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 1َاضم داداش پًر 

 2سخىذان  هیوًض

 : چکیذٌ

ي قطوتْبي وَچه ٍ هتَؾٍ زض يه فًبي خغطافيبيي يبفتِ نٌؼتي توطوع پيًَسّبي ذَقِ
ّبي يبزگيطي ثِ تمَيت تَؾؼِ هٌُمِ اي ووه هي وٌٌس. ايي ًَع تَؾؼِ اؾت وِ ثب اضتمبء ظطفيت

ح هُبلؼبت هرتلف ًكبى هي زّس وِ اظ َطيك ّودَاضي فًبيي زض هٌبَك نٌؼتي ضخ هي زّس. ًتبي
قٌبذتي، اختوبػي، ًْبزي ٍ ؾبظهبًي، پيف ًيبظ  قجىِ اي قسى نٌؼتي زض زض چْبضچَة ّودَاضي

ّسف انلي همبلِ حبيط، اضظيبثي تبثيط اؾبؾي ايدبز خطيبى يبزگيطي هٌُمِ اي هحؿَة هي قَز. 
 لعٍيي ٍ اؾتبى هطوعي هي ثبقس.اي قسى نٌؼتي ثط اضتمبء يبزگيطي زض هٌُمِ نٌؼتي ؾبذتبض قجىِ

گيطي ثط ي اؾت، وِ زض آى ًوًَِميتُج-يليتحلضٍـ تحميك همبلِ ووي ٍ ضٍيىطز همبلِ تَنيفي، 
هحمك ؾبذتِ  ًِبهههبحجِ ٍ پطؾف كيّب اظ َطزازُآٍضي اي ٍ خوغاؾبؼ ضٍـ ؾيؿتوبتيه َجمِ

 اًدبم گطفتِ اؾت. 

 ّب اضتجبٌثٌگبُ بىيه ضٍاثٍٍ قست  يثٌسقجىِ يطّبيهتغ ًتبيح حبوي اظ آى اؾت وِ ثيي
 عيٍ ً يطيبزگيثط  صاضگطيثأت ينٌؼت يثٌسقجىِ يّبهَلفِي ثطضؾ ييٍخَز زاضز. ّوچٌ يهؼٌبزاض
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 يطيبزگيؾبذتبض قجىِ ٍ  بىيه يزّس اضتجبٌ هؼٌبزاضيًكبى ه يطيبزگيقجىِ ثط  يضاثُِ تَپَلَغ
ْت اؾترطاج تبثيط ّوعهبى هتغيطّبي هؿتمل چٌسگبًِ خ تحليل ضگطؾيًَيًتبيح  زاضز. خَزٍ

قجىِ ثٌسي ثط هتغيط ٍاثؿتِ يبزگيطي ًكبى هيسّس ثطاي ّبي هطوعيت ٍ قست قجىِ ٍ ًيع هَلفِ
هتغيطّبي  قجىِ ثٌسي ٍ قست اضتجبٌ هيبى ثٌگبُ ّب اضتجبٌ هؼٌبزاضي ٍخَز زاضز. ّوچٌيي همبيؿِ 

ى هطوعي ؾبذتبض قجىِ اي تطي ًؿجت ثِ يبفتِ ّب ًكبى هي زّس وِ نٌبيغ هبقيي ؾبظي اؾتب
نٌبيغ هبقيي ؾبظي هٌُمِ لعٍيي زض هحسٍزُ هَضز هُبلؼِ زاضًس. ًتبيح ثيبًگط آى اؾت وِ قست 
يبزگيطي زض نٌبيغ هبقيي ؾبظي اؾتبى هطوعي  ًؿجت ثِ اؾتبى لعٍيي ثيكتط هي ثبقس ٍ ايي اهط 

 ي ثبقس.هَيس هثجت ثَزى اضتجبٌ قجىِ اي قسى نٌؼتي ٍ يبزگيطي ه

 

يبزگيطي، هٌبَك نٌؼتي، ّبي نٌؼتي، ؾبذتبض قجىِ اي، ظطفيتّبي قِذَ: ياشگان کلیذی

 تَؾؼِ هٌُمِ اي، اؾتبى لعٍيي، اؾتبى هطوعي.

 

 مقذمٍ

ؾِ زِّ گصقتِ تغييطات لبثل تَخْي ضا ضٍيىطز ثِ تَؾؼِ هٌُمِ اي زض  ًظطيّبي ثٌيبى
تَخِ  ثوثبثِ ؾَُح هؼٌي زاض تَؾؼِ هَضز ، هٌبَكًَيي ىطزثِ ذَز زيسُ اؾت. زض ايي ضٍي

نٌؼتي ثؼٌَاى هَتَضّبي تَؾؼِ تلمي هي وَچه ٍ هتَؾٍ لطاض گطفتِ ٍ ثٌگبّْبي 
ّبي ظطفيت. ايي ضٍيىطز، ثط ثؿيح هٌبثغ زضًٍعا ٍ )1: 1391زازاـ پَض ٍ تمي زذت، (قًَس

ثوثبثِ  هٌبَك ٍ زض آى ثَزُ هتىي ػٌهط هْن تَؾؼِ هٌُمِ اي ثؼٌَاى يهاي هٌُمِ 
هي قًَس. زض زضٍى هحؿَة  ًَآٍضي ٍ وبًًَْبي انلي ثبظاض ًيطٍي وبض، وبضآفطيٌي، يبزگيطي

نٌؼتي ثؼٌَاى ٍاحسّبي تؼبهلي وَچه ٍ هتَؾٍ ايي هسلْبي تَؾؼِ هٌُمِ اي، ثٌگبّْبي 
يبزگيطي ٍ  وِ همَم لَيب هَضز تبويس لطاض گطفتِ اًسّن پيًَس نٌؼتي ّبي ٍ ثركي اظ قجىِ

يبزگيطي يه هَيَع ّبي زض زضٍى ايي زيسگبّْب، قىل گيطي ظطفيتّؿتٌس.  ًَآٍضي
ثٌگبّْب ٍ ؾبيط ثبظيگطاى زض هحيٍ هٌُمِ اي -خبي آى ثِ ضٍاثٍ ثييِ ثٌگبّي ًيؿت ثلىِ ث

هثبثِ هَيَع زضٍى هٌُمِ اي ِ زض ضٍيىطز زضًٍعا ث يبزگيطيهطثٌَ هي قَز. اظ ايٌطٍ، ٍلتي 
زگيطي ٍ ضٍاثٍ قجىِ هٌُمِ اي زض پَيبيي زضاظهست ٍ پبيساضي يبّبي تلمي هي قَز، فطايٌس



 

 

 

 

  67 يزض هٌبَك نٌؼت يطيبزگي يّب تيثط اضتمبء ظطف ينٌؼت يؾبذتبض قجىِ ا طيتبث يبثياضظ

 

؛ 176: 1390س )زازاـ پَض ٍ تمي زذت ًَآٍضي زض هٌُمِ ًمف ثطخؿتِ اي ضا ثبظي هي وٌ
54Cooke et al, 2003: 11; Eraydin, A. Armatli-Koroglu, B., (2005:). 

تَؾؼِ هٌُمِ  زض ًتيدًَِآٍضي ٍ  ،يبزگيطيّبي ثٌسي، فطايٌس قجىِاهب چگًَِ چٌيي  
اظ زٍ  طّن پيًَس نٌؼتي هتبثّبي هؼتمس اؾت وِ قجىِضٍيىطز، ايي . اي ضا تحطيه هي وٌس

نٌؼتي يه يب  قجىِ ّن پيًَسنٌبيغ ترههي هطتجٍ ثِ ّن ٍ فًبيي ػبهل ّودَاضي 
ًتبيح هُبلؼبت هرتلف ازػب هي وٌٌس وِ ضٍاثٍ هيبى هتؼسزي اظ يه نٌؼت اؾت. ّبي قبذِ
ّبيي ثطاي ثْجَز تَاًبيي يبزگيطي ٍ اي زضٍى ذَقِ ًِ تٌْب هعيتّْب ٍ ضٍاثٍ قجىِثٌگب

ثٌسي ثٌگبّْب ٍ تَاى گفت يبزگيطي ٍ ًَآٍضي، ًتيدِ قجىًَِآٍضي ايدبز هي وٌس ثلىِ هي
 :Ardent&Sternberg, 2000ّبي نٌؼتي اؾت )هتؼسز زض زضٍى ذَقِّبي هَؾؿِ

ي زّس وِ قجىِ اي قسى نٌؼتي زض زض چبضچَة (. ًتبيح ايي هُبلؼبت ًكبى ه468
اؾبؾي ايدبز خطيبى ّبي قٌبذتي، اختوبػي، ًْبزي ٍ ؾبظهبًي، پيف ًيبظ ّودَاضي

يبزگيطي هٌُمِ اي هحؿَة هي قًَس. ؾجبؾتيي ٍ ٍاضگب ثط ايي ثبٍضًس وِ ايي ًَع 
 Sebestyén, T. & Varga ,ّودَاضي فطنت ضا ثطاي تؼبهل پي زض پي فطاّن هي وٌس

 A.2013:4)( ًيع تبويس زاضًس وِ ّودَاضي فًبيي زض وٌبض 2013. هبضٍوَ ٍ زيگطاى )
ّودَاضي ؾبظهبًي ٍ ًْبزي، قجىِ اي قسى نٌؼتي ضا تمَيت وطزُ ٍ هحطن يبزگيطي 

 )Gust-گبؾت ثبضزٍى. )Marrocu et al, 2013: 11,(زضٍى هٌُمِ اي هحؿَة هي قًَس

: 11)Bardon, N.I., 2012يوي  فًبي خغطافيبيي ط قجىِ اي قسى نٌؼت زضثب تبويس ث
هَخَز زضثبضُ هطي خغطافيب، اّويت ّودَاضي فًبيي ثب اًساظُ ثٌگبُ ّب ّبي اقبضُ ثِ زيسگبُ

ضا هَضز ثحث لطاض زازُ ٍ هؼتمس اؾت وِ قجىِ اي قسى نٌؼت زض يه فًبي ّودَاض ثطاي 
ثعضي ّبي مبيؿِ ثب ثٌگبُوَچه ٍ هتَؾٍ اًساظُ، ٍاخس اّويت ثيكتطي زض هّبي ثٌگبُ

وَچه ٍ هتَؾٍ اهىبى ّن ّبي هميبؼ اؾت؛ ثطاي ايٌىِ ّودَاضي فًبيي ثطاي ثٌگبُ
اظ آًدب وِ ضقس ٍ  پيًَسي ثيكتطي ثب زيگط ثٌگبُ ٍ ًْبزّبي پػٍّكي ضا فطاّن هي ؾبظز.

ّبي نٌؼتي ثؿتگي زاضز؛ ّبي نٌؼتي ثِ فطآيٌس ٍ ظطفيت يبزگيطي ثٌگبُػولىطز ذَقِ
وَچه ٍ هتَؾٍ، ّبي ثٌسي هيبى ثٌگبُّف حبيط ؾؼي زاضز اظ َطيك تحليل قجىِپػٍ

ؾبظي زض هٌبَك نٌؼتي لعٍيي ٍ اضان ٍ اضظيبثي چگًَگي اًَاع يبزگيطي ٍ نٌبيغ هبقيي
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ّبي اي، تأثيط آى ثط فطايٌس يبزگيطي ضا ثطضؾي وطزُ ٍ هَلفِهيعاى آًْب زض ؾبذتبض قجىِ
يبزگيطي زض هٌبَك نٌؼتي ضا اؾترطاج ًوبيس. ثطاي زؾتيبثي ثِ تأثيطگصاض ؾبذتبض قجىِ ثط 

. ثطضؾي ضاثُِ  ثيي ؾبذتبض قجىِ ٍ يبزگيطي زض 1انلي همبلِ قبهل ّبي ايي ّسف، فطو
 . ثطضؾي ضاثُِ ثيي تَاى )قست قجىِ( قجىِ ٍ يبزگيطي زض هٌبَك2هٌبَك نٌؼتي؛ 

 ض هٌبَك نٌؼتي ذَاّس ثَز. ثطضؾي ضاثُِ ثيي هطوعيت قجىِ ٍ يبزگيطي ز-3نٌؼتي؛  

 مباوی وظری

آًچِ اظ ًمف ذَقِ ثٌسي نٌؼتي زض اضتمبء يبزگيطي اًتظبض هي ضٍز، فْن ّن پيًَسي 
تبهيي ٍ ًيع قجىِ اي قسى نٌؼت زض ّبي هٌبثغ، هجبزلِ اَالػبت، قىل گيطي ظًديطُ

هكرهي  ّبيخغطافيبي يه هٌُمِ هؼيي ّؿت. ثطاي ايي وبض هتَى ًظطي هطثََِ اظ ٍاغُ
ضلبثتي زض يه ّبي نٌؼتي، هعيتّبي نٌؼتي، قجىِّبي ًظيط ًَاحي نٌؼتي، ذَقِ

فًبي خغطافيبيي هؼيي ثِ خبي پطاوٌسگي آًْب زض يه فًب ًبم هي ثطًس وِ هحهَل قجىِ 
(. ٍلتي اظ ذَقِ ثٌسي نٌؼتي زض 1390؛ زازاـ پَض، 1388ثٌسي ثيي آًْبؾت )زازاـ پَض، 

يس، همهَز قىل گيطي ضٍاثٍ ثيي ثٌگبّي ٍ ًْبزّبي پكتيجبًي فًب نحجت ثِ هيبى هي آ
(. ايي هحيٍ ٍ تدوغ ثٌگبّْب زض يه Porter, 2000وٌٌسُ زض يه هحيٍ هحلي ّؿت )

التهبزي ّبي هعيتهىبى خغطافيبيي هكرم ٍ قىل گيطي قجىِ ثٌسي نٌؼت ثِ ايدبز 
سوٌٌسگبى ٍ تبهيي وبالّب (، پيًَسّبي پؿيي ٍ پيكيي ثيي تَليOakey et al., 2001) هحلي

ّبي ( ٍخَز نطفِ خَييMyrdal, 1957( ػليت تطاووي )Krugman, 1991ٍ ذسهبت )،
ثِ ّن هطتجٍ ّبي ًبقي اظ تدوغ فؼبليتّبي ٍ نطفِ 1(Marshall, 1890ّن هىبًي )

( ٍ زض ًتيدِ اًتمبل زاًف ٍ فٌبٍضي ٍ ثِ تجغ آى اضتمبء يبزگيطي Maskell, 2001) التهبزي
(Maskell and Lorenzen, 2004; Cruz and Teixeira, 2010پَيبيي ٍ ) هٌُمِ ّبي

 ّب ثٌگبُگطٍّي اظ اي هٌدط هي قَز. ثب تَخِ ثِ ايي، هي تَاى يه قجىِ ثٌسي نٌؼتي ضا 
وَچه ٍ هتَؾٍ هي ثبقٌس( زض يه نٌؼت هؼيي زاًؿت وِ ثِ لحبِ ّبي )وِ ػوستبً ثٌگبُ

ٍ زاضاي پيًَسّبي فًبيي، التهبزي، اختوبػي، ًْبزي ٍ...   خغطافيبيي زض هىبًي توطوع زاقتِ
ّبي ي ثٌگبُنٌؼتي، توطوع پيًَسيبفتِّبي . ثِ ػجبضت زيگط، ايي قجىِثب يىسيگط ثبقٌس

                                                           
1  Locational economies 
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ي تبضيري هكتطن، زض يه فًبي خغطافيبيي اؾت وِ التهبزي وَچه ٍ هتَؾٍ ثب پيكيٌِ
يبثي ثِ هعايبيي گًَبگَى، ٌِ اظ هٌبثغ ٍ زؾتّبي يبزگيطي، ثطاي اؾتفبزُ ثْيثب اضتمبء ظطفيت

اظ اٍليي  آلفطز هبضقبل(. 94: 1392پَض ٍ ّوىبضاى، پطزاظًس )زازاـثِ ّوىبضي ٍ ضلبثت هي
ثب قىل گيطي قجىِ هؼتمس اؾت وِ  نبحجٌظطاى زض ايي ػطنِ ثِ قوبض هي ضٍز. ٍي

 ييتأه ،يوبض هحل يطٍيثبظاض ًخَيي قبهل، ؾِ ًَع نطفِ  نٌؼتي زض يه فًبي ّودَاض،
 "آؾبى زاًف عيتط ٍ ؾطضيييپب ّبيٌِيٍ ّع كتطيث نٌؼت ثب تٌَع هيّبي آؾبى تط ًْبزُ

 يترهه غيػبهل ّودَاضي نٌب زٍفىطي ذَز ضا ثط  ِيضٍ، پب ييٍ اظ ا طزيگ يقىل ه
-گصاضز )زازاـينٌؼت ثٌب ه هيّبي هتؼسزي اظ قبذِ يثٌسي نٌؼتقجىِ هطتجٍ ثِ ّن ٍ 

هَضز الجبل چٌساًي لطاض  1970(. ايي ايسُ هُطح قسُ تب زِّ 3: 1392ح خاللي، پَض، فت
ًگطفت. اهب ثب هُبلؼبت اًدبم قسُ زض اٍاذط ايي زِّ، ؾطآغبظ ظَْض ضٍيىطز ًَيٌي زض زًيبي 

1ترههي قسى هٌؼُف"اي قس وِ اظ آى ثب ًبم تَؾؼِ هٌُمِ
وٌٌس. ايي ايسُ وِ يبز هي "

ّبي انلي زض ثرف خطيبىبل ثِ تدوغ فًبيي نٌبيغ ثَز، الْبمثطذبؾتِ اظ ضٍيىطز هبضق
زٍثبضُ ؾط ثطآٍضز ٍ ػٌبنط خسيسي ثِ  1980اي قسى نٌؼتي قس، وِ اظ زِّ ظهيٌِ ذَقِ

(. ذبؾتگبُ انلي ايي ًظطيِ احيبء قسُ، 275-274: 1390ًظطيِ هبضقبل افعٍز )زازاـ پَض،
-يبز هي "ايتبليبي ؾَم"يب ًظطيِ  "اظ ايتبليب ًبحيِ نٌؼتي ثطآهسُ"وِ اظ آى ثب ػٌَاى ًظطيِ 

زاز وِ ٍخَز ضٍاثٍ ضؾوي ٍ غيط ضؾوي قَز، ايتبليب ثَز. تدطثِ ايي هٌُمِ ًكبى هي
وٌٌسُ اي زض اختوبػي، التهبزي، ًْبزي زض ّودَاضي خغطفيبيي ثِ ػٌَاى ػبهل تؼييي

 (. 55: 1388َض، پاي هؤثط ثَزُ اؾت )زازاـيبزگيطي هحؿَة قسُ ٍ زض تَؾؼِ هٌُمِ

نـٌؼتي ثـب   ّـبي  هٌدط ثِ تحَل پبضازايوي اظ لُـت  1980ثلَؽ ايي ايي ضٍيىطز زض زِّ 
ثعضي ثِ قجىِ ّبي)ذَقِ ّبي( نٌؼتي وَچه ٍ هتَؾٍ قس تب تَؾـؼِ  ّبي تؿلٍ قطوت

هٌُمِ اي ٍاضز هطحلِ ًَيٌي قَز؛ ٍ زض آى هٌجغ وليسي تَؾؼِ هٌُمِ اي يبزگيطي اؾت وـِ  
ًَسي ًْبزي، فطٌّگي ٍ اختوبػي ثٌگبّْـب ٍ ًْبزّـبي پكـتيجبًي وٌٌـسُ آى     اظ َطيك ّن پي

. زض وـل توطوـع ايـي     Dadashpoor, 2007; Dadashpoor, 2010)نـَضت هـي گيـطز)   
يـبزگيطي  "ضٍيىطز ثط ذَقِ ؾبظي ٍ ّودَاضي فًبيي ثَزُ ٍ ذلك زاًف يوٌي اظ َطيـك  

                                                           
1 Spatial organization of product 
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زض وتبثي تحـت   1990زض  1هبيىل پَضتطيبثس. زض ازاهِ ّويي ضًٍس ثَز وِ  ثْجَز هي "زض فًب
ّبي نٌؼتي ضا هُطح ؾبذت وِ زض آى ًحـَُ  ًظطيِ ذَقِ "هعيت ضلبثتي وكَضّب "ػٌَاى 

ّبي التهبزي زض ََل ٍػطو يىسيگط ٍ ضٍاثٍ ػوَزي ٍ افمي ثيي آًْب زض لطاض گطفتي ثٌگبُ
ٌس تَليس ثـِ نـَضت   وٌبض ًحَُ تؼبهل ثب ًْبزّبي هحلي ٍ هلي ٍ توبهي ػَاهل زضگيط زض فطاي

 . Schmitz, 1992)گيطز)يه ول ثِ ًبم ذَقِ هَضز ثطضؾي لطاض هي

ّبي هـَفمي چـَى   ؾبظي ًظطي ثطاي ايي ًوًَِايي پبضازاين خسيس وِ ثِ زًجبل چبضچَة
ًـبم گطفتـِ اؾـت. ووجَزّـب ٍ      2گطاييثبقس، ًَ هٌُمِهي "زضُ ؾيليىَى"ٍ  "ايتبليبي ؾَم"

ِ كيي تَؾؼِ، وِ انُالحبً ثِ آىّبي پيثؼًبً قىؿت ًظطيِ گفتـِ   3گطايـي ؾـٌتي  ّب هٌُمـ
ّـبي خسيـس زض   پطزاظاى ضا ثِ ؾـوت يـبفتي قـيَُ   اي، ًظطيِقس، زض ضفغ هكىالت هٌُمِهي

-گطايي زض ؾبلگطايي ؾَق زاز ٍ ايي ذَز يىي اظ هْوتطيي زاليل گطايف ثِ ًَهٌُمِهٌُمِ

ّبي َز چٌس هطحلِ ضا ثطاي ضؾيسى ثِ ذَقِگطايي زض ََل حيبت ذّبي اذيط اؾت. ًَهٌُمِ
-هحيٍ، فًبّبي نٌؼتي خسيس، ًَاحي نٌؼتيّبي نٌؼتي َي وطزُ اؾت وِ قبهل ًظطيِ

اؾت. ايـي   ًَآٍضي هٌُمِ اي ٍ هٌبَك يبزگيطيّبي ّبي نٌؼتي، ؾيؿتنذَقِ ّبي ًَآٍض،
ـ  وٌٌسُّب ًمىًظطيِ ل هطحلـ  لجـل   ي يىسيگط ًيؿتٌس ثلىِ نطفبً ّط ًظطيِ زض خْـت تىوي

 (. Asheim,2005:1-7ذَز قىل گطفتِ اؾت )

ّــبي آًْــب ضا ّــبي نــٌؼتي، ضفتــبض ٍ ثطآيٌــسثٌگبّْــب زض قــجىِ ثــِ َــَضولي هَلؼيــت
ِ Ter Wall et al, 2008: 1زّـس ) تحـت تـأثيط لـطاض هـي     ّـبي نـٌؼتي اثـعاضي    (. قـجى

اذلـي ثـِ   آٍضًـس وـِ نـطفب اظ َطيـك ز    هْن ثطاي وؿت زؾتطؾي ثِ زاًـف ضا فـطاّن هـي   
(. اظ ايـي ضٍ، ضٍاثـٍ ثـيي ثٌگـبّي     Mei & Xiao, 2009: 3ثٌگبّْـب ثسؾـت ًوـي آيـس )    

گـصاضي هٌـبثغ ضا هوىـي ؾـبظز ٍ اظ ايـي َطيـك ثـِ        تَاًـس هعيـت ثـِ اقـتطان    ًِ تٌْب هـي 
ّب اهىـبى زّـس تـب زاًـف، هْـبضت ٍ اَالػـبت ذـَز ضا تطويـت وٌٌـس، ثلىـِ ايـي            قطوت

ؾـي ثـِ ؾـطضيعّبي زاًـف ٍ يـبزگيطي ضا اظ َطيـك       تَاًـس زؾتط ضٍاثٍ ٍ ّـن پيًَـسي هـي   

                                                           
1 Porter  
2 New Regionalism 
3 Old Regionalism 
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  ُ ــب ــِ ثٌگ ــبُ نــٌؼتي ث ــه ثٌگ ــبتي اظ ي ــبي اَالػ ــبي هدطاّ ــس  ّ ــسا وٌ ــبل پي ــط اًتم زيگ
(Hudson, 1999: 61; Cumbers et al, 2003: 1693 .) 

      ِ هتؼـسزي  ّـبي  زضچبضچَة يه تحليل قجىِ اي هـي تـَاى ثـِ قـبذم ّـب ٍ ؾـٌد
ض قـجىِ ثٌـسي نـٌؼتي اقـبضُ وـطز. قــبذم      ثـطاي ثطضؾـي ٍ تحليـل فطايٌـس يـبزگيطي ز     

ّبيي ًظيط تطاون قـجىِ، هطوعيـت قـجىِ، قـست قـجىِ ٍ پيىـطُ ثٌـسي قـجىِ ٍ... هـي          
تَاًس ثـِ فْـن خغطافيـبي يـبزگيطي زض ؾـُح هٌُمـِ اي ووـه  وٌـس. ثـب فـطو وـطزى            
ػَاهل ثـِ ػٌـَاى گـطُ ّـب ٍ ضٍاثـٍ هيـبى ػَاهـل ثـِ ػٌـَاى اتهـبل هـي تـَاى تؼبهـل              

ِ         ػَاهل ّوىبض ضا -ثِ نَضت يه قـجىِ ثيـبى وـطز. تحميـك ثـط ضٍي ضاثُـِ هيـبى قـجى

هٌحهط ثِ فطز ػَاهل ]قـجىِ هطثـٌَ ثـِ ّـط ػبهـلم ٍ ػولىـطز آى ػَاهـل پسيـسُ         ّبي 
ــِ قــوبض هــي ضٍز  ــس ث ــي . (5ٍ6, ل. Sebestyén&Varga, 2012)اي ًؿــجتب خسي زض اي

ــطيي هتغيطّــب ٍ قــبذمچْــبضچَة، هْــن ــط قــجىِّــبي ت ٌؼتي ٍ ثٌــسي نــتأثيطگــصاض ث
 ( هي تَاًس ثِ قطح ظيط هَضز تَخِ لطاض ثگيطز:1يبزگيطي هٌُمِ اي )قىل قوبضُ 

: هٌظَض اظ تطاون تؼساز ضٍاثُي اؾت وِ زض يه ثٌگبُ نٌؼتي زض ذَقِ ضبکٍ 1تراکم
ًگطاًِ ثِ هَيَع ًگبُ وٌين، هتَى ًظطي حبوي اظ آى اؾت وِ  چِ ولثطلطاض هي قَز. چٌبى

اي ثب تؼساز ثبالي ضٍاثٍ هحلي زض ٍ زض ثرف تَليس وبضذبًِثٌگبّْبي وَچه ٍ هتَؾ
-تطػول هيّبي وَچه ٍ هتَؾٍ ثب پيًَسّبي ووتط هَفكًَآٍضي ًؿجت ثِ قطوت

زاض  (. قبذم تطاون قجىِ زض يه گطاف ؾبزُ خْتGemunden et al, 1996: 455وٌٌس)
هوىي زض ايي قجىِ  ّبيّبي هَخَز ثِ ثيكتطيي تؼساز ووبىثِ ٍؾيلِ ًؿجت تؼساز ووبى

 اي ثب حساوثط تطاون اؾت. قَز. يه قجىِ وبهل قجىِ ثيبى هي

اي وِ يه ثٌگبُ )يه ثبظيگط هٌفطز( ثب آى ثِ ؾبيط ثٌگبُ ّب : ثِ زضخِضبکٍ 2مرکسیت
هطوعيت  .(Fumado, 2009: 30گَيٌس))ثبظيگطاى( زض قجىِ ٍنل قسُ اؾت ضا هطوعيت هي

قَز. هطوعيت ّب اؾتفبزُ هيي يه ثٌگبُ زض زضٍى قجىِّبي هَلؼيتثِ هٌظَض وؿت ٍيػگي
يه ثٌگبُ ٍؾؼتي ضا وِ يه ثٌگبُ ثِ زاًف زؾتطؾي زاضز ّوچٌيي الگَي تؼبهل ثيي ثٌگبُ 

                                                           
1 Network Density 
2 Centrality 
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 Watson, 2006: 856, Gao&Wang, 2007: 4, Robertson etزّس )ّب ضا ًكبى هي

al, 2004:142 .) 

آيس قست ضاثُِ زٍ هيبى هي: ٌّگبهي وِ نحجت اظ قست قجىِ ثِ 1ضذت ضبکٍ
ّب ثب يىسيگط ثِ ّوىبضي، ضلبثت قَز، ايي وِ ثب چِ ثؿبهس ٍ ػومي قطوتثبظيگط هُطح هي

تَاًس ثط قست تأثيطگصاض ثبقس، ثِ پطزاظًس. ػَاهل چٌسي هيٍ تجبزل اَالػبت ٍ زاًف هي
ّبي اػتوبز ضا ًبم تَاى اػتوبز ًبقي اظ تساٍم ضٍاثٍ، ثبظاض وبض هكتطن ٍ حلمِػٌَاى هثبل هي

 (. Eraydin& Armatali,2005:254ثطز )

آيس وِ : ثب لطاض زازى ؾِ ثرف لجل زض وٌبض ّن، ايي ؾَال پيف هيضبکٍ 2پیکربىذی
ّب ثطاي افعايف يبزگيطي وسام اؾت؟ آيب ثب تَخِ ثِ هُبلت شوط قسُ، ؾبذتبض ثْيٌِ زض ذَقِ
ز زاضز؟ زض ايي ذهَل ًظطات هرتلفي تؼبزلي هيبى قست ٍ تطاون ثطاي قجىِ ثْيٌِ ٍخَ

 (. Coleman;1998: 100, Granovetter, 1985: 504هُطح قسُ اؾت)

ّبي تَاًس زض زٍضُّبي يه قجىِ نٌؼتي، هؼوَالً هيوٌس وِ ضيكِپَضتط اقبضُ هي
تبضيري زًجبل قَز. قجىِ نٌؼتي يه زٍضُ ػوط تَليس، تىبهل ٍ ايوحالل زاضز. ثٌبثطايي 

ي ًتيدِ گطفت وِ ؾبذتبض قجىِ ضٍي يبزگيطي تأثيط زٍگبًِ زاضز. اگطچِ تَاى چٌيهي
يبثس، هيعاى ظيبز ايي زٍ هتغيط زض يبزگيطي ثب افعايف قست قجىِ ٍ تطاون قجىِ افعايف هي

(. زض وٌبض پيىطثٌسي قجىِ، Gao& Wang, 2009: 3وٌس )فبظ ثلَؽ ًمف هٌفي ثبظي هي
طي قجىِ تأثيطگصاضًس ٍ زض ًظط گطفتي ايي ػَاهل ثِ ػَاهل زيگطي ًيع ّؿتٌس وِ ثط يبزگي

گيطز ًجبيس هغفَل ٍالغ گطزز. ؾِ ػبهلي وِ ثيف اظ ثميِ ٍيػُ ظهبًي وِ همبيؿِ نَضت هي
(. Cumbers et al, 2003:1693تأثيطگصاضًس ػجبضتٌس اظ: ؾي ٍ اًساظُ قطوت ٍ ًَع نٌؼت )

اي قسى، وَچه ٍ هتَؾٍ زض قجىِ ًَيؿٌسگبى هرتلف ثط ايي ثبٍضًس وِ ثٌگبّْبي نٌؼتي
اًس. زض ٍالغ زض ّبي ثعضيتط اظ قطوتتؼبهل ٍ هٌفؼت ثطزى اظ  زض ّن تٌيسگي ثؿيبض هَفك

اي قسى تأثيط ثيكتطي ثط يبزگيطي ثٌگبّْبي وَچه ٍ ّبي ثعضي، قجىِهمبيؿِ ثب قطوت
ع (. زض ذهَل ؾي ثٌگبّْب ٍ قجىِ ًيVan zee & Enge, 2004: 7هتَؾٍ زاضز )

                                                           
1 Network intensity 
2 Topology 
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خَاى تط، حيبتي تط اظ ثٌگبّْبي ّبي اي قسى ثطاي ثٌگبُزاضز وِ قجىِ( ثيبى هي1995)1ثبزض
هرتلف زض ََل ظهبى وِ ثٌگبُ ّب تدطثِ ٍ ّبي خب افتبزُ اؾت. زض ٍالغ اّويت ًؿجي قجىِ

خَاى اظ ّبي ضؾس وِ ثٌگبُوٌس. ثٌبثطايي، هٌُمي ثِ ًظط هيوٌٌس، تغييط هيزاًف وؿت هي
تط. زض ذهَل لسيويّبي اي قسى ٍ تأثيط آى ثط يبزگيطي ؾَز ثيكتطي ثجطًس تب ثٌگبُقجىِ

تط ثبقس، زاضًس وِ ّطچِ نٌؼت ؾٌتيًَع نٌؼت ًيع آضايسيي ٍ آضهبتلي وَضاٍغلَ اظْبض هي
(. زض ٍالغ ثٌگبُ Eraydin & Armatli, 2005, 261تط اؾت )هيعاى يبزگيطي زض آى پبييي

اًس، اظ اػًبيي وِ تٌْب ثِ اػًبي قجىِ اػًبي ذبضج اظ قجىِ زض توبؼ ّبيي اظ قجىِ وِ ثب
ّب ٍ اًس، ظطفيت يبزگيطي ثيكتطي زاضًس. ػالٍُ ثط ايي، تٌَع زض ًَع هكبضوتهتهل

ّب ًيع هْن اؾت. تؼبهل ثب هكتطي ثطاي هَفميت الظم اؾت اهب وبفي ًيؿت. ّوىبضي
ّبي ٍ هؤؾؿبت تحميمبتي هَضز ًيبظًس تب ايسُّب تطي هبًٌس زاًكگبُقطوبي ثيكتط ٍ هٌتَع

خسيس ضا ثِ پيف ثجطًس يب تؿْيالت تَليسي خسيسي اضايِ زٌّس يب ثْجَزّبي فٌبٍضي اضائِ 
تَاى (. ثب هطٍض هتَى ًظطي هَخَز زض ايي ظهيٌِ، هيGemunden et al, 1996:454زٌّس )

 -لجسي، التهبزي، فطٌّگيثيبى ًوَز وِ قجىِ اي قسى اظ َطيك تؼبهل چْبض ّودَاضي وب
: 1392پَض، زّس )زازاـاختوبػي ٍ ًْبزي، يبزگيطي قجىِ نٌؼتي زض يه ذَقِ ضا اضتمبء هي

96.) 
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 َادادٌ َا ي ريش

ثبقس. اثتسا ثِ قيَُ تُجيمي هي -ضٍـ تحميك ووي ثَزُ ٍ ضٍيىطز آى تَنيفي، تحليلي
هتَى ًظطي ٍ تدطثي هطتجٍ پطزاذتِ قسُ اؾت. ؾپؽ ًوًَِ آهبضي قبهل  اؾٌبزي ثِ هطٍض

ؾبظي زض زٍ اؾتبى لعٍيي ٍ هطوعي ثسؾت آهسُ توبهي ثٌگبّْبي هطتجٍ ثب نٌبيغ هبقيي
گيطي ثط اؾبؼ ضٍـ ؾيؿتوبتيه َجمِ اي قسُ اؾت. خْت تؼييي ًوًَِ اؾت. قيَُ ًوًَِ

ّب هالن لطاض گطفت ٍ يي گبم ًَع فؼبليت ثٌگبُقَز. زض اٍلتحميك اظ ؾِ فيلتط اؾتفبزُ هي
ّب ثِ ّبئي وِ تَليسات هكبثِ زاضًس زض يه َجمِ لطاض گطفتٌس. زض گبم ثؼسي اًساظُ ثٌگبُثٌگبُ

-قبذم ثٌسي هَضز تَخِ لطاض گطفت. زضؾَهيي گبم، ًؿجت ثِ قٌبؾبئيػٌَاى ػبهل َجمِ

ّب ثب تَخِ ثِ فطاٍاًي س. ؾپؽ ًوًَِّبي هَضز هُبلؼِ پطزاذتِ قّبي تؼييي هحسٍزُ ذَقِ
ّبي هٌتؿت ثِ گطزيس. الظم ثِ تَييح اؾت ذَقِّبي هرتلف تؼييي ّب زض اًساظُثٌگبُ

-هي  هطوع آهبض ايطاىّبي ؾبظي زض پػٍّف حبيط ثط اؾبؼ وسّبي چْبض ضلوي زازُهبقيي

ًكسُ زض خبي ثٌسي مِآالت ٍ تدْيعات َج تَليس هبقييزٌّسُ ثبقس. ايي وسّب ثِ تطتيت ًكبى
ثٌسي ًكسُ زض خبي  ّبي ثطلي َجمِ آالت هَلس ٍ اًتمبل ثطق ٍ زؾتگبُ تَليس هبقيي، زيگط
 ثبقس. هي ًملٍتَليس ؾبيط ٍؾبيل حول، تطيلطي هَتَضي ٍ تطيلط ٍ ًين تَليس ٍؾبيل ًمليِ، زيگط

ًفط وبضوي(  100تب  10اًساظُ ثٌگبُ ّب قبهل توبهي ٍاحسّبي نٌؼتي وَچه ٍ هتَؾٍ)
ّبي وَچه ٍ هتَؾٍ هطتجٍ ثب نٌبيغ ثبقس. ًوًَِ ّب اظ هيبى ثٌگبُهَخَز زض هٌُمِ هي

ّبي لعٍيي ٍ هطوعي( وِ اظ ّودَاضي فًبئي ؾبظي زض زٍ هحسٍزُ اي )زض اؾتبىهبقيي
ثطاي تؼييي حدن ًوًَِ اظ فطهَل وَوطاى اؾتفبزُ ثيكتطي ثطذَضزاض ثَزًس، اًتربة قسًس. 

 40ّبي لعٍيي ٍ هطوعي ثِ تطتيت ّبي هَضز هُبلؼِ زض اؾتبىي اؾبؼ تؼساز ًوًَِقس. ثط اي
 ًفط اظ هسيطاى ٍاحسّبي نٌؼتي هصوَض اًتربة قسُ ٍ هَضز پطؾف لطاض گطفتٌس.   46ٍ 

ثطاي ؾٌدف هتغيطّبي تحميك اظ زٍ پطؾكٌبهِ هحمك ؾبذتِ اؾتفبزُ قس. پطؾكٌبهِ 
وبهالً هَافك( اؾت وِ  5وبهالً هربلف تب  -1ت )ؾَال ثب َيف ليىط 10يبزگيطي، قبهل 

هرتلف هَضز اضظيبثي لطاض ّبي ثطاي ؾٌدف هيعاى يبزگيطي اظ َطيك هتغيطّب ٍ قبذم
گطفتِ اؾت. ضٍايي ظبّطي آى اظ ًظط وبضقٌبؾبى ٍ ضٍايي هحتَايي آًْب اظ ضٍـ ثبضتلت ٍ 
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KMO  تفبزُ اظ ًطم افعاض ٍ پبيبيي پطؾكٌبهِ ثب اؾتفبزُ اظ آلفبي وطًٍجبخ ثب اؾSPSS 
 ثسؾت آهسُ اؾت. 0.751ثب پبيبيي  0.694هحبؾجِ قس. ًتيدِ ضٍايي 

ّبي هطتجٍ ثب اي ثب َيف ليىطت ثب گَيِثٌسي، اظ پطؾكٌبهِثطاي ؾٌدف هتغيط قجىِ
ّبي نٌؼتي، ؾبذتبض قجىِ )التهبزي، اختوبػي، فًبيي، ًْبزي ٍ ثٌسي ذَقِقجىِ

قجىِ )تَاى( ؾٌديسُ قسُ اؾت. ضٍايي ظبّطي آى اظ ًظط ؾبذتبضي( ، هطوعيت ٍ قست 
ثطاثط ثب  پبيبيي پطؾكٌبهِ ثب  KMOوبضقٌبؾبى ٍ ضٍايي هحتَايي آًْب اظ ضٍـ ثبضتلت ٍ 

هحبؾجِ قسُ اؾت. ًتيدِ ضٍايي  SPSSاؾتفبزُ اظ آلفبي وطًٍجبخ ثب اؾتفبزُ اظ ًطم افعاض 
ّب ضا زض هَلؼيت اؾتمطاض ثٌگبُ 2قىل قوبضُ ثسؾت آهسُ اؾت.  0.81ثب پبيبيي  0.601

  زّس.گيطي ًكبى هيهحسٍزُ ًوًَِ

تحلیل ي  َای کًچک ي متًسط ماضیه سازی در محذيد مًرد مطالعٍ: تًزیع فضایی بىگا2ٌضکل ضمارٌ 

 بحث یافتٍ َا:

ثٌسي ٍ ؾبذتبض قجىِ ثيي ثبقس. اٍل تحليل قجىِايي تحميك قبهل ؾِ ثرف ػوسُ هي
ي. زٍم؛ قٌبؾبئي، ؾٌدف هيعاى ٍ چگًَگي يبزگيطي ٍ زض آذط تأثيط هتمبثل ايي زٍ ثط ثٌگبّ
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قَز. هطاحل ؾٌدف تبثيط ؾبذتبض قجىِ ثط يبزگيطي زض ايي هسل ثِ يىسيگط ؾٌديسُ هي
 قطح ظيط اؾت: 

گيطز. ٍ اظ َطيك ايي ّب هَضز تحليل لطاض هيزض اثتسا فطاٍاًي ًتبيح حبنل اظ پطؾكٌبهِ
ّبي هَضز ؾٌدف ٍ ّوچٌيي چگًَگي تغييط طايف ّب ًؿجت ثِ ّطيه اظ گَيِثطضؾي گ

گطزز. اهب هؼٌبزاضي ضٍاثٍ ّبي ؾبذتبض قجىِ ٍ يبزگيطي ًؿجت ثِ يىسيگط اؾترطاج هيگَيِ
 گطزز. ّبي ؾبذتبض قجىِ هكرم ًويٍ چگًَگي تجييي يبزگيطي تَؾٍ هَلفِ

ٍ يبزگيطي ٍ ّوچٌيي ثطضؾي قست ٍ ثطاي تحليل هؼٌبزاضي ضٍاثٍ هيبى ؾبذتبض قجىِ 
ّبي ؾبذتبض ثبقس. ثطاي ايي هٌظَض، اثتسا هَلفِّبي آهبضي هيخْت ايي اضتجبٌ ًيبظ ثِ تحليل

ّبي هَضز پطؾف ٍ گطزز. ثِ ايي تطتيت وِ هؼٌبزاضي ّوجؿتگي هيبى گَيِقجىِ تسليك هي
ثب ؾبذتبض قجىِ هي ثبقٌس پيىطثٌسي قجىِ ثطضؾي قسُ ٍ هتغيطّبيي وِ فبلس اضتجبٌ هؼٌبزاض 

گطزز. ثِ ايي تطتيت وِ ّبي يبزگيطي تسليك هيگطزًس. زض هطحلِ ثؼس هَلفِحصف هي
ّبي هَضز پطؾف ثطضؾي قسُ ٍ هتغيطّبيي وِ فبلس اضتجبٌ هؼٌبزاضي ّوجؿتگي هيبى گَيِ

ٍ گطزًس. ٍ زض هطحلِ ؾَم هؼٌبزاضي اضتجبٌ، قست ثبقٌس حصف هيهؼٌبزاض ثب يبزگيطي هي
ثٌسي ّبي تأثيطگصاض ثط ؾبذتبض قجىِ )تَپَلَغي قجىِ ٍ قجىِچگًَگي اضتجبٌ هيبى هَلفِ

يىپبضچِ اًدبم ّبي گيطز. زض آذطيي هطحلِ تحليلنٌؼتي( ٍ يبزگيطي هَضز ؾٌدف لطاض هي
ّبي هرتلف ثب تَخِ ثِ هبّيت هَيَع اًدبم گطفتِ اؾت ٍ قَز. ثب تَخِ ثِ ايٌىِ تحليلهي

ًوبيس زض  ثبقٌس، يطٍضي هيّب ثِ ػلت تفبٍت هبَّي آًْب هتفبٍت هيتحليل َجيؼتبً ايي
ثٌسي لطاض گيطًس ٍ ًْبيتبً ثتَاى تبثيط ؾبذتبض قجىِ ثط ّبي يىپبضچِ هَضز خوغلبلت تحليل

 يبزگيطي ضا اضظيبثي ًوَز.

زض ايي تحميك ؾبذتبض  رابطٍ بیه ساختار ضبکٍ ي یادگیری در مىاطق صىعتی:

ّبي اختوبػي، التهبزي، فًبيي، ًْبزي ٍ ؾبذتبضي هٌبَك ّبي قجىِل قبذمقجىِ قبه
زّس قبذم همبيؿِ هيبًگيي يطايت ّوجؿتگي خسٍل قوبضُ يه، ًكبى هينٌؼتي اؾت. 

ّبي هَلفِ ؾبذتبض فًبيي ثب تفبٍت اًسوي اظ ؾبذتبض اختوبػي ٍ ًْبزي ثيف اظ ؾبيط قبذم
يبزگيطي هَثط اؾت. الظم ثِ شوط اؾت، قبذم  نٌؼتي ثط اضتمبّبي ثٌسي زض ذَقِقجىِ

ثبقس. ًيع ًتبيح حبوي اظ آى اؾت وِ ثيي ثٌسي هيالتهبزي فبلس اضتجبٌ هؼٌبزاض ثب قجىِ
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ؾبذتبض قجىِ ٍ يبزگيطي ضاثُِ هثجت ٍ هؼٌبزاضي ٍخَز زاضز. يب ثِ ػجبضت زيگط ثب اضتمبء ٍ 
يبثس وِ ًكبى اظ تأييس ي افعايف هيؾبظي( هٌبَك نٌؼتي، يبزگيطثْجَز ؾبذتبض قجىِ )ذَقِ

 فطييِ اٍل زاضز. 

 ضبکٍ بىذی صىعتی بر یادگیریَای : تاثیر ضاخص1جذيل ضمارٌ 

 هَلفِ  قبذم ّب يطيت ّوجؿتگي

 اختوبػي 0.682

ي
ٌس
ِ ث

جى
ق

 

 التهبزي فبلس هؼٌبزاضي

 فًبئي 0.696

 ًْبزي 0.669

 ؾبذتبض قجىِ 0.733

 

کٍ( ضبکٍ، مرکسیت ضبکٍ ي یادگیری در رابطٍ بیه تًان )ضذت ضب

، خْت اؾترطاج تبثيط ّوعهبى 2خسٍل قوبضُ  تحليل ضگطؾيًَيًتبيح  صىعتی: مىاطق

زّس ثطاي ّط زٍ هتغيطّبي هؿتمل هطوعيت ٍ تَاى قجىِ ثط هتغيط ٍاثؿتِ يبزگيطي ًكبى هي
ٌسُ يبزگيطي زض قجىِ وٌثٌسي ٍ تَاى اضتجبٌ هؼٌبزاضي وِ تجيييّبي قجىِهتغيط اهتيبظ هَلفِ

ّب ثب يبزگيطي اضتجبٌ هؼٌبزاضي ًساضز. ثِ ػجبضتي اظ ثبقس، ٍخَز زاضز. ٍلي زضخِ هطوعيت ثٌگبُ
ثٌسي نٌؼتي ثب هيبى پبضاهتطّبي ؾبذتبض قجىِ، هيبى قست اضتجبَبت ٍ ّوچٌيي قجىِ

ييي يبزگيطي اضتجبٌ هؼٌبزاضي ٍخَز زاضز. اهب تؼساز اضتجبَبت قبذم هٌبؾجي خْت تج
ثبقس. ًتبيح حبوي اظ آى اؾت وِ فطييِ زٍم تحميك وِ زاللت ثط يبزگيطي زض قجىِ ًوي

هؼٌبزاضي ضاثُِ ثيي تَاى قجىِ ٍ يبزگيطي زاضز، تأييس قسُ اؾت. زض حبلي وِ ضاثُِ هؿتمين 
زٌّسُ ػسم تأييس فطييِ ؾَم ثيي هطوعيت قجىِ ٍ يبزگيطي هكبّسُ ًكسُ اؾت ٍ ايي ًكبى

ّبي تأثيطگصاض ثط قَز؛ وِ گَيِيؿِ يطايت ضگطؾيًَي هحبؾجِ قسُ ًتيدِ هياؾت. اظ همب
ّب )ثب يطيت ( ثيكتط اظ قست اضتجبَبت هيبى وبًَى0.493ثٌسي نٌؼتي) ثب يطيت قجىِ
ثبقس. يبفتِ ّب ًكبى هي زّس وِ تؼساز اضتجبَبت وٌٌسُ يبزگيطي زض ذَقِ هي( تجييي0.233

ثبقس. اظ همبيؿِ يطايت ضگطؾيًَي طي زض قجىِ ًويقبذم هٌبؾجي خْت تجييي يبزگي
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( ثيكتط اظ قست 0.493ثٌسي نٌؼتي) ثب يطيت قَز؛ وِ قجىِهحبؾجِ قسُ ًتيدِ هي
 ثبقس.وٌٌسُ يبزگيطي زض ذَقِ هي( تجييي0.233ّب )ثب يطيت اضتجبَبت هيبى وبًَى

 : وتایج تحلیل رگرسیًن چىذگاو2ٍجذيل ضمارٌ  

Sig يطايت ضگطؾيَى  

 يطيت ثبثت -10.704 0

 هطوعيت )تطاون( -0134 0.718

 تَاى )قست قجىِ( 0.233 0.033

 ّبي نٌؼتيقجىِ ثٌسي ذَقِ 0.493 0.00

ّبي هطتجٍ ثب تَپَلَغي قجىِ ثِ ثطضؾي تطاون قجىِ، هطوعيت ًمبٌ ٍ ّوچٌيي تحليل
تطاون هحبؾجِ قسُ  زّسپطزاظز. ًتبيح ًكبى هيّبي هَضز هُبلؼِ هيقست پيًَسّب زض ذَقِ

زض ًوًَِ هَضز هُبلؼِ اؾتبى هطوعي زض همبيؿِ ثب ذَقِ اؾتبى لعٍيي ثعضگتط اؾت ثِ 
ؾبظي زض اؾتبى هطوعي ًؿجت ثِ اؾتبى لعٍيي ثيكتط ّبي هبقييػجبضتي تؼبهل هيبى ثٌگبُ

ؾبظي اؾتبى هطوعي ًؿجت ثِ لعٍيي ًيع ثعضگتط اؾت. زضخِ هطوعيت قجىِ نٌبيغ هبقيي
زّس وِ ثِ ََض ّوچٌيي همبيؿِ هيبًگيي قست اضتجبَبت ثطاي ّط ثٌگبُ ًكبى هياؾت. 

ّبي هَضز هُبلؼِ اضتجبَبت ثيكتطي زض قجىِ اؾتبى هطوعي زض هيبًگيي ٍ فبضؽ اظ تؼساز ثٌگبُ
همبيؿِ ثب قجىِ اؾتبى لعٍيي ٍخَز زاضز. زض هدوَع هجبحث هطتجٍ ثب ثطضؾي ؾبذتبض قجىِ 

بقيي ؾبظي اؾتبى هطوعي ثَُض ػبم ٍ ذَقِ هَضز هُبلؼِ ثَُض تَاى گفت: نٌبيغ ههي
ذبل، ؾبذتبضي قجىِ اي تط ًؿجت ثِ نٌبيغ هبقيي ؾبظي اؾتبى لعٍيي )ٍ ثَُض ذبل 

ثٌسي نٌؼتي تبثيطگصاض ثط يبزگيطي ٍ ًيع ّبي قجىِذَقِ هَضز ثطضؾي( زاضًس. ثطضؾي هَلفِ
تجبٌ هؼٌبزاضي هيبى ؾبذتبض قجىِ ٍ زّس اضضاثُِ تَپَلَغي قجىِ ثط يبزگيطي ًكبى هي

-زاضز قست يبزگيطي زض نٌبيغ هبقيييبزگيطي ٍخَز زاضز. ٍ ثِ ََضي هَاظي ًتبيح ثيبى هي

ثبقس. ٍ ايي اهط هَيس هثجت ثَزى ؾبظي اؾتبى هطوعي ًؿجت ثِ اؾتبى لعٍيي ثيكتط هي
ّبي اًدبم حليل،  ًتبيح ت2ثبقس.  قىل قوبضُاي قسى نٌؼتي ٍ يبزگيطي هياضتجبٌ قجىِ

 زّس.گطفتِ ضا ثطاي زٍهٌُمِ هَضز هُبلؼِ ًكبى هي
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 َای قسيیه ي مرکسی: مقایسٍ تاثیر ساختار ضبکٍ بر یادگیری در مىاطق صىعتی استان3ضکل ضمارٌ 

 

 

 گیریوتیجٍ 

ي زض هٌبَك نٌؼتي طيبزگيؾبذتبض قجىِ ثط  طيبثاضظيبثي تُجيمي تثب ّسف  حبيطپػٍّف 
 ييهَخَز زض ا يهتَى ًظط ياًدبم قسُ اؾت. ثب هُبلؼِ ٍ ثطضؾ لعٍيي اؾتبى هطوعي ٍ

تطاون  طيهتغ ؾِقجىِ وِ ثب  يىطثٌسيؾبذتبض ٍ پ يّبيػگيگطفت وِ ٍ دِيتَاى ًتيه ٌِيظه
ذَز ضا ثط يبزگيطي  ذبل طيقَز، ّط وسام تأثيه سُيقسّت قجىِ ؾٌدٍ هطوعيت ٍ قجىِ 

تطاون هحبؾجِ زّس وِ جىِ ثط يبزگيطي ًكبى هيؾٌدف تأثيط ؾبذتبض ق وٌٌس.اػوبل هي
قسُ زض ًوًَِ هَضز هُبلؼِ اؾتبى هطوعي زض همبيؿِ ثب ذَقِ اؾتبى لعٍيي ثعضگتط اؾت ثِ 

هبقيي ؾبظي زض اؾتبى هطوعي ًؿجت ثِ اؾتبى لعٍيي ثيكتط ّبي ػجبضتي تؼبهل هيبى ثٌگبُ
ؿجت ثِ لعٍيي ًيع ثعضگتط ؾبظي اؾتبى هطوعي ًاؾت. زضخِ هطوعيت قجىِ نٌبيغ هبقيي



 

 

 

 

80  ِ69ضيعي، قوبضُ ثطًبهِ ػلوي ـ پػٍّكي خغطافيب ٍ ًكطي 

 

زّس وِ ثِ ََض همبيؿِ هيبًگيي قست اضتجبَبت ثطاي ّط ثٌگبُ ًكبى هي ّوچٌيي اؾت.
ّبي هَضز هُبلؼِ اضتجبَبت ثيكتطي زض قجىِ اؾتبى هطوعي زض هيبًگيي ٍ فبضؽ اظ تؼساز ثٌگبُ

ًگيي اهتيبظ ّبي قجىِ ٍ همبيؿِ هيبهمبيؿِ ثب قجىِ اؾتبى لعٍيي ٍخَز زاضز. ثطضؾي هَلفِ
ثٌسي نٌؼتي )اؾترطاج قسُ اظ آظهَى هؼٌبزاضي ثطاي هتغيطّب( تأثيطگصاض ثط قجىِّبي هَلفِ

-ثٌسي زض اؾتبى هطوعي زض همبيؿِ ثب نٌبيغ هبقييّبي قجىًِيع ثيبًگط اهتيبظ ثيكتط هَلفِ

-هيثبقس. زض هدوَع، زضثبضُ هجبحث هطتجٍ ثب ثطضؾي ؾبذتبض قجىِ ؾبظي اؾتبى لعٍيي هي

ؾبظي اؾتبى هطوعي ثِ ََض ػبم ٍ ذَقِ هَضز هُبلؼِ ثِ ََض تَاى گفت وِ نٌبيغ هبقيي
ؾبظي اؾتبى لعٍيي )ٍ ثَُض ذبل اي تطي ًؿجت ثِ نٌبيغ هبقييذبل، ؾبذتبض قجىِ

 ذَقِ هَضز ثطضؾي( زاضًس. 

ِ ثٌسي نٌؼتي تأثيطگصاض ثط يبزگيطي ٍ ًيع ضاثُِ تَپَلَغي قجىّبي قجىِثطضؾي هَلفِ
زّس وِ اضتجبٌ هؼٌبزاضي هيبى ؾبذتبض قجىِ ٍ يبزگيطي ٍخَز زاضز. ٍ هي ثط يبزگيطي ًكبى

ؾبظي اؾتبى هطوعي زاضًس وِ قست يبزگيطي زض نٌبيغ هبقييثِ ََض هَاظي ًتبيح ثيبى هي
اي قسى ثبقس ٍ ايي اهط هَيس هثجت ثَزى ضٍاثٍ قجىًِؿجت ثِ اؾتبى لعٍيي ثيكتط هي

زّس وِ زض هيبى ّب ًكبى هيثبقس. اظ ؾَي زيگط ًتبيح تحليلهي نٌؼتي ٍ يبزگيطي
ّبي ؾبذتبضي قجىِ ثيكتطيي ّوجؿتگي ضا ثب يبزگيطي زض ثٌسي، هَلفِّبي قجىِقبذم

وٌٌسُ پيىطثٌسي قجىِ، قبذم قست ضٍاثٍ ّبي تجيييثٌگبُ زاضًس. ّوچٌيي زض هَضز هَلفِ
 زض ذَقِ ثيكتطيي ّوجؿتگي ضا زاضز. 

)ؾبذتبض قجىِ، تَاى قجىِ ٍ  ػٌبنط يياتَاى ثيبى ًوَز وِ ثٌسي ولي هيخوغزض يه 
هٌبؾجي ثطاي فْن يبزگيطي زض هٌبَك ّبي ؾٌدِتَاًٌس يه گطيىسيزض وٌبض  هطوعيت قجىِ(

 هحؿَة قًَس. نٌؼتي،

التهبز  هتَى تَؾؼًَِ زض  نياهطٍظُ اظ ٍاغُ ّب ٍ هفبّ ينٌؼتّبي ذَقِاظ آًدب وِ 
هرتلفي زض زًيب آى ضا ثؼٌَاى اثعاض . هٌبَك سيآ يثِ قوبض ه خغطافيبي التهبزي هٌُمِ اي ٍ

هَضز اؾتفبزُ لطاض زض هٌبَك هرتلف  يتَؾؼِ نٌؼتؾيبؾتگعاضي هٌُمِ اي ٍ ضاّجطزّبي 
 ,Porter, 2000; Maskell, 2004; Sebestyén and Vargaهُبلؼبت ظيبز ) . زازُ اًس

2013; Eraydin and Armatli-Koroglu, 2005; ،؛ ؾبؾبًي ٍ زازاـ پَض
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1398Schmitz,1994; ،اًدبم قسُ زض 1397؛ پٌبّي ٍ ّوىبضاى، 1397؛ لُفي ٍ ّوىبضاى )
اي ثط اضتمبء يبزگيطي هٌبَك هرتلف  ثيبًگط تبييس تأثيط قجىِ قسى نٌؼت ٍ ؾبذتبض قجىِ

هحيٍ ًْبزي زض اؾت؛ ثب ايي ٍخَز, هُبلؼبت هؼسٍز اًدبم قسُ زض ايطاى ًكبى زٌّسُ يؼف 
؛ زازاـ پَض ٍ تمي زذت, 1390اثطگصاضي ثط يبزگيطي ٍ اضتمبء ًَآٍضي ّؿت )زازاـ پَض، 

. اظ ايي ضٍ، پيكٌْبز هي گطزز وِ ايي هَيَع زض هٌبَك هرتلف ٍ نٌبيغ هتفبٍت هس  1390
 ًظط لطاض گطفتِ اظ اثؼبز هرتلف ثَيػُ هحيٍ ًْبزي هَضز تَخِ لطاض ثگيطز تب فْن ثْتطي اظ

 هيعاى اثطگصاضي قجىِ ثٌسي ثط يبزگيطي فطاّن آيس.
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 مىابع:
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ؾبل اٍل، ، ایریسی مىطقٍفصلىامٍ بروامٍ ،ّبي نٌؼتي ثط تَؾؼِ ضٍؾتبّبي پيطاهَىقْطن

  4قوبضُ 

اًساظُ گيطي التهبزي همساض ثْيٌِ قْط (. 1397پٌبّي، حؿيي، هحوسظازُ، پطٍيع، زيَؾبالض، يسالِ ) -
، 22، ؾبل جغرافیا ي بروامٍ ریسی، هجتٌي ثط حًَض زٍلت هُبلؼِ هَضزي والى قْطّبي ايطاى

 .66قوبضُ 

وطریٍ ، ايضي ٍ تَؾؼِ هٌُمِّبي نٌؼتي، يبزگيطي، ًَآٍذَقِ(.1388زازاـ پَض، ّبقن ) -

 18، قوبضُ راَبرد یاض

 -سیاسی ٍاض،اي ذَقِّبي تبظُ تَؾؼِ هٌُمِّب ٍ هسلًظطيِ(،1390زازاـ پَض، ّبقن ) -

 285، قوبضُ اقتصادی

تمَيت  ثطضؾي ٍ تحليل ًمف هٌبثغ زضٍى ثٌگبّي زض، 1391زازاـ پَض، ّبقن، تمي زذت حَضيِ،  -
پصيَطی سیاست -صلىامٍ علمی، فضي هٌُمِ والى قْطي تجطيعًَآٍ ضٍاثٍ ثيي ثٌگبّي ٍ

 تبثؿتبى. 4، ؾبل چْبضم، قوبضُ َای علم ي فىايری

زضٍى هٌُمِ اي زض اضتمبء ّبي ًمف قجىِ، 1390زازاـ پَض، ّبقن، تمي زذت، حَضيِ،  -
یسی پصيَطی بروامٍ ر -فصلىامٍ علمی. ظطفيتْبي ًَآٍضي ثٌگبّْب زض هٌُمِ والى قْطي تجطيع

 .6، قوبضُ رفاٌ ي تًسعٍ اجتماعی

اي ٍ تحليلي ثط الگَّبي ترههي قسى هٌُمِ(، 1392پَض، ّبقن ٍ فتح خاللي، آضهبى )زازاـ -
 .11ؾبل ؾَم، قوبضُ  ای،ریسی مىطقٍفصلىامٍ بروامٍ توطوع فًبيي نٌبيغ زض ايطاى،
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