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مقدمه

 .شد نهادینه و گرفت شتاب (اقتصادی و اداری سیاسی،) جانبههمه تمرکزگرایی سوی به حرکت بعد، به 1300 سال از

 سازمانی و مکانی فردی، تمرکز تصدی، و حاکمیت به مربوط امور و عمومی امور تمام در اجرا و گیریتصمیم اختیار

 بازار در ادغام برای ،سراسری یبازار ایجاد و امنیت استقرار را خود اقتصادی و سیاسی هدف ترینمهم ،حکومت .یافت

 کشور سیاسی مرکز از هدفمند هایتصمیم و یافت تمرکز گیریتصمیم اختیار هدف، دو این تحقق برای .داد قرار جهانی

 تصویب به -دادمی کاهش اجتماعی -اقتصادی مدیریت در را جامعه سهم و دخالت که -انحصاری قوانین .شد صادر

 مرکز در سکونت درنتیجه، .شد ایزنجیره ،خدمات توزیع و هاراه ةشبک و گرفت شکل تدریجبه تهران شهرکالن .رسید

 واجد ،بیشتر و برتر تسهیالت و خدمات از مندیبهره گیری،تصمیم و قدرت مراجع به نزدیکی دلیلبه ،کشور سیاسی

 را خود اعتبار ،بعدی تمرکزگرای قوانین سود به ،مشروطه از پس نخست هایسال تمرکززدای قوانین .شد اجتماعی ارزش

  (.47 -46 :1373 احسن،) شد فراهم شهری نظام در تمرکز هایپایه و داد دست از

 هم فرانسه از سیاسی -اداری نظام ،ایران در اما ،است شده اقتباس فرانسه اداری نظام از ،ایران اداری جدید نظام

 این ،بود کم دولتی خدمات و وظایف حجم که ابتدا در .(سرزمین آمایش دفتر ،برنامه و مدیریت سازمان) است متمرکزتر

 را دولت کارکنان از زیادی بخش ،تمرکز روش .داد نشان را خود هایمشکل ،تدریجبه اما ،کردمی عمل خوبیبه سیستم

 تهران زیرا ؛است شهری تمرکز پیدایش ، ...و اقتصادی اداری، و سیاسی تمرکز نهایی ةنتیج .ساخت متمرکز تهران در

 عوامل از تأثرم ،تهران تمرکزگرایی .کرد جذب خود به را بیشتری خصوصی و دولتی هایسرمایه و شد جانبههمه جایگاه

 تمرکز .شد کشوری مناطق و شهرها سایر از تهران ةمالحظ شایان ةفاصل ایجاد سبب عوامل این و دش پدیدار گوناگونی

 و نهادها تمامی مرکزی دفاتر ،دیگر سوی از .انجامید نیز متخصص نیروهای جذب به ،تهران در اداری -سیاسی

 در را دارند برعهده را آن از هاییبخش یا کشور کل اجتماعی و اقتصادی امور ادارة کنترل نحویبه که هایی مؤسسه

 اشکال بیشتر تمرکز .است بوده پایتخت در سرمایه انباشت روند درواقع ،تهران در اقتصادی تمرکز روند .دکر مستقر تهران

 این .است کشور پهناور ةگستر بقیة به نسبت شهر این اداری -دولتی مسلط موفقیت از تابعی ،تهران در اقتصادی فعالیت

 مطلوب ایتوسعه به دستیابی از را کشور مناطق سایر ،سو یک از که است داشته دنبالهب را پیامدهایی ،تمرکزگرایی

 ساززمینه عوامل شناخت گرو در ابتدا در هاآن حل که است کرده مواجه یهایمشکل با را تهران دیگر سوی از و بازداشته

 به عواملی چه که است سؤال این به پرداختن پی در مقاله این ،منظوربدین .است عوامل آن کاهش سپس و تمرکزگرایی

 .اندکرده تبدیل کشور پررنگ قطب به را آن چگونه ،عوامل این و اندشده منجر تهران تمرکزگراشدن

 

نظریمبانی

 ایراندرتمرکزگراییةسابق

 تاریخی، ادوار بیشتر در کهطوریبه .دارد مطابقت نیز تاریخی هایواقعیت با فدرال سیستم کشور، ةگذشت تاریخ به توجه با

 برای را افرادی ،پادشاهان و شدندمی اداره خودمختار صورتهب اغلب ،ایران فرمانروایان و حاکمان قلمرو تحت مناطق

 ،پادشاهان برای ،جنگ مواقع در و داشتند عهدهرب را مالیات و خراج تعیین ةوظیف که گماردندمی مناطق آن در فرمانروایی

 نخستین آوردند، وجودبه هخامنشیان که حکومتی نظام (.114 :1380 دانش، نوری) کردندمی آوریجمع نظامی نیروی

 مدیریت با آزادمنش دولت نوعی هاپارس ،درواقع (.11 :1381 مجتهدزاده،) شودمی شمرده بشر تاریخ در فدراتیو حکومت

 ةادار برای شیوه این از نیز سلوکیان آن، از پس (.152 :1384 فقیهی،) دادند شکل تمرکز نبود و تمرکز اصول بر مبتنی

 بود الطوایفملوک شبیه هاآن حکومت داشتند، برپا را قدیمی حکومت روش اشکانیان کهآنجا از .کردند پیروی خود قلمرو
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 ،کشور مختلف مناطق کنیم، فرض ساسانی ةدور را ایران تاریخی ةدور متمرکزترین اگر حتی (.627 :1380 زنجانی،)

 عصر را آن باید که شد آغاز جدیدی ةدور اسالم، از پس (.114 :1380 دانش، نوری) ندشتدا بیشتری اختیار و عمل آزادی

 صفویه حکومت زمان در (.226 :1381 نیا،حافظ) دانست اسالمی دولت شرقی الیهیمنته در محلی هایحکومت پیدایش

 هایاختیار ،هاایالت شد،می ناشی پادشاه از هااختیار و قوا تمام و بود گراییمرکز براساس کشور اداری نظام اینکه با نیز

 نوری) صفویه قلمرو تحت مناطق و هاایالت اتخاذ از بود عبارت آن واقعی معنایهب محروسه ممالک و ندشتدا زیادی

 وجود بوروکراتیک ةگسترد و متمرکز ةشبک بود، خودکامه و مطلق ،دولت اینکه با ،قاجار عصر در (.114 :1380 دانش،

 از ناشی ایاندازه تا و دولت سنتی ماهیت از ناشی حدی تا جامعه، و دولت نسبی فقر از ناشی حدی تا امر این .نداشت

 در تاریخی مبنایی توانمی را مشروطیت انقالب ،حالاین با (.152 :1374 کاتوزیان،) بود فنی و ارتباطی جدید وسایل نبود

 تمرکزگرایی هب ایران مردم واکنش و اعتراض از نمودی را آن کهطوریهب .آورد شماربه کشور اقتصادی -سیاسی روند

 هایانجمن تشکیل ،مشروطه حکومت طرفداران و آزادیخواهان مهم و اصلی هایهخواست از یکی .دانست قاجاریه ةدور

 کارهای از را مرکزی حکومت دست االمکانحتی و بکاهد مرکزی حکومت قدرت از ،وسیلهبدین تا بود والیتی و ایالتی

 منحل پهلوی رضاشاه دست به م،بیست قرن چهارم ةده در حکومتی نظام این .کند کوتاه هاوالیت و هاایالت به مربوط

(.99 :1388 موسوی، و اطاعت) داد متمرکز حکومتی نظام به را خود جای و شد

 سازگاری ملی دولت مفهوم به دولت کارکرد و ساختار با رویهیچبه مشروطیت انقالب تا ،ایران در دولت ساختار

 یابیمدرمی کنیم، تقسیم «تصدی اعمال» و «حاکمیت اعمال» به مندیوظیفه نظر از را دولت کارکرد اگر .است نداشته

 مالیة از وجوهی و امنیت تأمین عرصة در فقط هم آن حاکمیت، اعمال به صرفاً ایران هایدولت مشروطیت، انقالب تا که

 ،دولت که است مشروطیت انقالب از پس .اندنداشته دخالتی گونههیچ ،امور دیگر در و اندپرداختهمی (خراج و باج) عمومی

 را گوناگونی هایزمینه و یابدمی گسترش گذشته با مقایسه در ،اساسی قانون بقاطم که -حاکمیت اعمال بر عالوه

 در که -رضاشاه زمامداری از پس ویژههب مندی،وظیفه این گسترش .شودمی موظف نیز تصدی اعمال به -گیرددربرمی

 مرکز و امور تمامی مرجع به را پایتخت -گیردمی قرار دولت اختیار در منحصراً ،اجتماعی -اقتصادی متعدد هایعرصه آن،

 (.4 :1384 شهرسازی، و مسکن وزارت) کندمی تبدیل دولتی کارگزاران و مردم آمدوشد

 .آمد وجودهب ریزیبرنامه فرایند در اساسی هاییتغییر ایران، در داریسرمایه نظام رشد و رضاشاه رسیدنقدرتبه با

 را زمینه ،دیگر سوی از ملی اقتصاد بر خارجی هایسرمایه تسلط و سویک از محلی هایقدرت بر غلبه جهت در تالش

 کشور اقتصادی -اجتماعی مناسبات تا شد سبب هاتحول این .کرد فراهم متمرکز اداری -سیاسی نظام گیریشکل برای

 .شود تبدیل کار اجتماعی تقسیم با متناسب بخشی ساختار یک به ،بود گرفته شکل جغرافیایی قلمروهای مبنای بر که

 طریق از تا کرد تالش سپس .آورد وجودهب تهران در را یمتمرکز بسیار قدرت ساختار رضاشاه ،هدف این تحقق برای

 بین روابط ها،تحول این پی در .کند تبدیل بخشی ساختار به را مناطق اقتصادی ساختار بخشی، هایوزارتخانه ایجاد

 هریک ،بخشی هایوزارتخانه ترتیب،بدین. آمد وجودهب ملی اقتصاد در بخشی مناسبات براساس ،مرکزی دولت و مناطق

 ،تدریجهب .کردند کمک فرایند این در بخشی روابط تنظیم به و کردند ایجاد هااستان مراکز در را خود اداری ساختار

 شدند تهران تابع ،اقتصادی و سیاسی نظر از هااستان ؛شد محلی سنتی و مشارکتی مناسبات جایگزین ،جدید روکراسیوب

 و ملی سطح در ایمنطقه هایبرنامه بندیاولویت حتی و اقتصادی مازاد انتقال گذاری،سرمایه مورد در هاتصمیم ةهم و

 (.510 :1373 ،امیراحمدیان) گرفت انجام تهران در



تمرکزگراییروند

 و مدیریت تمرکز ،نخست :شودمی بیان عمده صورت دو به ،سوم جهان ویژهبه ،مختلف کشورهای در تمرکزگرایی ةلئمس
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 به پیرامونی هایحوزه از فضایی بعد در تمرکز دوم، و «کارکردی تمرکز» یا منابع و امکانات تخصیص برای گیریتصمیم

 دولتی، درآمدهای جغرافیایی توزیع از ستا عبارت فضایی تمرکز (.89 :1377 روستایی،) «فضایی تمرکز» یا اصلی مراکز

 .اندمتفاوت و چندگانه ،تمرکز عوامل (.403 :1384 شکویی،) معین مکان چند یا یک در اشتغال و جمعیت تجارت، صنایع،

 :1383 رهنمایی،) است برخوردار ایویژه اهمیت از ،آن عملکرد و ساختار دولت، و سیاسی عوامل نقش ،میان این در

 متمرکز ریزیبرنامه نظام کارگیریبه جز ایچاره ،کشور یک امور بر تسلط برای ،متمرکز سیاسی و اداری نظام (.116

 ریزیبرنامه دیگر، عبارتبه .دهدمی بخشی کار تقسیم به تن ناچار ،متمرکز سیاسی -اداری نظام دلیل،همینبه .ندارد

 تحول و اقتصادی تمرکززدایی مستلزم ،سیاسی و اداری تمرکززدایی درنتیجه، و است متمرکز ریزیبرنامه همان ،1بخشی

 (.52 :1378 مطوف،) است ایمنطقه ریزیبرنامه به بخشی ریزیبرنامه از

 متمرکز اطالعات نظام نیز متمرکز گیریتصمیم .است نهفته متمرکز گیریتصمیم نظام سیاسی، یتمرکزگرای بطن در

 نیز متمرکز ریزیبرنامه .انجامدمی متمرکز ریزیبرنامه به طبیعی طوربه ،متمرکز اطالعات نظام .آوردمی وجودبه را

 ابعاد و خدماتی تمرکزگرایی جمعیتی، بعد در ،تمرکزگرایی این .آوردمی وجودبه را تولیدی و تجاری اداری، تمرکزگرایی

 و اصلی شهر .شودمی جمعیت بیشتر تمرکز و جذب موجب خود این و دربردارد را ...و عمومی خدمات آموزشی، بهداشتی،

 کندمی پیدا گسترش جمعیتی و فضایی لحاظ از روزروزبه ،اصلی شهر .است فوق ةجانبهمه تمرکزگرایی حاصل پایتخت،

  (.131 :1373 افروغ،) دشومی مناطق بین تعادل کاهش موجب و

 ذاتی تمرکز به میل از ترکیبی یکی :دانست لهئمس دو از ناشی توانمی را ایران در تمرکزگرایی ةپدید ،کلی طوربه

 یا صنعتی ماقبل کشورهای زیرساختی ناتوانی دیگری و تولید فرایند تمرکز جهت در (خارجی عامل) داریسرمایه نظام

 این شدید تمرکز به ،درنهایت هاجریان این .داریسرمایه مصرف الگوی متمرکز غیر جذب در (داخلی عامل) سوم جهان

 که است آن بیانگر ،ایران در فضایی ةتوسع الگوی بررسی (.48 :1368 پیران،) است شده منجر سوم جهان در نظام

 در که دارد را هاییزیرنظام خود درون در ساختار این کهطوریبه دارد؛ پیرامون و مرکز بخش دو ،کشور فضایی ساختار

 توسعه هماهنگ و موزون طوربه پیرامون -مرکز این .است پیرامون و مرکز هایبخش به تقسیم قابل ،ترپایین مقیاس

 ةتوسع دهدمی نشان تاریخی هایبررسی .است بوده برقرار پیرامونی نواحی و مرکز بین استعماری یارابطه بلکه ؛اندنیافته

 ةتوسع از انعکاسی صورتبه پیرامون -مرکز میان روابط وجود ةنتیج ایران، ایمنطقه هاینابرابری و نامتعادل و ناموزون

 صادرات به متکی ،محصولیتک اقتصاد بطن در داریسرمایه روابط ةتوسع .است المللیبین و ملی مقیاس در داریسرمایه

 ،کشاورزی هایمحصول و هاتولید فروش از حاصل اقتصادی مازاد جای به آن از حاصل اقتصاد مازاد جایگزینی و نفت

 برابر فرصت سازوکار نگرفتنکارهب سیاسی، اقتصاد هایتأثیر و شدنصنعتی جهت در یافتهتوسعه کشورهای از الگوبرداری

 از منسجم ریزیبرنامه نظام نبود و محیطی هایتوان و جمعیتی نیازهای براساس ،نواحی ندادنتوسعه نواحی، تمامی برای

 که شوند متمرکز مرکزی نواحی در نفتی هایرانت و ملی درآمدهای گذاریسرمایه و داریسرمایه شد سبب باال به پایین

 و تسهیالت و شغلی هایفرصت از مندیبهره باال، هایدستمزد سریع، فنی ةتوسع شدن،صنعتی ،آن ةمشخص وجه

 سرمایه عظیم قسمت شامل ،جغرافیایی لحاظ از ،پیرامونی نواحی کهدرحالی .است زندگی مطلوب استانداردهای و خدمات

 ةتوسع و پیرامون -مرکز الگوی گیریشکل سبب ،مراکز این به پیرامونی نواحی از مهاجرت .است بوده انسانی نیروی و

 مرکزی نواحی ةتوسع چارچوب ،ایران در پیرامونی نواحی ماندگیعقب ،درواقع .است شده شهری بزرگ نواحی زایبرون

 و استانی بزرگ مراکز در بلکه ؛بودند نشده یابیمکان ،یافتهکمترتوسعه نواحی در رشد هایقطب انتخاب زیرا ؛است بوده

 این به توسعه ةاولی پتانسیل و امکانات سرازیرشدن موجب امر این .بودند شده انتخاب بود، همراه سریع رشد با که شهری

                                                                                                                                                                              
 عبارتبه. پردازد می شدهبینیپیش هایهدف و ملی توسعة راهبرد قالب در زیربنایی یا اجتماعی یا اقتصادی بخش یک در ریزیبرنامه به بخشی ریزیبرنامه. 1

 (.32: 1388 زیاری،) است بخشی ریزیبرنامه کار حیطة در اجتماعی، و اقتصادی معین بخش یک آیندة و حال تغییرهای روند تنظیم فرایند دیگر،
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 مشهد، اصفهان، تبریز،) دودرجه رشد هایقطب و (تهران) یکدرجه هایقطب گیریشکل ،آن ةنتیج که شد نواحی

 نتوانستند هاقطب این و نبود همراه توفیق با شان،پیرامونی نواحی بر رشد هایقطب این جانبی هایتأثیر .بود (شیراز

 .داشتند پی در زیانباری و منفی هایتأثیر موارد، بیشتر در حتی و شوند پیرامونی نواحی اجتماعی -اقتصادی ةتوسع سبب

 فضایی ةتوسع الگوی ،آن ةنتیج که است آورده وجودبه کشور فضایی ساختار در تجانس نبود و واگرایی ینوع ،فرایند این

 (.67 -66 :1390 موسوی، و قنبری) است پیرامون -مرکز

 

 پژوهشروش

 ،پژوهش این در اطالعات گردآوری روش .است تحلیلی -توصیفی ،آن انجام روش و کاربردی ،هدف نظر از ،پژوهش این

 .است کمی و کیفی ،اطالعات تحلیل و تجزیه روش و آمار مرکز و هاسازمان به مراجعه ای،کتابخانه -اسنادی



موریسروش

 ناموزون شاخص روش ها،روش از یکی .است موجود گوناگونی هایروش ،یافتگیتوسعه ةدرج تعیین و بندیرتبه برای

 در آن جایگزینی و گسترش اینکه هم و است جهانی سطح در رسمی الگوی جدیدترین هم ،روش این .است موریس

 محرومیت ضریب روش از استفاده با ،روش این .اجراست قابل ،متنوع و مختلف هایمقیاس با ،ریزیبرنامه مورد فضاهای

 :(136 :1387 کالنتری،) پردازدمی مناطق یافتگیتوسعه ةدرج تعیین به زیر، مولرف از استفاده با و

𝒙𝒊 =
𝒙𝒊واقعی مقدار – 𝒙𝒊حداقل مقدار 

𝒙𝒊حداکثر مقدار − 𝒙𝒊حداقل مقدار
 



پژوهشمکانیةمحدود

 ةمجموع شامل ،تهران شهری ةمجموع ةمحدود تهران، از منظور و است تهران ،پژوهش این مکانی ةمحدود

  .گیرددربرمی را فعلی البرز استان و تهران استان هایشهرستان ةهم که است آن نامهتصویب در مندرج های شهرستان



هایافتهوبحث

 در 1392 سال در زیربنایی و بهداشتی آموزشی، -فرهنگی اقتصادی، اجتماعی، ابعاد در شاخص 40 از استفاده با هابررسی

 است پیرامون -مرکز مدل از پیروی حاصل که را گوناگون مناطق بین ایجادشده ةفاصل و نابرابری خوبیبه ،استانی سطوح

 بین در .دهدمی نشان را کشور از مشخصی نقاط در تمرکز و تراکم ،بررسی این نتایج .(1392 اسدزاده،) دهندمی نشان

 استان ،آن از پس .است گرفته قرار اول ةرتب در ،کشور استان برخوردارترین عنوانبه تهران استان ،کشور گوناگون نقاط

 که دهدمی نشان بررسی نتایج .گیرندمی قرار شرقی نآذربایجا و مازندران سمنان، فارس، اصفهان، رضوی، خراسان

 همواره و روندمی شماربه برگزیده هایقطب که دارند را برخورداری برتر هایرتبه ،کشور در قطبی نقاط همان اغلب،

 خراسان کردستان، همدان، هایاستان ،مقابل در .اندکرده جلب خود سوی به مختلف ابعاد در را گوناگون هایتوجه

 شهری نقاط گفت توانمی ،درنهایت .اندگرفته قرار آخر هایرتبه در ،بلوچستان و سیستان و لرستان کرمانشاه، شمالی،

 آن، امثال و گراییبخش تمرکزگرایی، سیاسی، اقتصاد لئمسا سیاسی، -اداری مرکزیت دلیلبه ،کشور مرکزی هایاستان

 ؛دانردهک جذب خودبه را اقتصادی هایزیرساخت و هاگذاریسرمایه ،طبیعی هایتوان نبود رغمعلی موارد بعضی در

 از حاصل نتایج همچنین .بود نخواهد انتظار از دور ،آن روزافزون گسترش و ایمنطقه هاینابرابری ،شرایط این با بنابراین
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 تا ،واگرایی این و دارد وجود شکاف ایران، هایاستان شهری مناطق میان در که دهدمی نشان موریس روش کارگیریبه

 دالیل به یزد و سمنان اصفهان، تهران، نظیر مرکزی هایاستان اگرچه .کندمی پیروی پیرامون -مرکز مدل از حدودی

 هایاستان محرومیت بر کنند، جذب خود به را اقتصادی هایزیرساخت اندتوانسته سیاسی اقتصاد لئمسا ویژههب ،فوق

 هایاستان در آنکه وجود با .شودمی افزوده روزروزبه ...و غربی آذربایجان کردستان، بلوچستان، و سیستان نظیر ،پیرامونی

 نواحی بر ضعیفی انتشاری هایتأثیر ،هاقطب این است، شده ایجاد رشد هایقطب گذشته، در نیز تبریز مانند پیرامونی

 ایجاد جهت در هاتالش وجود با بنابراین، ؛است گذاشته جای بر کردستان و اردبیل غربی، آذربایجان استان نظیر پیرامونی

 هایبرنامه در امر این کهطوریهب ؛دارد ادامه همچنان ایمنطقه هاینابرابری کشور، گوناگون مناطق بین نسبی همگرایی

 با اما ،است داده قرار الشعاعتحت کشور در را هاریزیبرنامه ،نوعیبه و هست و بوده نظر مد همواره ،توسعه گوناگون

 بخش چراکه ؛دکر اقدام نواحی بین هماهنگ توسعة برای ریزیبرنامه به تواننمی ،کشور در ایمنطقه هاینابرابری وجود

 هایهمالحظ ةپای بر ،خصوصی بخش و سیاسی اقتصاد یا اقتصادی -سیاسی هایهمالحظ عضیب علتبه ،دولتی

 محروم هایاستان در آن، جز و اقتصادی هایمحرک کمبود یا نبود اجتماعی، و اقتصادی هایزیرساخت کمبود اقتصادی،

 شکوفایی به توانمی کمتر ،هاییریزیبرنامه و روند چنین با که گفت توانمی ،بنابراین ؛ندکننمی گذاریسرمایه

 (.144 :1390 قنبری،) یافت دست محروم های استان

 

 
توسعههایشاخصازکشورهایاستانبرخورداریمیزان.1ةنقش

 نگارندگان :منبع
 

 تبدیل خارجی نیروهای واسط و ممتاز نقاط به مراکز از بعضی ،توسعه درحال کشورهای در ،1تامپسون ربویل سخن به

 اصلی متروپل دور ،ملی فضای ،ترتیببدین .نداگرفته عهدهرب خود منافع جهت در را کشور اقتصادی حیات و امور همة و اند شده

                                                                                                                                                                              
1. Wilber Thompson  
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 را تولیدی و خدماتی هایفعالیت تمام ،است اداری و سیاسی باالی کادر مقر مادرشهر، آنجاکه از .زندمی حلقه بزرگ شهر چند و

 به تدریجهب نیز را هاآن سپس .گذاردمی تأثیر اطراف نواحی بر ،هافعالیت این از حاصل اقتصادی ةبهر .کندمی متمرکز خود در

 هایفعالیت و قدرت تمرکز با همراه .آوردمی وجودبه خود مصرفی صنایع برای بزرگی بازار ،طریقبدین و کندمی جذب خود

 ،رتبهعالی کارمندان و صنعتی کادرهای تمرکز .ندکنمی تجمع آن در هافعالیت این به وابسته هایهگرو متروپل، در اقتصادی

 شهر .آورددرمی خود انحصار به را کشور تولیدی هایفعالیت تمامی کنترل که دشومی ممتازی و مرفه قشر پیدایش موجب

 مرکز این سوی به ،کوچک مناطق درآمد و تولید سطح بودنپایین دلیلبه که دشومی نیامهاجر اشتغال و فعالیت مرکز ،اصلی

 (.85 :1374 رضویان،) یابدمی انطباق ایران بر دقیقاً ،تامپسون ةنظری .شوندمی رانده تولید اصلی

 هایمشکل و مسائل که است انکارناپذیر واقعیتی ،تهران در اجتماعی و اقتصادی ،اداری ،سیاسی هایفعالیت تمرکز

 فعلی رشد نرخ کهدرصورتی .دارد ییاستثنا رشد یک تهران کشور، جمعیتی دیدگاه از .نیست پوشیده کسی بر آن از ناشی

 خواهد ایجاد کشور سطح در ایعمده هاینابسامانی و آمد خواهد بار هب عظیمی هایمشکل آتی هایسال در ،یابد ادامه

 سیاسی، نکردنتمرکزم عمومی هایسیاست تدوین و تعیین و بررسی ،فوق هایمشکل با مقابله برای زمینه، این در .دش

 ابعاد از هریک مورد در ،لهئمس پیچیدگی به توجه با .رسدمی نظرهب ضروری بسیار ،اقتصادی و اجتماعی اداری،

 و اقتصادی ،اداری ،سیاسی نظام سازمانی بافت و مختلف امور تمرکز ةدرج از کامل شناخت و آگاهی ،تمرکززدایی

 .پردازیممی آن به ادامه در که ددار بسیار اهمیت ،کشور اجتماعی



آنعواملوتهرانتمرکزگرایی

 کرده ریزیپایه شهر این در را متمرکزی اداری و سیاسی ساختار ،تهران در مرکزی اقتدارگرای دولت درازمدت استقرار

 به معطوف را اقتصادی و سیاسی اجتماعی، زندگی شقوق ةهم در گیریتصمیم که -متمرکز ةشیو این طبیعی مداپی .است

 کانونی ةنقط این در را فراوانی نسبی هایمزیت و هاجاذبه -است کرده تمرکزگرا و مقتدر ساالر،دیوان نظامی میل و هدارا

 امکانات و فعالیت جمعیت، از وسیعی بخش دنکرزهکش ،آن طبیعی ةنتیج که است کرده ایجاد آن پیرامونی هایحوزه و

 اغلب کهایگونههب ؛(69 :1384 ،یشهرساز و مسکن وزارت) است بوده جغرافیایی محدودة این به اجتماعی و اقتصادی

 هایمزیت ترینمهم .ندشومی کنترل تهران از یا متمرکزند تهران در یا ،فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، مدیریتی، امکانات

 :دانست زیر موارد توانمی را کشور مرکز در حضور

 ؛دکنمی ایجاد مناطق سایر با مقایسه در یبیشتر اجتماعی و سیاسی امنیت قدرت، مراکز هب نزدیکی دلیلهب 

 چنین برقراری ،مناطق سایر در که دشومی منجر قدرت ةشبک با روابط از ایمجموعه برقراری و دسترسی به 

 ؛نیست پذیرامکان سادگیبه مناسباتی

 از که است اقتصادی مزایای و امکانات از مندیبهره ،آن مزیت کمترین که است تفسیر قابل سرچشمه در حضور به 

 ؛گیرندمی سرچشمه کشور مرکز

 دالیل هب که سازدمی میسر را رفاهی و فرهنگی امکانات و باال سطوح هایوریافن و هاتخصص به دسترسی 

 ؛اندیافته تمرکز نقطه این در هاقابلیت این گفته،پیش های جاذبه

 ؛سازدمی پذیرامکان پیرامونی مناطق از ترآسان بسیار شکلیبه ،...(و کار مصرف،) جوانب ةهم در را بازار به دسترسی 

 ویژه هویتی ،آن ناساکن برای ،فرهنگی هنجارهای لحاظبه که شودمی مرکزنشینی منزلت کسب سبب مسئله این 

  (.70 :همان) ندکمی ایجاد

 :است شده بیان زیر ابعاد در ،تهران تمرکزگرایی هایزمینه ترینمهم از یعضب
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سازمانی-اداری-سیاسیتمرکزگرایی-

 دوران کشور، تمرکزگرای اداری -سیاسی ساختار به توجه با نظام این که است آن بیانگر ،کشور ریزیبرنامه نظام بررسی

 غیر و متمرکز ةشیو همان با همچنان ،اجرا و هاگیریتصمیم ها،سیاستگذاری روند اما ،است کرده طی را نشیبی و پرفراز

 بدیهی و شدند مستقر تهران در انقالبی نهادهای انقالب، از پس اساساً (.72 :1383 حناچی،) است یافته ادامه مردمی

 دولتی هایهمؤسس و هاشرکت ،هاهادار برآن،عالوه .کنندمی فعالیت تهران در مذکور نهادهای پرسنل اعظم قسمت است

 تمرکز اصلی عوامل از ،خود متمرکز ساخت با ایران اداری تشکیالت و دارند تهران در اشتغال در مهمی سهم ،خصوصی و

 تمرکز .است بوده اداری -سیاسی عامل ،تهران در تمرکز عامل ترینعمده و ترینایریشه رسدمی نظربه .است تهران در

 کشور نقاط سایر به الزم اجرایی هایولیتئمس و اختیارات نشدنتفویض سبب خود یخودبه ،تهران در هاگیریتصمیم

 هایمشکل درواقع، و شودمی تهران به محلی امور ارجاع موجب دیگر، مناطق در کافی اختیارات نداشتن .است شده

  .شودمی حل تهران در هاشهرستان

 یندافر در مشارکت نبود .است محدود بسیار دولت و مردم ارتباط ،کشور اجرایی -اداری نظام کنونی شکل در

 تمرکزگرایی (.1385 امیریان، از نقل به 156 :1373 دوب، چاران) کندمی تفاوتیبی ایجاد مردم ةعام در ،گیری تصمیم

 چارچوب در حتی ،محلی مدیران و یابد کاهش شهرستانی کارمندان گیریتصمیم قدرت و پذیریولیتئمس شودمی سبب

 سوء آثار ترینمهم از یکی .دشو متمرکزتر اداری بوروکراسی ،درنهایت و نکنند گیریتصمیم خود قانونی اختیارات

 اجازه خود به حتی که افرادی .آمد خواهند بار ولئمس غیر افرادی ،شهرستانی کارمندان .است آن روانی آثار ،تمرکزگرایی

 هرکاری انجام برای ،مسئولیت از فرار منظوربه هاآن .کنند گیریتصمیم خود قانونی هایاختیار چارچوب در داد نخواهند

 (.33 :1372 یزدی، پاپلی) کرد خواهند تکلیف کسب خود مافوق از

 به همواره ،متمرکز هایبرنامه پیشبرد برای و شود متمرکزتر بسیار نتهرا در اداری نظام تا است شده سبب امر این

 مطلب گویای خوبیبه ،تهران در هاهادار ستادی کارکنان تعداد ةزمین در موجود اطالعات .رود پیش ترشدنفربه سوی

 هایاستان سایر با مقایسه در ،بزرگ استان چند و تهران استان در دولت کارکنان سهم پیوسته ،اخیر هایالس در .است

 تمرکز .است یافته گسترش تهران در دولت بوروکراسی فرایند بنابراین، و است مانده باقی باالیی حد در ،کشور

 و تمرکز وجودآمدنبه و داخل از هاسازمان ةتوسع سبب تهران، در ستادی هایفعالیت افزایش و مدیریت های فعالیت

 ایجاد را تهران در مدیران و فعال نیروی و جمعیت افزایش و هاشهرستان از مغزها فرار زمینة و شودمی حاصل پیامدهای

 چهار ،انقالب از بعد دولت کارکنان تعداد :پردازیممی مطالب این آماری بررسی به اینک (.134 :1378 طاهری،) کندمی

 استان سهم .است رسیده 1390 سال در نفر (2،052،998) میلیون 2 به ،1357 سال در نفر هزار 550 از و است شده برابر

 و هااستان سایر میان در را دولت کارکنان تعداد باالترین و است (درصد 1/18 معادل) نفر 372،459 ،رقم این از تهران

 از برخورداری نظر از) کشور استان دومین عنوانبه رضوی خراسان استان سهم که ستا درحالی این .دارد کشور مناطق

 سال آمار .رسدنمی هم تهران استان سهم نصف به حتی ،استان این سهم و است نفر هزار 146 (توسعه هایشاخص

 مشغول تهران در نیز کشور مدیران و رتبهعالی مقامات قانونگذاری، کارکنان بیشتر که دهدمی نشان همچنین 1390

/4 یعنی نفر هزار 200 گروه، این کارکنان هزار 746 مجموع از کهطوریهب ؛کارند به
 تهران در (درصد 8/26) کارکنان 1

 آمار ،براینعالوه .است تهران در اداری و سیاسی تمرکزگرایی گویای روشنیبه خود ،آمار این و کارندبه مشغول و مستقر

 کارمند هزار 873 از کهطوریهب ؛است تهران در تمرکز از دیگری مصداق نیز 1390 سال دفتری و اداری امور کارمندان

 دارند، وجود تهران در که سیاسی عملکردهای از دیگری گروه .دندار تعلق تهران به هاآن درصد 29 کشور، اداری

 استقرار شهر این در شدهاشاره هایویژگی به توجه با که است المللیبین هاینمایندگی دفاتر و هاسفارتخانه های فعالیت

 نمایندگی دفتر یا سفارتخانه ،کشور 94 حاضر درحال ،ایران اسالمی جمهوری ةخارج امور وزارت اعالم براساس .اندیافته
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 (کشور 12) کشورها از یعضب که است ذکر شایان 1.مستقرند تهران در هاآن ةهم که نددار ایران اسالمی جمهوری در

 -دارند بیشتری ارتباطات که -دیگر شهرهای در کنسولگری دفاتر دارای ،سفارتخانه بر عالوه ،همسایه کشورهای ویژه به

 در متحد ملل سازمان به وابسته دفاتر و المللیبین هایسازمان به مربوط دفتر 20 ،هاسفارتخانه بر عالوه .هستند نیز

 .مستقرند تهران



جمعیتیتمرکزگرایی-

 ارضی، اصالحات) برود میان از تعادل ،شهری نظام و شهری جمعیت توزیع در تا شد موجب که ایعمده تحول سه از

 ةتخلی موجب ،انقالب از بعد دیگر مورد دو و داد رخ انقالب از پیش مورد یک تنها ،(سالههشت جنگ و 57 انقالب

 جنگ از ناشی اجباری مهاجرت .شد شهرها خود و شهرها مجاور بزرگ روستاهای در هاآن جذب و کوچک روستاهای

 هاآن از ایعمده بخش که شد نقاط سایر به کشور غرب جنوب و غرب مناطق از جمعیت جاییهجاب موجب نیز تحمیلی

 (.212 :1382 گنجیان، و موسوی) یافتند استقرار تهران همچنین و شهرها در

 از شدهکنده جمعیت از انبوهی کشور، اقتصادی و سیاسی مرکز و شهرکالن ترینبزرگ عنوانبه تهران ترتیب،اینبه

 که است ایاندازه به تهران جمعیت تراکم و تمرکز هامروز کهایگونهبه .داد جای خود در را کوچک شهرهای و روستاها

 به آن دهیپاسخ ةگستر از هرروز و است گرفته قرار فشار زیر شدتبه ،شهری موجود ناکافی و اقصن محدود، اتامکان

 و عمده مراحل ةمطالع و بررسی با .شودمی کاسته گوناگون هایزمینه در جمعیت ةفزایند و انبوه حجم نیازهای

 طی اداری -سیاسی تمرکزگرایی و یکپارچگی با جمعیت رشد روند که گفت توانمی پایتخت ملی نقش تغییر های ویژگی

 تحمیلی جنگ بروز .شد تشدید و آغاز 1340 تا 1330 هایسال طی خدماتی -صنعتی تمرکز و 1320 تا 1300 هایسال

 اقتصادی رکود از رفتبرون و جنگ یافتنپایان با .است بوده تهران در جمعیت رشد عوامل ترینمهم از ،اقتصادی رکود و

 با ،سیاسی -اداری تمرکززدایی به توجه رغمعلی ،1380 تا 1368 هایسال در وسازساخت محور بر تهران یاحیا و

 تداخل خدمات، کمبود و جمعیت رشد) تهران شهری هایبحران خدمات، تمرکززدایی و هااستان هایاختیار افزایش

 و نادرست استقرار مسکن، ةعرض و تولید رهاسازی. شد تشدید ...(و زلزله مخاطرات ترافیک، فعالیت، و سکونت نامناسب

 برای ثرؤم طرح و سیاست نبود ،کلی طوربه و ساختمان ایمنی و کیفیت از غفلت شخصی، خودرو هب اتکا ها،کارگاه ةپراکند

 (.194 :1389 بخشان، حسن) بودند هابحران این عوامل جملة از ،تهران هایظرفیت از مناسب گیریبهره و هدایت

 تمرکز و اداری -سیاسی تمرکزگرایی ،بررسی مورد ةدور در ،جمعیت رشد در اساسی عامل ،شد گفته که گونههمان

 از مناسب گیریبهره و هدایت برای ثرؤم طرح و سیاست نبود ،انقالب دوم و اول ةده در و است بوده خدماتی -صنعتی

 چهل ةده تا ملی سطح در تمرکزگرایی روند تشدید از پس .است کرده تشدید را منفی پیامدهای ،تهران هایظرفیت

 از تهران استان .بود همراه نیز نسبی موفقیت با که شد اتخاذ ملی سطح در تهران از تمرکززدایی هایسیاست شمسی،

 :دارد عمده ویژگی چهار ،جمعیتی نظر

 هایاستان با مقایسه در آن مهاجرپذیرتربودن .2 ؛مقطعی فرودهای و فراز رغمبه ،آن در جمعیت ةفزایند تمرکز. 1

 اداری مرکزیت قرارگیری از متأثربودن .4 ؛دیگر هایاستان به نسبت ترمتراکم و باالتر شهرنشینی نسبت نشتدا .3 ؛دیگر

 (.مقدمه :1388 زنجانی،) آن در کشور سیاسی و

 میلیون 3/5 از اخیر هایدهه طی تهران استان جمعیت ،(1390 -1355) مختلف هایسال سرشماری اطالعات براساس

 .شودمی برآورد درصد 13/3 یادشده ةدور طی استان جمعیت رشد نرخ متوسط .است رسیده نفر میلیون 1/12 از بیش به نفر

                                                                                                                                                                              
1. http://www.mfa.gov.ir  
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 1390 سال در میلیون 1/75 به 1355 سال در نفر میلیون 4/49 از درصد 49/2 معادل رشدی نرخ با کشور جمعیت ،مقابل در

 -1355 ةده به نسبت توجهی قابل کاهش و است هیافت تریبیش ثبات جمعیت رشد روند اخیر، هایدهه در .است رسیده

 آن جمعیت رشد متوسط دهدمی نشان 1390 -1355 هایسال در استان جمعیت افزایش روند بررسی .است داشته 1356

 .است دهمآ 1 جدول در ،کشور و استان ةسالیان رشد متوسط نرخ .است بوده کشور متوسط از بیش همواره
 

1390تا1355هایسالدرکشورکلوتهراناستانجمعیتحجمهایتغییر.1جدول

شرح

کشورتهراناستان

جمعیتتعداد
تغییرهای
جمعیت

تغییردرصد
متوسط
رشد

تغییرهایازسهم
بهکشورجمعیت

درصد
جمعیتمیزان

تغییرهای
جمعیت

رشدمتوسط
درصدبه

1355 5،331،166 - - - - 49،445،010 - - 
1365 8،095،174 2،764،008 85/51 27/4 56/17 163،837،55 15 ،736 ،266  91/3 
1375 10،343،965 2،248،791 78/27 48/2 19/21 488،055،60 478،610، 10  96/1 
1385 13،422،366 3،078،401 76/29 64/2 55/29 782،495،70 294، 440، 10  62/1 
1390 12،183،391 975،238 ،1 76/90 44/1 62/26 669،149،75 887 ،653 ،4  29/1 

  1388 استانداری، ریزیبرنامه معاونت از 1390 تا 1355 هایسال مسکن و نفوس سرشماری :منبع

 

 .است بوده افزایشی همواره ،روند این که دهدمی نشان کشور کل به تهران کل جمعیت نسبت به مربوط روند بررسی

 میان، این در .است رسیده درصد 20 حدود به ،1390 سال در که است بوده درصد 82/15 برابر 1355 سال در نسبت این

 با است، بوده درصد 57/28 برابر 1355 سال در که نسبت این که دهدمی نشان کشور به استان شهری جمعیت نسبت

 در نسبت این .است رسیده درصد 21/24 و 05/26 به ترتیببه 1375 و 1365 هایسال در کاهشی، مالیم روند یک

 9/25 به 1390 سال در بیشتر رشد با سپس .رسید درصد 4/25 به و نهاد افزایشروبه دوباره 1385 تا 1375 هایسال

 کاربه جمعیت گوناگون هایجنبه تحلیل در که شناختیجمعیت مهم هایپدیده و هامؤلفه ةجمل از .است رسیده درصد

 سه هایسرشماری از ،پیش سال 10 طی ،استان به واردشده مهاجران به مربوط آمارهای بررسی .است مهاجرت ،آیدمی

 مهاجرپذیرترین از همواره ،بررسی مورد ةدور در تهران که دهدمی نشان کشوری میانگین با آن ةمقایس و گذشته ةده

 چند در استان این خالص مهاجرپذیری ةدهندنشان تهران، استان جمعیت باالی رشد بررسی .است بوده کشور هایاستان

 تهران استان از شدهخارج مهاجران و هااستان سایر از تهران استان به واردشده مهاجران تعداد بررسی .است گذشته ةده

 نشان وضوحهب را گذشته ةده سه در تهران استان خالص مهاجرپذیری نیز آن از حاصل تفاضل و هااستان سایر به

 ،نفر 475،966 مثبت ،1365 -1355 ةده در تهران استان مهاجرت خالص د،دهمی نشان 2 جدول طورکههمان .دهد می

 (.9 :1386 رضوانی،) است بوده نفر 502،933 مثبت 1385 -1375 ةده در و نفر 350،383 مثبت 1375 -1365 ةده در

 در و است بوده درصد 15/30 ،85 تا 75 هایسال فاصلة در تهران، استان به واردشده مهاجران درصد دیگر، عبارتبه

 جمعیت به درصد 60/4 استان مهاجرت خالص ترتیب،بدین. اندداشته درصدی 23/17 سهمی شده،خارج مهاجران مقابل،

 (.1385 مسکن، و نفوس عمومی سرشماری) است بوده استان


1385تا1355هایسالدرتهراناستاندرمهاجرتخالصوشدهخارجمهاجرانواردشده،مهاجران.2جدول

مهاجرتخالصشدهخارجمهاجرانواردشدهمهاجراندوره
1365 -1355 940 ،41 944 ،265 966 ،475 
1375 -1365 370 ،837 987 ،486 383 ،350 
1385 -1375 406 ،438 ،1 473 ،935 933 ،502 

 1385 تا 1355 آماری هایسالنامه ،ایران آمار مرکز :منبع

 



 325 گذشتهدهةسهدرتهرانتمرکزگراییچگونگیوعللبررسی

اجتماعیتمرکزگرایی-

 از که است آورده وجودبه را شرایطی کشور پایتخت در ،گذشته ةده شش طی و تدریجبه ،اجتماعی هایبخش تمرکز

 جذب و جاییهجاب در دیگر، سوی از و است کشور نقاط سایر با تهران اجتماعی معنادار هایتفاوت ةدهندبازتاب سویک

 هایبخش معنوی و مادی اتامکان نقش ،میان این در .(124 :1389 مدنی،) است بوده تأثیرگذار کشور سراسر از جمعیت

 را هاامکان این موجود وضعیت است بایسته پس .است توجه شایان بسیار اجتماعی تحول بر هم و تغییر بر هم ،اجتماعی

 گفت باید عالی آموزش مراکز مورد در .بیندازیم آن هایتحول روند به اجمالی هرچند ینگاه و کنیم بررسی یکبهیک

 سایر بهداشت، وزارت علوم، وزارت به وابسته دولتی هایدانشگاه شامل) دانشگاه 34 دربرداشتن با تهران استان

 آموزش مراکز و هادانشگاه تحصیلی مختلف سطوح در دانشجویان درصد 8/15 و (دولتی غیر هایدانشگاه و هاوزارتخانه

 و علمی مراکز تراکم ،تهران استان در اینکه دیگر ةنکت .رودمی شماربه کشور عالی آموزش مهم هایکانون از یکی ،عالی

 از برخورداری نسبت .است کرده تبدیل پژوهشی هایفعالیت برای مرکزی به را تهران امر این که دارد وجود تحقیقاتی

 درصد 8/40 همچنین ،کشور استادان از درصد 47 ،تهران عالی آموزش مراکز .است درصد 7/21 ،تهران در علمی تئهی

 به را کشور هایدانشگاه کل انآموزشیار از درصد 7/6 و مربیان از درصد 41/15 استادیاران، از درصد 3/29 دانشیاران، از

 تمایل افزایش ،آن تبعبه و آموزشی کادر باالی کیفیت ةدهندنشان ،هابرخورداری نسبت .نداداده اختصاص خود

 .است تأثیرگذار جمعیتی مهاجرت و تمرکز بر امر این و است تهران هایدانشگاه در تحصیل ةادام به دانشجویان

 عالی آموزش مراکز و هادانشگاه در دانشیار و استاد هایرده در آموزشی کارکنان درصدی 40 باالی هاینسبت درهرحال،

.ستهارده ترینمهم این حد از بیش تمرکز گربیان ،کشور کل به استان اسالمی آزاد دانشگاه و (سراسری)
 

برحسبآزاددانشگاهوعالیآموزشمراکزوهادانشگاهوقتپارهووقتتمام(آموزشیکادر)دانشگاهیآموزشگران.3جدول

1391-1390تحصیلیسالدرعلمیةمرتب

جمعشرح
یعلمئتیهکارکنان

مربیاستادیاردانشیاراستاد
مربی

آموزشیار

کشور
 887/4 630/67 945/34 567/7 559/3 588/118 نفر

 1/4 57 4/29 3/6 3 100 درصد

تهران
 331 435/10 248/10 094/3 674/1 782/25 نفر

 2/1 4/40 7/39 12 4/6 100 درصد

 7/6 4/15 3/29 8/40 47 7/21 (درصدبه)کشوربهتهراننسبت

1390 آماری ةسالنام ایران، آمار مرکز :منبع


درمانیوبهداشتیهایشاخصوآمارةگزید-

 باالیی درصد .است تهران در درمانی تمرکز نمایانگر ،رقم این خود که دارد وجود کوچک و بزرگ بیمارستان 145 حدود ،تهران در

 نقاط دیگر از ،خصوصی هایمطب و هابیمارستان نامراجع بیشتر .است کشور نقاط دیگر هایمشکل رفع برای تهران ترافیک از

 کل جمعیت به نگاه با (.81 :1367 عراقی، خلیلی) است تهران تأسیسات بر سنگینی بار خود ،تمرکز این و آیندمی تهران به کشور

 کهدرحالی ؛است داشته وجود پزشک (99/3) چهار به نزدیک ،نفر 10،000 هر برای تهران در ،1390 سال در تهران استان و کشور

 بیشتر مراتببه نیز جمعیت به پیراپزشکان نسبت در ،تفاوت این .است بوده نفر (32/4) چهار از بیش ،کشور سطح در مشابه نسبت

 19 ،تهران در مشابه نسبت کهدرحالی است؛ داشته وجود پیراپزشک 29 ،نفر 10،000 هر برای ،کشور سطح در کهایگونهبه .است

 بیماران از انبوهی پذیرای ،خود ایمنطقه -ملی کارکردهای دلیلبه ،کشور پایتخت که است شرایطی در این و است بوده پیراپزشک

 را (درصد 8/45) سهم باالترین ،عمومی پزشکان کشور، سطح در که دهدمی نشان بخش این جدول بررسی .است کشور سراسر از

 .اندداده اختصاص خود به را( درصد 1/46) سهم بیشترین که هستند متخصص پزشکان این ،تهران استان سطح در اما ،دارند
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 استان در ،کشور متخصص پزشکان درصد 18 از بیش که است آن بیانگر نیز زمینه این در کشور به استان هاینسبت همچنین

 این به مربوط آماری هایداده سایر .است درصد 4/24 و بیشتر مراتببه نسبت این نیز داروسازی ةزمین در .اندشده متمرکز تهران

 از درصد 19 متخصص، پزشکان درصد 18 از بیش بیمارستانی، هایتخت درصد 26 به نزدیک که دهدمی نشان بخش

 از درصد 14 بخشی،توان مراکز از درصد 12 ها،داروخانه از درصد 19 پرتونگاری، مراکز از درصد 28 از بیش درمانی، های مؤسسه

 .اندیافته استقرار تهران در کشور دندانپزشکان از درصد 15 و داروسازان درصد 24 از بیش پزشکی، تشخیص هایآزمایشگاه


1390سالدرکشوروتهراناستانپزشکیآموزشودرمانبهداشت،وزارتدرشاغلپزشکان.4جدول

یعمومپزشککلجمعشرح
پزشک
متخصص

دامپزشکداروسازدندانپزشک

کشور
 15 731/1 625/3 221/12 901/14 493/32 نفر

 0/04 3/5 1/11 6/37 8/45 100 درصد

تهران
 3 423 571 245/2 248/1 864/4 نفر

 06/0 6/8 7/11 1/46 6/25 100 درصد

به)کشوربهتهراننسبت
(درصد

9/14 3/8 3/18 7/15 4/24 20 

 1390 آماری ةسالنام ایران، آمار مرکز :منبع



فرهنگیتمرکزگرایی-

 از ،گذشته ةده پنج در کم دست تهران، شهرکالن در هنری و فرهنگی کارهای و ناتامکا تمرکز که نیست پوشیده کسی بر

 از هنری و فرهنگی کارهای اندوستدار و جامعه متوسط ةطبق از جوان جمعیت ویژهبه جمعیت، جذب مهم عوامل جمله

 ةدهندبازتاب سویک از که آورد وجودبه را شرایطی ،کشور پایتخت در یادشده تمرکز رو،این از .است بوده کشور ةگستر

 از و است بوده کشور کوچک و متوسط شهرهای ویژهبه شهرها، سایر با شهرکالن این هنری -فرهنگی معنادار هایتفاوت

 اجتماعی و سیاسی فرهنگی، ةجنب که عملکردهایی از یکی .است شده فرهنگی گوناگون هایچالش ساززمینه دیگر، سوی

 بخش .است انتشارات و مطبوعات ها،خبرگزاری شامل ایرسانه هایفعالیت ،شودمی دیده فرااستانی مقیاس با معموالً و دارد

 بسیار تعداد و رسمی خبرگزاری 24 کشور در ،حاضر درحال .پیونددمی وقوعبه تهران در ،ملی هایفعالیت این از ایعمده

 دفتر که ندکنمی فعالیت ...و خانوادگی ورزشی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، مختلف هایزمینه در خبری هایسایت زیادی

 126 ،اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت از دریافتی اطالعات براساس همچنین .دارد قرار تهران در هاآن غلبا مرکزی

 مشاهده که گونههمان .است تهران در نیز هاآن دفاتر محل که دارند نمایندگی دفتر ایران در خارجی ةرسان و خبرگزاری

 مورد در نسبت این .یابندمی انتشار و شوندمی تدوین ،تهران استان در کشور مطبوعات از درصد 54 به نزدیک ،شودمی

 8/53 نسبت .رسدمی درصد 60 از بیش به و است بیشتر ،ندکنمی منتشر مطبوعات که هاییهسسؤم و دولتی مطبوعات

 نشان را تهران شهرکالن ویژهبه و استان در مطبوعات ةانداز از بیش تمرکز کشور، کل به استان مطبوعات تعداد درصدی

 و هاسازمان ها،وزارتخانه تمرکز از نشان باال درصدی با ،دولتی هایسازمان درصدی 1/61 نسبت بین، این در .دهدمی

 .شودمی منتشر و چاپ هاآن ةوسیلبه هانشریه و مطبوعات از توجهی شایان تعداد که دارد تهران در دولتی نهادهای


1390سالدرامتیازانصاحبانواعبرحسبتهرانوکشورسطحدرمطبوعاتتعداد.5جدول

یدولتریغیهامؤسسهیدولتیهاسازمانیقیحقاشخاصجمعشرح

کشور
 175/1 075/1 649/2 899/4 تعداد
 9/23 9/21 54 100 درصد

تهران
 780 657 203/1 640/2 تعداد
 5/29 8/24 5/45 100 درصد

 3/66 1/61 4/45 8/53(درصدبه)کشوربهتهراننسبت
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 اختصاص خودبه را مطبوعاتی سهم از درصد 4/45 و 3/66 ترتیببه نیز حقیقی اشخاص و غیردولتی هایمؤسسه

 مشهود 6 جدول در کهطوریبه .است بیشتر مطبوعات تمرکز از ،تهران استان در منتشرشده کتب عناوین تمرکز .اندداده

 منتشر تهران استان در( کل درصد 1/65) آن عنوان 51،664 ،منتشرشده کتاب عنوان 68،772 از ،1390 سال در است،

 این .دهدنمی نشان را ایمالحظه شایان تفاوت ،ترجمه و لیفأت موارد تفکیکبه ،تهران استان سهم این .است شده

 .دهدمی نشان را نشر و چاپ عملکرد در تهران استان بالمنازع نقش نیز اطالعات

 
1390سالدرترجمهوتألیفبرحسبتهرانوکشورسطحدرمنتشرشدههایکتابعناوینتعداد.6جدول

 ترجمه فیتأل جمع شرح

 کشور
 459/22 313/46 722/65 تعداد

 6/32 3/67 100 درصد

 تهران
 943/17 721/33 664/51 تعداد

 7/34 2/65 100 درصد

 8/79 8/72 1/65 (درصدبه)کشوربهتهراننسبت

1390آماری ةسالنام :منبع

 

 هایباشگاه ها،ورزشگاه مانند کشور نقاط سایر به نسبت بیشتر ورزشی هایمکان نشتدا با تهران، استان همچنین

 و تهران استان در ورزشی، هایهمسابق درصد 100 به نزدیک تقریباً .دارد ایویژه جایگاه استخرها و بدنسازی و ورزشی

 با همچنین. است استان بزرگ هایسرمایه از یکی ،آزادی المللیبین ورزشی ةمجموع. شودمی برگزار تهران شهر ویژهبه

 هایکانون و عمومی هایکتابخانه ها،وزارتخانه و هاسازمان تخصصی متعدد هایکتابخانه نیز و ملی ةکتابخان داشتن

 مناسبی هایفرصت از ،کشور نقاط دیگر به نسبت سینما هایسالن از بیشتری تعداد نیز و مذهبی اماکن فکری، پرورش

 .است مندبهره فرهنگی خدمات ةزمین در



زیربناییتمرکزگرایی-

 ،کلی طوربه .شد نیز جدید ایران فرهنگی و اقتصادی پایتخت سرعتبه اما ،بود سیاسی پایتخت فقط ،قرن آغاز در تهران

 صورتیبه ارتباطی هایشبکه تا است شده سبب حتی ،کشور اجتماعی -اقتصادی عملکرد و سیاسی -اداری ساخت

 (.176 :1367 آسایش،) شوند منشعب آن از یا شوند ختم تهران به ویژهبه کشور بزرگ شهر چند به ،متعادل غیر و متمرکز

 از .رودمی شماربه کشور هایراه ارتباطی گره و تالقی محل زیرا د؛دار را کشور هایراه کماتر میزان باالترین ،تهران

 مهرآباد مسافربری و کاال المللی بین فرودگاه دو چون گوناگونی شهری میان های زیرساخت ،خود نقش ایفای جهت سویی

 آرژانتین میدان ،غرب ،شرق مسافربری ةپایان چهار کرج، پیام پست و بار حمل فرودگاه و (خارجی) خمینی امام و (داخلی)

 سایر .است دهکر فراهم خود در را اروپا -تهران آهنراه خطوط و کشور سراسری آهن راه خطوط اتصال تگاهایس ،جنوب و

 :از عبارتند 1390 سال در کشور با مقایسه در تهران ارتباطی مهم آمار

 باری ةنقلی وسایل طریق از (خروجی و ورودی) جاشدهجابه بار وزن باالترین کشور، هایمسافرت کل از درصد 4/23 -

 97 از بیش و المللیبین پروازهای بیشترین ،کشور مختلف مناطق میان در پروازی سهم باالترین ،کشور ایجاده

 (.148 :1389 مدنی،) است شده ثبت تهران در ،ونقلحمل المللیبین هایشرکت درصد

 تعداد این وجود .دارد دراختیار را کشور کل هایسردخانه از درصد 7 و انبارها از درصد 2/67 تهران استان آمار، براساس -

 .است زمینه این در ملی خدمات ةعرض در استان این مسلط نقش ةدهندنشان خوبیبه ،استان در انبار

 دیگر یکی خود ،عامل این و دارد کشور از خارج و داخل به پستی هایبسته واردکردن و صادر در بسزایی سهم تهران -

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DB%8C_%D8%B4%D8%B1%D9%82&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DB%8C_%D8%BA%D8%B1%D8%A8&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DB%8C_%D8%A2%D8%B1%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DB%8C_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
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 زده رقم را نتیجه این ،تهران در سازمانی و اداری تمرکز باالی حجم چراکه ؛است تهران در تمرکزگرایی هایهنشان از

 پستی هایبسته و است گرفته صورت تهران طریق از ،کشور داخل پستی هایبسته از درصد 42 که ایگونههب ؛است

 دو هر در درصد 70 باالی سهمی و دارد عهدهرب تهران را هاآن صادرات چه و واردات چه ،کشور خارج به مربوط

 .است داده اختصاص خودبه را زمینه

 زیرساختی امکانات موضوع ،دکنمی بازگو را ملی سطح در آن جایگاه و تهران زیرساختی وضعیت که دیگری بعد

 .دشومی دیده بخش این مصارف در آن چگونگی که است انرژی بخش به مربوط

 4 حدود) درصد 4/23 ،1390 سال در کشور برق مشترکان از تهران سهم/
 عمومی -تجاری بخش مشترکان و است (1

 تجاری مشاغل باالی داتعد گویای میزان، این .هستند درصد 3/39 با کشور برق کنندگانمصرف بیشترین ،تهران

  .است شده کشور قطب این به که است یتوجه و تهران

 مراکز و سکونتگاهی باالی تمرکز و کشور مرکزیت دلیلبه ،ندارد گاز و نفت معادن و منابع اگرچه ،تهران استان

 وجود .است فسیلی انرژی توزیع و انتقال هایشبکه انواع به یدسترس در ،کشور هایاستان مندترینبهره از یکی ،فعالیت

 ترینمهم از عضیب تولید ةزمین در ،(آبادان پاالیشگاه از پس) کشور احداثی پاالیشگاه دومین عنوانبه تهران پاالیشگاه

 تهران در ،کشور بنزین درصد 8/22 .است ساخته مندبهره ایویژه اهمیت از را تهران استان نیز کشور نفتی هایفرآورده

 وضعیت بررسی .است تهران استان سطح در موتوری ةنقلی وسایل تراکم دلیلبه ،سهم این که رسدمی مصرف به

 بیش که است آن بیانگر کشور با مقایسه در تهران استان اجتماعی -اقتصادی مختلف هایبخش در گاز کنندگانمصرف

 درصد 25 نزدیک و عمومی تجاری بخش کنندگانمصرف از درصد 23 خانگی، بخش کنندگانمصرف از درصد 18 از

 .دکننمی استفاده گاز از استان این در کشور صنعتی بخش از کنندگانمصرف



اقتصادیتمرکزگرایی-

 و ملی هایمقیاس با سیاسی عملکردهای از وسیعی طیف ،طبیعی طوربه ،شهری مرکز یک در سیاسی پایتخت استقرار

 عمدتاً هاآن اقتصاد که کشورهایی ویژههب -کشورها از بسیاری در .افزایدمی شهر عملکردهای ةمجموع به را المللیبین

 سیاسی پایتخت یعنی ،حکومت مقر در نیز اقتصادی هایفعالیت تجمع و تمرکز -است دولت اختیار در منابع بر متکی

 این .شودمی حکومتی مقر همان در آن استقرار و اقتصادی پایتخت عنوان با ایپدیده پیدایش موجب و دهدمی روی

 و اجتماعی عملکردهای از وسیعی بخش استقرار زمینة ،آن دنبال به و شودمی جمعیت افزایش موجب خود پدیده

.(12 :1389 مدنی،) دآورمی وجودبه را پایتخت در -شوندمی تغذیه دولتی هایبودجه طریق از عمدتاً که -فرهنگی

 نشان تهران استان اقتصادی کالبدشکافی .دارد اختیار در را کشور داخلی ناخالص تولید چهارمیک ،تهران استان

.دارد قرار بعدی ةرد در صنعت و است استان اقتصادی بخش ترینمهم ،خدمات بخش که دهد می


1390-1355تهراندراقتصادیمختلفهایبخشدراشتغالدرصدترکیب.7جدول

یاقتصادیهابخش
(درصد)تهران

13551365137513851390
 16/2 3/3 66/0 9/0 9/0 یکشاورز
 44/21 8/33 04/36 6/26 8/32 صنعت
 4/76 9/62 3/63 5/72 3/66 خدمات
100100100100100کلجمع
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 .شودمی محسوب اخیر هایدهه در ایمنطقه اقتصاد مباحث ترینمهم از یکی ،کشور مناطق اقتصادی ةتوسع و رشد

 نرخ و داخلی ناخالص تولید .است شده توجه هادولت مهم اهداف از یکی عنوانبه مناطق ةتوسع و رشد به کهنحویبه

 ناخالص تولید رشد روند بررسی .است منطقه یک اقتصادی هایفعالیت میزان ةدهندنشان شاخص ترینمهم ،آن رشد

 استان در نظر مورد ةدور طی ،داخلی ناخالص تولید ةساالن متوسط رشد که دهدمی نشان ثابت قیمت به استان داخلی

 1385 تا 1375 هایسال در استان و کشور جمعیت رشد آنجاکه از .است درصد 4/5 کشور در و درصد 2/7 ،تهران

 درصد 7//2 و 5/5 ترتیببه ،دوره این در کشور داخلی ناخالص تولید رشد نرخ میانگین و بوده درصد 6/2 و 6/1 ترتیب به

 اینکه دوم ؛است یافته افزایش کشور و استان در سرانه داخلی ناخالص تولید اوالً که گرفت نتیجه توانمی است، بوده

 (.1388: 8 ،(GDP) تهران استانداری) است یافته بهبود کشور از ترسریع ،استان در سرانه داخلی ناخالص تولید

 تمرکز از حکایت ،جاری و ثابت هایقیمت به کشور (GDP) داخلی ناخالص تولید از استان سهم اینکه توجه شایان

 محیطیزیست هایمشکل به توجه با ،وضع این تداوم .دارد تهران ةمنطق در اقتصادی هایفعالیت از بزرگی بخش مکانی

 مناطق ماندگیعقب و استان سطح در طبیعی منابع شدید تخریب و کرج و تهران یعنی شهری ةمجموع ةعمد شهر دو در

 زمینه این در ترسریع هرچه ،ایمنطقه ةتوسع هایسیاست و آمایشی دید از است الزم و بود خواهد زیانبار کشور از بزرگی

 .شود اندیشیچاره

 خدمات، بخش در درصدی 6/38 سهم متوسط و معدن و صنعت بخش درصد 1/20 سهم متوسط با تهران استان

 تمرکز و حجم که دهدمی نشان مقادیر این. است داده اختصاص خود به را کشور افزوده ارزش در سهم بیشترین

 (.8: همان) است دیگر هایاستان از باالتر تهران، استان در اقتصادی های فعالیت

 
(ریالمیلیارد)1385تا1380هایسالدرکشوربهنسبتآنسهمورشدوکشوروتهرانداخلیناخالصتولید.8جدول

13801385شرح
 417/154 912/101تهران یداخل ناخالص دیتول
 054/521 524/366کشور یداخل ناخالص دیتول

 6/9 1/10تهران یداخل ناخالص دیتول رشد
 8/4 5/5کشور یداخل ناخالص دیتول رشد
 6/29 8/27ثابت متیق به کشور GDP از تهران سهم
 5/24 2/26یجار متیق به کشور GDP از تهران سهم

 1388 ،تهران استانداری :منبع
 

ثابتقیمتبه1385تا1379هایسالدرکشورازتهراناستاناقتصادیةعمدهایبخشسهم.9جدول

1379138013841385شرح
 6/5 8/4 9/4 1/5  یکشاورز بخش در استان سهم
 2/21 7/20 8/18 1/17 معدن و صنعت بخش در استان سهم
 2/40 7/38 7/37 1/37 خدمات بخش در استان سهم

1388 ،تهران استانداری :منبع

 

 ةعمد هایبخش در تولیدشده ةافزود ارزش کل از استان اقتصادی ةعمد هایبخش ةافزود ارزش سهم بررسی

 گرایش از اینشانه که دهدمی نشان را خدمات و صنعت هایبخش در استان سهم افزایشی روند ،کشور اقتصادی

 میانگین طوربه ،تهران استان معدن و صنعت بخش در تولیدشده ةافزود ارزش (.11 :همان) است استان نعتیص -خدماتی

 ،کشور سطح در آن ةافزود ارزش از بخش این سهم .دهدمی تشکیل را کشور در بخش این ةافزود ارزش از درصد 4/20

 در استان سهم .است رسیده 1385 سال در درصد 2/21 به ،1379 سال در درصد 1/17 از و کرده طی صعودی روند

 این در استان سهم بررسی .است یافته افزایش درصد 2/40 به درصد 1/37 از ،1385 تا 1379 هایسال در خدمات بخش
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 تهران استان در روزافزونی اهمیت ،آن هایزیربخش و خدمات بخش ،اخیر ةده در که است موضوع این بیانگر ،بخش

 برای الزم هایزیرساخت و امکانات تمرکز و کشور سیاسی پایتخت عنوانبه تهران شهر خاص موقعیت .است کرده پیدا

 این ةافزود ارزش سومیک حدود کهیطوربه ؛است شده خدمات بخش گسترش موجب آن، در فراملی و ملی خدمات ةارائ

 اقتصادی بخش ترینمهم ،اخیر هایسال در گفت توانمی کلی طورهب (.13 :همان) دشومی ایجاد تهران استان در ،بخش

 خود به را استان داخلی ناخالص محصول از سهم بیشترین یعنی درصد، 75 حدود سهمی که است بوده خدمات تهران،

 وضعیت ،افزوده ارزش در سهم درصد 2 حدود با کشاورزی ،1385 تا 1380 هایسال در ،درمجموع .است داده اختصاص

 سهم از رسیدن با ،دوره این در صنعت .است داشته را استان داخلی ناخالص تولید در اندک بسیار سهم با پایدار نسبتاً

 هابررسی این .دهد افزایش استان داخلی ناخالص محصول از را خود سهم است توانسته درصد 2/19 به درصد 8/17

 تمرکز بیانگر که است شده متمرکز صنعت و خدمات هایبخش در ،استان GDP کل درصد 90 از بیش که دهدمی نشان

 .است استان سطح در خدمات بخش ویژهبه هابخش این اقتصادی هایفعالیت در شدید

 و خدمات .است بوده کشور سطح از باالتر همواره ،استان در افزوده ارزش کل از بخش این سهم:خدمات 

 این سهم .است داده اختصاص خود به را استان داخلی ناخالص تولید از درصد 75 از بیش ،آن به مربوط های فعالیت

 استان داخلی ناخالص تولید در و درصد 54 حدود متوسط طوربه ،دوره این در کشور داخلی ناخالص تولید در بخش

 تعداد مقایسة. است استان در خدماتی هایفعالیت شدید تمرکز بیانگر که است بوده درصد 74 حدود ،متوسط طوربه

 استان نشاغال سهم ،1385 تا 1375 هایسال در دهدمی نشان کشور کل با تهران استان خدمات بخش نشاغال

 ،1375 سال در درصد 25 از یعنی است؛ شده بیشتر درصد 3/1 ،کشور سطح در خدمات بخش نشاغال کل از ،تهران

 درصد 8/4 ،الذکرفوق هایسال بین ،استان در بخش این نشاغال تعداد و است رسیده 1385 سال در درصد 3/26 به

  .است داشته رشد

 
1385و1375هایسالدرکشورکلبهتهراناستانخدماتینشاغالسهموتعداد.10جدول

تعداد


سال

بخشنشاغال
کشورخدمات

بخشنشاغال
تهراناستانخدمات

تهراناستانسهم
بخششاغالنکلاز

کشورخدمات

بهیخدماتشاغالنسهم
استاناشتغالکل

1375 521،388 ،6 969،597 ،1 25 9/61 

1385 467،764 ،9 374،576 ،2 3/26 4/62 

 1385 و 1375 آماری ةسالنام ،ایران آمار مرکز :منبع

 

 است نکته این دهندةنشان ،کشور کل به نسبت تهران استان خدماتی هایفعالیت نشاغال و هاکارگاه تعداد بررسی

 نشاغال کل از استان سهم و دارد اختیار در را خدماتی هایکارگاه درصد 20 حدود در ،تهران استان خدمات بخش که

 ،کشور سطح در خدمات بخش موجود وضع بررسی .است کشور کل خدماتی هایکارگاه از آن سهم از بیش ،بخش این

 ،شد اشاره که گونههمان .است خدماتی هایزمینه تمامی در امکانات گونهاین جغرافیایی توزیع در تعادل نبود بیانگر

 بسیار هاآن از معدودی جزبه کشور دیگر هایاستان سهم و است متمرکز ،تهران در خدمات بخش امکانات بیشترین

 ایگونههب خدمات بخش ماهیت .است متمرکز و قطبی صورتهب فضایی گیریشکل ةدهندنشان امر این که است اندک

 .است زده دامن هاآن بیشتر تمرکز به نیز خود و است یافتهشکل جمعیت و هافعالیت گیریشکل دنبال به همواره که است

 از بسیاری شد،می دنبال شدتهب واردات جایگزینی سیاست براساس کشور شدنصنعتی که 1340 ةده از:صنعت

 منع مقررات ،1347 سال در آنکه با .یافتند استقرار تهران شهر در دارند، مصرف بازار به روی که صنایعی و مونتاژ صنایع
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 قم، قزوین، صنعتی هایقطب ،آن رهگذر از و شد اجرا و وضع تهران شهر کیلومتری 120 شعاع تا جدید صنایع احداث

 ترینبزرگ مصرف، بازار ترینبزرگ به دسترسی شامل تهران استان مکانی مزیت عمالً گرفتند، شکل سمنان و ساوه

 موجب اداری، گیریتصمیم و مالی مراکز به دسترسی و مجهز هایزیرساخت کشور، متخصص انسانی نیروی ةذخیر

 عنوانبه تهران که دهدمی نشان تهران استان در صنعت ساختار کلی بررسی .شد استان به صنعتی هایفعالیت جذب

 تمرکز قضایی، و مالی اداری، سیاسی، مرکزیت .است برخوردار کشور صنعت بخش در ایویژه جایگاه از کشور پایتخت

 جهان، و کشور نقاط تمام به آهنراه و هوایی زمینی، ارتباطی هایشبکه سرمایه، سریع گردش کافی، اندازپس و سرمایه

 پژوهشی، مراکز تمرکز ماهر، و متخصص انسانی کافی نیروی ها،انرژی انواع تأمین مناسب، مخابراتی و ارتباطی ةشبک

 و کاال توزیع وسیع امکانات مصرف، وسیع بازار مناسب، درمانی و بهداشتی ةشبک فراوان، آموزشی و علمی مراکز وجود

 1390 سال آمار .است کرده فراهم تهران استان در صنعت بخش ةتوسع برای را بسیاری جذابیت ،دیگر عوامل از بسیاری

 استان در صنعتی هایکارگاه تعداد همچنان ،روستهروب هاکارگاه تعداد کاهش با ساالنه ،تهران اگرچه که دهدمی نشان

 کشور، کل کارگاه 15،302 مجموع از .دارد هاآن آمار با زیادی اختالف و است کشور هایاستان سایر از بیشتر ،تهران

 درحالی این .است درصد 6/18 کشور هایکارگاه از تهران استان سهم ،عبارتیهب .مستقرند تهران استان در کارگاه 2،845

 اختالفی ،استان دو این و است (درصد 2/12) 1876 ،کشور صنعتی قطب دومین عنوانبه اصفهان استان سهم که است

 هاآن ناچیز سهم ،(خوردارترینربکم عنوانهب) احمد بویر و کهکیلویه و ایالم آمار به نگاهی .نددار یکدیگر با درصدی 4/6

 است؛ درصد 34/0 و 33/0 معادل ،ترتیببه هاآن سهم کهطوریهب سازد؛می مشخص را هاکارگاه این از مندیبهره در

 نشان را کشور هایاستان میان نابرابری امر این .دارند دخو در را کشور هایکارگاه مجموع از کارگاه 53 و 51 تنها یعنی

 است نفر 1،249،721 ،1390 سال در ،کشور کل در بیشتر و شاغل نفر ده با صنعتی هایکارگاه شاغالن تعداد .دهدمی

 ةنحو زیر جدول در که فعالیتند به مشغول تهران هایکارگاه در و دندار تعلق تهران به نفر 294،020 ،تعداد این از که

  .است آمده مختلف هایگروه به هاآن تخصیص

 
1389شاغالن،طبقاتواستانبرحسببیشتروشاغلنفردهباصنعتیشاغالنتعداد.11جدول

شتریبونفر100نفر99-50نفر49-10جمعشرح
 854، 758 150، 630 244، 333 1، 721،249کشور
 218، 826 31، 780 43، 414 294، 020تهران

 6/25 0/21 7/17 5/23کشوربهتهراننسبت

 1390 ةسالنام ایران، آمار مرکز :منبع

 

 کهدرحالی ؛دارند تعلق تهران به کشور صنعتی هایکارگاه شاغالن از درصد 5/23 دهدمی نشان 11 جدول اطالعات

 .است درصد 6/12 ،اصفهان برای سهم این

 تولید را بیشتر و شاغل نفر ده با هایکارگاه صنعتی فعالیت ةافزود ارزش بیشترین تهران ،1390 سال آمار به توجه با -

 جدول در .کنندمی تولید تهران هایکارگاه را کشور صنعتی هایکارگاه ةافزود ارزش از درصد 9/23 یعنی ؛کندمی

 ارزش بیشترین هاگروه از یککدام دشو مشخص تا شودمی بررسی مختلف هایرده در افزوده ارزش سهم ،زیر

 .دارند را افزوده
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فعالیتنوعاساسبربیشتروشاغلنفردهدارایهایکارگاهصنعتیفعالیتةافزودارزش.12جدول

1389،استانوشاغلطبقاتو

شتریبونفر100نفر99-50نفر49-10جمعشرح

کشور
 427، 087، 248 028، 520، 694 40، 463، 157 496، 071، 099 تعداد
 0/86 7/5 1/8 100 درصد

تهران
 107، 743، 670 5، 700، 848 5، 277، 001 118 ،721، 519 تعداد
 7/90 8/4 4/4 100 درصد

 2/25 9/19 0/13 9/23کشوربهتهراننسبت

 1390 ةسالنام ایران، آمار مرکز :منبع

 

 و شاغل نفر 100 ةرد به صنعتی هایکارگاه ةافزود ارزش بیشترین دهدمی نشان فوق جدول در مندرج اطالعات

 اصلی دالیل .کنندنمی ایفا صنعتی تولید در چندانی نقش ،تعدد رغمعلی شاغل، نفر 10 زیر هایکارگاه و دارد تعلق بیشتر

 شزار میزان ةمقایس. باشد مقیاس هایصرفه از محرومیت و تولید ضعیف سازماندهی پایین، فناوری است ممکن امر این

 .ندکمی تأیید را هاآن میان زیاد اختالف ،تهران سود به کشور مختلف هایاستان صنعتی هایکارگاه ةافزود



گیرینتیجه

 این .شد متمرکز تهران در ابعاد تمام در ایران زمانی، ةفاصل این در .گذردمی تهران تمرکزگراشدن از قرن یک حدود

 هایتفکر کشور، مکانی تمرکزگراشدن پی در .رسید جانبههمه تمرکز به و شد آغاز ،سیاسی تمرکز با تمرکزگرایی

 و قانونی ةجنب متمرکز، تهران اهداف راستای در گرفتهصورت هایاقدام و هابرنامه اکثریت .شد متمرکز نیز ای توسعه

 -سیاسی هایمؤلفه شرایطی، چنین در .تهران با است مساوی کشور که شد این بر افکار ةهم و گرفت خود به اجرایی

 ریزیبرنامه نظام نبود .کردند ایفا کشور ةتوسع و فضایی ریزیبرنامه نظام در را نقش بیشترین ،اجتماعی و اقتصادی

 شده موجب دیگر سوی از راتمرکزگ و تمرکزخواه نظام ةسلط علتبه هابرنامه بودنبخشی و سویک از ایناحیه -بخشی

 سبب،همینبه .باشند نداشته یافتهسازمان و جدی مشارکت کشور ةتوسع هایبرنامه تنظیم و تهیه در نواحی بود

 هایتعادل ایجاد به تنهانه و شدند تهیه کشور نواحی محدودیت و هاظرفیت ها،توانمندی از فارغ ،توسعه های برنامه

 و هاانقالب اکثر گفت بتوان شاید .دندکر تشدید را بخشی و فضایی شدنقطبی و هانابرابری هلکب ند،نشد منجر ایناحیه

 درحال ملی هایدولت .است داشته ایمنطقه تعادل نبود در ریشه اخیر، هایدهه در توسعه درحال کشورهای هایناآرامی

 دولتی اگر حتی .پردازندمی سیاسی ةتوسع تشویق به کمتر و هستند سیاسی ثباتیبی از جستندوری مراقب بیشتر ،حاضر

 هایناآرامی بروز از جلوگیری و خود حفظ نظر از الاقل ،نیست لئقا تمرکززدایی برای زیادی اهمیت گوناگون جهات از

 ،موضوع این به پرداختن .کندمی تجویز را تمرکززدایی حاضر درحال سیاسی شرایط .کند توجه پدیده این به باید ،سیاسی

 در متعادل ایتوسعه به دستیابی انقالب، از پس ویژهبه ،کشور اهداف ترینمهم از یکی که دارد اهمیت جهت این از

 و مدیریت کالن نظام در ریشه ،ایمنطقه و شهری نظام هایچالش و هامشکل از بسیاری .است بوده کشور سراسر

 انواع کارآمدی بر ،تهران در دولت گریتصدی ةجانبهمه نقش حد از بیش تقویت با که دارد بخشی و متمرکز ریزیبرنامه

 ،بنابراین ؛است گذاشته تأثیر نامطلوب، صورتبه روستایی و شهری حتی و ایمنطقه و ملی ةتوسع هایبرنامه و هاطرح

 ایمنطقه ةتوسع و بخشیتعادل هایسیاست اجرای و تدوین بلکه ؛باشد زداییتراکم هدف با تنها نباید توسعه هایبرنامه

 زداییتراکم چراکه ؛بطلبد مشارکت به توسعه فرایند در را کشور مناطق ةهم ،ملی ةاراد با و گیرد قرار جدی دستور در باید

 به خود و افتاد اتفاق تهران شهر به پیوسته و متصل تقریباً شهری مراکز ایجاد صورتبه ،جغرافیایی و فضایی فرافکنی و

 در را اساسی ةچار باید ،بنابراین شد؛ منجر ...و اسالمشهر بزرگ شهر کرج، شهرکالن چون جدیدی تمرکزهای ایجاد
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 ةتوسع مدیریت و محلی مدیریت نفعبه کشور مدیریتی و گیریتصمیم سطوح و اداری -سیاسی حاکمیت از تمرکز کاهش

 با و (اختیارات تفویض فقط نه و اختیارات واگذاری) تمرکززدایی اصلی هایشیوه هب تا یمکن دنبال (ایمنطقه) استانی

 توسعه ةزمین ،تمرکززدایی گسترش طریق از و بکاهیم کشور و تهران تمرکز از ،حکومت ساختار در اصالحات رویکرد

 .سازیم فراهم را کشور

 -عملی سطح ترینپایین به عملکردها واگذاری در تالش براساس ،وظایف تنظیم که دشومی پیشنهاد راستا این در

 یکپارچگی از ناشی المللیبین کارکردهای احراز مقابل، در .شود پرهیز مراتبیسلسله تمرکزگرایی از و گیرد صورت اقتصادی

 تأکید با و شایسته حکمروایی برقراری جهت در کشور شهرهایکالن مدیریت سازمان مجدد بازنگری و مجموعه مدیریت

 نظام ةپیشین .بود خواهد هگشاار ،شهریکالن منطقة در توسعه کنشگران دیگر و محلی هایاجتماع ةدربرگیرند مشارکت بر

 دموکراسی سطح حاکم، سیاسی نظام ةاراد گرایی،منطقه هایتحول مرکزی، حکومت از آن استقالل میزان و محلی حکومت

 و سرزمین آمایش مدیریت نظام ماهیت بر توجهی شایان تأثیر حکومت، مختلف سطوح ةادار در مردم مشارکت ةسابق و

 هایسیاست پیگیری مستلزم ایران، ایمنطقه و ملی سطوح در آمایش مدیریت نظام در تغییر ،بنابراین ؛دارد آن توفیق میزان

 ایران در گراییمنطقه سازوکارهای و مردم مشارکت سطح افزایش محلی، مدیریت نظام به هااختیار واگذاری و تمرکززدایی

 تواندمی بهتر ،گمارد کارهب امورشان در بیشتر مشارکت رایب را افراد ،سیاسی نظام اگر که است داده نشان تجربه .است

 در ضرورت یک عنوانبه ،حکمروایی به حکمرانی تحول ةاید دنکرمطرح ،دیگر عبارتبه .سازد برقرار را اجتماعی عدالت

 برقراری برای مناسب یمدل ،تمرکززدایی که گفت توانمی ،درواقع .است مطرح محلی حکومت به هااختیار واگذاری جریان

 طریق از مناطق، حکمروایی نظام و محلی حکمروایی نظام سرزمین، آمایش مدیریت نظام .است خوب حکمروایی

 سیستم اجزای از هریک ،صورت این درغیر .یابدمی معنا محلی دموکراسی بسط و مردم مشارکت مختلف سازوکارهای

 .ماند خواهند باقی مرکزی حکومت از ایشعبه حد در ایمنطقه و محلی مدیریت سرزمین، آمایش مدیریت
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