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 های مبلمانتجمع جغرافیایی صنعت مبلمان ایران با هدف توسعه خوشه ارزیابی

 

 

 چکیده

در اين تحقيق تراكم استقرار جغرافيايی صنعت مبلماان در اياران،  اا  ا       

ی مبلمان ارزياا ی شا  و  اا در  گار نارفتن ايان م   اه،         ا توسعه خوشه

ی مبلمان اولويت داشتن  شناسايی ش   . از  ا مناطقی كه  رای توسعه خوشه

 شاهر  239مر وط  ه  ضريب تجمع رای محاسبه  ضريب تجمعروش محاسبه 

 االتر از يک داشاتن  شناساايی و در    ضريب تجمعاستفاده ش . شهر ايی كه 

شاهر  ي اتر از    54مر اوط  اه    ضريب تجمعيک ج ول اولويت  ن ی ش   . 

 ود. اين  تيجه  ه اين معناسات كاه  ساياری از شاهر ا یا ليات توساعه        4/2

تاوان    دست آما ه مای   ی صنعتی مبلمان را دار  .  ا توجه  ه  تايج  ه ا خوشه

ی  اا   ای در حال توسعه  مچاون خوشاه     ينی كرد كه  ه غير از خوشه  پيش

ی یم، تالش،  ا ا،،   ا مبلمان تهران، شا  يز و مالير، خوشه مبلمان شهرستان

اسالم شهر )تهران(، شهريار، ر اط كاريم،  ا لسار و نرناان از جملاه منااطق      

در ك اور  ساتن  كاه     ای مبلماان    دارای یا ليت مناسب  رای توسعه خوشه

ا ا .  مچناين  تاايج   اان داد در        نوز  رای توسعه مورد توجه یرار  گرفتاه 

طاور عما ه در يافات آ ااد      جز خوشة تهران كه اعضای آن  اه  استان تهران  ه

ی اسالم شهر، ر اط كريم و شهريار  ياز   ا ا  ، در شهرستان  تهران تمركز يافته

 ای مبلمان، مجزا از خوشه مبلماان    وشهپتا سي،  سيار خو ی  رای توسعة خ

 تهران، وجود دارد.
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 مقدمه

در ك ور ای در حال توسعه، صنايع كوچک و متوسط 

زايای و     قش مهمی در زميناة توساعة ایت اادی، اشاتغال    

.  ا توجه  ه اينکاه در ك اور   [2] صنايع دار  پذيری   ریا ت

درص  واحا  ای توليا ی در ناروه صانايع      36ما  يش از 

، داشتن را برد توسعه [2] نير    كوچک و متوسط یرار می

منا  كاردن     مبتنی  ر ساختار ای موجود صانعتی و  گاام  

توا ن  ساهم یا ا،   توسعة واح  ای كوچک تولي ی كه می

لص ملی و ايجاد ارزش افزوده داشاته  توجهی در تولي   اخا

رس . ضرورت ساما   ی صانايع      اشن ، ضروری  ه  گر می

 ای صنعتی  ه اين دلي،     كوچک و متوسط در یالب خوشه

اساات كااه در  گااام ایت ااادی ك ااور، صاانايع كوچااک و  

 اای الزم    متوسط، كمبود ای  سياری دار  .  بود مقياا  

 ای    تولي  و  ازار،  بود محيط  ای م تلف سرمايه،    از جنبه

 اای م تلاف حقاویی،      مناسب رش  كسب و كار از جنباه 

 ای  رم افزاری و ت کيالتی، تولي    یا و ی،  بود زير ساخت
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 اای    ای ی يمی و عا م دسترسای  اه فنااوری       ا فناوری

 اای  اا کی و ماالی       وين، فق ان ارتباط منسجم  ا شابکه 

کاری مياان  نگاا ی و   اشاتن     ای  م  ك ور،  بود شبکه

شااناخت از  ازار ااای  اا   از جملااه كمبود ااای مهاام   

. خوشه صانعتی  [9] تولي كنن نان مبلمان در ك ور است

يکی از الگو ای موفق سازما   ی صنايع كوچک و متوسط 

 ای صنايع كوچاک و متوساط را تعا ي،       است كه كاستی

 ااای م تلااف صاانايع كوچااک،  مچااون  كاارده و  رتااری

. ا گيازه اصالی   [2] كن   پذيری و تنوع را تقويت می  عطا ا 

افزايی  اشی از تبادل دا ش،   ا، رسي ن  ه  م  توسعة خوشه

 يااروی ا سااا ی و فناااوری اساات كااه در  هاياات  ااه       

 اای    پذيری، پايا اری و توساعه اشاتغال در  نگااه      ا عطا 

شود و در اين مسير تجماع جغرافياايی     ایت ادی منجر می

 ای شک، نيری يک واح  ا از مق مات و ضرورت مناسب

امروزه موفقيت در  ازار ای . آي  ه شمار می خوشه صنعتی

داخلی و خارجی مستلزم  ریراری دو شرط اصلی ریا ات و  

 مکاری است كه  ر يک   ون ديگاری  اكارآما  خوا ا     

 اا و    جهان امروز، سازما   ی  مکاری  ود. مساله اصلی در

ایت ادی، در عين حفظ و تقويت ریا ات مياان    ای تعام،

 اای صانعتی مبلماان      كسب و كار ا است. ايجااد خوشاه  

را ی جهت  ریراری پيو   مناسب  اين اجازای درنيار در    

اين صنعت است تا  ا ايجاد ز جيره مناسب تولي ، در جهت 

ای ام شاود و در مساير     ا افزايی توان فنی و تجاری آن   م

 كماک   اا  دی و توا من ساازی،  اه آن  توسعه و رش  ایت ا

شود. چرا كه رساي ن  اه توساعة پايا ار، جاز  اا افازايش        

توا من ی دست ا  ركاران و ذينفعان اين صنعت و تکميا،  

 ا و عن ر ا ماورر در  ز جيرة ارزش و ساختارد ی  ه عام،

ضاارورت  ااا توجااه  ااه  ايان تجااارت، ميساار   وا اا   ااود. 

متوساط مبلماان در   ساما   ی واح  ای صنايع كوچک و 

 ای صنعتی، مسئله اين تحقيق اين است كاه      یالب خوشه

ی  اا  در ك ام مناطق اياران امکاان توساعه  هيناه خوشاه     

فرضايه ايان تحقياق عباارت     صنعتی مبلمان وجود دارد؟ 

ی اياران، تاراكم    ا از شهرستان یشمار است از اين كه در

تاوان در    ای است كاه مای    واح  ای تولي  مبلمان  ه ا  ازه

 ااای مبلمااان در آن  قاااط نااام   راسااتای توسااعه خوشااه

طور طبيعی اين تراكم واح  ای تولي  مبلماان   ه  رداشت.

 ايی است كه در آن منااطق وجاود دار ا .     اشی از  رتری

ا   از: وجود  ازار مناساب،  زديکای  اه     ا عبارتاين  رتری

 غياره.  مواد اوليه چو ی،  رخورداری از  يروی كاار ماا ر و  

 ااای صاانعتی،    سااتين نااام در زمينااه توسااعة خوشااه 

 ای جغرافيايی است كه در آن منااطق،    شناسايی مویعيت

ای  اشا  كاه  تاوان خوشاه       تراكم يک صانعت  اه ا ا ازه   

 اای متفااوتی     صنعتی را در آن منطقه توسعه داد. لاذا راه 

 رای شناسايی مناطق  ا تجمع  ي تر ماورد اساتفاده یارار    

 اای   اسات. مرحلاة  عا  در زميناة توساعة خوشاه      نرفته 

صنعتی، اعتمادساازی و توساعه روا اط فيماا ين طاولی و      

 اای ز جياره ارزش     حلقاه عرضی است كاه  اه د باال آن    

ارزش افزوده در  ر حلقه افزايش خوا   شو   و  تکمي، می

کای از ماوررترين و   ي( LQ) 2ضريب تجماع  محاسبه يافت.

تعياين تجماع صانعتی در ياک      ا  رای  ترين روش  مت اول

را توان تجمع صانعتی    منطقه است.  ه كمک اين روش می

ريازان     ا دیت  اال م  ص كرد و سپس محققاان و  ر اماه  

ای را  توا ناا   ااه كمااک آن رشاا  ایت ااادی منطقااه   ماای

 ينی كنن  و يا در مسير رشا  ایت اادی آن منطقاه،      پيش

د ن . ا ميات  ريزی و سياستگذاری مناسب را ا جام   ر امه

در ايان اسات    LQتعيين تجمع جغرافيايی  ه كمک روش 

 اای ماورد  ررسای      ترين شاخصكه اين روش يکی از مهم

 ای است و كار رد آن  سايار سااده اسات.    در ایت اد منطقه

 اه   LQساليان زيادی است كاه محاسابه شااخص تجماع     

عنوان روشی  رای م ا ص كاردن ت   ای شا ن ياک      

دا ااان و   صاانعت در يااک منطقااه خاااغ توسااط جغرافاای 

تارين روش   نيارد. مهام    ایت اددا ان مورد استفاده یرار می

از راه محاسابه  سابت اشاتغال ياک منطقاه       LQمحاسبه 

در ايان   خاغ در صنعتی خاغ  سبت  ه ك، منطقه است.

روش محاسابه ضاريب    تحقيق     اين  ود كه  ه كماک 

 اای   ، مناطقی كه دارای یا ليت توسعه خوشاه (LQ)تجمع

مبلمان  ستن ، در سراسر ايران شناسايی شو   تا مراحا،  

پذير  اش .  مچنين  ا   ديگار ايان       ع ی توسعه امکان

تحقيق اين است كه  تايج آن  اه عناوان را نماايی  ارای     

تی در  اای صانع   مسئوالن ذير ط، در زمينه توسعه خوشه

 ای صنعتی ايران(   ك ور )سازمان صنايع كوچک و شهرک

مورد استفاده یرار نيرد و  تايج آن الگويی  ارای شاناخت   

ی صانعتی ديگار اصانا  فعاال در      ا یا ليت توسعه خوشه

 اای صانعتی توساط      گرياه توساعة خوشاه    ك ور  اشا . 

[. 5] سعه يافتاه اسات  تو Porter (2332،)افرادی  مچون 

                                                 
1 Location Quotient 
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Porter (2332 )، ریاا تی  ) رتاری   ا عنوان  در كتاب خود

 كنا :   نو اه تعرياف مای    ، خوشاه را ايان  231( صفحه مل،

 ا، م اغ، خ ماتی و    ا، تامين كنن ه  ای از شركت  مجموعه

 ايی كه مرتبط  ا صنعت خاغ  ستن  كه در يک موسسه

ا ا  و  اا     مح وده جفرافيايی و  زديک  ه  ام یارار نرفتاه   

[. توساعة ایت اادی  ار    5]  ت و  مکاری دار  يک يگر ریا

ايالات در آمريکاا ماورد     56 اای صانعتی در    پايه خوشاه 

امروزه در جهان ص  ا ماورد   [.1] استفاده یرار نرفته است

در  [.2] خوشااه صاانعتی  وپااا در حااال توسااعه  سااتن   

در  2، كاليفر يا تا سايالکوت 1 مچون سا  يانو  ايی جامعه

ای    اارای توسااعه ایت اااد منطقااه پاكسااتان از اياان  گريااه

 اای   [. مح والتی كه در خوشه26و3] استفاده ش ه است

طاوری   ای دار  ،  اه شو  ، دامنة نسترده  صنعتی تولي  می

كه از پرورش اسب تا تولي  ماشين مسا قه فرماول ياک را   

 ر اين  ااور   Krugman (2332) [.22و22] شو    شام، می

قه  زينة  ق، و ا تقال است حضور يک شركت در يک منط

را  رای شركت ديگاری كاه یارار اسات در  ماان منطقاه       

 Ciccone اای  [.  ررسی29] د    تاسيس شود كا ش می

طور مستقيم  ار روی  تراكم صنايع  ه   ان داد كه (2330)

كاه ايان تاراكم     طاوری  ناذارد،  اه    تارير می  ا وری آن   هره

وری(   درصاا ی كااارآيی ) هااره 46توا اا  عاماا، تغيياار  ماای

[.  مچنااين تجمااع يکاای از دالياا،  25] كااارنران شااود

ای است كه خود عاملی مورر  ر رش   ت   ی ش ن منطقه

 ای اساات. پااذيری منطقااه زاياای و افاازايش ریا اات اشااتغال

Glaeser (2332 ) وHenderson (4233) مقااا ارLQ  را

 رای  ررسی پويايی رش  ایت اادی محلای ماورد اساتفاده     

یرار داد   و  ه كمک آن تاثرير ت   ای شا ن  ار رشا       

و  مکااران   Mizuno[. 20و24كرد   ]ای را  رآورد  منطقه

 ا  رای   هترين روش از یکي LQاظهار داشتن  كه ( 2660)

 [.21] تحلياا، مساائله  يکاااری در مناااطق م تلااف اساات

 ر اين  ااور اسات  اه كماک     Penfold (2660 ) مچنين 

توان حساسيت ایت اد محلی را در زميناه   می LQمحاسبه 

[.  مچناين  22تغييرات وضعيت  اازار ملای تحليا، كارد]    

LeSage (2336 ،)Brown (2332 ،)Kraybill (2332 )

 LQاز  تاوان  ی(   ان داد   كاه ما  2331) Nishiyamaو 

در زميناه خا مات    محاسبه اشاتغال كا، و اشاتغال    ی را

                                                 
1 San Diego 
2 Sialkot 

يی ارائاه داد ا  كاه  اه كماک آن       اا  استفاده كرد و ما ل 

 ينی  ای را در آين ه پيش  ای اشتغال منطقهتوان  رتری می

 عنوان (2660)و  مکاران  Hoen [.22-22 -26-23كرد]

 اای  د نا ة  رتاری  در وایاع   اان   LQ كرد   كه شاخص

 ، LeSage (2336) [.29خااغ اسات]  ریا تی يک منطقاه  

ای   اارای ت اا يص تغيياار شاارايط ایت اااد منطقااه LQاز 

و  مکااران  ار ايان     Brown (2332)[. 23كرد ]استفاده 

ای است صورت فرضيه  اور  كه  گاه توسعه ایت اد كالن  ه

 [.26ای توجه خاصی شود] و در عم،  اي   ه ایت اد منطقه

مرحلاه   ني(   سات 2662و  مکااران )  ealMich ه  ااور  

 ای صنعتی شناسايی تاراكم فعااالن     رای شناسايی خوشه

 Isserman [.25صاانعت در يااک منطقااه خاااغ اساات]  

 رای  ارآورد توا اايی    (LQ)ضريب تجمع  روشاز  (2326)

ص ور مح والت  اه خاارج از منطقاه و شناساايی درصا       

شاغالن  ه كار در يک كسب و كار خااغ در ياک منطقاه    

[. اياان محققااان در اصاا، توافااق  گاار 24اسااتفاده كاارد ]

 ايش از ياک    (LQ)داشتن  كه انر شاخص ضريب تجماع  

 ي تر  ودن تراكم شاغالن در آن منطقه كه  اش  ) ه دلي، 

تاوان  تيجاه      تر از ميا گين محيط  يرو ی اسات(، مای  ي 

در اين منطقه تراكم كسب و كاار در آن زميناه   نرفت كه 

صورتی است كه در اص، توليا ات  ايش از    مورد  ررسی  ه

ای  وده و امکان ص ور مح اوالت  اه خاارج از      ياز منطقه

پذير است. اين تراكم   ان د ن ه  ساياری از    منطقه امکان

 Duranton (2664)ات است  رای مثال  نا ر  گار  م   

  ان د ن ة ت   ای شا ن    (LQ)شاخص ضريب تجمع 

كسب و كار يک منطقه است كه خود  اشی از دسترسی  ه 

[. 20]  ااای ریااا تی اساات ااای طبيعاای و  رتااری  ساارمايه

Maurel ( ا استفاده2333و  مکاران  )    از ضاريب تجماع

(LQ)    تااراكم صاانعتی را در مااورد صاانايع مهاام فرا سااه

 [. آ ان توا ساتن  م ا ص كننا  كاه    21محاسبه  مود  ]

ا  .   صنايع پي رفته در مناطق خاصی از فرا سه تراكم يافته

 مچنين آ ان صنايعی را كه كمترين و  ي ترين تاراكم را  

 ااا صاانايع را   ااا داشااتن  م اا ص كرد اا  و وضااعيت آن

 حاا ه آمريکااا مقايسااه  مود اا .    مسااان در اياااالت مت 

Ciccone (2330)  وFujita (2330 )   ااان داد اا  كااه  

وری   تراكم يک صنعت در يک منطقه  اعا  افازايش  هاره   

[.  مچنااين 22و25شااود ] آن صاانعت در آن منطقااه ماای

Henderson ( ان2669و  مکاران   )    داد   كاه تجماع



    ...ارزيا ی تجمع جغرافيايی صنعت مبلمان ايران  ا   90

 

 Krugman[. 23زايی محلای دارد ]   قش مهمی  ر اشتغال

صورت اتفایی   ای تراكم صنعتی را  ه  از علت يکی( 2332)

دا   و  ر اين  اور است ممکن است در نذشاته  ناا  اه      می

حضور مت   ی خاغ، صنعتی در يک منطقه پا  گيارد و  

كارد كاه     يا ( تاك2326)  Marshall[. 96نسترش يا  ]

تارين داليا،    ای حم، و  قا، يکای از مهام     كا ش  زينه

را ات   ویتجمع صنايع مرتبط در يک منطقه خاغ است. 

 اشی از كا ش  زيناه ا تقاال     ا كرد كه اين كا ش  زينه

 ا اسات.  ا ين صاورت كاه انار      كاال،  يروی كار و دي ناه

،  زدياک  اه تاامين كننا نان و م اتريان یارار        ا شركت

 [.92] كا ش خوا   يافت  ا  ای ا تقال آن   گير  ،  زينه

Krugman (2332 )كرد كه در مورد صنايع مادری  عنوان

كه  ه سرمايه را ت زيادی  ياز دار  ،  زديکی  ه مواد اولياه  

  ا  ا مورر  ر مویعيت جغرافيايی آنترين عام،و ا رژی مهم

كاه  دار ا    (  ااور 2335 مکااران )  و Ellison  .[92]است

 اای  نياری تجماع،  رتاری    ترين معيار ا  ارای شاک،  مهم

 نا ر  گريه  .[95و99] طبيعی و تثرير سر ريز دا ش  ستن 

مطار   Marshall (2236 )كاه توساط   ای  ایت اد منطقاه 

شا ، توساعه در صانعتی خااغ مطار  اسات و در مااورد       

ی ماوارد صانعت در ياک شاهر     ایت اد شهری توسعه  مه

در  ار  Fujita (2330 ) نا ر  گار   .[94]خاغ مطر  است

ای و توسعة شهری طبق ساز و كاار   منطقهدو مورد توسعة 

 گريه نلوله  ر  غلتان، آن  واحی م ام در حال نساترش  

و  مکااران   Glaeser گر  نا ر  .[90و22]و توسعه  ستن 

 ی ساتگ  یطا يمح طي( نسترش  ر دو مورد  ه شرا2335)

غلبه داشته  اشا    یا كه ایت اد منطقه ی.  نگام[24]دارد 

در زمينه خاغ تب ي، خوا   منطقه  ه يک یطب صنعتی 

شامار روش  ی پر ا اد ش ه از كار رديش .  ا توجه  ه موارد 

 اای م تلاف از جملاه      محاسبه ضاريب تاراكم در زميناه   

 ای صنعتی، در اين تحقيق از اين روش  ا  شناسايی خوشه

 اای مبلماان اياران كاه یا ا، توساعه            تعيين خوشه

  ستن ، استفاده ش .

 

 ها  روشمواد و 
 اای   يکای از روش  (LQ)روش محاسبه ضريب تجمع 

نيری  ر پاياة اصاول آمااری اسات كاه  اه        كار ردی ا  ازه

كمک اين روش وضعيت ایت اد محلی را  سبت  ه ایت ااد  

د نا . در    ای )در اص، ك ور( مورد ارزيا ی یرار مای  منطقه

ای م  گر  اشا ،   مواردی كه ت   ی كردن ایت اد منطقه

يوسته ضريب تجمع  رای سنجش رو   پي ارفت   ررسی پ

نيرد.  رای محاسبه ضريب تجماع از    مورد استفاده یرار می

 فرمول زير استفاده ش .

LQ = 

   

∑     
∑     

∑ ∑      

 

:LQ ضريب تجمع 

:Eij  اشتغال محلی در زمينه صنعت𝑖 در منطقه𝑗 
∑  𝑖  ك، اشتغال محلی در منطقه :𝑗 
∑  𝑖  ای )كاا، ك ااور( در زمينااه   : اشااتغال منطقااه

 𝑖صنعت 
∑ ∑  𝑖   ای )ك، ك ور( : ك، اشتغال منطقه 

  -2را طه 

 یدر اين فرماول وضاعيت ایت اادی محلای در صانعت     

ای )در اصا، ایت ااد ياک     خاغ  سبت  ه ایت ااد منطقاه  

نيرد.  اه عباارت ديگار روش     ك ور( مورد ارزيا ی یرار می

غال محلاای در زمينااه وضااعيت اشاات (LQ)ضااريب تجمااع 

ای در  صنعتی خاغ را  سبت  ه وضاعيت اشاتغال منطقاه   

Miller (2662 ) اور  ه  د  .  زمينه  مان صنعت   ان می

 ااالتر   LQ صنعتی م  ص دارای شااخص مناطقی كه در 

از يک  ستن   ه عنوان مناطق ت   ی در آن زميناه  اه   

كه  ااال   كرد  ي( تاك2662) Miller  [.91شمار می آين  ]

  ا ه وجود خوشه صانعتی اسات و  اه     LQ ودن شاخص 

 ا را شناساايی كارد تاا در     توان خوشه كمک اين روش می

تفساير  تيجاه    .[91] ناام  رداشات    اا  جهات توساعه آن  

دست آم ه  را ر یوا ين اين روش ا جام ش . روش تفسير   ه

  تايج  ر پايه چارچوب زير  ه ا جام رسي ؛

  2انرLQ‹  اش ،   ان د ن ة اين مطلب است كه 

درصاا  اشااتغال در زمينااه صاانعت مبلمااان در   

مقايسه  ا ميا گين درص  اشتغال در زمينه  ماان  

 صنعت در ك، ك ور كمتر است.

  2انرLQ=     اش ،   ان د ن ة ايان مطلاب اسات 

كه درص  اشاتغال در زميناه صانعت مبلماان  اا      

در  ميا گين درص  اشتغال در زمينه  مان صنعت

 ك، ك ور  را ر است.

  2انرLQ›  اش ،   ان د ن ه اين مطلب است كه 

درصاا  اشااتغال در زمينااه صاانعت مبلمااان در   

مقايسه  ا ميا گين درص  اشتغال در زمينه  ماان  
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 صنعت در ك، ك ور  ي تر است.

از آ جايی كه وزارت صنعت، مع ن و تجاارت و مرجاع   

 ای ع ربت پروا هآمار و اطالعات اصنا  و  ازرنا ان دو منب

 اای توليا ی و خا ماتی در      صادر ش ه در زمينه فعاليات 

ك ور  ستن ، اطالعات مر وط  ه شمار واح  ای كساب و  

كار، شمار كاركنان م غول  اه كاار، شناساايی واحا  ای     

 ای آماری )مر وط  ه مرداد ماه   فعال و... از یسمت نزارش

و  [92]رت ( پايگاه وزارت صنعت، مع ن و تجاا 2932سال 

[ 93]پايگاه  ا ک مرجع آمار و اطالعات اصنا  و  ازرنا ان 

اطالعاات موجاود     ا دست آم . مالک نزينش شهرستان  ه

در اين دو منبع اطالعاتی  ود. در مجموع در اين دو پايگااه  

شهرسااتان از سرتاساار ك ااور  239اطالعااات مر ااوط  ااه 

يان  در ا  اا  ی ايان شهرساتان  نردآوری ش ه است كه  مه

 اای مر اوط  اه      تحقيق مورد مطالعه یرار نرفتن . مقيا 

و  م وان  ر  ق اه   AutoCAD ه كمک  رم افزار  2 شک،

Google Map   ه دست آم ه است. ا  ازة دايره رسم شا ه 

 مر وط  ه  ر منطقه است. LQمقياسی از ضريب 

 

 نتایج
 اای    ا در  ا ک ای كه اطالعات آن طقهمن 239از  ين 

درج ش ه در  اال یرار داشات، تنهاا منااطقی كاه      اطالعاتی

 ا در زمينة مبلمان  ايش   م غول  ه كار آن شمار كاركنان

 فر است  ه منگاور توساعه خوشاه مبلماان دارای      246از 

ا ميت  ستن . زيرا در ديگر مناطق  ر چنا  در ماواردی   

( از يک  االتر  وده است، ولی  اه علات   LQضريب تجمع )

نان م غول  ه كار در زميناة مبلماان  اه    اينکه شمار كارك

ای كه  توان آن را خوشه مبلمان تلقی كرد،  بود. در   ا  ازه

منطقه مورد تجزيه و تحلي، و  ررسی  هايی یرار 23 هايت 

   ان داده شا ه اسات،   2طور كه در شک،   مان نرفتن .

منطقه  االتر از ياک و ضاريب    21ضريب تجمع مر وط  ه 

 اود. يکای از ماوارد     2منطقه  ااالتر از   2تجمع مر وط  ه 

 92دست آم ه در اين تحقيق ايان اسات كاه     مهم  تايج  ه

 ي اتر از    اا  ای كه ضريب تجماع آن  منطقه 01منطقه از 

ی شاامال ك ااور   ااا  ااه شهرسااتان اساات مر ااوط   2/2

است.  ا توجاه  اه     ای ماز  ران، نيالن و نلستان( )استان

ری و د م ر   ارای  جاا  ای از چوب مور  اينکه   ش عم ه

 ااای   ...( در جنگاا،ساااخت مبلمااان ك ااور)چوب راش و 

تاوان چناين    شو  ، مای   يركا ی در شمال ك ور تولي  می

نيری كرد كه  زديکی اين شهر ا  ه منا ع مواد اوليه    تيجه

 ا اسات.    )جنگ،( عام،  سيار مهمی  رای ايجاد اين تجمع

عام،  زديکی  ه توان چنين استنباط كرد كه   مچنين می

 ای  منا ع مواد اوليه چو ی عام، مهمی  رای توسعه خوشه

 رود.  صنعتی مبلمان در اين مناطق  ه شمار می

منطقاه،   9 مچنين زياد  ودن ضريب تجمع مر وط  ه 

د   كه  زديکی   اسالم شهر، ر اط كريم و شهريار   ان می

رين تا  ه  ازار ای فروش ) ازار تهران( يکای ديگار از مهام   

 ای صنعتی مبلمان است. آ چه كه در  دالي، توسعه خوشه

 ا مهم است، اين است كه  ه تنها ضاريب   مورد اين خوشه

تجمع،  لکه شمار واح  ای كسب و كار و شامار كاركناان   

م غول  ه كار در  ر واح   يز در ايان منااطق  سابت  اه     

 ي تر است.  ا توجه  ه افزايش روزافزون   ا ديگر شهرستان

 ينی كرد اين  اازار   توان پيش م ر  مبلمان در ك ور، می

 ای مبلمان در   مچنان پاي ار  اش  و امکان توسعة خوشه

اطرا  اين  ازار  زرگ وجود دارد.  ا توجه  ه اينکاه تاا  اه    

 ای اوليه الزم  رای توسعه خوشاه مبلماان   حال تنها ای ام

ه  اه  [،  اا توجا  9تهران )يافت آ اد( صورت نرفتاه اسات ]  

دسات آما ه    وجود چنين  ازاری و  اا توجاه  اه  تاايج  اه     

نيری كرد كه  اي  در زميناة توساعه     توان چنين  تيجه می

 ای ديگری در مناطق  زديک  ه تهران )اسالم شهر،  خوشه

طاور   ر اط كريم و شهريار( ای ام ج ی صورت نيرد.  مان

شود، ضريب تجماع در شاهر ای    دي ه می 2كه در ج ول 

طور كلی كمتر از يک است، اما  ا توجه  ه  ن و تبريز  هتهرا

وجااود  ازار ااای مناسااب در اياان دو شااهر، شاامار زياااد   

تولي كنن نان، شمار واح  ای توليا ی متوساط و  عضای    

ای واح  ای تولي  مبلمان در اطرا     زرگ و تجمع جزيره

اين شهر ا )مجتمع تولي كنن نان و فروشان نان مبلماان   

شاهرداری تهاران و ياا در تبرياز( مویعيات       22در منطقه 

 اای مبلماان در ايان شاهر ا      مناسبی  رای توسعة خوشه

مناطق دارای اولويت  رای  2ايجاد كرده است.  نا ر ج ول 

ا ا  از: طریباه و شاا  يز،     ای مبلمان عبارت توسعة خوشه

، یم، شاهريار،  اسالم شهر، مالير، رودسر، ر اط كريم، تالش

 ... ا لسر و
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 [2،3نتایج به دست آمده از محاسبه ضریب تجمع کسب و کارهای مربوط به صنعت مبلمان ] -1جدول 

 شمار كاركنان ميا گين

 ) فر(
LQ 

 ك، اشتغال

 ) فر(

 اشتغال در زمينه مبلمان

 ) فر(
 رديف استان شهرستان

231/9  315/5  2 خراسان رضوی طریبه و شا  يز 421 0464 

221/4  094/5  2 تهران اسالم شهر 4624 43145 

352/9  929/9  9  م ان مالير 2455 24029 

004/2  614/9  5 نيالن رود سر 223 25240 

492/5  315/2  4 تهران ر اط كريم 9492 04559 

242/9  533/2  0 نيالن تالش 2655 29629 

222/2  551/2  1 ماز  ران  ا لسر 220 22066 

223/5  630/2  2 تهران شهريار 2260 44922 

221/2  306/2  3 ماز  ران تنکا ن 244 25229 

202/2  212/2  26 نلستان نرنان 2630 92206 

225/9  220/2  22 یم یم 5652 222391 

990/2  152/2  22 ماز  ران  ا ، 2251 90211 

952/9  522/2  29 نيالن رشت 2541 34204 

142/2  213/2  25 مركزی اراک 2640 22415 

223/9  251/2  24 آذر ايجان غر ی اروميه 2355 24362 

929/2  232/2  20 ماز  ران آم، 2202 49120 

223/2  299/2  21 یزوين یزوين 2251 44102 

322/2  352/6  22 آذر ايجان شریی تبريز 9255 225122 

124/2  069/6  23 تهران تهران 2234 152592 

 

 

 

 کار به مشغول کارکنان نیانگیم و مبلمان نهیزم در اشتغال ،(LQ) تجمع بیضر تیوضع نمودار -1 شکل
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 (.است LQ بیضر دهنده نشان رهیدا قطر) رانیا مبلمان یها خوشه توسعه لیپتانس یدارا و باال LQ بیضر با نقاط پراکنش -2 شکل

 

 گیری  بحث و نتیجه
طاور كاه در فرضايه      تايج اين تحقيق   ان داد  مان

 ينی ش ه  ود، مناطق زيادی در ك اور وجاود دار ا      پيش

كه  ا توجه  ه تجمع  االی واح  ای كسب و كار مر وط  ه 

 اای صانعتی    امکان توساعة خوشاه    صنعت تولي  مبلمان،

وجود دارد. در اين مناطق شمار زياادی از    ا مبلمان در آن

واح  ای فنی، توليا ی، خا ماتی،  ازارياا ی و ... فعاليات     

كنن  كه در صورت م يريت و پ تيبا ی مناسب از ايان    می

واح  ای كسب و كاار در جهات توساعة روا اط طاولی و      

 اای ز جيارة     ای از حلقه  عرضی، امکان تکمي،   ش عم ه

ی صانعتی وجاود دارد.  مچناين     ا ارزش در یالب خوشه

 اي  تاكي  شود كه  ه تنها تجمع صنعتی مهم اسات  لکاه   

شمار كسب و كار ای موجود در ياک خوشاه و  مچناين    

حضور صنايع متوسط و يا  عضای  ازرگ در مركاز خوشاه     

وایاع  [، زيارا در  ساياری از م  5توا    سيار مهم  اشا  ]  می

سپاری صنايع  زرگ  اه عناوان عااملی  ارای توساعه         رون

شاود و خاود يکای از      ای فيما ين مورر وایع مای    مکاری

 ا است. در  تيجه، در اين تحقياق    ای توسعه خوشهعام،

 ه تنها ضريب تجمع كسب و كار ا،  لکه شامار واحا  ای   

كسااب و كااار متوسااط و  عضاای  اازرگ و شاامار كاركنااان 
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 تاايج   اان داد،    كار  يز م  گر یارار نرفتنا .  م غول  ه 

ميا گين كاركنان م غول  ه كار در صنعت توليا  مبلماان   

 فر  ه ازای  ر واح  تولي ی است. كه ايان   02/2در ايران 

ای از    تيجااه   ااان د ناا ة اياان اساات كااه   ااش عماا ه

تولي كنن نان مبلمان در ك ور در مح وده صنايع كوچک 

صورت صنعتی  ص، فرآين  تولي  مبلمان  هیرار دار   و در ا

 اای عما ه   نيرد و اين موضوع يکی از  ارساايی  ا جام  می

صنعت مبلمان در ك اور اسات. زيارا واحا  ای توليا ی      

كنن  كه در اين صورت توان   ای فعاليت می  صورت جزيره  ه

پاذيری كمای  رخوردار ا  و     تولي  ا بوه   اشته و از ریا ت

   ياز در ايان واحا  ا  سايار محا ود       مچنين تنوع تولي

در تهااران  ااه علاات  زديکاای  ااه  ااازار و پرشااتا ی اساات. 

 ای تجاری و  مچنين حضور پر ر ا  مراكاز علمای      روال

 نيرد.  ا  هتر صورت می  آموزشی،  م ریا ت و  م  مکاری

از سويی  نا ر  گر  ساياری از محققاان و صااحب  گاران،     

در ياک منطقاه خااغ    تنها تجمع واح  ای كسب و كاار  

Tully (2665 )عام، توسعه ایت ادی آن منطقاه  يسات.   

 اار اياان  اااور اساات كااه تجمااع صاانعتی در يااک منطقااه 

ای  ودن آن  يست  لکه الزماه   جغرافيايی تنها دلي، خوشه

ای ش ن اين است كه رفتار كسب و كار اا در درون   خوشه

ای  اشا  كاه روا اط فيماا ين  اه خاو ی         خوشه  اه نو اه  

 Sforzi اه  ااور    .[56]صاورت م اترک صاورت پاذيرد      ه

ياک منطقاه جغرافياايی تنهاا      تجمع صانعتی در  ( 2662)

ی فيماا ين   اا  دلي، وجود  احيه صنعتی و ايجاد  مکااری 

[. لذا  اي  تاكي  كرد انار تجماع  اعا  ارتقاای     52 يست]

 سطح روا ط شود، شکوفايی ایت ادی پر شتاب خوا   ش .

 سابی جغرافياايی و  ام     ا   تاكي  كرد كه  ام تجماع  ي

 ة امکان توسعه ارتباطات فيما ين كسب و كار ا   ان د ن

عاما،  Kennedy (2333 ). [52] ای صنعتی است خوشه

موفقيت خوشه را  ع  از تجمع در يک منطقاه جغرافياايی   

و  مکااران    Reid[.59دا ا ]    اای فيماا ين مای      مکاری

توساعه   یخوشاه  نگاام   کيا  كاه   اور ا   ني(  ر ا2660)

 یا  صاورت شابکه    اا  اه   تيا كه درون آن فعال افتيخوا   

طااوری كااه در  ااين تولي كنناا نان،     شااود،  ااه ا جااام 

 اای پ اتيبا ی   كننا نان، دولات محلای و موسساه      تامين

 [.55 ا را طة متقا ، وجود داشته  اشا ]    مچون دا  گاه

در وایع  نگاامی كاه كساب و كار اا در كناار يکا يگر و       

صورت تجمعی كار كننا ، روا اط طاولی و عرضای  اين        ه

  ا نرايش  رای افزايش اين  مکارینسترش يافته و   ا آن

 ايا  در  گار    اد شا ه يا كن .  نا ر مطالاب     ي تر رش  می

داشت صر  متراكم  ودن واح  ای فعال در ياک صانعت   

ی صانعتی   اا  در منطقه ای جغرافيايی دلي، توسعه خوشه

 يست و مسئوالن ذير ط  اي  در  گار داشاته  اشان  ايان     

توسعه است و  رای اينکاه  تراكم   ان د ن ه یا ليت  رای 

ای در زميناه   اای سااز  ه  توسعه پر شتاب شود  اي  ای ام

يکپارچه سازی و ت ويق روا ط فيما ين صاورت نيارد.  ار    

-دست آم ه می توان  تيجه نرفت كه یا ليات پايه  تايج  ه

 اای مبلماان در اياران      ای  سياری  رای توساعه خوشاه  

ه از اياان تحقيااق وجااود دارد.  نااا ر  تااايج  ااه دساات آماا 

 26اكنون ظرفيت توساعة دسات كام     م ش ، كه م  ص

خوشااة صاانعتی مبلمااان موفااق در ك ااور وجااود دارد.    

 ای صنعتی  ي تر در   د  ، تراكم   مچنين  تايج   ان می

 ايی  مچون  زديکای  ا   كه از  رتری  مناطقی شک، نرفته

  ه  ازار فروش )خوشة مبلماان تهاران،...(، پي اينة توليا     

منا ی از كاركناان     مح والت  نری )مب، استي،( و  هاره 

ای  ا كارمزد پايين ) یم، طریبه و شا  يز، ماليار،...( و    حرفه

منا     يا  زديکی  ه منا ع مواد اوليه ) ا ا،،  ا لسار،...(  هاره   

 ستن . البته  اي  تاكي  شود كه ممکن اسات  ار ياک از    

وش مح والتی تولي  و فريمناطق شناسايی ش ه در زمينه

 اای  خاغ مستع تر  اش  كه پي نهاد می شود در  ررسی

شناسايی شو  .  مچنين  اا توجاه  اه      ا اين یا ليت آين ه

ی صانعتی مبلماان تنهاا  اه تاراكم       ا اينکه توسعه خوشه

 ای مهم ديگری ) مچون جغرافيايی  ستگی   ارد و عام،

عه مااعی، ایت اادی، ...( در توسا    اای فر نگای، اجت  عام،

 ای ديگار ماورر   شودارر عام، ا مورر است پي نهاد می آن

ی صانعتی مبلماان ماورد  ررسای و      اا   ر توساعه خوشاه  

 ارزيا ی دیيق علمی یرار نيرد.
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Evaluation of the geographical concentration of furniture industry in Iran with 

the aim of furniture cluster development 

 

 
Abstract 

In this study, with the aim of furniture clusters development, 

the geographical distribution
 
of furniture industries in Iran 

was evaluated and taking account this parameter, the areas 

with the high priority for the development of the furniture 

clusters were identified. LQ (Location Quotient) calculation 

method was used to calculate LQ for 193 cities. The cities 

with a LQ higher than one were identified and sorted in a 

table. LQ was higher than 1.5 for 45 cities. It means many 

cities have potential for furniture clusters development. 

According to the result aside from developing clusters such as 

Tehran, Shandiz and Malayer, Qom, Talesh, Babol, 

Eslamshahr, Shahriar, Robatkarim, Babolsar, and Gorgan 

furniture clusters have appropriate potential for development 

that they have been not noticed until know. Results have 

shown that, except Tehran furniture cluster that its members 

aggregated in Yaft Abad, in Tehran province Eslamshahr, 

Rabat Karin and Shahriar have a very high potential for 

another furniture clusters development. 

Keywords: Industrial cluster, Furniture industry, 

Concentration factor, Cluster development 
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