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 نقش تمركز فعاليتهاي اقتصادي در افزايش جمعيت كالنشهر تهران
 

  ∗رحيم رضايي
   دانشگاه دولتي باكو- جغرافيا،اقتصادشهري-دانشجوي دوره دكترا

  دكتر احمد پوراحمد
 هيات علمي دانشكده جغرافياي دانشگاه تهران

  
  :چكيده

 و سياستهاي كالن و خرد كشور در زمينه هاي تهران به عنوان مركز و شهر اصلي وكانون اتخاذ تمام تصميمات
 اجتماعي، اين تمركز سياسي سبب تمركز فعاليتهاي اقتصادي،.اقتصادي و اجتماعي بوده است-مختلف اداري، سياسي

شد كه فرصتهاي شغلي متنوع و متعدد ايجاد گرديد و وجود فرصتهاي شغلي زياد جمعيت زيادي از سراسر ... آموزشي و
حال اين مساله مطرح است كه بين تمركز فعاليتهاي اقتصادي و افزايش جمعيت شهر تهران چه . دكشور جذب نمو

سئوال محوري توجه با توجه به مساله فوق سئواالت متعددي مطرح مي شود كه در اين مقاله به دو . ارتباطي وجود دارد
  : مي شود

  ن تهران به چه ميزاني است؟ تمركز فعاليتهاي مختلف اقتصادي در استان و شهرستانهاي استا - 1
 تمركز فعاليتهاي اقتصادي چه تاثيري در افزايش جمعيت وتوسعه كالبدي فيزيكي كالنشهر تهران داشته است؟ - 2

هاي  نتايج سرشماري براي انجام پژوهش در اين مقاله از روش كتابخانه اي و مطالعه اسناد و مدارك از جمله،
  .براي تحليل استفاده شده است) y= a+ bx(و از معادله دو متغير spss من ازدر ض. كشوري و غيره استفاده شده است

و افزايش جمعيت ) صنعت و خدمات(نتايج حاصل از تحقيق نشان مي دهد كه بين ميزان تمركز فعاليتهاي اقتصادي 
عت بيشتر به سبب مهاجرت ها رابطه معني داري وجود دارد كه در اين رابطه سهم بخش خدمات نسبت به بخش صن

  است
  .ايجاد كرده است...  زيست محيطي و -افزايش جمعيت در كالنشهر تهران مشكالت متعددي مانند ترافيك

بايد علل آن مورد بررسي قرار گرفته تا با ريشه يابي آن بتوان برنامه هاي مناسبي براي كاهش مهاجرت جمعيت پيش 
  .بيني نمود

 

  تهران–خدمات - عتصن-  اشتغال-اقتصاد شهري :واژگان كليدي

  

                                                            
 Rahim_rezai6@yahoo.com                                     09122970359                                 رحيم رضايي                       ∗
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52  1388 تابستان، سوم سال اول، شماره – ي انسانياي جغرافيفصلنامه پژوهش 

  :مقدمه

. داراي اهميت بوده است) هاي سنتي روش(ترين روزگار بيش و كم از لحاظ توليدي  روستاي سابق تهران از كهن
. داري مختصر، معيشت ساكنان روستا را تأمين مي كرد كشاورزي و باغداري و پرورش ميوه از آن ميان انار و گله

ا كه در پيوند با شهر تاريخي ري شكل گرفت، پس از حمله مغول به نسبت ترديد حيات اقتصادي اين روست بي
از دوره تيموريان با تبديل شدن . روستاهاي كوچك ديگر، از اقتصاد روستايي پيشرفته تري برخوردار بوده است

 او ق كه به دستور 961روستاي سابق به شهرك، چهره اقتصادي آن دگرگون شد و در دوره شاه طهماسب از سال 
برج و بارويي دورادور تهران كشيده شد، روستاي قديمي به صورت شهر درآمد و از آن زمان بايد از اقتصاد و توليد 

  .آن، به گونه يك شهر در نهادهاي اقتصادي خود ياد كرد
ه سان ديگر شهرهاي ايران، در اين شهر نوبنياد پديد آمد و در هسته اصلي شهر ك از آن زمان اقتصاد شهري به
هاي متعددي داشتند، به مرور مسقف شده و به  ها كه دكان رفت، برخي از كوچه همان روستاي قديم به شمار مي

صورت بازارچه در آمدند و دكاكين جديد و كاروانسراهاي كوچك ساخته شدند و مركزيت بازار تهران پديد آمد و 
اخت بازار جاي خود را در درون مركزيت حكومت  تهران، خاصه در عهد فتحعلي شاه، س توسعه يافت و با پايتختي

  .)95-103، 1381.تكميل همايون؛ ناصر ( ايران به دست آورد و به صورت كانون اقتصادي شهر درآمد
 "چهار سوق"به هر حال اندك اندك محور اصلي بازار تهران از سبزه ميدان تا خيابان مولوي شكل گرفت و 

 ناصر ،تكميل همايون( ق ساخته شد1243 و 1222هاي  هل تن در سال كوچك و بازار چ"چهار سوق"بزرگ و 
1381 ،120(.  

ق كه حصار شاه طهماسبي را در زمان سلطنت ناصرالدين شاه ويران كردند و دارالخالفه ناصر را در 1284از سال 
 خاصه در هايي به سبك اروپايي، هاي جديد با مغازه شكلي هشت گوشه با منظر جديد پديد آوردند، خيابان

هاي  هاي شمالي شهر چون عالءالدوله و ناصريه به وجود آمد و نوع جديد از مبادالت را شكل داد، ميدان بخش
هاي تازه زندگي ونيازهاي پيش آمده، اندك اندك سيماي اقتصادي و اجتماعي تهران  هاي نو و شيوه جديد و خيابان

  .را در همه ي محالت دگرگون كرد
محل اصلي . اي يافته بود، هماهنگ با تحوالت شهري دگرگونه و گستره گرديد ه حالت مجموعهاما بازار تهران ك

و ) مجموعه اقتصادي و اجتماعي(آن در همان هسته تاريخي روستاي تهران قرار داشت و با بزرگ شدن تهران، بازار 
  .يافت نيز توسعه مي) سكونتگاه اهالي(محله بازار 

هاي اقتصاد  گري هاي اقتصادي و توليدي درون مرزي وسلطه ها و دگرگوني اي نوآوري بازار تهران در برابر پاره
هاي غيرسنتي قرار گرفت و با برخورداري از صنايع  برون مرزي تغيير شكل داد و به مرور در جهت پيروي از روش

ها،  ها، بانك نهو فناوري و نهادهاي اروپايي آمادگي جهت استقرار نظام اقتصادي پويا فراهم آمد، كارخا
هاي جديد از سوي صنعتگران و  اندك شكل گرفت ونوآوري ها و ارتباطات دو جانبه جهاني اندك گذاري سرمايه

  .)168 ،1379تكميل همايون، ناصر، ( بازاريان تهران ظهور كرد
ا تحوالت مطالعه مباني تئوريك رشد شهرها نشان مي دهد كه شهر يك سيستم پويايي است كه همواره خود را ب

جهان بيروني و نيز تغييرات دورني منطبق ميكند و بستري در خور براي فعاليتهاي باشندگان خود را فراهم مي آورد 
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53  رحيم رضايي و همكار / … در افزايشنقش تمركز فعاليتهاي اقتصادي

جريانهاي مهاجرت،تحوالت شيوه  تحوالت كالبدي شهر تحت تاثير سطح درآمد، نرخ رشد طبيعي جمعيت شهر،.
  .)7، 1383 چيني چيان،( قرار مي گيرد... زندگي و

 جمعيت را نمي توان جزيي الينفك از توسعه اقتصادي،تغيير اجتماعي و وضعيت سياسي جامعه دانست، حركت
به عبارت ديگر، هر حركتي در كوچكترين مقياس خود، ناشي  از شرايط اقتصادي،اجتماعي و سياسي حاكم بر آن 

  .)117، 1372 دركوش،(جامعه است 
 مهاجرت غفلت كند،بر نقش عوامل اقتصادي در شكل گيري ،رشد  بي آنكه از ساير عوامل موثر بر1راونشتاين

لي معتقد . اس.همچنين اورت . واستمرار مهاجرتها تاكيد دارد آن را مهم ترين عامل بر انگيزه ي مهاجرتها مي داند
ره است كه وجود امكانات بيشتر آموزشي، اشتغال ودرآمد در مبدا ازجمله عوامل جاذبه به حساب مي آيد وباالخ

مد آتنها با اختالف در يافته ،براين باور است كه مهاجرت از روستا به شهر در كشورهاي توسعه 2مايكل تودارو
واقعي مورد انتظار مهاجر بين شهر وروستا تبيين نمي شود ،بلكه در اين بين عامل مهم ديگري نيز ازجمله احتمال 

 عبارت ديگر مهاجر گاهي اوقات با در داشتن يك شغل به) 174، 1384 ،زارع( كاريابي در شهر در آن موثر است
 فرجادي،( از عوامل موثر بر مهاجرت به شمار مي رود دست به مهاجرت مي زند يعني جستجو براي شغل بهتر،

در ميان ديدگاهها و نظريه هاي مربوط به فرصتها وجذابيت هاي شهري و مهاجرت دو نظريه، ). 78 ،1382. غالمعلي
  .خالفان زيادي داردطرفداران و م

اولي نظريه رانشي است كه بر پايه ،نابرابري يا ناهماهنگي ميان رشد سريع جمعيت در برابر رشد كند اراضي زير 
اين ناهماهنگي در رشد ها سبب مي شود بخشي از نيروي كار بدون زمين به سوي شهرها رانده .كشت گرفته است 

 .انشي را نشان مي دهد زنجيره علل فرضيه ر1شوند نمودار شماره 
  

  زنجيره فرضيه رانشي: 1نمودار شماره 

  
 نگارنده: منبع 

                                                            
1 Ravenstein 
2 Todaru Miceal 
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54  1388 تابستان، سوم سال اول، شماره – ي انسانياي جغرافيفصلنامه پژوهش 

غالب جمعيت شناسان وبرخي از اقتصاد دانان ،طرفدار فرضيه رانشي هستند پايه اين نظريه دو اقتصاددانان 
  . ده شده استنيز بر اين نظريه نها" مايكل تودارو" و"آرتور لوئيس"سرشناس توسعه اقتصادي يعني 

. دومي نظريه كششي است بر پايه نظر موجود نيروهاي اقتصادي قوي وتاثير گذار در شهر شكل گرفته است
. وجود نيروهاي پر جاذبه شهري مهاجران را به سوي خويش مي كشاند وبرانگيزنده اصلي مهاجرت به شهرهاست

به شهرها است وپي آمد آن هم رشد جمعيت در واقع نيروهاي اقتصادي موجود در شهرها عامل اصلي مهاجرت 
  .)8 ،1383.چيني چيان، مرتضي( وكالبد شهرها مي باشد

هر دو نظريه در خصوص افزايش جمعيت كالنشهر تهران به دنبال مهاجرت ازتمام روستاها وشهر هاي كشور 
د استان تهران بويژه خود به خو صادق است انباشت سرمايه هاي دولتي وخصوصي، ايجاد وگسترش امكانات متعدد،

موزشي مخصوصا صنعتي تبديل كرد كه جمعيت زيادي از سراسر كشور جذب  آكالنشهر تهران را به قطب علمي،
افراد مختلفي در اين . نمود و موجب ظهور مشكالت متعددي مانند آلودگي هوا، مسكن، ترافيك و غيره شده است

  .  گرددخصوص مطالعه كردند كه به برخي از آنها اشاره مي
 1365در رساله دوره كارشناسي ارشد خود به مطالعه علل مهاجرت به استان تهران در سال ) 1370( شير كوند

اوبا استفاده از يك رگرسيون چندگانه به اين نتيجه رسيده است كه دليل نرخ هاي مهاجرت باال به .پرداخته است 
ي سطح درآمد در استان تهران به استان مبدأ و فزوني نرخ  فزوني نسب1365استان تهران از استانهاي ديگر در سال 

طي گزارشي ) 1371( همچنين رامين ).57 ،1370 .عنضفر شيركوند،(بيكاري در استان مبدأ نسبت به استان مي باشد
 پرداخته واز طريق يك رگرسيون 1355-65 اجتماعي مهاجرتها ي بين استاني ايران دوره -به بررسي عوامل اقتصادي

 معادله اي چند متغيره به اين نتيجه رسيده است كه جذابيت شهر تهران به عنوان پايتخت و وجود جنگ در تك
). 1371،77 .تقي رامين،(استانهاي مناطق جنگي اثر مثبت قابل توجهي در جذب مردم به استان تهران داشته است

ي محققان انجام شده است ولي در اين مطالعات مختلفي در خصوص فعاليتهاي اقتصادي ومهاجرت به استان ازسو
مقاله رابطه ميزان تمركز فعاليتهاي مختلف اقتصادي از جمله صنعت وخدمات وتاثير آن برجذب جمعيت بيان شده 

  .است
 با توجه به نظريه و ديدگاههاي مورد بحث و سئواالت اساسي تحقيق، فرضيه زير جهت تدوين مقاله مطرح 

  :مي شود 
هاي عمده اقتصادي مانند خدمات و صنعت در تهران و افزايش جمعيت وگسترش كالبد آن چه بين تمركز فعاليت

  رابطه اي وجود دارد ؟ 
استفاده شده است و بر اساس نتايج بدست آمده بين ميزان تمركز ) y= a+ bx(براي تحليل از معادله دو متغير 

مهاجرت رابطه معني داري وجود دارد اين رابطه و افزايش جمعيت از طريق ) صنعت و خدمات(فعاليتهاي اقتصادي 
  .در بخش خدمات نسبت به بخش صنعت خيلي بيشتر است

 

  تمركز اقتصادي در تهران
   مراحل توسعه اقتصادي شهر تهران-الف 
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55  رحيم رضايي و همكار / … در افزايشنقش تمركز فعاليتهاي اقتصادي

هاي اقتصادي اجتماعي كشور، سيماي اقتصادي جمعيت تهران نيز  در پنچ دهه اخير، همگام با فراز و نشيب
 :توان در چهار دوره متمايز بررسي كرد احل توسعه اقتصادي شهر تهران را ميمر. دگرگون شد

  

  :1345 تا 1335هاي   مرحله اول، سال٭
در اين دوره، همراه با كاهش سهم بخش كشاورزي در توليد ناخالص داخلي و پا گرفتن صنايع وابسته به 

 )1جدول شماره . (ي دگرگون شددار واردات، ساخت اقتصادي كشور، به سوي گسترش مناسبات سرمايه
  

  هاي اقتصادي در توليد ناخالص داخلي كشور  سهم بخش:1جدول شماره 
  1365  1355  1345  1338  هاي اقتصادي فعاليت

  17  5/8  15  3/24  كشاورزي
  8/48  6/67  5/67  8/55  صنعت
  4/51  6/39  27  5/29  خدمات

  25 ،1365. بانك مركزي ايران: منبع
 

رها محل تمركز مازاد اقتصادي حاصل از صدور نفت شده و تهران، با برخورداري از ها، شه در اين سال
گيري سياسي و اقتصادي، ونيز بازار مصرف  ها و تأسيسات زيربنايي مورد نياز، دسترسي به مراكز تصميم زيرساخت

   در اين دوره.هاي اقتصادي تبديل شد ها و فعاليت در مقياس وسيع، به مركز اصلي انباشت و جذب سرمايه
  گذاري در شهر تهران به طور عمده در دو بخش تجارت خارجي و صنعت صورت گرفت افزايش سرمايه

  .)46 ،1370.رفيعي، مينو (
با ورود ايران به بازار جهاني، تهران . بنابراين تهران بزرگترين محل تمركز كليه اشكال فعاليت اقتصادي كشور شد

گيري در مورد  اتكاي فزاينده به درآمد نفت كه تصميم. كرد ن خارج را ايفاء مينقش واسطه و پل بين كشور و جها
ترين بخش اقتصاد را در دستان افراد قليلي متمركز ساخت كه به طور روز افزون در تهران استقرار يافتند و نقش  مهم

دي و بزرگترين بازار كشور حساس دولت در عرصه اقتصاد، مقرّ دولت، يعني تهران، را به محل تمركز فعاليت اقتصا
  .بدل كرده است

ها،  ايجاد صنايع، وزارتخانه) برگرفته از شيوه آلماني يا پديده رشد اقتصادي(افزايش نقش اقتصادي دولت 
تعداد 1313-17هاي  طي سال. درتهران چهره آن را دگرگون كرد... ها و ها، نيروگاه ها، دانشگاه ها، بيمارستان بانك

 بالغ برهزار كارگاه جديد صنعتي در تهران 1334-41هاي   برابر شد و طي سال25ي صنعتي تهران كارگران واحدها
نيمي از واحدهاي  1336 هاي  به عبارت ديگر در سال.)33 ،1379. وزارت مسكن و شهرسازي(  احداث شده بود

 واحد در 2,123تعداد 1336 واحد صنعتي كشور در سال 4,420يعني از كل . صنعتي كشور در تهران مستقر شده بود
 هاي صنعتي   درصد از كل تعداد كارگاه5/27شهر تهران با حوزه آن به تنهايي 1342در سال  .تهران داير بوده است

 كل سرمايه% 50بيش از  1343در سال   و.)173، 1379. تكميل همايون( كشور را به خود اختصاص داده بود
 درصد ارزش فروش و 58 درصد كارگران، 37رصد كل كارخانجات، هاي ملي در تهران صورت گرفت و د گذاري

  .)30 ،1379. وزارت مسكن وشهرسازي(  درصد افزوده توليد ناخالص ملي را به خود اختصاص داده بود62
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با افزايش امكانات و سرمايه گذاري در تهران ،فرصتهاي شغلي زيادي ايجاد شد كه منجر به افزايش جمعيت 
 در صد رشد در 9/5حدود   نفر رسيد،1512082 نفر به 210000 جمعيت شهر از 1335 تا 1300از سال . گرديد

 نسبت جمعيت 1335در سال ) 5، 1385. غفوري(سال بود كه تقربيا دو سوم اين رشد، ناشي از مهاجرت بوده است 
نفوس و مسكن سال سرشماري عمومي (  درصد بوده است95 و نسبت به استان تهران 9/7شهر تهران به كل كشور 

1335، 1337(.  
 
 :1345-55هاي  مرحله دوم، سال٭

بخش نفت نيز، به رغم جهش . در اين دوره، در اقتصاد ملي سهم بخش كشاورزي همچنان رو به كاهش است
ها  در اين سال. ها در بازار جهاني، سهم كمتري را در توليد ناخالص داخلي به خود تخصيص داد ناگهاني قيمت

اي اقتصادي در توليدات صنعتي، خدمات و ساختمان اهميت نسبي بيشتري در فرايند توليد ملي به دست ه فعاليت
با بروز و نمود تنگناهاي رشد اقتصادي و جمعيت شهر تهران، كه در اثر آهنگ سريع ). 2جدول شماره (آوردند 

دي شهر براي پاسخگويي به  اقتصا-هاي اجتماعي مهاجرت، محدوديت منابع آب و عدم تكافوي رشد زيرساخت
نيازهاي روزافزون مهاجرين پديد آمده بود، ضرورت يافتن راه رشدي متوازنتر محسوس شد و مسئولين را بر آن 

 كيلومتري شهر ممنوع كرده و رشد بخش صنعت را مهار 120داشت تا ايجاد هرگونه صنعت بزرگ را در محدوده 
هاي ثبت شده خصوصي كشور و   درصد تعداد شركت80حدود 1345-55ولي باز در دوره ) 40، 1370.رفيعي( .كنند

  .)45، 1379. وزارت مسكن و شهرسازي ( هاي انها در تهران بود سرمايه

هاي بزرگ ذوب  هاي عظيمي در صنعت كرد و كارخانه گذاري طي اين دوره دولت براي ساير نقاط كشور سرمايه
لذا با گسترش صنايع در كشور، نوعي . احداث شدند... هان، تبريز ودر شهرهاي چون اصف... سازي و فلزات، ماشين

  . هاي خدماتي دولتي در تهران به قوت خود باقي ماند ولي تمركز فعاليت. پذيرفت تمركززدايي از تهران صورت مي
  درصد از شاغلين شهر در بخش37 بيش از 1347ها، در حالي كه در سال  در اثر اتخاذ و اجراي اين سياست

 درصد از شاغلين 32نزديك به ) 1355( درصد خدمات اشتغال داشتند، در پايان اين دوره 16صنعت و نزديك به 
با ازدياد امكانات صنعتي ) 99 ،1359 آمارگيري شهر تهران(  درصد در خدمات متمركز شدند66درصنعت و بيش از 

هران سبب مهاجرت تقربيا از تمام نقاط كشور به و تقاضاي بيشتر براي نيروي كار در استان تهران بويژه در شهر ت
  .  در صد شد33به طوري كه سهم مهاجرت در رشد جمعيت شهر تهران ) 2جدول شماره (اين منطقه شهري گرديد 

  هاي مختلف اقتصادي و جمعيت شهر تهران  وضعيت اشتغال بخش: 2جدول شماره 
  شرح  هر تهرانمنطقه ش  تهران

 
  هاي بخش

  اقتصادي

1347  
1355  1359  1365  1355  1365  

  6/4  6/5  9  8  9  2  كشاورزي
  7/28  8/33  6/26  5/35  8/32  37  صنعت
  7/66  6/60  5/72  7/63  3/66  61  خدمات

  100  100  100  100  100  100  ع كــلجم
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شرح                
  سال

جمعيت شهر 
  نفر-تهران

در صد رشد جمعيت  شهر 
  55-45هاجرتتهران در اثر م

نسبت جمعيت شهر 
  تهران به كل كشور

نسبت جمعيت شهر 
  تهران به استان

نسبت جمعيت استان 
  تهران به كل كشور

1345  2719730  1/33  11  99  6/10  

  1365 و 1355مركز آمار، نتايج سرشماري نفوس و مسكن، :  منبع
 

  :1355-67 مرحله سوم، ٭
هاي نفت و ساختمان را به شدت تحت تأثير قرارداد و سهم  ه بخشها، ارزش افزود رويدادهاي سياسي اين سال

در اين دوره انقالب اسالمي و پيامدهاي سياسي و . هاي مختلف را در توليد ملي دچار نوسانات بسيار كرد بخش
هاي جمعيتي پس از شروع جنگ، به همراه كاهش كنترل و نظارت بر ساخت مسكن  اقتصادي آن، جنگ و جابجايي

 .، ساخت اقتصادي و جمعيتي تهران را دگرگون كرد1359 تا 1357هاي  تمان در محدوده شهر تهران در سالو ساخ

گذاري بخش خصوصي و دولتي و درآمد نفت، با نوسانات  ها، توليد ناخالص ملي، درآمد ملي، سرمايه دراين سال
بازار جهاني و نيز شدت گرفتن جنگ به بعد، به علت كاهش شديد قيمت نفت در 1363از سال . زيادي همراه بود

هاي  به طور عمده فعاليت(در حالي كه ارزش افزوده بخش نفت و ساختمان . هاي توليد ملي فرو افتاد شاخص
كاهش مطلق داشت، رشد بخش كشاورزي، با آهنگ ماليمي، ادامه يافت و بدين ترتيب ) ساختماني و عمراني دولت

  .لي افزوده شدبر اهميت نسبي اين بخش در توليد م
اين .  نفر رسيد4/4، به 1365 نفر و در سال 7/6، 1355در سال ) تعداد كاركن در هر كارگاه(متوسط بعد كارگاه 

هاي انقباض مالي روي آورده  كه به سياست1368 تا 1355كاهش به خاطر شرايط عمومي حاكم بر اقتصاد كشور طي 
 برابر 2/1، 1365 برابر و در سال 4/1، 1355ل كشور در سال كاركنان بخش صنعت استان تهران نسبت به ك. بود
تحت تأثير دگرگوني ساخت اقتصادي كشور 1365وتركيب اشتغال در شهر تهران و منطقه شهري تهران در سال .بود

جدول . (اي داشته است از يك سو و نحوه استقرار جمعيت در منطقه شهري از سوي ديگر، تغييرات قابل مالحظه
  )4 و 3شماره 

 
  1355-65 تركيب درصدي اشتغال در كل كشور و مناطق شهري كشور  : 3جدول شماره 

  مناطق شهري  كل كشور
  هاي اقتصادي بخش

1355  1365  1355  1365  
  2/5  6/5  1/29  34  كشاورزي
  6/29  38  3/25  2/34  صنعت
  2/65  4/56  6/45  8/31  خدمات

  100  100  100  100  جمـــع كـل
  1374 ،1373 تا 1345هاي  هاي بزرگ صنعتي در سال آمار كارگاه  مر كز آمار،:منبع        
 

 درصد شاغلين مستقر در محدوده مناطق بيستگانه شهر تهران در بخش خدمات اشتغال 72در اين سال بيش از 
  .ستغربي تهران در بخش صنعت بيشتر بوده ا در حالي كه سهم شاغلين در محورهاي جنوب و جنوب. اند داشته
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  1355 و جمعيت  در سال 1365هاي مختلف اقتصادي در منطقه شهري تهران   اشتغال در بخش: 4جدول شماره 
  )درصد(سهم شاغلين   )هزار نفر(تعداد شاغلين 

  شهرستان و شهر
  كل  خدمات  صنعت  كشاورزي  كل

كشاورز
  ي

  خدمات  صنعت

  5/72  6/26  9/0  100  1,042  5/382  7/13  1,438  تهران
  7/41  5/30  8/27  100  5/4  3/3  3  8/10  تشميرانا
  8/46  3/43  9/9  100  1/43  9/39  1/9  2/92  ري

  4/62  3/30  2/7  100  8/7  8/3  9/0  5/12  مهرشهر
  8/64  7/42  6/1  100  16  3/8  4/0  7/24  شهر رجائي

  56  7/42  3/1  100  8/8  7/6  2/0  7/15  قرچك
  9/67  5/25  6/6  100  3/9  5/3  9/0  7/13  ورامين

  2/47  33  8/19  100  1/143  1/100  60  2/303  ط شهريساير نقا
  7/66  7/28  6/4  100  6/1,274  1/538  2/88  09/191  جمـــع

  نفر-جمعيت  شهر تهران  سال       شرح
جمعيت خالص  

  65-55مهاجرت 
نسبت جمعيت شهر 
  تهران به كل كشور

نسبت جمعيت 
شهر تهران به 

  استان

نسبت جمعيت 
استان تهران به 

  كل كشور
1355  4530223  475996  13  6/96  9/13  

 
  1366 ،1365 و نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 1374 ،1373 تا 1345هاي  اي بزرگ صنعتي در سال مركز آمار، آمار كارگاه: منبع

 

 درصد بود و سهم ارزش افزوده اين 28 درصد و سهم شاغالن آنها 18، 1355هاي خدماتي در سال  سهم كارگاه
ها به  سهم همه گروه1365تا 1355از سال .  درصد بوده است50به كل كشور در استان تهران در سال مذكور بخش 

  .اين كاهش به دليل جنگ بود. نفع گروه خدمات عمومي، اجتماعي و شخصي كاهش يافته است
 نسبت 1365در سال .  در صد بوده است14/1ميزان رشد ساالنه جمعيت شهر تهران ) 65-55(در اين دوره 

 در صد افزايش داشته 2 ،1355 در صد افزايش يافته بود يعني نسبت به سال 13جمعيت شهر تهران به كل كشور به 
  . در صدي برخوردار بود 4/2است ولي نسبت جمعيت شهر تهران به  استان تهران در دوره مذكور از كاهش 

  : 1368 الي 1385هاي   مرحله چهارم، سال٭
هاي اقتصادي  لذا فعاليت .، آرامش و امنيت اقتصادي و اجتماعي بر كشور حاكم شد1367با اتمام جنگ در سال 

  .از جمله ساختمان در تهران رونق گرفت
تعداد ( نفر كاركن بود كه متوسط بعد كارگاه 472,000 كارگاه صنعتي با 85,455داراي 1373استان تهران در سال 

 .)1374 ،1373 تا 1345هاي بزرگ صنعتي در سال  آمار كارگاه(  نفر بود5/5ر اين سال د) كاركن در هر كارگاه

سهم ارزش افزوده . تاكنون به انبساط گرايش داشته است1368در واقع استان تهران متأثر از شرايط اقتصادي 
كاهش 1375ل  درصد در سا1/26به 1345 درصد در سال 4/29بخش صنعت اين استان در كل كشور نيز از حدود 

  . يافته است
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ترين گرايش صنعتي استان تهران، از نظر تعداد كارگاه ابتدا گروه نساجي، پوشاك، چرم و سپس گروه  عمده
مر كز ( آالت، ابزار و محصوالت فلزي بوده است و از نظر اشتغال گروه دوم بيشترين كاركنان را داشته است ماشين

 .)1374 ،1373مار، سرشماري عمومي صنعت و معدن آ

اين تعداد .  ميليون نفر كاركن بود31/1 كارگاه خدماتي با 286,316استان تهران داراي ) 1373(در همان سال 
سهم . دهند هاي استان را تشكيل مي  درصد از كل شاغالن كارگاه68ها و حدود   درصد از كل كارگاه75حدود 
 درصد و سهم ارزش 26م شاغالن آنها حدود  درصد، سه17هاي خدماتي استان از كل كشور حدود  كارگاه
 درصد است كه در 73سهم ارزش افزوده اين بخش از كل توليد ناخالص استان حدود .  درصد است36شان  افزوده

اين در حالي است .  درصد، باالترين سهم را دارد24 درصد و صنعت با حدود 3مقايسه با بخش كشاورزي با حدود 
اين .  درصد است46خدمات كل كشور از توليد ناخالص داخلي بدون نفت حدود كه سهم ارزش افزوده بخش 

العاده زياد واحدهاي خدماتي در استان تهران و ايفاي نقش رهبري و ستادي كليه  ق پديده در نتيجه تمركز فو
مالي و ها، مراكز بزرگ بازرگاني، حمل و نقل،  وجود وزارتخانه. هاي اقتصادي كشور به وجود آمده است بخش

وزارت مسكن ( رساني كل كشور تبديل كرده است منطقه تهران و به ويژه شهر تهران را به مركز خدمات... تجاري و
 . )19، 1379. و شهرسازي

 هزار شغل در 299 هزار فرصت شغلي جديد در منطقه تهران ايجاد شده است كه 600، 1381 الي 1373از سال 
.  صنعت، بازرگاني و خدمات مالي اختصاص يافته است- به خدمات اجتماعيبخش اصلي آن. شهر تهران بوده است

  .دهد  تعداد كارگاه و اشتغال در استان تهران و كشور را نشان مي5جدول شماره 
  

  1381 الي 1373ها و شاغلين در استان تهران و كشور از سال   تعداد كارگاه: 5جدول شماره 
1373  1381  

  كشور  شرح
  )هزار(

  تهراناستان 
  )هزار(

  سهم از كشور
  )درصد(

  كشور
  )هزار(

  استان تهران
  )هزار(

  سهم از كشور
  )درصد(

  18  510  2,827  1/20  432  2,146  ها تعداد كارگاه
  30  2,553  8,503  7/28  1,952  6,794  ها اشتغال كارگاه

  8/21  7/27  127  8/20  20  96  هاي بزرگ تعداد كارگاه
  64، 1385.ها  العات طرح جامع، گزارش نتايج كارگاهوزارت مسكن و شهرسازي، مط: منبع

  
سهم گروه فروش، رستوران و هتلداري و همچنين خدمات مالي افزايش و 1367بعد از پايان جنگ يعني از سال 

كاهش كاركنان خدمات عمومي به دليل پايان يافتن جنگ و . هاي حمل و نقل و خدمات عمومي كاهش يافت گروه
ن وظيفه بوده است و افزايش كاركنان خدمات مالي به همين دليل يعني پايان يافتن ركود كاهش تعداد نظاميا

  .اقتصادي ناشي از جنگ و رونق كسب و كار صورت پذيرفته است
 نشان داده شده است سهم اشتغال در كارگاهها و تعداد كارگاههاي بزرگ تهران در سال 5همچنانكه در جدول 

 نفر بوده است 7797520 و 6758845 به ترتيب 85 و 75 جمعيت شهر هم در سالهاي  افزايش يافته بود كه1381
، 1385 در صد و در 2/17 نسبت جمعيت استان تهران به كشور 1375برخوردار بود در سال  % 4/1تقربيا از رشد 
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 درصد بوده 2/11 و 3/11 به ترتيب 1385 و 75 در صد بود و نسبت جمعيت شهر تهران به كل كشور در سالهاي 19
به .  در صد مي باشد59 و 65 به ترتيب 1385 و 1375است و نسبت جمعيت شهر تهران به استان تهران در سالهاي 

 افزايش يافته بود ولي جمعيت شهر تهران از كاهش كمي 85-75طور كل جمعيت استان تهران بين سالهاي 
  . نفر به شهر تهران مهاجرت كرده اند85،616000-75 نفر و 429897 ، 75-65ولي بين سالهاي . برخورداربود

  
   ميزان تمركز اقتصادي در كالنشهر تهران-ب 

در مناطق . شدند  نفر موفق به يافتن شغل مي90از هر صد نفر جوينده كار در تمامي كشور، حدود 1355در سال 
ريباً مشابه كل كشور، كمي نرخ اشتغال در تهران تق1365در سال .  بود96 و در تهران 94شهري كشور اين نسبت 

هاي اقتصادي و با وجود فرو  بدين ترتيب، به رغم كاهش فعاليت. ساير نقاط شهري كشور بود)  درصد2/1(باالتر از 
هاي قبل، باز هم جويندگان كار در تهران، در قياس با ساير نقاط شهري، بخت  افتادن نرخ اشتغال نسبت به سال
بدين جهت است كه سهم تهران از شاغلين هنوز هم بيش از سهم جمعيتي آن . اند بيشتري براي يافتن شغل داشته

 )6جدول شماره  (-)45-50، 1370. رفيعي( .است
  

  )درصد( سهم جمعيتي و شغلي منطقه شهري تهران نسبت به كل كشور و مناطق شهري : 6جدول شماره 
1355  1365  

  سهم
  م از اشتغالسه  سهم از جمعيت  سهم از اشتغال  سهم از جمعيت

جمعيت كل منطقه شهري به 
  كل كشور

1/16  2/17  6/16  4/17  

جمعيت شهري منطقه به 
  مناطق شهري

8/30  5/33  2/36  7/37  

   175، 1385.وزارت مسكن و شهرسازي، مطالعات طرح جامع، گزارش جمعيت : منبع
  

ه اين منطقه و تشديد تمركز در مقياس وسيع اقتصادي بازار كار در تهران از جمله علل اصلي جذب مهاجرين ب
 تا 1355هاي  در فاصله سال. اند  ميليون نفر شاغل بوده9/1در منطقه شهري تهران بيش از 1365در سال . تهران است

.  هزار فرصت شغلي جديد ايجاد كرده است40، بازار كار منطقه شهري تهران هر سال به طور متوسط حدود 1365
 سال اخير به تهران وارد 10 ساله و بيشتر كه در 10 هزار نفر مهاجر 435ه حدود دهد ك نشان مي1365آمار سال 

 درصد است، در 89نرخ اشتغال جمعيت فعال در بين مهاجرين حدود . اند  هزار نفر شاغل بوده162اند، بيش از  شده
ل در تهران باالتر از لذا نه تنها نسبت اشتغا.  درصد است86حالي كه، در كل جمعيت تهران اين نسبت نزديك به 

  .  جمعيت فعال ازنظر اقتصادي را نشان مي دهد7ساير نقاط كشور است جدول شماره 
 نشان مي دهد، ميزان اشتغال در استان تهران و شهر تهران نسبت به كل كشور و 6همچنانكه جدول شماره 

  . تصادي مي باشدهمچنين به نقاط شهري كشور باالتر است كه نشانه بارز تمركز فعاليتهاي اق
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 سهم اشتغال در بخش هاي صنعت و خدمات ارايه شده است باز استان تهران و همچنين 8در جدول شماره 
شهر تهران در هر دو بخش بو يژه در بخش خدمات داراي سهم بيشتري نسبت به كل كشور و نقاط شهري دارا 

  . است
  

  85 الي 80سال  وضعيت جمعيت فعال از نظر اقتصادي از  :7جدول شماره 
    1385  1384   1383   1382  1381   1380   سال 

  بيكار  شاغل  بيكار  شاغل  بيكار  شاغل  بيكار  شاغل  بيكار  شاغل  بيكار  شاغل  شرح
  5/4  1/36  7/4  5/36  9/3  6/34  5/4  6/33  8/4  5/32  3/5  9/31  كل كشور

  3/5  9/33  4/5  2/34  6/4  5/32  7/4  2/32  1/5  9/30  3/5  5/30  نقاط شهري
  3/5  5/35  2/3  4/35  4  9/33  3/4  2/33  4/4  9/32  5/4  32/  استان تهران
  1/3  2/38  2  5/32  - -  - -  - -  -  -  شهر تهران

  1385،1387.ماري استان تهران آو سالنامه 1387،1385مركز آمار، سالنامه اماري كل كشور: منبع
  

  85 الي 80 سهم استغال در فعاليتهاي عمده از سال  :8جدول شماره 
    1385    1384    1383  1382      1381  1380    الس

  خدمات  صنعت  خدمات  صنعت  خدمات  صنعت  خدمات  صنعت  خدمات  صنعت  خدمات  صنعت  شرح
كل 
  كشور

6/30  3/43  6/29  6/45  7/30  4/47  1/30  47  4/30  7/44  7/31  8/44  

نقاط 
  شهري

3/34  6/60  8/32  2/62  1/34  1/60  4/34  61  9/33  8/59  6/34  3/59  

استان 
  انتهر

7/35  3/63  8/32  1/64  1/34  8/63  4/34  4/63  7/32  9/63  9/33  7/62  

  1385،1387.ماري استان تهران آو سالنامه 1385 ،1387سالنامه اماري كل كشور مركز آمار،: منبع
  

تمركز اقتصادي در منطقه شهري تهران به چه ميزان و در چه "حال سئوالي كه در اول مقاله مطرح شد 
  .شود  جهت درك اين وضعيت براساس فرمول رياضي عمل مي"ت؟هايي اس فعاليت

  .قبل از همه بايد تعريفي از فاكتورهاي مورد نظر ارايه كرد
  داشتن سهمي از اشتغال در يك فعاليت به خصوص، بيش از سهم جمعيتي يا شغل شهر در كل كشور: تمركز

s
sb
sa
sab

a =  

 از كل B سهم اشتغال در شهر sab/sa:  در كل كشورaز كل فعاليت  اB در شهر aسهم اشتغال در فعاليت 
 بدين ترتيب ضريب تمركز مساوي با يك، و به معناي آن است كه سهم اشتغال در فعاليت sb/s: اشتغال در كشور

 ضريب كمتر از يك، نشانه عدم تمركز فعاليت و ضريب. مورد نظر برابر سهم اشتغال شهر از كل اشتغال كشور است
  .بيش از يك نشانه تمركز فعاليت در شهر است
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 تمركز در بخش صنعت

به رغم كاهش سطح اشتغال در بخش صنعت در . ميزان تمركز در بخش صنعت در تهران، رو به افزايش است
نكته قابل . تهران و كل كشور، هنوز هم سهم تهران از اشتغال صنعتي كشور فراتر از سهم جمعيتي و شغلي آن است

هاي ديگر بخش صنعت در  شود و تمركز در زيربخش  اينكه اين تمركز در بخش توليدات صنعتي مشاهده ميتوجه
 كيلومتري 120هاي ايجاد و گسترش صنايع بزرگ در شعاع  تهران رو به كاهش بوده است و اين به رغم محدوديت

  )9جدول شماره . (تهران است
  

  1385ليتهاي صنعتي در استان وشهرستانها در سال  ضريب ميزان تمركز كل بخش فعا:9جدول شماره 
  ضريب  عنوان  ضريب  عنوان  ضريب  عنوان
  4  كرج  4  ري  95/3  استان
  5/5  فيروزكوه  1/4  دماوند  8/1  تهران

  1/3  نظراباد  3/4  ساوجبالغ  2/3  اسالمشهر
  4/3  ورامين  2/5  شميرانات  8  پاكدشت
      8/2  شهريار  5/4  رباط كريم

  1385،1387رشماري عمومي نفوس و مسكن مركز آمار، س: منبع
  

ضريب تمركز ) ضريب تمركز استان از كل كشور است ولي ضريب شهرستانها از كل استان محاسبه شده است(
در بخش صنعت هم در استان وهم در شهرستانهابه غير از دماوند و شميرانات بيشتر در قسمت توليدات صنعتي 

ر شهرستانهاي دماوند و شميرانات بيشترين ضريب تمركز دربخش صنعت د. است وكمترين آن در معدن مي باشد
 كارگاههاي صنعتي ده نفر كار كن وبيشتر وجود 2094 ،1384در  قسمت ساختمان است و در استان تهران در سال 

  .  نفر در آنها مشغولند202148داشت كه 
  

 تمركز در بخش خدمات

 ضريب تمركز منطقه 10جدول . دمات نيز چشمگير بوده استعالوه بر صنعت، تمركزگرايي تهران در بخش خ
اگر چه تمركز در بخش خدمات در دهه اخير رو به . دهد  نشان مي1385 شهري تهران را در بخش خدمات در سال

  .اي از اشتغال در بخش خدمات را به خود اختصاص داده است ليكن هنوز هم تهران سهم عمده. كاهش بوده است
  1385 ضريب ميزان تمركز كل بخش فعاليتهاي خدماتي در استان وشهرستانها در سال :10جدول شماره 
  ضريب  عنوان  ضريب  عنوان  ضريب  عنوان
  7/4  كرج  3/4  ري  1/7  استان
  2  فيروزكوه  4/4  دماوند  4  تهران

  7/2  نظراباد  5/4  ساوجبالغ  5/2  اسالمشهر
  1/3  ورامين  8/6  شميرانات  9/3  پاكدشت
  -  -  8/3  هريارش  2/3  رباط كريم

  1387،1385مركزآمار، سرشماري عمومي نفوس و مسكن : منبع
  )ضريب تمركز استان از كل كشور است ولي ضريب شهرستانها از كل استان محاسبه شده است(
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تمركز در بخش خدمات هم دراستان و هم در بيشتر شهرستانها به ترتيب در قسمت عمده و خرده فروشي، 
ولي در شهرستان فيروزكوه بيشترين ضريب . حمل ونقل و انبارداري است- مستغالت اجاره –رستوران و هتلداري 

  .تمركز در حمل ونقل است
  

 هاي عمومي و خصوصي تمركز در بخش

تر و تمركز در اين بخش در تهران بسيار بيش از تمركز شاغلين  اشتغال در بخش دولتي در تهران بسيار وسيع
 51 درصد از نيروي كار كشور و 65نزديك به 1365لين بخش خصوصي، در سال از كل شاغ. بخش خصوصي است

 1/7بدين معنا كه از كل .  درصد است32 و 6/13سهم تهران به ترتيب . دهند درصد از شاغلين شهرها را تشكيل مي
ن  هزار نفر در منطقه شهري تهرا970، حدود 1365ميليون نفر شاغل بخش خصوصي در مناطق شهري در سال 

 .)50-53، 1371.رفيعي، مينو ( اند اشتغال داشته

 در 71 درصد از شاغلين تهران در بخش دولتي و 27، 1385 بيانگر آن است كه حدوداً در سال 11 جدول  ارقام
 . صد در بخش خصوصي كار مشغولند

  
  

  1380 -85هاي دولتي و خصوصي در منطقه شهري تهران   تعداد و سهم شاغلين بخش: 11جدول شماره 
  1385  1384  1383  1382  1381  1380  سال

  6/71  70  9/68  3/66  40/65  18/68  بخش خصوصي
  9/27  4/29  31  7/33  50/34  56/31  بخش عمومي

  13875،1385مركز آمار، سالنامه اماري استان تهران ،: منبع
  

 ها نظير آموزش نه تنها بخشهاي صنعت وخدمات در تهران از تمركز بااليي برخوردار است بلكه ساير بخش
  . گواه اين امر مي باشد12داراي تمركز بيشتري مي باشد جدول شماره 

  

  1383 رتبه استان تهران در كشور در سال :12جدول شماره
  رتبه تهران  سهم از كشور  شرح  سال
  10  %6/11  نرخ بيكاري  1383
  1  %9/26  توليد ناخالص داخلي  
  13  %3/17  رزش افزودهسهم ارزش افزوده بخش صنعت ومعدن از كل ا  
  1  %5/73  سهم ارزش افزوده بخش خدمات از كل ارزش افزوده  
  1  %5/30  ارزش افزوده كارگاههاي صنعتي  
 1  %7/32  تعداد اعضاي هيات علمي دولتي وازاد  

 1  %8/20  تعداد دانشجويان دولتي  

  1383،1384.جايگاه استان تهران وسالنامه اماري استان تهران  سيماي اقتصادي،: منبع
  

معدن -استان تهران در شاخص هاي چون تعداد دانشجو، اعضاي هيات علمي، ارزش افزوده بخشهاي صنعت
وخدمات داراي رتبه يك از ميان تمام استانهاي كشور مي باشد اين رتبه حاكي از ضريب تمركز بااليي در آن موارد 

  .مي باشد
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نمودار اولي . ا بخش هاي صنعت و خدمات را نشان مي دهندارتباط افزايش جمعيت ب : 3 و 2نمودارهاي شماره
در خصوص خدمات مي باشد در هر دو نمودار جمعيت متغير ثابت و شاغلين بخش هاي خدمات و صنعت متغير 

) دوره جنگ (65الي 55ميزان كاهش بخش هاي صنعت و خدمات مربوط به دهه . وابسته در نظر گرفته شده است
  . نات كشور براي جنگ بسيج شده بودمي شود كه تمام امكا

  

  ارتباط افزايش جمعيت با بخش خدمات: 2نمودار شماره 

  
  نگارنده: منبع

  
  

  ارتباط افزايش جمعيت با بخش صنعت: 3نمودار شماره 

  
  نگارنده:منبع
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، =aقدار ثابت ، مy =) صنعت و خدمات(در اين معادله  متغير وابسته  ( y= a+bxبا استفاده از معادله دو متغير 
اليتهاي اقتصادي در سطح يك در رابطه افزايش جمعيت با تمركز فع)x =)جمعيت(و متغير مستقل b =ضريب ثابت

معني دار است كه اين در بخش خدمات بيشتر است به عبارت . به شر ط اينكه مقدار ثابت در نظر گرفته نشودصد، 
 است و تعداد افراد شاغل هم در آن بخش زياد مي باشد ديگر  ميزان تمركز بخش خدمات نسبت به صنعت بيشتر

  .بدين ترتيب رابطه بين تمركز بخش خدمات و افزايش جمعيت بيش از يك در صد مي باشد
  

  :نتيجه گيري 
همچنانكه بحث شد استان تهران بويژه  كالنشهر تهران بخاطر موقعيت سياسي و وجود زير ساختارهاي الزم 

مي   نشان8 و7نعتي وخدماتي در آن متمركز شده است و ضريب ميزان تمركز در جدولهاي بسياري از فعاليتهاي ص
  . در استان تهران ودر ميان شهر هاي استان تهران، در كالنشهر تهران بيشتر است دهد كه ميزان تمركز در كشور،

 موجب مهاجرت مي وجود تمركز باالي اقتصادي، سبب ايجاد فرصتهاي شغلي زياد مي شود آنهم به نوبه خود
بدين ترتيب جمعيت استان تهران وبخصوص كالنشهر تهران به طور فزاينده اي روبه افزايش است كه به .گردد 

 18909 به 1375كيلو متر مربع در سال 760دنبالش توسعه كالبدي داشته است به طوريكه مساحت شهر تهران از 
بيانگر الگوي   خدماتي،–در واقع ساختار صنعتي . ه است در صد رشد داشت2500 رسيد كه 1385كيلومتر در سال 

لذا براي . تشديد روند شهر نشيني ومهاجر پذيري مي باشد واين از عوامل تمركز وتوسعه شهر تهران بوده است
... مسكن و– محيط زيست -كاهش مهاجرت وبه دنبال آن حل بسياري از معضال ت كالنشهر تهران از جمله ترافيك

  :اتي به شرح ذيل انجام گيرد بايد اقدام
  .پخش امكانات و فعاليتهاي شهر تهران در ديگر استانهاي كشور -1

امكانات و فعاليتهايي كه توزيع آنها به سرمايه عظيم نياز ندارد و با تقويت امكانات موجود و يا ايجاد زير ساختار 
  . مانند صنعت توليد پوشاك.  كردالزم در استان مي توان فعاليتي را از شهر تهران به آن استان هدايت

  . آموزشي و درماني در شهرهاي پيرامون شهر تهران توزيع برخي مراكز ستادي، -2
براي گاهش . دانشگاه دولتي، چندين دانشگاه آزاد و مراكز آموزشي در سراسر شهر تهران مستقر هستند 8بيش از 

انس برخي دانشگاهها ي دولتي و تمام دانشگاه آزاد در ميزان تمركز فعاليتهاي آموزشي در شهر تهران بايد مقطع ليس
  .شهرهاي پيرامون و يا در استانها پخش شود

  .همچنين برخي مراكز ستادي و درماني مي توان در شهر هاي اطراف توزيع كرد
 اگر اتخاذ. به استانها...)  اداري و – اجتماعي -اقتصادي(واگذاري اختيارات تصميم گيري در مسايل مختلف  -3

اين امر سبب . تصميم در موارد مختلف به عهده استان ها با شد دولت در سطح كالن به تصميمات آنها نظارت كند
  .توزيع قدرت در ميان استانها مي شود كه اكنون در تهران متمركز است

  
  :منابع
  .گزارش اقتصادي،1365. بانك مركزي ايران .1
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هاي فرهنگي شهرداري  ، دفتر پژوهشالفه ناصري تا پايان دوره پهلوياز ويران دارالخ، 1379.تكميل همايون، ناصر  .2
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