامهاحكامباآنمقايسهوكشور1394سال بودجه اليحه بررسي
 بتني هاي زباله مديريت  1389 سال بودجه و

 آن در ايران جايگاه و 2414 سال در بهروزي شاخص گزارش  مدرن ساختار با اسالمي شهرهاي با تهران تطبيقي ي مقايسه 

 89 لغايت 84 سال (از تهران شهرداري عملكرد زارشگ( و پل تونل، مانند ونقل حمل هايپروژههزينه تأمين بر مؤثر عوامل معرفي 
 برداري بهره عوارضدريافتمحل از طبقهدو هاي راه بزرگ

 شوراياران) ديدگاه (از تهران شهر مشكالت و مسائل بررسي  تهران شهرداري از ندانشهرو رضايت سنجش ابزارهاي و ها شاخص 

 استان بر تاكيد (با ايران در تورم كاهش راهبردهاي و ها چالش بررسي (تهران  فاز شهري هواي در مواد خوردگي) (اول 

 درفعالداخليوالملليبينپژوهشيوعلميهاي سازمان و مراكز معرفي
 شهري مديريت حوزه

 پيشنهادي ضوابط ارائه و لتحلي  مطالعات، تهران؛ شهر در سازي بلندمرتبه 

 عملكرد بر مبتني ريزي بودجه مباني  تهران شهرداري از شهروندان رضايت سنجش ابزارهاي و ها شاخص 

 تهران شهر ريزي برنامه و مطالعات مركز 89 سال عملكرد گزارش  تهران شهر مناطق در سرپناه و مسكن وضعيت -)1( شهر در عدالت 

 آن ارتقاء راهكارهاي و تهراني شهروندان اجتماعي تهوي ابعاد و وضعيت شناسايي  طرح مديريت مباني 

 جداييتهرانشهركالندريكپارچهمديريت الزامات و ها ضرورت)
 فرصت)ياتهديدتهران؛شهركالنازشميرانات و ري هاي شهرستان

 تهران شهر مزروعي اراضي و باغات از حفاظت و ساماندهي 

 بهداشتيهايسرويسمديريتونگهدارياحداث، ضوابط بررسي
 عمومي

ارائه و محالت سراي درسالمتخانه وري بهرهميزان بررسي 
 الزم رهنمودهاي

 الزامات) و ها ضرورت بر تاكيد (با آن تحقق در شهرداري نقش و اقتصادي جهاد بخش به اجتماعي و فرهنگيهايفعاليت واگذاريوضعيت بررسي 
 تهرانشهر در خصوصي

 محوري محله رويكرد با شهر امور اداره در شهروندان مشاركت ساماندهي  تهران شهر در گردشگري توسعه عوام ترين مهم بررسي 

 شهري هاي آلمان طراحي در ارگانيك هاي فرم جايگاه  بعثت) – شوش (حدفاصل تهران شهر جنوبي محور ساماندهي طرح 

 تهران هرش در عمودي سبز فضاي اجراي تحقق سنجي امكان  خوابي كارتن پديده: با مواجهه در اجتماعي گذاري سياست 

 (دوام) محله اضطراري واكنش داوطلب طرح كشور در محالت توسعه و اجتماعيهايمشاركت موفق الگوهاي تبيين 
 انگلستان

 تهران شهر در محالت سراي در مستقر بازي اسباب هاي خانه عملكرد ارزيابي 
مالكيت تحت سينماهاي ادارهسازيبهينهارهايراهكتدوين و مطالعه 

 آندرخصوصيبخش نقشتعيين و شهرداري

 راهكارها و ها ضرورت  دهنده، آموزش شهر شهر هاي سيالب موردي: (مطالعهآنمديريت نحوه و شهري هاي سيالب 
 تهران)

 عملكردخصوصدرتهرانشهرداريكاركناناز نيازسنجي و نظرسنجي
 تهران شهر در فصلي مهاجر كارگران اقتصادي و اجتماعي آثار العهمط  شهرداري

 انتخابوهاشهرداريهايمأموريتووظايفپيرامون تطبيقي مطالعه
 جهانمختلف شهرهاي در شهرداران

درآمدهاي بر آن تأثير و هامزيتها،ويژگي زمين؛ارزش بر ماليات 
 تهران شهرداري

 باهاآنمقايسهوشهريونقلحملريزيهبرنام موفق هاي نمونه معرفي
 »راهبردها وضعيت، تحليل مباني،« تهران در اجتماعي انسجام توسعه  تهران شهر

 فرسودههايپهنهنوسازيوبهسازيبرايبهينه مداخله نظام بررسي
 تهران شهر

 ،تهران) شهر در اي (مطالعه نسلي تحليل و فرهنگي مصرف شهر 

 موردي:(مطالعهتهرانشهربتنيهايپلهايخرابي ارزيابي و شناسايي
 خاني) صنيع شهيد پل

 خياباني كار كودكان پديده با مواجهه در اجتماعي گذاري سياست 

 شهرشدنالكترونيكيپيامدهايوهافرصتها، چالش ترين مهم بررسي
  SWOT مدل از استفاده با تهران

با آن تناسب و خدمات و امكاناتفضاييتوزيع -)2(شهر در عدالت 
 تهرانشهر مناطقدر ساكن جمعيت

 باجهانكشورهايوايرانالكترونيكيآمادگيميزان اي مقايسه بررسي
 تهران شهر به ويژه نگاهي

طراحي رويكرد با ميادين فضاييكيفيتارتقاء بر مؤثر عوامل بررسي 
 شهري

 تهران شهر زيست محيط وضعيت (SoE) )86-1377( حريم ريزي برنامه و پايتخت حريمريزيبرنامه و مديريت راهبردي هبرنام 
 بابايي بزرگراه شمال

 ديدگاهازنواحيومناطقمرزهايدرموجودمشكالت و مسائل بررسي
 شهرداري 17 و 14 نواحي و مناطق مرزهاي موردي: (مطالعه شهروندان

 تهران)
 تهران شهري تقسيمات اصالح 

 شهردرسازيشبكهبرتاكيدبااجتماعيسرمايه هاي ظرفيت شناسايي
 تهران

 ايران جايگاه و 2010 سال در انساني توسعه 

 راهكارهاييارائهوتهراندرتاكسيرانندگاناجتماعي وضعيت بر تحليلي
  شهري خدمات و كودكان -)3( شهر در عدالت  هاآنپذيريمسئوليتوعمومي اعتماد افزايش براي

 مواد منابع بر الكترونيكي ضايعات از بازيافت  الكترونيكشهرتوسعهبر شهرونديهاي آموزش نقش 
 گانه22مناطقدرشهريخدماتوشهروندان سالمت وضعيت بررسي

 تهران شهر
 خطوط ارزيابي BRT المللي بين استاندارد با تهران 

 هوشمندونقلحملهايسيستم از استفاده ضرورت(ITS) شهردر
 اجتماعي كارآفريني و ها شوراياري  يكالكترون



 

  

 جايكامطالعاتيطرحدرتهرانشهركالنايلرزه پذيري آسيب بر مروري
  موجود وضع بر نگاهي با

:مدل دوم: فاز (گزارش موادمنابعبهالكترونيك ضايعات از بازيافت 
 مالي) مدل و مواد گردش

 شهري مقياس در اجتماعي توسعه مفهوم تدوين 
مرحله (در شهري زيرساخت هايپروژهمحيطي زيستپيامدهاي يارزياب 

 اجرا)

 جامع طرح ارزيابي 
ارائه و تهران شهرداري مالكيتتحتاستخرهاي وريبهره ميزان بررسي 

 بخش با آن مقايسه و آن وري بهره افزايش براي جديد راهكارهاي
 خصوصي

 تعيين)؛1(اولويتدراجتماعيمسائلشناسايي هاي گزارش سلسله
 مردمنظرازمهم اجتماعي موضوعات

 عفاف و حجاب موضوع در شهرداري اقدامات بر نظري و نقد 

 تهران شهر و ملي سطح در تجربي مطالعات دريچه از اجتماعي اعتماد  
نيازها بررسي ؛تهران شهر جوانانورزشيوفرهنگي اجتماعي، نيازسنجي 

 فرهنگي و اجتماعي هاي برنامه و ها فعاليت از جوانان برداري بهره ميزان و
 تهران شهرداري ورزشيو

 آبخيز حوضه راهبردي مديريت و ريزي برنامه در محيطي زيست مفاهيم 
 شهري

و تهران شهر كالن در آن گسترشومخدرمواد مصرف سوء به گرايش 
 وضع تبيين و تحليل نظري، رويكرد و (مباني دوگانه و بيست مناطق
 راهكارها) وهاپيشنهاد موجود،

 بندياولويتمدلتدوينمنظوربهاجتماعي هاي شاخص شناسايي
 شهريحوزه مسائل و موضوعات

موردي (مطالعه امروز تهرانمساجدمدرنچندگانه كاركردهاي بررسي 
 غرب) شهرك جامع مسجد

 شهر در رنگ توحيد) تونل موردي: مطالعه(شهريهاي تونل درايمني مالحظات  

 تهران شهر در آن ارتقاء راهكارهاي و شهروندي هويت  تهران شهر در بصري و سمعي فرهنگي مصرف و تحصيالت 

 خطوط واگذاري نحوه BRT خصوصي بخش به  تهران شهر در زندگي سبك جغرافيايي تمايزات 

 راهبردهايارائهوفرسودههايپهنهدرمداخله تجارب تطبيقي بررسي
 مردم مشاركت بر مبتني

 دنيا كشور چند و ايران در محلي هايشورا 

 درخاكيهايشيروانيپايدارسازينوينهاي روش مقايسه و بررسي
 گوناگون شرايط

افزايش منظور به پيشنهاد ارائهوبتنيجداول عمر كوتاهي علل بررسي 
 آن عمر

 تهران شهر در ها آن از استفاده تأثير و ساز و ساخت جديد هاي تكنولوژي  كشورها ساير در خاص هاي مناسبت در ترافيكي هاي طرح بيقيتط مطالعه 

 تهران بازار راه پياده ارزيابي  ايران و جهان در پسماند مديريت فرآيند بررسي  
 تهران شهر در ساختمان انرژي مميزي  سالمند دوستدار شهر -)5( شهر در عدالت  
 شهري امور در شهروندان مشاركت بررسي  شهر شكل با ياجتماع پايداري ارتباط   
 ارزيابيو(معرفيخانوارسرپرستزناناجتماعي -اقتصادي يتوانمندساز

 تهران) شهرداري عملكرد
 اشتغال و اقتصادي ساختارهاي الكترونيك: شهر  

 شهرداريمناطقپشتيباني)هاي(پايگاهبحرانهاي اتاق وضعيت بررسي
 تهران

 نتهرا جامع طرح تهيه روند ارزيابي  
 شهرها در پاك ونقل حمل هاي روش واعان بررسي  تهران شهر موردي: نمونه ؛هوا كيفيت بر شهر فرم تأثيرگذار ابعاد بررسي  
 بهتوجهباتهرانشهرهوايآلودگيكاهشدر شهرداري برنامه تحليل

 شهرداري انداز چشم و نقش
الكترونيكي خريدهاي نقش بررسي(E-shopping) تقاضاي كاهش در 

  نآ توسعهراهكارهاي ارائه و تهران شهر در سفر
 ارائهواعتيادازپيشگيريومبارزهخصوصدرشهرداري عملكرد ارزيابي

  بحران مديريت المللي بين و ملي مقررات و قوانين   الزم رهنمودهاي
 شهركالنبرتأكيدباايراندرشهرينظامسياسي اقتصاد بر مدخلي

 تهران
پايداري يابيارز ISOتهران يشهردار مناطق در افتهياستقرارتلفمخ یھا 

 )22 و 9 مناطقموردي: (مطالعه

 ،و نشاني آتش سازمان رساني خدمات هاي شيوه و ها توانمندي امكانات 
 تهران شهرداري ايمني خدمات

 آنان سالمتي بر آموزان دانش نقلي و حمل سيستم اثرات  

 بحران مديريت در تهران شهرداري نقش بر مروري  تهران شهر در يبگيغر  

 (تهران) ايران در الكترونيك گردشگري نيازهاي و ها ضرورت بررسي 
كار تازه رانندگان براي رانندگيشيوهبامتناسب آموزشي ريزي برنامه 

  نقل و حمل ايمني افزايش هدف با
 

 هايسامانهادواريهايآزمونمراكزتوسعهوايجاد مديريت و ساماندهي
 پروژه)اول(فازخودروانواعبراي CNG رساني سوخت

و يتوضع يلتحل (مباني، حجابوعفاف حوزه در گذاري ياستس 
  راهبردها)

 طرح، برنامه، موردي (بررسي شهري منظر طراحي ضعف و قوت نقاط 
 آباد) نعمت شهري منظر طرح نظارت و اجرا

 شهري مديريت و ريزي برنامه در پژوهي آينده  
 

 تهران شهردار انتخاب نحوه خصوص در تهراني نشهروندا نظرات بررسي   

  


