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 چکیده 

یکی از اهداف اصلی آمایش سرزمین و برنامه های کالن توسعه در کشور تاکید بر گسترش فعالیت های صنعتی در فضای 

ه به این موضوع در برنامه های توسعه جغرافیایی و تخصص یابی منطقه ای برای شکل گیری تقسیم کار فضایی است. به رغم توج

قبل و بعد از انقالب، در عمل هدف های آمایش سرزمین تحقق نیافته است و تمرکز فعالیت های صنعتی در چند نقطه ی خاا  

کشور و توزیع نامتوازن آن ها در پهنه ی سرزمین به  یکی از مهمترین مسایل فراروی سیاستگذارن کشور تبدیل شده است و باه 

ی پایدار و متوازن سرزمین واقع  شده است. هدف تحقیاق ااضار بررسای پاراکنش صانعت در ساط  نوان مانعی در راه توسعهع

 –باشاد. روش تحقیاق در ایان پاژوهش توصای ی استان کردستان و عوامل مؤثر به ویژه عوامل جغرافیایی بر تمرکزگرایی آن می

لعات کتابخانه ای و داده های آماری سازمان های مربوطه تهیاه شاده  اسات و  از تحلیلی بوده و اطالعات مورد نیاز از طریق مطا

مدل های ضریب تمرکز و ضریب توزیع است اده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که در اساتان کردساتان باه دییلای از جملاه 

دستی و همننین هزینه ی پاایین امال و نزدیکی به مراکز سرمایه گذاری، بازار مصرف، جمعیت آموزش دیده و ماهر، مراکز بای

نقل به بازار، نیاز به نزدیک هم قرار گرفتن برخی صنایع و صرفه جویی های ناشای از مقیاات تمرکاز و تاراکم باایی صانایع در 

 شهرستان سنندج به وجود آمده و باعث اختالف منطقه ای میان این شهرستان با سایر شهرستان های استان شده است.
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Abstract 

One of the main objectives of land use and development in the country strategic plans 

focus on the development of industrial activities in the geographical space for the formation of 

regional specialization and division of labor in space. Despite the fact the development 

programs before and after the revolution, aimed at land use in practice has not been fulfilled. 

Industrial activities focus on a few specific points across the country and uneven distribution of 

land to one of the most important issues facing policymaker's country has become. And as an 

obstacle to the development of sustainable and balanced land is located. The aim of this study 

was to investigate the distribution of industry in the province of Kurdistan and geographical 

factors, especially the concentration of it. His aim of this study was to investigate the 

distribution of industry in the province of Kurdistan and geographical factors, especially the 

concentration of it. The research method is descriptive - analytical and information required by 

library studies and statistical data prepared by the relevant agencies and the concentration 

factor models and distribution coefficient is used. The results showed that in Kurdistan for 

reasons such as proximity to centers of investment, consumption, population trained and skilled 

centers upstream as well as low cost of transport to market, the need to closely consider some 

industries and economy saving of scale centralization and concentration of industry in the city 

of Sanandaj and results in regional conflicts between the city and other city of the province. 

 

Keywords: Land use planning, balanced development, centralization, industry, Kurdistan 

province. 

 

 

 

 

 



  

 مقدمه

نیل به رشد و توسعه اقتصادی مطلوب از اصلی ترین اهداف برنامه ریزان هر کشور محسوب می شود؛ زیرا اصول به رشد 

تصادی بهینه می تواند درآمد واقعی سرانه ی مردم را افزایش داده و موجب ارتقای سط  زندگی مردم شود. باا نگااهی و توسعه اق

به جریان توسعه در اکثر کشورها، این نتیجه به دست می اید که توسعه نتوانسته است به گونه ای برابر در میان منااطق مختلا  

ر سطوح برخورداری مناطق همواره تحت تاثیر توان های محیطای، روایاه های کاار و (. ت اوت د2: 9731به وجود بیاید)کرمانی،

تالش، ویژگی ها و گسست های تاریخی، مدنیت و شهرنشینی، ایدئولوژی و ارزش های ااکم و غیره باوده اسات. در کشاور و در 

و اکومات تمرکاز گارا، ن اوت و تااثیر بین مناطق مختل  ان نیز تحت تاثیر سابقه ی تاریخی و نیروهای خارجی، شرایط سیاسی 

شدید نخبگان ملی، تمرکز فزاینده ی فعالیت های اقتصادی در قطب ها و محورهای خا ، ااکم بودن برنامه ریزی های متمرکز 

بخشی، عدم رویکرد مناسب به برنامه ریازی و تاوازن منطقاه ای و غیاره، شااهد دوگاانگی در تمرکاز جمعیات و فعالیات هاای 

جتماعی، زیرساخت ها و امکانات و در نهایت ت اوت در سطوح برخورداری و توسعه یافتگی بین آنهاست. روندی که به ا -اقتصادی

دلیل عدم شناخت کافی از مزیت ها، پتانسیل ها، تنگناها و محدودیت های مناطق، نبود برنامه ریزی هاا و تصامیم گیاری هاای 

حقق آرمان های جامعه از جمله عدالت اجتماعی، تعالی انسانی و توسعه یافتگی مناسب، گسترش یافته و معضلی عمده را در راه ت

(. ظهور و تمرکز فضایی فعالیت هاای اقتصاادی، یکای از واقعیات هاایی 2، 9712پایدار به شمار می رود)بختیاری و دهقانی زاده،

و تجمیع جغرافیایی فعالیت های اقتصادی  است که کوزنتس ان را به رشد اقتصادی مدرن مرتبط می سازد. ارتباط قوی بین رشد

گازارش کارده اناد و نیاز در مادل هاای جغرافیاای  91را مورخان اقتصادی، به ویژه در باره ی تحویت صنعتی اروپا طای قارن 

(. یکی از اهداف اصلی آمایش سرزمین و برنامه هاای کاالن توساعه در 2، 9719اقتصادی جدید بررسی کرده اند )دهقانی شبانی،

شور تاکید بر گسترش فعالیت های صنعتی در فضای جغرافیایی و تخصص یابی منطقه ای برای شکل گیری تقسیم کار فضاایی ک

است. به رغم توجه به این موضوع در برنامه های توسعه قبل و بعد از انقالب، در عمل هدف های آمایش سارزمین تحقاق نیافتاه 

ی خا  کشور و توزیع نامتوازن آن ها در پهنه ی سرزمین به  یکی از مهمترین  است و تمرکز فعالیت های صنعتی در چند نقطه

(. در اقتصااد صانعتی یکای از مهمتارین 2، 9712مسایل فراروی سیاستگزارن کشور تبدیل شده است)داداش پور و فت  جاللای،

کار گرفته می شود؛ به طوری که باا  متغیرها ی ساختار بازار، تمرکز صنعتی معرفی می شود که برای شناسایی ساختار صنعت به

(. 2، 9719تحلیل آن می توان ارتباط عناصر ساختاری و عملکردی و اتی رفتااری باازار را بهتار درر کرد)مهرگاان و تیماوری،

 سیاست گزاران و برنامه ریزان با شناخت ساختار صنعتی و چگونگی ارتابط عناصر بازار با یکدیگر و علل باروز آن باا یکادیگر مای

توانند برنامه ریزی های صنعتی و اقتصادی خود را بر اسات این شناخت پایه ریزی کنند. تمرکز در دو جنبه ی بسیار مهم ماورد 

توجه قرار می گیرد، یکی نحوه ی توزیع قدرت بازاری در بین واادها و بنگاه های تولیادی اسات کاه باا عناوان تمرکاز باازاری 

(. تمرکز جغرافیایی می تواند به صورت نظاری 2، 9719افیایی می باشد)مهرگان و تیموری،شناخته می شود و دیگری تمرکز جغر

تحت، عنوان تجزیه و تحلیل های مکان یابی و همینطور مدل های جاتبه ی صنعتی مورد توجه قرار گیارد و باه عناوان یکای از 

ه برای این کاار تواوری هاای اقتصاادی و ماورد تکنیک های کاربردی در زمینه ی علوم منطقه ای معرفی شود. اما مسلم است ک

توجه قرار دادن آن ها در بیان نظری تمرکز فوق، مورد نیاز می باشد تا بتوان از این طریق به بررسای فعالیات هاای اقتصاادی در 

                            (.2، 9719بعد منطقه ای و فضایی پرداخت)مهرگان و تیموری،

 

 

 



  

 پیشینه تحقیق

(، 9731ینه ی تاثیرات عوامل جغرافیایی و تمرکز صنایع مطالعات فراوانی صورت گرفته که از آن جمله، فالح تباار )در زم

در مطالعه ای باعنوان تاثیر برخی عوامل جغرافیایی بر شبکه راه های کشور، عوامل جغرافیایی از قبیل سیل، سقوط بهمن، ریزش 

ا بر شبکه راه های مواصالتی موثر مای داناد. در مطالعاه ای دیگار اساتعالجی و قادیری کوه، مه، کویر، باد و ماسه های روان ر

(، در بررسی عوامل جغرافیایی در نظام استقرار سکونتگاه ها با تاکید بر تکنیک های کمی پژوهش ماوردی ناایاه 9731معصوم )

و توزیع سکونتگاه ها همبستگی مستقیم و معنای دار ویلکیج از توابع شهرستان نمین به این نتایج رسیده اند که بین تیپ اراضی 

و بین طبقات ارت اعی و توزیع سکونتگاه ها همبستگی معکوت و معنی دار وجود دارد. در کنار بنیان های طبیعای در ارتبااط باا 

به موقعیات طبیعای  بنیان های انسانی، موقعیت کارکردی نیز در نظام استقرار تاثیر می گذارد. موقعیت کارکردی اگر چه وابسته

(، در تحقیقی با عنوان رتبه بنادی و ساط  9731است شامل موقعیت محلی، ناایه ای و فراناایه ای نیز می باشد. اثنی عشری )

بندی فعالیت های صنعتی مطالعه ی استان مازندران به رتبه بندی و سطحبندی فعالیت های صنعتی اساتان مازنادران پرداختاه 

(، در 9711ه های صنعتی را جهت سرمایه گذاری اولویت بندی کرده است. مطیعی لنگرودی و همکااران )است که در نهایت گرو

مقاله ی ارزیابی پیامدهای فضایی استقرار شهرر های صنعتی در نواای روستایی بخش مرکازی شهرساتان مینودشات باه ایان 

تغال و رفع بیکاری م یاد باوده اسات و از لحااظ زیسات نتیجه رسیده اند که استقرار شهرر صنعتی از لحاظ انسانی و تامین اش

(، در مقالاه 9711محیطی باعث آلودگی و از لحاظ کالبدی موجب تغییر کاربری زمین های مرغوب کشاورزی شده است. قنبری )

رماانی، شاخص در بخش هاای بهداشاتی و د 41ای تحت عنوان تحلیل عوامل موثر بر نابرابری در نقاط شهری استان های ایران 

فرهنگی و آموزشی، اقتصادی، زیربنایی و مسکن، ورزشی و تل یقی را مورد مطالعه قرار داده است. نتایج این بررسای اااکی از آن 

بوده است که عوامل اقتصاد سیاسی و نظام برنامه ریزی و سیاست های کالن نقش بیشتری نسبت باه ساایر عوامال در تکاوین و 

(، در مقالاه ای باا عناوان ارزیاابی تمرکاز 9719ی استان های ایران داشته اند. مهرگان و تیماوری)تشدید نابرابری در نقاط شهر

جغرافیایی استانی صنعت و عوامل موثر بر میزان آن در ایران به این نتیجه دست یافته اند که سه استان سمنان، قازوین و تهاران 

ل  در خود می باشاند. همنناین ساه عامال موجاودی سارمایه ی به ترتیب دارای بیشترین تمرکز جغرافیایی فعالیت های مخت

انسانی، امل و نقل و دسترسی به بازار مصرف به ترتیب بیشترین تاثیر معنی دار را بر میزان تمرکاز جغرافیاایی صانایع در باین 

ایی فعالیت هاا، بیشاترین قادرت استان ها دارند. البته غییر سرمایه انسانی در مقایسه با سایر عوامل موثر بر میزان تمرکز جغرافی

(، تحلیل تاثیر تجمیع فعالیت های صنعتی بر رشاد اقتصاادی 9719توضی  دهندگی را دارا می باشد. در تحقیق دهقانی شبانی )

در ایران نتایج ااصل از برآورد الگوی اقتصاد سنجی، تاثیر مثبت بر رشد اقتصادی، نیروی کار، هزینه ی امل کای، مخارج خانوار 

و هزینه ی تحرر سرمایه ی انسانی بر تجمیع فعالیت های صنعتی را نشان می دهد. همننین تاثیر مثبت تجمیع فعالیات هاای 

 9731صنعتی و سط  دانش منطقه از یک سو و تاثیر من ی هزینه ی تحرر انسانی سرمایه ی انسانی و تولیدات سارانه ی ساال 

(، در مقاله ای با عنوان تحلیلی بار الگوهاای 9712می کند. داداش پور و فت  جاللی)بر رشد اقتصاد منطقه را از سوی دیگر بیان 

تخصصی شدن منطقه ای و تمرکز فضایی صنایع در ایران به این نتیجه رسیده اند که متوسط تمرکاز فضاایی در طای دو مقطاع 

سوی تمرکز فضایی مای باشاد؛ و ایان  درصد افزایش یافته است؛ که نشان دهنده ی گرایش صنایع کشور به 21، 9734و  9731

تمرکز عمدتا در استان های تهران و اص هان ات اق افتاده است. همننین به نظر می رسد که این تمرکز باه سامت اساتان هاایی 

مانند خراسان و خوزستان متمایل شده است. دیگر نتایج نیز نشان داده است که رابطه ی معنی داری بین تخصصی شدن منطقاه 

 .تمرکز صنعتی در ایران وجود داشته و استان های متمرکز در فعالیت های تمرکز یافته تخصصی شده اندای و 

 



  

 مبانی نظری تحقیق

کرلینگر، نظریه را مجموعه ای از ساختارها)م اهیم(، تعاری  و قضایای مرتبط به هم می داند که با مشخص نمودن روابط 

(. مطالعاه پیراماون 9، 9717پدیده ها، تصویر منظمی از آنان ارایه می کناد)تقی لاو: بین متغیرها به منظور توضی  و پیش بینی 

استقرار بنگاه ها در مکان های مختل  از دیرباز مورد توجه اقتصاددانان و جغرافی دانان بوده است. در ایان خصاو  بایاد اتعاان 

پیشارفت ایان مقولاه علمای باوده اناد )صابا   داشت که هم اقتصاددان و هم جغرافی داناان دارای ساهم مشاترر و زیاادی در

(. بسیاری از اقتصاد دانان بر این باورند که رشد و توسعه بخش صنعت ، زمینه رشد و توسعه سایر بخاش هاا را 72:9731کرمانی،

ت و مهیا می سازد. بدون رشد و توسعه صنعت، عوامل و نهاده های یزم برای توسعه سایر بخش ها فراهم نمای گاردد و محصاوی

خدمات تولیدی بخش ها نمی تواند اداقل با سهولت یزم به بازار عرضه گردد. در سالهای پاس از جناج جهاانی دوم، مشاکالت 

ناشی از جنج از یک سو و براداشت کم و بیش یکسان از م هوم توسعه و محدود ننمودن آن به رشد اقتصادی توسط اکثر اقتصاد 

های بین المللی، تالش فراگیر و مضاع ی را برای دستیابی به توسعه در سط  کشور ها شکل دانان و نیز شرایط سیاسی در عرصه 

اجتمااعی معطاوف توجاه  –داد. در چنین شرایطی دیدگاه غالب برای نیل به توسعه و رفع تنگناهای فرا راه پیشارفت اقتصاادی 

ریزی جامع با تأکید بر صنعتی شدن بود تا دولات هاا  بیشتر به برنامه ریزی در سط  کالن جامعه و نگرش اصلی مبتنی بر برنامه

بتوانند به واسطه ابزار تحت کنترل خود و از طریق تدوین برنامه های توسعه کوتااه مادت، میاان مادت و بلناد مادت تغییراتای 

به تدریج عدم تعادل هدفمند و کار آمد را جهت نیل به توسعه در کوتاه مدت ایجاد نمایند. به موازات رشد نسبتا سریع اقتصادی، 

های منطقه ای ، به عنوان یکی از ویژگی های کشور های توسعه نیافته و در اال توسعه خود نماایی کردناد؛ تعادادی از منااطق 

(. الگاوی قطاب رشاد ابتادا 941-943برخوردار از رشد و توسعه یافته و تعداد زیادی از آنها محروم از توسعه شدند ) بختیااری، 

( ارائه و بعد توسط هیریشمن و هانسن مورد بحث و بررسی بیشتر قرار گرفت، پرو ابتادا ایان مطلاب را 9144رو )توسط فرانسوا پ

مطرح کرد که رشد به طور همزمان در همه جا ظاهر نمی شود، بلکه در قطب ها یا مراکز خاصی ظاهر شده و سپس آثاار نهاایی 

های قطب رشد معماوی ااول دو اثار رشاد مای چرخاد کاه هیریشامن  خود را در کل اقتصاد نمایان می سازد. نحوه عمل مدل

می نامد. اثر اول در مراال اولیه توساعه ظااهر شاده و موجاب مای  "اثر انتشار تدریجی "و  "اثر قطبی شدن  "( آنها را 9143)

ق می شاود. ساپس در گردد که رشد سریعی در قطب های رشد صورت گرفته و موجب واگرایی و فزایندگی نابرابری ها بین مناط

مراال بعدی توسعه و پس از این که قطب های رشد به اندازه کافی متمرکز و قوی شوند، رشد آنها باه ساایر منااطق باه تادریج 

پخش می شود و نهایتا موجب همگرایی و از بین رفتن نابرابری ها می شود. این الگو بیانگر این است که وقتای اثار قطبای شادن 

نابرابری ها فزاینده است و هنگامی که اثر انتشار تدریجی شروع می شود، نابرابری ها کاهنده می شود )صبا   غالب می شود، روند

(. هیریشمن معتقد است که رشد اقتصادی همه جا در یک زمان رخ نمی دهد و هر وقت که توسعه شروع می 211:9731کرمانی،

الیت های اقتصادی در مکان های اولیه توسعه باه وجاود مای آیناد. از شود نیروهای بسیار قوی برای مرکزیت فضایی توسعه و فع

این جهت است که او در رابطه با جریان توسعه، م هوم ظهور نقاط رشد  یا قطب های رشد را مطرح نمود، زیرا باه نظار وی عادم 

صلی بحث هیریشمن این است کاه تعادل بین منطقه ای  یا درون منطقه ای  در توسعه، ویژگی اجتناب ناپذیر رشد است. محور ا

اثرات قطبی شدن به تدریج به وسیله اثرات رخنه به پایین جبران می شود و مشابه به اثر پخش تووری میاردال باا پخاش اثارات 

توسعه، شرایط متعادلی را در توسعه منطقه ای  ایجاد می کند، او استدیل می کند زمانی که یک صنعت در یاک نقطاه متمرکاز 

ا گذشت زمان اثرات افزایش یابنده ای بر توسعه پیرامون ایجاد می کند. بنابراین ، با وقوع توساعه در نقااط جغرافیاایی می شود ب

رشد نیرو های فشار فعال می شوند تا جریان رشد اقتصادی را در نقاط دیگر یکی پس از دیگری گسترش دهناد، در ایان صاورت 

ولید شده در نواای پیرامون باه وسایله مرکاز، تحارر سارمایه از مرکاز باه ناواای اثرات رخنه به پایین شامل خرید کایهای ت



  

پیرامونی و تحرر نیروی کار از پیرامون به مرکز ات اق می افتد. این اثرات جریان رخنه به پایین مخصوصا در خالل مبادیت باین 

ام در اثر این جریان، اثرات قطبای شادن در ساطحی منطقه ای و انتقال سرمایه به مناطق عقب مانده تر به کار می افتد و سرانج

(. جان فریدمن با ارائه مدل مرکز پیرامون معتقاد اسات کاه هار 911 - 971: 9719بایتر شکل می گیرد )کالنتری، عبداهلل زاده،

اههاای کشوری از یک یا چند بخش هسته ای و شهرستان های پیرامون تشکیل می شود. وی می گوید که مناطق هساته ای از ر

اثر سلطه، اطالعاتی، نوسازی، اثر روانی، اثر پیوند و اثر تولیدی برتری خود را بر پیرامون اعمال می کند. در نتیجه ساختار فضاایی 

پیرامون تقسیم می شود. مرکز به عنوان محل تمرکز اطالعات، ناوآوری  –کشور به شکل کامال آشکاری به دو بخش متمایز مرکز 

بسیار مناسبی برای رخداد توسعه است. همننین مرکز بیشترین پیشرفت خود را از طریق تسلط و کنترل بر و و تخصیص جایگاه 

(. از 933: 9711فعالیت های اقتصادی، سیاسی شهرستان های پیرامونی و نیمه پیرامونی بدست می آورد)داداش پاور و دیگاران، 

عدالت اجتماعی در م اهیم توسعه ، اذف ناابرابری هاای توساعه در به تدریج با جهت گیری رویکرد مبتنی بر  9131اوایل دهه 

ابعاد مختل  و توجه به توسعه مناطق به عنوان هدف اصلی برنامه های توسعه مد نظر قرار گرفت. در ادامه این ضارورت ااساات 

اید همزماان باا برناماه ریازی اجتماعی و فرهنگی طرح ریزی بعد فضایی توسعه ب –شد که برای نیل به توسعه در ابعاد اقتصادی 

بخشی مد نظر قرار گیرد. غ لت نظریه های کالسیکی و نووکالسیکی از بعاد فضاایی و مکاانی توساعه، بساتر هاای یزم را بارای 

تحلیل های فضایی توسعه ایجاد کرد، به طوری که م هوم توسعه به تدریج از انحصار دیدگاه های رشد و توسعه اقتصادی و انگااره 

بسته به آن خارج شد و ضرورت تعادل بخشی به سطوح توسعه در مناطق مختل  محاور برناماه هاای توساعه اقتصاادی و های وا

اجتماعی قرار گرفت. از آن پس دولت ها با انواع برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت سعی کردند تا برناماه هاای توساعه پایادار و 

 (.  13-13، 9711ختل  اقتصادی به اجرا در آورند)جمشیدی: متوازن را در مناطق مختل  کشور و بخش های م

  

 تئورری های جغرافیایی مکان یابی 

تعداد اندکی از جغرافیدانان به موضوع مکان یابی توجه تووریکی داشتند. آنان فقط به توضی  و تشری   9141تا دهه ی 

خی آن ها می پرداختند. گرچه از تاثیر مواد اولیه، امل و الگوهای موقعیت مکان صنایع با توجه به محیط فیزیکی یا تکامل تاری

نقل، کارگر و بازار و... در مکان یابی صنایع اگاهی داشتند، ولی تعداد اندکی از آنان عملکرد واقعی این عوامل را درر می کردند. 

اکید می نمود که عوامل مکان از جمله جغرافی دانانی است که به مکان یابی توجه داشت و ت 9121-9123رینارد هارتشورن 

یابی بیش از عوامل فیزیکی مانند: خار، اقلیم و ... موثر است. اولین توجه جدی و مهم به تووری مکان یابی توسط والتر 

با طرح تووری مکان مرکزی انجام گرفت. هدف او در واقع طرح مسایل مکان یابی نبود، بلکه می خواست قوانین  9177کریستالر 

دازه و پراکندگی شهرهای کوچک و بزرگ را بیابد. بیشتر جغرافیدانان اقتصادی در گذشته مکان یابی صنایع را به شکل میان ان

نساجی و متکاثر طبقه بندی کرد و  -صنایع را به صنایع استخراجی 9113-9141قوانین خا  یا عام در نظر داشتند. جورج رینر 

بازار، کارگر، انرژی، سرمایه و امل و نقل. او در اقیقت قوانین عمومی مکان یابی را شش جزء را عامل اصلی شمرد: مواد اولیه، 

تووری هایی در ارتباط با پیوستگی ساختار فضایی و اندازه شهر به وجود آمده و در سال  9111-14تنظیم نمود. در سال های 

گیری انسان توجه دارند، رواج یافته است که های اخیر نقطه نظرهای رفتاری در مکان یابی صنایع که به نحوه ی تصمیم 

انجام گرفته است و در ان انسان به عنوان دارنده ی اطالعات و قدرت و نیز محدود کننده ی  9113-11بیشترین آنها آلن پرد 

 (.32و 9733،39است اده از آن ها مطرح می باشد)مرصوصی و صالای اص هانی: 

 



  

 تئوری مکان یابی آلفرد وبر 

ند فون تانن با مجموعه ای از فرضیات محدود جهت به اداقل رساندن پینیدگی های اروپای واقعی کار خود را وبر مان

فعالیت هایی که در نقاط خا  در سرتاسر نواای بزرگ مکان می یابند بحث اغاز کرد. اما او بی شباهت به فون تانن در مورد 

کرد. بنگاه های صنعتی، معادن و بازارها در مکان های خاصی قرار می گیرند و بنابراین وبر یک مدل برجسته ی ناایه ای را 

او عامل تحریک پذیری کارگر و ت اوت توسط مجموعه ای از نقاط که این فعالیت ها در آن ها ات اق می افتدف به وجود آورد. 

دستمزدها را اذف کرد و بدین طریق توانست عملکرد پیکان ها)فلش ها( را در هر نقطه در منطقه ی تووری خود محاسبه نماید. 

تعدد در جریا ن این کار وبر متوجه شد که عوامل مختل ی در مکان یابی صنایع اثر دارند و سعی کرد تا آن ها را با روش های م

تعری  نماید. برای مثال او آننه را که ما عوامل عمومی مکان یابی می شماریم برای همه ی صنایع شناسایی کرد مانند هزینه ی 

امل و نقل مواد اولیه و کای های ساخته شده و عوامل خا  مانند فساپذیری مواد غذایی را نیز تکر کرد. او همننین میان 

زمینه ی امل و نقل و کارگر ت اوت هایی قائل شد. وبر همننین عوامل محلی را نیز تحت نیروهای عوامل ناایه ای و محلی در 

تمرکززا)تمرکز گرایی( و پخش گرا )عدم تمرکز( مورد بحث قرار داد. وبر هزینه های امل و نقل را به عنوان عامل تعیین کننده 

ه ی کمترین هزینه امل و نقل در مکانی که ارزانترین محل ی مکان یابی صنعتی ناایه ای می شناخت و معتقد بود که نقط

برای آوردن مواد اولیه به نقطه ی تولید و توزیع کایی نهایی به مصرف کنندگان است قرار دارد، اما جغرافی دانان اقتصادی دنباله 

ه خصو  بخش هایی را که به بازار روی وبر برخی فرضیات وبر را بسیار ضعی  و نتیجه گیری های او را غیر م ید می دانستند ب

و تقاضای مصرف مربوط است. زیرا مصرف نمی تواند در یک مقعیت ساده به وجود آید، ولی عمال تمام مطالعات جدید مکان یابی 

است صنعتی ارتباط مستقیمی با کار وبر دارد و او سازنده و ابداع کننده ی مدل اولیه برای ایجاد و ساخت تووری های مکان یابی 

 (.31و37، 9733همننان که در مورد فون تانن چنین است)مرصوصی و صالای اص هانی: 

 

 تئوری ادگار هوور

اولین کار هوور در مکان یابی صنایع هنوز م یدترین کار در این زمینه است. به خصو  اینکه او کلیدی را برای طبیعت 

یت گرایی، جستجو کرد. مقایت اولیه ی او متاثر از چالندر بود معمول مسله مکان یابی و تووری کامل اقتصاد خرد بدون تهن

(، هوور رقابت تولید کننندگان یا فروشندگان و تاثیرات عوامل تولید و هزینه های امل و نقل و تولید را عوامل موثر 9173)

منطقه ای که نقطه ی تولید را باید  مکان یابی دانست. او صنایع استخراجی را با مکان یابی تخایر معین در نظر گرفت و به تعیین

تامین کند، توجه نمود. قیمت بازار برای خرید، در واقع هزینه ی استخراج و هزین های امل و نقل خواهد بود که می تواند 

توسط سیتم منحنی های هم هزینه منشعب از نقطه ی تولید و مکان هایی که قیمت بازاری مساوی دارند، نشان داده می شود. 

یداران، کاییی را که با کمترین قیت بازاری ارایه می شود انتخاب می کنند و مرز بین ناایه بازاری دو تولید کننده، خطی خر

است که از اتصال نقاطی که قیمت بازاری یکسانی از دو منبع تولید کننده دارند، به وجود می آید)مرصوصی و صالای اص هانی: 

 (.37و32، 9733

 

 

 

 



  

 گرین هوت)وابستگی های متقابل مکان یابی(تئوری ملوین 

اولین توجه اصلی به تابع کمترین هزینه و تووری های وابستگی های متقابل مکان یابی توسط ملوین گرین هوت صورت 

د گرفت. به نظر او هر کارخانه ای در رقالت خود، مکانی را که تولید او خریداران بیشتری دارد انتخاب خواد کرد تا اداکثر سو

ممکن با اداقل هزینه تامین شود . در نتیجه تالش های رقبا در مکان یابی، در عمل اداکثر سود با تقلیل منافع کم می شود و 

در منطقه ی مالیات های ااشیه ای متعادل شده با قیمت  -9سرانجام به مکان یابی متعادل منتهی می گردد. چنین تعادلی: 

توجهات و سایر اقدامات  -7حلی که میانگین مالیات ممات بر میانگین هزینه ها باشد. در م -2های ااشیه ای وجود دارد. 

کارخانه در مکان یابی مجدد کارخانه های دیگر مممکن است زیان آفرین باشد. در تووری ملوین گرین هوت تقضا عامل مهمی 

زند و در نتیجه مکان یابی مجددا تنظیم می گردد.  است  به طوری که هر تغییری در عامل هزینه و یا تقاضا موازنه را به هم می

در نهایت گرین هوت از ارایه ی الگو در بقیه ی تووری خود با مطرح کردن یک شرط اصلی یعنی رضایت غیر پولی انسان خود 

لکه برای داری کرد ولی تاکید داشت که عوامل کامال مشخص، نیروهایی هستند که نه تنها از نقطه نظر انتخاب مکان خا  ب

 (.31، 9733تعادل عمومی فضا باید در نظر گرفته شوند)مرصوصی و صالای اص هانی: 

 

 تئوری والتر ایسارد 

( تووری خود را ارایه داد. هدف او تکمیل قوانین تووری تکمیل قوانین 9141ایسارد با کتاب مکان یابی و اقتصاد فضایی)

چرچوب تووری های فون تانن، لوش و وبر برای ایجاد تووری عمومی مکان یابی عمومی مکان یابی بود. ایسارد از طریق ارتباط 

بهره برد، و همانند سایر تووری های پیشین عامل امل و نقل را مرد اهمیت قرار داد. هزینه های امل و نقل را به عنوان هزینه 

لزوم این عوامل را همانند امل و نقل مورد توجه های مسافت در سط ، عامل تولید: زمین، کارگر، سرمایه و طرح معرفی کرد. انا 

 قرار نداد بلکه نقش مهم هزینه های امل و نقل را در جریان های تولید و مصرف مورد تاکید قرار داد. 

 

 مواد و روش  

تحلیلی بوده و اطالعات مورد نیااز از طریاق مطالعاات کتابخاناه ای و داده هاای  –روش تحقیق در این پژوهش توصی ی 

آماری سازمان های مربوطه تهیه شده  است. جامعه ی مورد مطالعه استان کردستان و واادهای فعالیت صنعتی مای باشاند. بار 

نماودار هاای ماورد نیااز  Excelاین اسات مدل های ضریب تمرکز و ضریب توزیع است اده شده است. همننین توسط نرم افزار 

 آمده پرداخته ایم.طراای شده است سپس به تحلیل نتایج به دست 

 

 محدوده مورد مطالعه

درصد از وساعت کشاور(،  3/9هزار کیلومترمربع )در ادود 21استان کردستان، به مرکزیت سنندج با وسعتی در ادود    

 91'تاا  14° 71'عار  شامالی و  71° 23'تاا  71° 14'در غرب ایران، در مجاورت با سرزمین عراق، و در مختصات جغرافیاایی 

النهار گرینویچ، قرار گرفته است. این استان، از شمال به آتربایجان غربی و قسامتی از زنجاان، از شرقی، نسبت به نص  طول °13

شرق به همدان و بخشی دیگر از زنجان، از جنوب به کرمانشاه و از غرب به عراق، محدود است)سالنامه آمااری اساتان کردساتان، 

9733.) 



  

بندی کرد؛ سه ناایه که تقریباً به موازات یکادیگر ی مشخص، پهنهلحاظ جغرافیایی، به سه ناایه توان بهقلمروی کردستان را می

شارقی ی شارقی و جنوباند؛ یکی، ناایاههای استان، اثرگذار بودهو به موازات رانش زاگرت، گسترش یافته، در پیدایی ناهمواری

رز غربی آن، محور کرمانشاه، سنندج، دیواندره و دشات اوبااتو، فار  شود و می قروه و بیجار را شامل میاست که تمامی گستره

ی مرت عات غربی است. جهت جناوبی ایان ناایاه، تقریبااً تاا محاور ی مرکزی و شمالی است، که ادامهشده است. دیگری، ناایه

آتربایجاان غربای و شامال  های اااکم بار شارق ترکیاه،ی پدیادهشناختی، دنبالاهمریوان ادامه دارد که به لحاظ زمین -سنندج

ی جناوب مریاوان باوده، ی منطقاهغربی است، که در بر گیرندهی جنوب و جنوبشود. سومی، ناایهکردستان عراق شناخته می

پیوندد. این ناایه، به زاگارت شامالی مریوان، ادامه یافته، به مرت عات بیستون در کرمانشاه، می -تقریباً به موازات محور کامیاران

 شناخته می شود.هم 

شهرستان )بانه، بیجار، دهگالن، دیواندره، سروآباد،  91ی ، این قلمرو در بر دارنده9733 -ی آماری استانبر طبق سالنامه

 دهستان است.  31شهر و  24بخش،  23سقز، سنندج، قروه، کامیاران و مریوان(، 

تغییرات بسیاری به خود دیده  9733تا  9714سال  ها، ازهای استان و همننین تعداد آنی سیاسی شهرستانمحدوده

 9733ی شهری در سال نقطه 24و  9734ی شهری در سال نقطه 27، به 9714ی شهری در سال نقطه 1است، به نحوی که از 

در  شهرستان 1به  9714شهرستان در سال  1ها نیز در این مدت، افزایش داشته، به طوری که از رسیده است. تعداد شهرستان

 رسیده است. 9733شهرستان در سال  91و  9734سال 

 ( موقعیت محدوده مورد مطالعه در سطح کشور، استان و شهرستان1شکل شماره)

 

 ترسیم: نگارنده

 یافته ها  

 مدل ضریب تمرکز

کاه  سازمان فضایی متعادل در مناطق و شهرها نوعی از پایداری شهری است که این پایداری زماانی محقاق خواهاد شاد

هماهنگی و سازگاری بین توزیع فعالیت ها در شهرها به وجود آید. توزیع فعالیت هاا در شاهرها کاه کاه نتیجاه ی باارز جادایی 



  

گزینی اکولوژیکی است بر توزیع فضایی جمعیت در مناطق و نواای شهری تاثیرگذار است. برای بررسی توزیع فعالیت ها در نقاط 

رزمین از ضریب تمرکز است اده می شود. این ضریب چگونگی توزیع فعالیات هاا و همنناین مختل  یک منطقه یه در پهنه ی س

 میزان گرایش به تمرکز آنها را نشان می دهد. برای محاسبه توزیع فضایی یک کارکرد یا فعالیت از رابطه زیر است اده می شود:

                                                                                                            (9فرمول شماره )

Cمیزان تمرکز یک فعالیت یا کارکرد = 

Xسهم درصدی مساات هر منطقه = 

Yسهم درصدی یک فعالیت یا کارکرد در هر منطقه = 

صد در نوساان اسات. همواره بین ص ر تا  Cاز کارکردهای مهم این ضریب مقایسه نواای و مناطق با یکدیگر است. میزان 

محاسبه شده بایتر باشد نشان دهنده توزیع نامناسب یاا تمرکاز شادید آن فعالیات یاا کاارکرد در نقااط خاا   Cهرچه میزان 

 (.242:9717است)موسوی،

 (: مساحت و تعداد واحدهای صنعتی استان به تفکیک شهرستان1جدول شماره)

 یتعداد وااد صنعت مساات به کیلومتر مربع شهرستان

 39 1542 بانه

 56 5905 بیجار

 53 1841 دهگالن

 23 3987 دیواندره

 0 1053 سروآباد

 117 4514 سقز

 371 3033 سنندج

 98 2875 قروه

 40 2061 کامیاران

 52 2326 مریوان

 849 29137 جمع

9731مأخذ: سازمان صنعت و معدن و تجارت استان کردستان.   

 

 



  

 

 دی مساحت و واحدهای صنعتی استان کردستان(: سهم درص1نمودار شماره )

 

 ماخذ: محاسبات نگارنده

 

                                                                                           (    2فرمول شماره )

تمرکاز نسابتا متوساطی  ( نشان می دهد فعالیت های تولیدی در شهرستان های ایان اساتان از از9نتایج جدول شماره )

برخوردارند زیرا مقدار تمرکز به دست آمده بیشتر به سمت مرکز طی  میل کرده است؛ این نشان می دهد ایان گوناه وااادهای 

می  77.21تولیدی از توزیع نسبی در بین شهرستان های استان برخوردار است. اما بیشترین تمرکز در مرکز استان یعنی سنندج 

می باشاد. بقیاه شهرساتان هاا فاصاله ی کمتاری  91.13و  97.13شهرستان های بیجار و دیواندره به ترتیب  باشد و پس از آن

 می باشد. 1.3نسبت به هم دارند. همننین پایین ترین ضریب تمرکز مربوط به شهرستان بانه معادل 

 

 

 

 

 



  

 

 (: ضریب تمرکز واحدهای صنعتی استان کردستان2نمودار شماره )

 

 ات نگارندهماخذ: محاسب

 مدل ضریب توزیع

ضریب توزیع نشان دهنده ی تراکم واادهای تولیدی یا فعالیت در نواای و مناطق است. برای محاسبه ضاریب توزیاع وااادهای 

 تولیدی، خدماتی یا کارکردی از رابطه زیر است اده می شود.

                                                                                                                    ( 7فرمول شماره )

هر قدر میزان ضریب توزیع در مناطق بیشتر از یک باشد، بیشترین تراکم واادهای تولیدی در آن محالت و مناطق وجود 

 (.247:9717دارد)موسوی، 

بیشترین ضریب توزیع را دارا  1.2شهر سنندج با  همانطور که در جدول و نموردار نمایش داده شده است در مرکز استان،

می باشند که نشان دهناده  1.11و  9.93می باشد پس از آن و بافاصله ی نسبتا زیادی  شهرستان های قروه و دهگالن به ترتیب 

یاک مای  ی ضریب توزیع زیاد کارگاه های صنعتی در سنندج و سپس قروه می باشد. ضریب توزیع مابقی شهرستان ها کمتار از

باشد و این بدین معنی است که تراکم واادهای صنعتی در این شهرستان ها موجود نمی باشاد. پاایین تارین ضاریب تمرکزنیاز 

 مربوط به شهرستان تازه تاسیس سروآباد معادل ص ر می باشد. در زیر نمودار و جدول محاسبات به نمایش گذاشته شده است.

 

 

 

 احدهای صنعتی استان کردستان(: ضریب توزیع و3نمودار شماره )



  

 

 ماخذ: محاسبات نگارنده

 (: محاسبه ضریب تمرکز و توزیع  واحدهای صنعتی استان به تفکیک شهرستان2جدول شماره)

 

 شهرستان

مساات به 

 کیلومتر مربع

سهم درصدی 

 مساات شهرستان

تعداد وااد 

 9731صنعتی 

سهم درصدی 

 وااد صنعتی

|X-Y| D.Q 

 0/87 0/7 4/59 39 5/29 1542 بانه

 0/33 13/67 6/60 56 20/27 5905 بیجار

 0/99 0/08 6/24 53 6/32 1841 دهگالن

 0/20 10/97 2/71 23 13/68 3987 دیواندره

 0/00 3/61 0/00 0 3/61 1053 سروآباد

 0/89 1/71 13/78 117 15/49 4514 سقز

 4/20 33/29 43/70 371 10/41 3033 سنندج

 1/17 1/68 11/54 98 9/87 2875 قروه

 0/67 2/36 4/71 40 7/07 2061 کامیاران

 0/77 1/86 6/12 52 7/98 2326 مریوان

  69/93 100/00 849 100/00 29137 جمع



  

از دییل تمرکز و تراکم بایی فعالیت های صنعتی در استان می توان به دییل زیر اشااره کارد: نخسات سارمایه گاذاری 

کان گزینی از نظر ضرورت ارتباط وااد تولیدی یا صنعتی با محل استقرار موسسات مالی اعتبار دهنده است. نقش این عامل در م

و مکان های استقرار دیگر نهاد های ضروری مرتبط با این وااد می باشد. با توجه به تمرکز نظام سلسله مراتبی این نوع مراکز در 

مال محسوت است. مورد دیگر روابط کارخاناه یاا واااد صانعتی باا وااادهای نظام مدیریتی کشور و استان، تاثیر ان بر تمرکز کا

تولیدی فرادست برای گردش کار در فعالیت های تیربط است که شامل: جریان کای از مکاان هاای تولیاد ماواد اولیاه و از دیگار 

روی و ابزار مورد نیاز کارخاناه مای واادهای تولید که بای دست وااد صنعتی قرار می گیرند و جریان کای به صورت تجهیزات ض

باشد بدیهی است که قرار گیری واادهای صنعتی بزرگ و بای دست در سنندج باعث شکل گیری واادهای مرتبط و کوکنتر در 

پیرامون آن شده است. سومین عاملی که در مکان گزینی و تراکم  و تمرکز صنعت در دو شهرساتان نقاش داشاته اسات نیاروی 

و غیرماهر( است که در اکم ضرورتی الزامی در مکان گزینی نقش مهمی بر عهده دارد که تمرکز مراکز دانشاگاهی و  انسانی)ماهر

آموزشی در این مناطق و جمعیت بایی آن ها این مورد را به درستی تعمیم می دهد. عامل بعدی که نقش عماده تاری هام دارد 

دستی است. در چارچوب این عامل، باه انتقاال و جابجاایی فارآورده هاای  جریان ارتباطی واادهای تولیدی با بخش های پایین

وااد تولیدی با بازارهای مصرف باید توجه کرد که نقش بازار در مکان گزینی واادهای تولیدی براسات هزینه ی امل و نقال و 

واره به مسوله ی مقیات کار توجه مای انتقال و نیز بزرگی و وسعت بازار متغیر است. در واقع در اسابرسی داخلی هر کارخانه هم

شود. قاعده ی کلی آن است که تولید به مقادیر زیاد پیوسته موجب کاهش هزینه ی واااد تولیاد مای شاود و باه هماین دلیال 

نهادهای تولیدی در پی آن اند که با تولید انبوه و گسترش وااد تولیدی به تقاضاهای بیشتر مصرف کننادگان پاساو و درامهاای 

را افزایش دهند، پس بازار مصرف سنندج و کاهش هزینه های امل و نقل به این بازار از دیگر دییل تراکم بایی واادهایی خود 

 صنعتی در سنندج می باشد. 

 

 نتیجه گیری

با توجه به مطالب مورد اشاره مشخص شد در استان کردستان به دییلی از جمله نزدیکی به مراکز سرمایه گذاری، بازار 
صرف، جمعیت آموزش دیده و ماهر، مراکز بایدستی و همننین هزینه ی پایین امل و نقل به بازار، نیاز به نزدیک هم قرار م

گرفتن برخی صنایع و صرفه جویی های ناشی از مقیات با عث تمرکز و تراکم بایی صنایع در شهرستان سنندج شده است و 
شهرتان های استان شده است. روشن است که همه ی مناطق نمی توانند به  اختالف منطقه ای میان این شهرستان با سایر

صورت یکنواخت رشد کنند اما از طرف دیگر زیاد بودن اختالفات منطقه ای مشکالتی را در پی دارد. پس باید سعی شود که 
ز زدایی در کوتاه مدت از رشد اختالفات منطقه ای در ادی معقول و مطلوب برنامه ریزی شود. تردیدی نیست که اقدامات تمرک

نسبی تولید ناخالص بکاهد، زیرا بدین ترتیب صااب صنعت از تولید در بهترین شرایط سودآوری باز می ماند. اما از منظر آمایش، 
توسعه ی خود جوش اتی از منظر صرفا اقتصادی نامطلوب است. بنابراین، توزیع و پراکنش بهینه ی قطب های صنعتی زمینه 

جتناب از تمرکزها و تراکم های نامطلوب کانون های توسعه و شریان های اقتصادی می شود. مبرهن است که هدف آمایش ساز ا
سرزمین به هیچ رو تنباشتن فضا با تاسیسات صنعتی نیست، بلکه متوازن کردن توسعه در سط  ناایه از طریق ایجاد کانون های 

هدف آمایش گر به شمار نمی رود، بلکه همه چیز باید در خدمت توزیع مناسب  جدید است. از سوی دیگر، رشد اداکثری لزوما
 درآمدها در کل فضا و ایجاد جامعه ای متوازن باشد. 
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