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مقدمه
شهای اقتصادی يک كشور را تحت تأثیر خود ق ار ررر
یتواند بخ 
صنعت در تمام كشورهای جهان به عنوان راهحلی كه م 
دهد و بخش پیشتازی جهت توسعه كشورها باشد مطرح است .صنعتي شدن به عنوان يک تصمیم بزرگ برای توسعههه
ن باع ثثث
اقتصادی و اجتماعي كشورها ضروری است .توسعه صنعتي باعث افزايش توان تولیدی و صادراتي و همچنین ن
یشود كه اين امر باعث تقويت زمینههای مختلف اقتصادی ،اجتم عا ييي و فرهنگ ييي
پیشرفت مناطق مختلف يک كشور م 
یشود ( .)Nobakht, 2015: 112از آغاز قرن بیستم میالدی ،رشد صنعت به صورت ملی ،منطقهای ،ناحیهای ،قطبی یا
م
شهرك صنعتی و نواحی صنعتی ،برای توسعه صنعتی ،از سوی كشورهای جهان به خصوص کشورهای در حال توسعه
مورد توجه قرارگرفته است ( .)Shad et al, 2009: 417با وجود این ،امروزه صنعت به عنوان یکی از مهمترین ابزارها
کهای
طزیست و منابع طبیعی نقشی محوری دارد .وجود شهر 
در توسعه ،به ویژه توسعه پایدار با نگاهی بر حفظ محی 
ی توسعههه شه هر اا،
یرود؛ بنابراین ،ازجملههه راهبردهای ی
صنعتی اکنون از م لؤ فههای توسعه صنعت در هر منطقه بشمار م 
صنعتی کردن آنها در قا بل

ق اس  ت ( ( Ghadiri Masoum, 2015:
کها و نواحی صنعتی در جوار این من طا ق ق
ایجاد شهر 

یکنددد
تها ،روند توسعه را تسهیل م 
تهای غیر کشاورزی در شهرها و ایجاد زمینه و درآمد از این فعالی 
 .)6وجود فعالی 
( (Gharnejad, 1992: 19بدون تردید صنعتی شدن یک تصمیم سرنوشتساز در زمینه توسعههه اقتص دا ییی و اجتم یعا
ی اقتص دا ی ی
ی
شهای ی
ی شدننن در همه خب  شش شش
ت ص تعن ی ی
یباشد .ا ارث ت ت
کشورهای جهان سوم است و ضرورتی غیرقابل انکار م 
یش عسوت ،هجیتنرد .دو ههههههه
ی می ی
ت توس داصتقا هع یی یی
ی در جهت ت
ع م لا ی ی
احساس شده و باعث تحرک قسمت زیادی از من با ع ع
تهای این صنعت جدید جهانی در سه قلمرووو اقتص يدا ،،
کهای صنعتی یک نیاز ضروري است .گستردگی فعالی 
شهر 
د ( Margin and
یتوانند آغازگر مس اهری ييي توسعههه باشند د
کهای صنعتی م 
اجتماعی و اکولوژیکی قابل تأمل است .شهر 

.)Bechara, 2009: 654
کهای صنعتي براي افزايش توان تو يل دي و صادراتي كشور ،سیاستهای منطقي و منطبق ق
ق
توسعه صنعتي و تجهيز شهر 
ع كن نو ييي
ن ب شخ  ،،وضع ع
یطلبد تا ضمن تقويت زيربناها در اين ن
یها و امكانات واقعي مناطق مختلف كشور را م 
با توانای 
ت گراا تغ يي ررر
صنعت به عنوان بخش تو يل دكننده كاالهاي جايگزين واردات و دروننگر به بخشي ب ور ننننگررر و ص اردا ت ت
یو
حهای ملی ی
یرغم اهمیت این شهرها ،در طر 
جهت يابد ) )Rezaei and Khavarian garmsir, 2015: 78در ایران عل 
ع مت زاو ننن و
منطقهاي شهرهاي کوچک در اولویت آخر قرار دارند .درصورتیکه توسعه شهرهاي کوچک به دلی للل توزیع ع
ی منطقهههای و
ییهای ی
ت شه اهر ييي ب گرز  ،،تقلی للل ن رباربا ی 
عادالنه جمعیت ،سرمایه ،امکانات و تسهیالت ،کاهش مش الک ت ت
یباشنددد
ت می ی
ی و منطقهههای ح ئا ززز اهمیت ت
ح ملی ی
ت در س وط ح ح
تهاا و امکانات ت
همچنین توزیع یکسان و عادالنه انواع فعالیت ت
کهای است کههه از
سآباد یکی از شهر 
( .)Abdollah and Sadat Saeideh zarabadi, 2018: 102شهرک صنعتی شم 
ق مج وا ررر خودد از جملههه شهررر
سال  1370آغاز به کارکرده و ایجاد آن سبب تغییرات بس رای ییی دررونددد توسعههه من طا ق ق
حس 
نآباد با جمعیت بالغ بر  43900نفر بوده
نآباد و روستاهای مجاور خود شده است .محدوده مورد مطالعه شهر حس 
ت کههه تولددد شه یتعنص کر   
ی ای سا ن تت تت
سآباد قرار دارد .در این پژوهش مس لئ ههه اساسی ی
که در کنار شهرک صنعتی شم 

کهای صنعتی در توسعه شهرهای95 ...
نقش شهر 

خ رشددد
نآباد که امروزه با مشکالتی از جمله مهاجرت جوانان جویای کار ،باالالال رفتننن نرخ خ
سآباد در کنار شهر حس 
شم 
یتواند موجبات رشد و توسعه پایدار را در زمینههای گوناگون فراهم سازد؟ ب نیمه ر   
جمعیت مواجه است ،چگونه م 
مبنا ،نوع تحقيق کاربردی و روش بررسي آن توصيفي -تحليلي و پیمایشی است .روش جمعآوری اطالعات در این
تحقیق ،روشهای اسنادی و کتابخانهای است که در روش میدانی از ابزار پرسشنامه استفاده شده است .در ب یا شخ
اچ پی ( )AHPبه شکل طیف  9مقیاسی از اهمیت برابر تا اهمیت فوقالعاده قوی مورد ارزیابی قرار گرفت .برای این
بخش تعدادی شاخص مورد ارزیابی قرار گرفت .در تحلیل اس پ  سا سا ی ( ( )SPSSدر قا بل

جنپ ترکیل فیط     

گزینهای از خیلی کم تا خیلی زیاد مورد ارزیابی قرار داده شد .درنهایت در ارزیابی عوامل داخلی و خ تاوس یجرا   
نیز در قا بل

طیف لیکرت مورد ارزیابی قرار گرفت .پایایی پرسشنامهها برابر با  35 39 0.است که رقم مناسبی برای این

س
نآباد است .برای نمونهگیری ،ابتداا ب اسا ر سس سس
یرود .جامعه آماری ،شامل ساکنین و مسئولین شهر حس 
امر به شمار م 
ب ش ند ددد .درمجم عو 150 ،،
ی س دا هه انت اخ ب ب
روش کوکران ،تعداد نمونهها تعیین شد و سپس نمونهها به صورت تص فدا ی ی
یشود.
پرسشنامه تکمیل شد .در همین راستا ،برای کاهش مشکالت و ترفیع آن پیشنهادها راهبردی ارائه م 
رویکرد نظری
نزدیک به  99درصد بنگاههای اقتصادی کشور ما را نیز واحدهای کوچک و متوسط تشکیل میدهند ،با وج ،نیا دو   
یتوان تعریف واحد و یکسانی از آنها به دست آورد ()Mohammadi, 2017: 70؛ اما طبق تعريف سازمان توسعه
نم 
ق ض باو ططط و مقرر تا
ن كههه طبق ق
صنعتي سازمان ملل متحد ،شهرك صنعتي زميني است داراي محدوده و مساحت معين ن
یشود ،تأسيس يانبريز تا ييييي و
کهای صنعتي هر كشور انتخاب م 
مکانیابی صنعتي و بر اساس راهبردهاي توسعه شهر 
یشود كه در جريان آماده شدن زمين شهرك
تهای خدماتي موردنیاز با توجه به نوع فعا يل ت صنعتي در آن ايجاد م 
فعالی 
یگ در دد (.)Rezaei and Khavarian garmsir, 2015: 81
س از آن ،به متقاضيان ايجاد واحدهاي صنعتي واگذار می ی
يا پ 
بمانده نقش محوری به خود اختصاص
یترین ابزار ،در توسعه مناطق عق 
در همین راستا ،امروزه صنعت ،به عنوان اصل 
داده است .این نقش شاید برخاسته از این واقعیت است که عوامل تولید در بخش ص تعن  ،،در مقایسههه باا کش یزروا ،،
ی دارد ( Firouznia and
فپذیری بیشتر با شرایط و اوضاعواحوال محیط قطنم ،ی هههههای و ملی ی
قابلیت جابهجایی و انعطا 

ش تولی تاد  ،،هم گنها ی ی
ی
یه یازفا ،ا شش شش
ش آگ ها ی ی
کهای صنعتی ،اف یاز ش ش
لگیری شهر 
 .)Rabbani, 2013: 104از نتایج شک 
یباشد (.)Bechara and Magrini, 2009: 654
فرایندهای توسعه و بهکارگیری نیروی انسانی م 
یگذارد و ایننن ص عن ت ت
ت
کهای صنعتی تأثیرات مثبت و منفی فراوانی بر روند توسعه یک منطقه م 
استقرار شهرها و شهر 
ی
یهای آن اطراف گردد .توجه بههه جایگاهه و نقششش شه اهر ی ی
یتواند بهانهای برای تغییر رشد شهرهای کوچک و آباد 
م
ی آنهاا در ح زو ه ه پیرامونشاننن را از
کوچک اندام در نظام سلسلهمراتب شهری کشور از یکسو و کارکردهای اقتص دا ی ی
ی بههه
ی دس بایت ی ی
ک ب ار ی ی
ی کوچک ک
سوی دیگر ضروری ساخته است ( .)Ebrahimzadeh et al, 2015: 151چون شه اهر ی ی
توسعه پایدار شهرها و تعادل فضایی منطق 
یتر سکونتگاهها نق راد یمهم ش دد ددد ( .)Bajrachary,1995: 27به ،یترابع    
ی بههه
ی اساسی ی
دستیابی به توسعه پایدار متوازن و یکپارچه در فضای منطقهای و نظامیافته س اگتنوک هههاا کههه از نیازهای ی
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نگونه شهرها میتواند اقتصادد
یباشد ( .)naseri, 2009: 27چراکه ای 
یآید در بطن توجه به شهرهای کوچک م 
شمار م 
ی را در
نواحی روستایی را تحریک کرده و مهاجرت به شهرهای بزرگ را کاهش دهند و همچنین منافع رشد اقتص دا ی ی
نواحی عق 
ن باورنددد کههه
ی از محققاننن توسعههه بررر این ن
بمانده پخش کنند ()Otiso,2005: 118؛ بنابراین امروزه بس رای ی ی
تمرکززدایی صنعتی از شهرهای بزرگ بهسوی شهرهای کوچک و مراکز روستایی ،منجر به افزایش مصر ففف و ایجادد
درآمد در مناطق روستایی میگردد و از آلودگی محیطزیست به دلیل ماهیت صنایع روس یات  ،،کاستههه شدهه و رواب ططط
ی ص عیان ،،
ع فض یا ی ی
منطقی میان کار و نوع تکنولوژی را از طریق انتخاب تکنولوژی مناس ببب ایجادد نم دو ه ه و باا توزیع ع
موجب شک 
لگیری نوعی سازمان اجتماعی متوازن در مناطق روستایی خواهد گردید (.)Nozari, 2007: 43
به همین خاطر امروزه پس از گذشت دو دهه به نقش شهرهای کوچک در توسعه اقتصادی منطقه توجه کرده اند .این
رویکرد ،بنابر تحوالت اقتصادی سیاسی و نیز واکنش به نتایج ناخوشایند رویکردهای از باال به پایین و اقتصادد کالننن
ت گرفتههه
که به سبب چشمپوشی از سطوح پایینتر سیستمهای فضایی در دستیابی به توسعه شکست خورد ،ص رو ت ت
است ()George,2008, 453؛ بنابراین ،توسعه اقتصادی و اجتماعي در اثر رشد و پیشرفت صنايع كههه هم ار هه باا خودد
یگردد .رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعي در يک منطقه
رشد تولیدات را دارد باعث باال رفتن سطح عمومي زندگي م 
ت بههه ص رو ت ت
ت
یباشد ،توسعه ص عن ت ت
مستلزم داشتن يک پشتیبان قوی جهت هماهنگي و هدايت كردن برای پیشرفت م 
یتواند موجب انگیزه افراد منطقه جهت رفتن به سمت توسعه گردد و با آگاهي
تهای بیشتر م 
برنامهریزی شده و حمای 
یتوان به رشد صنايع ،سازمان دادن بههه تولی تاد  ،،چگ گنو ييي
دادن افراد نسبت به صنعت و اثرات آن در زندگي آنها م 
ک نمودد
ن دگرگ نو ييي در ك للل منطقههه وزن ارفا یگد دد ددد آن كمک ک
بهرهبرداری ،سهیم شدن در استفاده از تولیدات و همچنین ن
ف
ی مختلف ف
شهای ی
( .)Nobakht, 2015: 118درنتیجه ،توسعه باید ازنظر اقتصادی بازده باالیی داشته باشد و میاننن بخش ش
اقتصادی تعادل برقرار کند ،همچنین بهگونهای صورت پذیرد که نظارت و کنترل الزم بر منابع جهت حفظ آنها برای
نس 
لهای آتی نیز اعمال گردد (.)Zarbardasht, 2003: 107
پیشینه تحقیق
برنامهریزی صنعتی در کشورهای توسعهیافته به طور جدی از سالهای بعد از جنگ جهانی دوم آغاززز گردی وشک .د رر ررر
کهای صنعتی و صنایع کوچک است .بیکاری گسترده در سراسر این کشور بین
انگلستان ،پیشگام در برنامهریزی شهر 
ت رکودد بررر
یتر توجههه کنددد .چراکههه ت اریثأ ت ت
دو جنگ جهانی باعث شد که دولت به نقش کالن صنعت به گونهای جد 
یشد ..بع نج زا د گگ گگ
گ
بعضی مناطق بیش از نقاط دیگر بود و ارتباط مستقیمی بین بیکاری و ساختار صنعتی مشاهده م 
ی
کهای ی
ی شهرک ک
جهانی دوم ،دولت به منظور گسترش متوازن و یکنواخت صنایع در سطح کشور اقدام بههه برنامهههریزی ی
کهای صنعتی در اوایل قرن بیستم بهسرعت در کشورهایی
صنعتی کرد .رشد صنعتی و روند برنامهریزی در ایجاد شهر 
چون کانادا ،آمریکا ،هلند ،سوئیس ،دانمارک و ایتالیا گسترش یافت .در کشورهای کمتر توسعهیافته از سال  1950بههه
ن کش هج رد اهرو تت تتت هماهنگ گ
گ
ی ا ین ن
تهای ی
بعد به دلیل رشد سریع شهرنشینی ،افزایش مهاجرت ،بیکاری ش لود دید تت تت
کهای صنعتی را در پیش گرفتند.
ساختن روند توسعه صنعتی با شهرنشینی برنامهریزی و توسعه شهر 

کهای صنعتی در توسعه شهرهای97 ...
نقش شهر 

کهای صنعتی به دوره برنامه عمرانی ی
ی
عهای صنعتی به سالهای قبل از  57و ایجاد نواحی و شهر 
در ایران ،ایجاد مجتم 
کهای صنعتی ایران در ساللل  1363و س امزا ننن ص یان ع ع
ع
یگردد ) .)Barouqi, 2002: 19شرکت شهر 
سوم و چهارم بر م 
کوچک ارسال  1380تأسیس گردیدهاند و ماحصل این دو مؤسسه دولتی کههه نهایت ًاًاًاًا در ساللل  1383در قال ببب ش کر تتت
ت کههه  21ه از ررر
ی است ت
ک ص تعن ی ی
کهای صنعتی ایران درهم ادغام شدند وجود بیش از  324شهرک ک
صنایع کوچک و شهر 
نآباد نیز
سآباد در شهر حس 
کارخانه صنعتی و واحد تولیدی را در درون خود جای دادهاند .فعالیت شهرک صنعتی شم 
در سال  1370آغاز گردید.
ی بههه
کهای صنعتی و صنایع کوچک در کشور ایران تحقیقاتی انجامگرفته که هرکدام به نحوی ی
در خصوص نقش شهر 
یو
کها از زوایا و دیدگاههای مختلف پرداخته و به طور جداگانه اثرات اقتص یدا  ،،اجتم یعا  ،،فض یا ی ی
بررسی این شهر 
یگردد.
زیستمحیطی را مورد بررسی و تجزیهوتحلیل قرار داده است .در زیر ،به برخی از این تحقیقات اشاره م 

رهنمایی و دیگران ( ،)6931در پژوهشی به بررسی شهرکهای صنعتی در مجموع شهری اصفهان پرداختهههان هب و د   
این نتیجه رسیدند که از  51شهرک صنعتی موجود ،تنها شهرک ص یتعن

محمودآبادد اص  اب ناهف ا زایتم    

 0.948دارای

بیشترین امتیاز (توسعهیافته) ،دو شهرک صنعتی مبارکه و اشترجان دارای وضعیت نیمه توسعهیافته و  21شهرک دیگر
مجموعه شهری دارای وضعیت کمتر توسعهیافته بودهاند .دبیری و دیگ ار ننن ( )2931در پژوهش رثا یبایزرا هب ی ات     
کهای صنعتی شهرستان نظرآباد پرداختهاند و در این پ ب شهوژ ههههه منظوررر انجاممم ارزی با ی ی
ی
زیستمحیطی تجمعی شهر 
اثرات زیستمحیطی تجمعی از روش ماتریس منوری  1 00 2استفاده گردیددد و  2گزینههه عدممم اجراا و اجراا در نظررر
ت اط ار ففف
ی بررر محی ططط زیست ت
گرفته شد .پیشبینی و ارزیابی اثرات حاصل از احداث و بهرهبرداری شهرکهای ص تعن ی ی
ت
ی حاص للل از فعالیت ت
آنها تا حد مرزهای شهرستان نظرآباد صورت گرفت .در گزینه عدم اجرا اثرات زیستتتمحیطی ی
ی تجمعی ی
ی
تمحیطی ی
پروژههای توسعه با فرض اجرا نشدن پروژه شهرک صنعتی نظرآباد و در گزینه اجرا ،اثرات زیست ت
ی
ت فازهای ی
حاصل از فعالیت شهرکهای صنعتی سپهر و نظرآباد مورد بررسی قرار گرفت .معدللل جمععع جبرییی ا ارث ت ت
ساختمانی و بهرهبرداری در گزینه عدم اجرا  -1/87و در گزینه اجرا  +2/ 04به دست آمد و گزینه اج ار ییی پ ژور هه بههه
ش ا ارث ت ت
ت
عنوان گزینه نهایی انتخاب گردید؛ اما اجرای پروژه مشروط به رعایت جدی تمهیدات پیشنهادی برای ک ها ش ش
ی
ی برنامههههای ی
ی در منطقههه و اج ار ی ی
ی ص تعن ی ی
کهای ی
ت شهرک ک
تجمعی و پیامدهای ناگوار زیستمحیطی حاصل از فعالیت ت
مدیریت ،پایش و آموزش زیستمحیطی است .السادات هاشمی نژاد در پژوهشی به بررسی ت یثأ ررر ایجادد و توسعهههی
شهرک صنعتی بر توسعه منطقهای در خیرآباد اراک پرداخته و به این نتیجه رسیدند که عدم موفقیت شه یتعنص کر   
خیرآباد در دستیابی به ابعاد مختلف توسعه منطقهای که شامل بعد اقتصادی ،اجتماعی و محیطی است ،میباشد و این
کهای صنعتی نداشته است و با اس و رارقت توسعهههی آن در
شهرک صنعتی عملکرد موفقی در دستیابی به اهداف شهر 
نزدیکی مراکز روستایی و شهری کوچک ،توسعهی این نواحی و دستیابی به تعادل منطقهای محقق نشده است .بهب دو
وضعیت شهرکهای صنعتی و موفقیت آنها در دستیابی به اهداف خود ،ش تخان

ی منطقه و
تهای ی
ت او نننهاا و قابلیت ت

کسووو و برنامهههریزییی ص حیح
بهرهگیری از آنها دررونددد ص زا هقطنم ندش یتعن    یک ک

منطقهههای در راس قحت یات ق   
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کخ  یدازهب و هاو (( (((،)5931
تمرکززدایی صنعتی و به دنبال آن تمرکززدایی جمعیتی از سوی دیگر ضروری است .نیک ک
در پژوهی به بررسی تأثیرات اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی تأسیسات صنعتی ب رد هعسوت دنیارف ر    شهرس نات
یدهد که توسعۀ صنعتي و پیشرفتهای تکنولوژي ناش ييي از راهان زاد ی ی
ی
جم بررسی کردهاند و یافتههای تحقيق نشان م 
پااليشگاه در شهرستان جم پيامدهاي متناقضي را به دنبال داشته است .از طرفي در بعد اقتص يدا  ،،باا ايجادد اش اغت للل و
ت و از طر ففف
تها و ظرفیتهای زيادي ب ار ييي شهرس ات ننن ف هار ممم آورده است ت
درآمدهاي پايدار و امکانات زيربنا يي فرص 
بهای اجتماعي مختلفي شدهه اس .ت
ديگر ،تبعات اجتماعي و زیستمحیطی فراواني ايجاد کرده که منجر به بروز آسی 
سعدی ( )2931در پژوهشی به ارزیابی نقش شهرهای صنعتی در توسعه شهرهای همجوار با رویکرد توس ادیاپ هع رر ررر
در شهر صنعتی البرز پرداخته است و نتایج گویایی آن است که شهر صنعتی البرز در توسعه پایدار شهررر الونددد ت یثأ ررر
ع ب ار ی ی
ی
ی ب یمو  ،،اش ایت ققق ص ابحا ننن ص یان ع ع
ب نیروهای ی
چشمگیری داشته است .نزدیکی و مجاورت این دو شهر ،،جذب ب
سرمایهگذاری را میتوان از علل این امر دانست .طالبیان و دیگران (  ،) 1387در مقالهههای تح ناونع ت    تحلی ریثأت ل   
اجتماعی توسعه صنعتی در منطقه عسلویه ،به این نتیجه رسیدند که آسیبهای فراوانی در سطوح مختلف اجتماعی و
ت .بهههع وال هه ش هاو ددد
فرهنگی در منطقه بروز کرده و در اکثر ابعاد بررسیشده این منطقه با معضالت جدی روبروست ت
ن رویک در ی ی
ت داشتن ن
ت در ص رو ت ت
ن مش الک ت ت
نشان میدهد اجتناب کردن از این ن
ی و برنامهههریزی ی
ی
ی و فرهنگی ی
ی اجتم عا ی ی
کهای صنعتی
فرابخشی امکانپذیر است ،) 2012 (Ruiz .در پژوهشی به بررسی نواحی مناسب برای مکان گزینی شهر 
در شمال اسپانیا پرداختهاند .بدین منظور آنها مکان گزینی را در دو مرحله انجام دادهاند .در مرحله نخست کههه ش ما للل
یک ناحیه گسترده است ،عواملی که در مکان گزینی م ثؤ ر بوده ،عبارتان ا د ززز عوام للل اقتص یعامتجا ،یدا  ،،، ،،فیزیکی،،
ی
محلی ،زیربنایی و شهری .عوامل م ثؤ ر در مکان گزینی در مرحله دوم هم دسترسی بههه من عبا  ،،زیربناهاا و هزینههههای ی
خاص آن نقطه است .نتایج تحقیق آنها نشان میدهد ،از میان معیارهای مطرح شده ،زیربناها و توسعه شهری با داشتن
یروند.
کهای صنعتی در شمال اسپانیا به شمار م 
وزن  53درصدی مهمترین عوامل در مکان گزینی شهر 

شناخت محدوده
نآب يتحاسم ياراد دا   
یباشد .شهر حسن ن
نآباد به عنوان مرکز بخش فشافویه یکی از شهرهای شهرستان ری م 
شهر حس 
بالغ بر  7211هكتار میباشد كه از غرب با آزادراه قم  -تهران و فرودگاه بینالمللی امام خميني،از شمال با رودخانه
كرج و کوههای آراد ،از جنوب با محدوده شهرك صنعتي شمسآباد و رودخانه شور و از شرق با محدوده روستاهاي
زيوان و ابراهیمآباد هممرز میباشد .ازنظر تقسیمات سیاسی و کشوری در محدوده فرمان و یر ناتسرهش یراد
نآباد با ارتفاع متوسط  965متر از سطح دريا در عرض جغراف يياي
یباشد .شهر حس 
نظر استانداری تهران م 

ریز    
 35درجه

و  22دقيقه شما يل و طول جغرافيا يي  15درجه و  41دقیقه شرقي و عمدتًاًا در اراضي آبرفتي جنوب رشته ارتفاع تا
البرز با حاكميت توپوگرافي دشتي و شرا طي

اقليمي خشك و نیمهخشک بياباني استقراریافته است (شکل .)1

کهای صنعتی در توسعه شهرهای99 ...
نقش شهر 

نآباد )Source: (City and Planning Consulting Engineers, 2015
شکل  :1وضعیت شهرک شمس آباد و شهر حس 

جمعیت این شهر بر اساس آخرین سرشماری مرکز آمار ایران  43900نفر برآور ش رت ساسا نیا رب تسا هد ا مک       
یباشد و تراکم ناخالص شهری مع لدا
جمعیتی شهر در حال حاضر در حدود  22نفر در هکتار م 

 62 /5نف مکارت و ر   

خالص مسکونی  923نفر در هکتار محاسبه شده است.
نقش غا بل

را به لحاظ حجم اشتغال در شهر حسنآباد شاغالن در فعالیتهای صنعتی تشکیل میدهند؛ اما اغلب این

شاغالن بیرون از شهر و در شهرک صنعتی شمسآباد اشتغال دارند .مط یرامشرس شرازگ قبا      385 1ح دود  ًاًا 47.7
یدهد .در بخش خ امد ت ت
ت
تهای صنعتی اشتغال داشتهاند که باالترین سهم را تشکیل م 
درصد از شاغالن شهر در فعالی 
 39.5درصد و در بخش کشاورزی  .8 1درصد از شاغالن شهر فعالیت داشتهاند .در مقایسه با الگ یرهش عماوج یو    
شهرستان ری که نقش غا بل

بر عهده خدمات بوده است در شهر حسنآباد نقش غا بل

را اشتغاالت صنعتی بر عه هد

داشته است.
یهای میدانی و تحلیل آمار و اطالعات فعالیتهای سرپرست خ و بلاغ شقن راونا
بر اساس نتایج حاصله از بررس 
گرایش اقتصادی عمده تنها شهر حوزه شهری حسنآباد مانند ح غتشا بیترت هب یرهش هزو ا ،تعنص هنیمز رد ل

      

یباشد سطح نسبتًاًا باالی فضاهای صنعتی در سطح شهر و ح هزو نشاننندهندهه ای تیعضو ن   
خدمات و کشاورزی م 
یباشد (جدول شماره .)1
م
نآباد از لحاظ اشتغال
جدول  :1وضعیت جمعیت شهر حس 
شهر حسنآباد

انواع
فعالیتها

شاغالن

کشاورزی

18 1

درصد

شاغالن
504

1.9

3795

58.7

12490

47.7

خدمات

2555

39.7

13186

50.4

جمع شاغالن

6468

100

6180 2

100

صنایع

.8 1

جامعه شهری ری
درصد

)Source: Iran Statistics Center (2016
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سآباد
شهرک صنعتی شم 
این شهرک واقع در جنوب استان تهران با وسعتی بالغ بر  ۳هزار هکتار بزرگترین شهرک صنعتی ایران و خاورمیانه
سآباد در کیلومتر  ۴۵اتوبان تهران – قم در مجاورت شهر
یگردد .موقعیت مکانی شهرک صنعتی شم 
محسوب م 
نالمللی امام خمینی و فاصله هشت کیلومتری از اولین
نآباد فشافویه و در فاصله پنج کیلومتری از فرودگاه بی 
حس 
یباشد.
ایستگاه راه آهن م 
گترررین
عملیات اجرایی شهرک صنعتی شمسآباد در سال  ۱۳۷۲با وسعتی بالغ بر سه هب راتکه رازه  رزب ناونع گگگگگگ گگگگگگ
نه اب نآ یتعنص یا      ۲۳۰۰ق ققرارداد
شهرک صنعتی ایران و خاورمیانه پایهگذاری گردید و در حال حاضر کلیه یمز  نن نن
منعقده واگذار گردید که در حال حاضر تعداد واحدهای صنعتی فعال در این شهرک بالغ بر  ۱۴۰۰واحد صنعتی بوده
و وسعت زمی 
نهای صنعتی به دو بخش با مقدار  ۹۰۰هکتار آن طرح موجود و  ۷۵۰هکتار آن در طرح توسعه است.
در سال  ۱۳۹۲خورشیدی  ۲۰هزار نفر در این شهرک مشغول به ک و دندوب را

ندش لیمکت اب

تعنص یاهدحاو ی       
  

غیرفعال آن صنایع شیمیایی و پالستیک ،سلولزی ،دخانی ،نساجی و پوشاک ،غذایی و آشامیدنی ،ب ،کینورتکلا و قر
فلزی و ماشینسازی ،کانی غیرفلزی و خدمات از جمله صنایعی هستند که در شه مش یتعنص کر سسسسسسسآب لاعف دا یت   
نسازی با  ۹۰۲قرارداد واگذاری بیشترین سهم را دارند و به ترتیب کانی غیرفلزززی ۴۷۶
یکنند .صنایع فلزی و ماشی 
م
قرارداد ،شیمیایی و پالستیک  ۲۸۱ق و ییاذغ ،دادرار

ندیماشآ ی    

 ۱۵۴ق تامدخ ،دادرار   

۳۹

 ۱۲۹ق ولس ،دادرار لزی   

قرارداد ،نساجی و پوشاک  ۲۸قرارداد و در آخر برق و الکترونیک با  ۲۲قرارداد به کار خود در این شهرک به فعالیت
م
یرسد (مهندسین مشاور شهر و برنامه.)4931،
یپردازند .تعداد اشتغالزایی این شهرک به  ۵۰هزار نفر م 
نآباد به عنوان یکی از حوزههای هشتگانه در جنوب مجموعه شه نارهت یر   
بر اساس اسناد فرادست استان شهر حس 
انتخاب شده است .این شهر باهدف هدایت و کنترل اسکان جمعیت در پهنه جنوبی تهران انت دش باخ ههههه و از دالیل
یت او ننن به نیا یکیدزن     
اصلی انتخاب این محدوده به عنوان یکی از حوزههای هشتگانه ط یرهش هعومجم حر     م مم 
محدوده به فرودگاه بینالمللی ،همجواری آن با شهرک صنعتی شم سسسآبادد و بیج لصاف و نی ه تبسن  ًاًا نم  ااا ااااسب
شهرری و شهر تهران و عدم وجود شهر یا کانون شهری در این حوزه اشاره کرد .در اسناد مجموعه شه یر

اب نآ   
ذکرشدهه

ك صنعتي شمسآباد كه ايجاد  20000هزار ش اذگرثا زين و هداد رارق فده ار لغ ري      
است که به دلیل «ايجاد شهر 
ايجاد فرودگاه حضرت امام كه در نزد يكي آن قرار دارد و بر اساس الگوي توزيع جمع ،نارهت يرهش هعومجم تي     
براي آن حوزه جمعيتي بين  150تا  291هزار نفر را در نظر گرفته است.
یافتههای تحقیق
در بخش اول برای ارزیابی شاخصهای مورد سنجش(جدول شماره  )2از مدل  AHPاستفاده شده است که وضعیت
صها به صورت مقایسه دوبهدویی م درو
کلی شاخصها در جدول شماره  3نشان دادهشده است .در این جدول شاخ 
ارزیابی قرار گرفت و با حاصلضرب وزنها و درنهای ب ت ههههه دس آ ییاهن نزو ندروآ ت نن نننه آ یلک تیعضو ا ننن ننننها
مشخص گردید.

کهای صنعتی در توسعه شهرهای101 ...
نقش شهر 
سآباد بر شهر حسن آبادفشافویه
صهای تأثیرگذار شهرک شم 
مترین شاخ 
جدول  :2مه 
نماد

صها
شاخ 

A1

ایجاد اشتغال

A2

بهبود کیفیت زندگی مردم

A3

کاهش فقر

A4

تنوعبخشی در بخشهای مختلف اقتصادی

A5

بهبود وضعیت پسانداز شهروندان

A6

کسب درآمد بیشتر

A7

بهبود نیروی کار ماهر

A8

کاهش مهاجرت به سایر استانها

A9

بهبود زیرساخت و زیربنای شهر

A10

توسعه و ارتقای محورهای ارتباطی با سایر شهرها

A11

افزایش خدمات به مناطق شهری

A12

توسعه متوازن شهر

Source: Research findings

جدول  :3ماتریس مقایسه دوتایی معیارهای ارزیابی
معیارها

وزن نهایی

نشده

وزنهای نرمال

وزنها

حاصلضرب

2/3771
2/0694
2/1324
1/3195
1/5971
1/0292
0/9502
0/8798
0/5119
0/5234
0/4509
0/4180

0/1667
0/1451
0/1496
0/0925
0/1120
0/0722
0/0666
0/0617
0/0359
0/0367
0/0316
0/0293

2/3771
2/0694
2/1324
1/3195
1/5971
1/0292
0/9502
0/8798
0/5119
0/5234
0/4509
0/4180

A12

A11

A10

A9

A8

A7

A6

A5

A4

A3

A2

A1

2
2
4
2
3
2
2
2
2
2
2
1

4
2
3
2
2
2
3
5
2
1
1
0/5

2
2
2
3
3
2
3
3
1
1
1
0/5

2
5
3
2
3
3
2
2
1
1
0/5
0/5

1
3
1
3
3
2
4
1
0/5
0/33
0/2
0/5

5
2
3
2
2
2
1
0/25
0/5
0/333
0/333
0/5

2
3
3
2
2
1
0/5
0/5
0/333
0/5
0/5
0/5

2
3
1
1
1
0/5
0/5
0/333
0/333
0/333
0/5
0/333

3
2
3
1
1
0/5
0/5
0/333
0/333
0/333
0/5
0/5

1
1
1
0/33
1
0/333
0/333
1
0/333
0/5
0/333
0/25

3
1
1
0/5
0/333
0/333
0/5
0/333
0/2
0/5
0/5
0/5

1
0/333
1
0/33
0/5
0/5
0/2
1
0/5
0/5
0/25
0/5

Source: Research findings

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12

در همین راستا ،نرخ سازگاری به عبارتی تخمین نسبت توافق بین شاخصها نیز بدست آمد .به ط ک یرو ههههه يک زا ي
مزيتهاي فرايند تحل لي سلسله مراتبي امکان بررسي سازگاري در قصاوتهاي انجام شده ب يار
معيارها و زير معيارها است .به عبارتي ديگر در تشک لي ماتر سي

تع تيمها بيرض نيي    

مقايسه دودو يئ معيارها (ج هرامش لود     ،)4چق رد

سازگاري در قضاونها رعايت شده است .در همین راستا ،بعد از محاسبه نسبت توافق ،بردار  ،AWشاخص سازگاری
یباش رد مزال یراگزاس رگنایب ددع رادقم نیا .د       
و ضریب سازگاری به دست آماده است که مقدار آن  0.096می ی
یباشد.
تها م 
قضاو 
جدول  :4ماتريس مقايسيه دوتائي معيارهاي ارزيابي جهت تخمين نسبت توافق
محاسبه ضریب سازگاری

محاسبه شاخص سازگاری

0.096

0.142

م ح ا سب ه
بردار AW
12/7340
12/2722
11/5172
12/4169
11/7629
12/6864
14/1503
15/3309
14/2939
14/7271
15/2403
15/6445

Source: Research findings

تخمین نسبت توافق
2/1229
1/7811
1/7224
1/1491
1/3176
0/9157
0/9430
0/9459
0/5131
0/5406
0/4819
0/4586
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سآباد بر ابعاد اقتصادی ،اجتماعی و کالبدی-محیطی شهر حسنآباد فشافویه
بررسی تأثیر شهرک صنعتی شم 
شهای آماری )توصیفی و استنباطی( صورت گرفته و به منظور آزموننن فرضیههه اول بههه
پردازش اطالعات از طریق رو 
یشدهه
ی بررسی ی
تمحیطی ی
کمک آزمون  tمیزان تأثیر ایجاد شهرک صنعتی بر شرایط اقتصادی ،اجتماعی و کالبدییی زیست ت
است
برای آزمون فرضیه اول که عبارت بود از :بررسی میزان تأثیر ایجاد شهرک صنعتی بر روی شرایط اقتصادی ،اجتم یعا ،،
یباشد ،از آزمون  Tاستفاده شده است .بدین منظور هر یک از موارد به طور جداگانه
نآباد م 
کالبدی و زیستی شهر حس 
یگیرد.
موردبحث قرار م 

نآباد تأثیر دارد یا خیر
سآباد بر روی شرایط اقتصادی شهر حس 
الف(ایجاد شهرک صنعتی شم 
ی ن راد دد .اگررر مق اد ررر
یکند ایجاد شهرک صنعتی در تغییر شرایط اقتصادی تأثیر چن ناد ی ی
فرض صفر در این آزمون بیان م 
احتمال آزمون کمتر از 0/05باشد و یا مقدار  Tمشاهدهشده بیشتر از مقدار  Tجدول ب جرد ا ههههه آزادی آزموننن و سطح ح
ح
نآباد م ثؤ ر
یشود یعنی ایجاد شهرک صنعتی در تغییر شرایط اقتصادی شهر حس 
معنیداری 0/05باشد ،فرض صفر رد م 
یباشد.
م
جدول  :5بررسی رابطه بین شهرک صنعتی و شرایط اقتصادی
میانگین

انحراف معیار

 Tمشاهده

خها
پاس 

پاسخها

شده

2/53

0/ 764

4/ 22

 Tجدول
1/98

درجه
آزادی

Source: Research findings

199

مقدار احتمال

P-VALUE
1/000

ب(بررسی رابطه معنادار بین ایجاد شهرک صنعتی و تغییر در شرایط اجتماعی
نt
ی شهررر بهههوس لی ههه آزمون ن
در جدول شماره  4نتایج بررسی رابطه بین ایجاد شهرک صنعتی و تغییر در شرایط اجتم عا ی ی

مالحظه م 
یگردد.
جدول  :6بررسی رابطه بین شهرک صنعتی و شرایط اجتماعی
میانگین

انحراف معیار

 Tمشاهده

خها
پاس 

پاسخها

شده

2/38

0/ 789

2/ 58

 Tجدول
1/98

درجه
آزادی

Source: Research findings

199

مقدار احتمال

P-VALUE
1/000

ج(بررسی رابطه معنادار بین ایجاد شهرک صنعتی و تغییر در شرایط کالبدی -محیطی
در بررسی رابطه بین ایجاد شهرک صنعتی و تغییر در شرایط کالبدی -زیستمحیطی شهر موردمطالعه بهوس لی ههه آزموننن
کطرفه نتایج زیر به دست آمده است.
tی 
جدول  :7بررسی رابطه بین شهرک صنعتی و شرایط کالبدی زیستمحیطی
 Tمشاهده

 Tجدول
1/98

میانگین

انحراف معیار

خها
پاس 

پاسخها

شده

2/ 54

0/644

-4/46

درجه
آزادی

Source: Research findings

199

مقدار احتمال

P-VALUE
1/000

کهای صنعتی بر شهرهای کوچک
تأثیر عوامل داخلی و خارجی شهر 
برای استفاده از این مدل ،ابتدا ،فهرستی از نقاط قوت ،ضعف ،فرصت و تهدیددد م رو دد شناس یا ی تفرگرارق  ههههه و سپ سسس

کهای صنعتی در توسعه شهرهای103 ...
نقش شهر 

ت دادن بههه هرک ا ماد ززز این ن
ن
نآباد و اهمیت ت
بهوسیله نظرخواهی از مدیران و مسئوالن شهری و اعضای شورای شهر حس 
ط ضعففف و
تها را مشخص کرده و جهت برطر ففف نم دو ننن و تقلی للل نقاط ط
مسا لئ و سپس محاسبه و تحلیل آنها اولوی 
یهای مناسبی ارائه
نآباد استراتژ 
تهای موجود در ارتباط با توسعه شهر حس 
تهدید و بهبود و تقویت نقاط قوت و فرص 
گردید )جدول شماره  8و .)9
مترین عوامل داخلی
جدول  :8مه 
نماد

نماد

نقاط قوت

S1

نآباد
سآباد در قسمت جنوبی شهر حس 
وجود شهرک صنعتی شم 

S2

نالمللی امام با حوزه
همجواری فرودگاه بی 

S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11

W1

شمالی

نارسایی و کمبود فضاهای خدماتی -رفاهی و گردشگری در سطح شهر

W3

-عدم شناخت کافی از منابع و امکانات موجود

W4

وجود اراضی بایر در قسمت جنوبی و شرقی جهت توسعه شهر

یهای تک عملکردی و پراکنده در سطح حوزه
لگیری دامپروریها و مرغدار 
شک 

W5

نآباد
وجود اراضی بایر در درون محدوده شهر حس 

ضعف منابع مالی مناسب و پایدار برای اداره امور حوزه و شهر

W6

فراهم شدن زمینه اشتغال و جذب نیروهای کار فعال در اطراف شهر

ضعف نیروی کارشناسی در مدیریت شهری

W7

نآباد طی دهههای گذشته
افزایش رشد جمعیتی شهر حس 
و لرتنک یبسن تیقفوم    

افزایش آستانه جمعیتی شهر و فراهم شدن زمینه برای ارتقاء سطح خدمات رف یها
اجتماعی
د تکراشم تهج ر رما 

گسترش خطی شهر و فقدان سازمان و ساختار مناسب نظام تقسیمات شهری (محلهها و
ناحیههای شهری)

W8

تنظیم خانواده

فراهم شدن زمینههای اشتغال و ت رد هعماج یلام نیمأ

نآباد
حس 

w2

وجود اراضی بایر با کالس مناسب اراضی جهت توسعه کشت و صنعت در نواحی

کاهش تدریجی بعد خانوار بهتبع تنزل می وراب ناز ر و ی

نقاط ضعف
ی و مش رهش تالک   
عدم اختصاص قسمتی از درآمد شهرک صنعتی برای توس رهش هع یی یی

    

توسعه
وجود مدیریت شهری و اعمال نظرات آن نهاد بر توس هش هع رر ررر و مراک رد عقاو ز   
حریم شهر

فقدان مدیریت واحد و یکپارچه برای حریم

W9

حضور غا بل

W10
W11

S12

تمایل مدیران شهری برای ایجاد و اصالح در ساختار مدیریت شهری

W12

S13

وجود کادر قدیمی و مسلط به امور شهر

W13

S14

تداوم مدیریت شهرداری در طی یک دهه و شناخت الزم

W14

مهاجران افاغنه به عنوان ساکنین شهر

عدم توازن بین افزایش جمعیت و خدمات و کمبود خدمات رفاهی– اجتماعی در س حط
شهر
لگیری هویت اجتماعی و مکانی در میان ساکنین
عدم شک 
تعدد مراکز و سازمانه یمصت یا م هب ریگ  ماظن لیلد

نرب ام هههههه هههههههههری نوچمه یشخب یز    

استانداری ،فرمانداری ،شرکت شهرکهای صنعتی ،اداره کل راه و شهرسازی
تنزل شرایط اجتماعی در شهر و حوزه به دلیل ورود مهاجران روستایی و اتب و یناغفا عا
کارگری از اطراف
عدم مشارکت بخش خصوصی و مردمی در امور شهری

Source: Research findings

جدول  :9مهمترین عوامل خارجی
نماد

T1
T2
T3
T4
T5
T6

نقاط تهدیدها
تها و فضاهای مناسب مرتبط
اسکان جامعه متوسط به پایین و ناتوانی جامعه به تأمین زیرساخ 
تهای توسعه عرصههای غیرانتفاعی
فقدان زمین ملی در سطح حوزه به منظور تأمین فرص 
فقدان مدیریت مناسب در جهت هدایت و کنترل توسعه در سطح شهرستان ری و حوزه
فقدان ضوابط و مقررات و مدیریت مناسب جهت هدایت و کنترل توسعه حریم شهری
تها به ویژه صنایع آب
نارسایی در تأمین زیرساخ 

T7
T8

شهای ایجادشده در کارگروه و کمیسیون ماده  5شهر
چا ل 

T10
T11

تعدد مراجع تصمیم گیر و تصمیمساز در سطح استان-شهرستان
عبور خطوط لوله نفت و گاز و بزرگراهها و مالحظات ایمنی در حواشی آنها

O3
O4
O5
O7
O8

تدوین و اعمال سیاستهای توسعه از حوزهه ریدم یا یتی  نودب ،تسدالاب  د ظن ر ر نتفرگ       
سازمان فضایی کالبدی حوزه

O2

O6

نآباد به منظور اشتغال
مهاجرت اقشار کمدرآمد به حوزه شهری حس 
شکلگیری کارگاهها و واحدهای صنعتی در حاشیه محورهای عمده

T9

نماد

O1

O9
O10

تها
نقاط فرص 
پتانسیل درآمدزایی برای شهر با توجه به حضور مراکز و مجتمعهای صنعتی موجود
کهای صنعتی در جهت هدایت توسعه صنایع در سطح استان
حضور شرکت شهر 
توسعه زمینههای اشتغال با توجه به تأمین و افزایش فرصتهای احداث مراکز صنعتی
تپذیری و فراهم آمدن آستانههای مناسب شهری
توسعه ظرفیت جمعی 
تأمین شرایط جهت ساماندهی مناسب به ساختار شهر
ارتقاء و بهبود آستانههای خدماتی رفاهی اجتماعی پهنههای سکونتی
ی– تفریح هجوت اب هزوح حطس رد یرگشدرگ و ی هب        
امکان ایجاد فضاهای مناسب فراغتی ی
لها و استعدادهای حوزه
پت ا ن س ی 
فراهم بودن زمینه الزم جهت تعریف نقش
بهرهگیری از اراضی حوزه در جهت ارتقاء کیفیت محیط و تأمین شرایط زیستی مناسب
ساختار و سازمان فضایی برای پهنه توسعه با توجه به ظرفیت و آستانه آن

Source: Research findings
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بعدازاینکه مهمترین نقاط قوت ،ضعف ،فرصت و تهدیدها مورد ارزیابی قرار گرفت ،اقدام به سنجش اوزان هر یک
از م لؤ فهها گردید که بعد از سنجش مجموع امتیاز نهایی آنها ،ماتریس عوام و یلخاد ل

ی اس یدرگ جارخت دد ددد
جراخ ییی ییی

(جدول شماره .) 10
جدول  :01وضعیت نهایی اوزان عوامل
عوامل

قوتها

ضعفها

تهدیدها

فرصتها

نماد

S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
W1
w2
W3
W4
W5
W6
W7
W8
W9
W10
W11
W12
W13
W14
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
O1
O2
O3
O4
O5
O6
O7
O8
O9
O10

امتیاز عامل

وزن

0/0505
3/88
0/0514
3/95
0/0521
4
0/0516
3/96
0/0500
3/84
0/0497
3/82
0/0493
3/79
0/0478
3/67
0/0467
3/59
0/0461
3/54
0/0458
3/52
0/0424
3/26
0/0466
3/58
0/0486
3/73
0/0260
2
0/0225
1/73
0/0256
1/97
0/0174
1/34
0/0251
1/93
0/0246
1/89
0/0223
1/71
0/0249
1/91
0/0167
1/28
0/0217
1/67
0/0207
1/59
0/0258
1/98
0/0242
1/86
0/0237
1/82
0/0377
1/99
0/0244
1/29
0/0243
1/28
0/0254
1/34
0/0366
1/93
0/0356
1/88
0/0324
1/71
0/0339
1/79
0/0307
1/62
0/0299
1/58
0/0271
1/43
0/0750
3/96
0/0551
2/91
0/0733
3/87
0/0650
3/43
0/0686
3/62
0/0722
3/81
0/0525
2/77
0/0714
3/77
0/0665
3/51
0/0623
3/29
Source: Research findings

امتیاز نهایی
0/1960
0/2031
0/2083
0/2042
0/1920
0/1900
0/1870
0/1754
0/1678
0/1632
0/1613
0/1384
0/1669
0/1811
0/0521
0/0390
0/0505
0/0234
0/0485
0/0465
0/0381
0/0475
0/0213
0/0363
0/0329
0/0510
0/0450
0/0431
0/0750
0/0315
0/0310
0/0340
0/0706
0/0670
0/0554
0/0607
0/0497
0/0473
0/0387
0/2971
0/1604
0/2838
0/2229
0/2483
0/2750
0/1454
0/2693
0/2334
0/2051

رتبه
4
3
1
2
5
6
7
9
10
12
13
14
11
8
1
9
3
13
4
6
10
5
14
11
12
2
7
8
1
10
11
9
2
3
5
4
6
7
8
1
9
2
7
5
3
10
4
6
8

یدهد که عواملی مانند (S3وجود اراضی بایر با ک را بسانم سال ا تهج یض     
نتایج حاصل از عوامل داخلی نشان م 
توسعه کشت و صنعت در نواحی شمالی)( S4 ،وجود اراضی بایر در قسمت جنوبی و شرقی جهت توس هش هع رر ررر) و
( S2همجواری فرودگاه بینالمللی امام با حوزه) به ترتیب در جایگاههای اول تا سوم واقععع شده هان نازیم ناشن و د    
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یباشد .از سوی دیگر ع نام یلماو ند    ( W1ع زا یتمسق صاصتخا مد
اهمیت نقاط قوت در محدوده مورد مطالعه م 
نآبادد )( W12 ،تن رد یعامتجا طیارش لز
درآمد شهرک صنعتی برای توسعه شهری و مشکالت شهر حسن ن

و رهش   

حوزه به دلیل ورود مهاجران روستایی و اتباع افغانی و کارگری از اط ار ففف ) و ( W3ع زا یفاک تخانش مد

عبانم      و

امکانات موجود) به ترتیب با کسب امتیازهای ( )0/0510( ،)0/0521و ( )0/505در جایگاههه رارق موس ات لوا یا     
یباشد.
گرفتهاند و نشان دهنده مهمترین ضعف پیش روی شهرکهای صنعتی در توسعه شهرهای کوچک م 
تها و تهدیدها مورد ارزیابی قرار گرفت و نتایج حاصل از تهدیدها بی نآ رگنا
نتایج عوامل خارجی در دو عامل فرص 
است که ( T1اسکان جامعه متوسط به پایین و ناتوانی جامعه به تأمین زیرساختها و فض بترم بسانم یاها ططططططط ) به
که رظن زا ا   
یباش  د ووو نق ا ییاراک رد یمهم ش ی ش ن هر ککککک ککککک
عنوان مهمترین تهدید پیش روی شهرکهای ص م یتعن یی یی
کارشناسان و خبرگان جامعه داشته است .دومین و سومین تهدی رت هب د ت م بی

یییی یییی
یت هب ناو    ( T5نارس یا ی نیمأت رد    

زیرساختها به ویژه صنایع آب) و ( T6مهاجرت اقشار کمدرآمد به حوزه شهری حسنآباد به منظور اشتغال) اش هرا
کرد و جایگاه مهمی در کاهش کارایی این شهرکها دارد.
عواملهای مهم فرصتهای پیش روی شهرک مورد مطالعه میتوان به ( O1پتانسیل درآمدزایی برای شهر با توجه به
حضور مراکز و مجتمعهای صنعتی موجود)( O3 ،توسعه زمینههای اشتغال با توجه به تأمین و اف صرف شیاز

ته یا
تت تت

احداث مراکز صنعتی) و ( O6ارتقاء و بهبود آستانههای خدماتی رفاهی اجتماعی پهنههای سکونتی) اش هک درک هرا    
یباشد.
تها در منطقه مورد مطالعه م 
مهمترین فرص 
نتایج حاصل به دست آمده از ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و ماتریس ارزیابی عوامل خارجی بی هک تسا نآ رگنا    
مناسبترین راهبرد برای آن راهبردهای تهاجمی میباشد (جدول شماره .) 11
جدول  :11وزن نهایی عوامل داخلی و خارجی و راهبرد غالب منطقه
درون سیستم ()SW
عوامل داخلی و خارجی

نقاط قوتها

امتیاز عوامل داخلی و خارجی

52.13

مجموع عوامل داخلی و خارجی

76.81

مجموع امتیاز نهایی

فها
نقاط ضع 
24.68

3.1
Source: Research findings

برون سیستم ()OT
نقاط تهدیدها
17.84

نقاط فرصتها
34.94

52.78
2.9

نتیجهگیری و دستاورد علمی پژوهشی
کهای صنعتی به عنوان یکی از مهمترین ابزارها در توسعه ،به ویژه ه توس ظفح رب یهاگن اب رادیاپ هع
امروزه شهر 

    

ی رایججج ص یتعن
کها و نواحی صنعتی ،یکی از رویکردهای ی
طزیست و منابع طبیعی نقشی محوری دارد .ایجاد شهر 
محی 
تها با نگاهی بر حفظ محی طططزیس اک و ت ه نیزه ش هه هههههه یا
سازی در کشورهاست که به منظور تسهیل و تمرکز فعالی 
شهایی است که در جهت اش اغت لللزایی
کها یکی از رو 
یشود .به عبارتی ،این شهر 
تمامشده تولیدات صنعتی انجام م 
و کاهش نرخ بیکاری مورد توجه دولتمردان قرارگرفته است .ب رد هک تسا یهید امزاس و حیحص هعسوت نننننن نننننننیافته
صنعت ،نقش م ثؤ ری در اشتغالزایی و صنعتی شدن کشور دارا م 
ی از
ی ص یتعن  ،،یکی ی
کهاا و ن حاو ی ی
یباشد .ایجاد شهر 
رویکردهای رایج صنعتی سازی در کشورهاست که به منظور تسهیل و تمرکز فعالیتها با نگاهی بر حفظ محیط زیست
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ی ش یلغ  ،،فش را
تهای ی
و کاهش هزینههای تمام شده تولیدات صنعتی انجام می شود .گسترش شهرنشینی ،کمبود فرص 
جمعیت برمنابع طبیعی وناکامی در ایجاد وگسترش صنایع متوسط و بزرگ ،به ویژه در کشورهای توسعه یافتههه باع ثثث
کهای صنعتی ،در
شد که این کشورها این راهبرد را از اواسط دهه  1970در برنامه توسعه خود مدنظر قرار دهند .شهر 
کهاا در حاش هی
ن شهرک ک
ی ش ادحا .دو ثثثثث و توسعههه این ن
کشور ما نیز ازآن به عنوان لوکوموتیو بخش صنعت نام برده می ی
شهرهای کوچک مانند شهر حسن آباد با در نظر گرفتن شرایط زیست محیطی آن می تواند در جهت کاهش بیکاری و
بعبارتی به توسعه پایدار این شهر بیانجامد.
یو
ع شهری ی
ن اس هدرادنات اا در جوامع ع
با رشد و توسعه جمعیت و توسعه کالبدی و اجتماعی شهرها و از طرفی باال رفتن ن
ی از
ن وجودد یکی ی
یها و کمبودها در سطح جوامع امری طبیعی به نظر می رسد باا این ن
افزایش انتظارات شهروندان کاست 
ق
ب در افق ق
یها و برنامهریزی جهت حرکت به سمتتت مطلوب ب
وظایف مسئولین و مدیران شناسایی این مشکالت و کاست 
زمانی مشخص می باشد .شهر حسن آباد نیز خارج این برنامه نبوده و می توان ب ریدم ا ی و ت

ش هعسوت ه کر ه شقن ا     

موثری در کاهش مشکالت باشد .با این وجود ،شهرکهای صنعتی به عنوان اصلی ترین اب از ررر در توسعههه و بخصوص ص
ص
کهای صنعتی ت اریثا ت ت
ت
توسعه مناطق عقب مانده نقش محوری را به خود اختصاص داده است .استقرار شهرها و شهر 
مثبت و منفی فراوانی بر روند توسعه یک منطقه می گذارد و این صنعت می تواند بهانه ای برای تغییر رشد شهرررهاا و
یهای آن اطراف گردد.
آباد 

سآبادد بررر
کهای صنعتی در توسعه شهرهای کوچک با نگاهی بر تأثیر شهرک صنعتی شم 
در همین راستا ،نقش شهر 
شهر حسن آبادفشافویه مورد ارزیابی قرار گرفت .برای تجزیهوتحلیل از مدل  SPSS ،AHPو  SWOTاس دش هدافت ه   
است .نتایج حاصل از مدل  AHPنشان میدهد که شاخص ایجاد اشتغال ب زایتما بسک ا    

 2.37در جایگ تسخن ها   

نآباد فشافویه تأثیر مثبتی
واقعشده است و نشان میدهد که شهرک شمسآباد بر ایجاد اشتغال برای ساکنان شهر حس 
یباشد .این عامل نیز با
داشته است .دومین تأثیری که این شهرک بر شهر حسنآباد فشافویه داشته است ،کاهش فقر م 
کسب امتیاز  2.132نشان از برتری آن نسبت به سایر عاملها میباشد .درنتیجه ازنظر متخصص و رما نی

سانشراک ان    

صه هجوت اب ا    
این دو شاخص باعث بهبودی وضعیت شهر کوچک اندام حسنآباد فشافویه شده است و سایر شاخ 
به مقدار امتیازاتشان در جایگاههای بعدی قرار دارند.
شهرک شمس آباد نقش قابل توجه ای در توسعه اقتصادی و اجتماعی شهر حسن آباد داشته است و به عنوان س ناوت
فقرات شهر مذکور می توان قلمداد کرد .به طوری که از لحاظ ایجاد اشتغال و کاهش بیک یامرس بذج ،یرا ههه ههههه یا
بخش خصوصی ،بهبود و اموزش نیروی انسانی ،بهبود کیفیت تولدی و غی هم شقن هر م راد ی د   .در هجیتن  ،،،،، ،،،،اس رارقت
واحدهای تولیدی در شهرکهای صنعتی عالوه بر ایجاد زیرساختهای مناسب نظیر آب ،فاضالب و تامین انرژی در
یکند .از سوی دیگر
نتر ،امکان حضور صنایع مرتبط در کنار هم را نیز میسر م 
قالبی ساختاریافته با هزینه اجرایی پایی 
این شهرک باید تمهیدات الزم را به عمل آورد تا اثار مخرب زیست محیطی به حداقل ممکن برسد .ب سا نیا ر اس    
رعایت استانداردها و گسترش فضای سبز درپیرامون و نواحی آن از جمله اقدامات ضروری به حس یم با    آی رد .د
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همین راستا برای وضعیت هر کدام از مولفههای مذکور تاثیر آنها بر شهر حسن آباد مورد استفاده قرار گرفت و نت جیا
یدهد که شهر حسنآباد تحت تأثیر م لؤ فه اقتصادی و اجتماعی شهرک صنعتی شم سسسآب دا
حاصل از آزمون  Tنشان م 
یکه مقدار  Tمشاهدهشدهی آزمون )معادل  ،) 4.22از مقدار  Tجدول با درجه آزادی  199و
قرارگرفته است .از آنجای 
یشود ،پس ایجاد شهرک ک
ک
یداری ) ، 0.05معادل  )1.98بیشتر است ،با  95درصد اطمینان فرض صفر رد م 
در سطح معن 
سآباد در تغییر شرایط اقتصادی شهر حسنآباد تأثیر داشته است.
صنعتی شم 
همچنین نتایج در بخش اجتماعی نشان می دهد که مقدار  tمشاهدهشده آزمون مع لدا

 ، 2.58از مق اد ررر  Tج ود للل باا

یش دو  ،،ایجادد
یداری ) ، 0.05معادل  ) .98 1بیشتر است ،با  95درصد اطمینان نتیجه م 
درجه آزادی  199و در سطح معن 
نآباد تأثیر داشته است.
شهرک صنعتی در تغییر شرایط اجتماعی شهر حس 
از سوی دیگر نتایج آزمون تی ( )Tنشان می دهد که شهرک صنعتی شمس آباد ازلحاظ م لؤ فه زیستمحیط ریثأت ی ی   
نگذاشته است .به عبارتی می توان گفت که که مقدار  tمشاهدهشده آزمون معادل  ،- 4.46از مقدار  Tجدول باا درجههه
یت او ننن رد
یداری ) ، 0.05معادل  ) .98 1بیشتر است ،با  95درصد اطمینان فرض صفر را نمی ی
آزادی  199و در سطح معن 
یشود ،ایجاد شهرک صنعتی در تغییر شرایط کالبدی زیستمحیطی تأثیر چندانی در شهر حسنآباد نداش هت
کرد نتیجه م 
است.
ت و 41
ط قوت ت
نآباد  41عام للل بههه عن او ننن نقاط ط
نتایج تحلیل  swotاز بین مجموع عوامل داخلی م ثؤ ر بر توسعه شهر حس 
یدهددد کههه از بین ن
ن
نطور این تحلی للل نشاننن می ی
عامل به عنوان نقاط ضعف مورد شناسایی و ارزیابی قرار گرفتهاند .همی 
نآباد تعداد  10عامل بهعن صرف ناو
عوامل خارجی م ثؤ ر بر توسعه شهر حس 

ی و  11عام للل بههه عن او ننن
ی خ جرا ی ی
تهای ی
تت تت

تهدیدات بیرونی ،پیش روی این شهر مورد شناسایی قرار گرفتهاند.

نتایج کیفی هر یک از عوامل موثر داخلی و خارجی شناسایی شده بیانگر این مطلب است که برتریهاا و مزیتتتهاا در
نآباد بیشتر ریشه در ع نزاوت مد   
مواجهه با نقاط ضعف و تهدیدات عمدتًاًا پایین است و عوامل ناپایداری در شهر حس 
یباشددد .مش لئاسم و تالک
بین افزایش جمعیت و خدمات و کمبود خدمات رفاهی– اجتم م رهش حطس رد یعا یییی یییی

ایجادشده و کاستیها موجود ناشی از روند رو به رشد جمعیت طی سالهای اخیر بوده و افزایش س راظتنا حط ا و ت
استانداردها کیفی زندگی میباشد این مشکالت در کلیه جوامع و شهرها وجود داشته و با تغییر ماهیت وجود خواهد
یدهد که م لؤ فهی وج یضارا دو   
تها و تهدیدها نشان م 
داشت .بررسی نتایج کمی هر یک از نقاط قوت ،ضعف ،فرص 
بایر با کالس مناسب اراضی جهت توسعه کشت و صنعت در نواحی شمالی ،وجود اراضی بایر در قسمت جن و یبو
شرقی جهت توسعه شهر و همجواری فرودگاه بینالمللی ام زوح اب ما ه ب  ه اگیاج رد بیترت هههه هههههههههه موس ات لوا یا    
واق 
یشوند .فراهم شدن زمینهه و لاغتشا یا
عشدهاند و در بین نقاط قوت به عنوان مهمترین م لؤ فه محسوب م 

نیمأت    

مالی جامعه در جهت مشارکت در امر توسعه ،وجود مدیریت شهری و اعمال نظرات آن نهاد بر توسعه شهر و مراکز
تت یر ن ن
ن
واقع در حریم شهر و تمایل مدیران شهری برای ایجاد و اصالح در ساختار مدیریت شهری به عنوان کماهمی 
یآید.
نآباد بهحساب م 
نقطه قوت در توسعه حس 
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یو
ک ص ش هعسوت یارب یتعن هر یییی یییی
در بین م لؤ فههای شناختهشده نقاط ضعف ،عدم اختصاص قسمتی از درآمد شهرک ک
یه و یدرکلمع کت یا
یها و مرغ راد ی ی
لگیری دامپرور 
یترین ضعف و شک 
نآباد به عنوان اساس 
مشکالت شهر حس 
نآباد مورد توجه قرار گرفتهاند.
پراکنده در سطح حوزه کم اثرترین عامل در توسعه شهر حس 
تهای بیرونی م لؤ فه پتانسیل درآمدزایی برای شهر با توجه به حضور مراکز و مجتمعهای صنعتی
بهعالوه در بین فرص 
موجود ،توسعه زمینههای اشتغال با توجه به تأمین و افزایش فرصته  زکارم ثادحا یا صصص ص صصصصصنعتی و ارتق دوبهب و ءا   
آستانههای خدماتی رفاهی اجتماعی پهنههای سکونتی بهعنوان اولویتهای مهم شناختهشدهاند .از سوی دیگر وجود
م لؤ فه امکان ایجاد فضاهای مناسب

ی– تفریح هجوت اب هزوح حطس رد یرگشدرگ و ی یسناتپ هب للللللللللللللللله و ا
تغارف یی یی

یشوند.
نآباد محسوب م 
تترین فرصت خارجی برای توسعه حس 
استعدادهای حوزه به عنوان کم اولوی 
نتایج حاصل به دست آمده از ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و ماتریس ارزیابی عوامل خارجی بی هک تسا نآ رگنا    
تها می ت ناو
مناسبترین راهبرد برای آن راهبرد تهاجمی میباشد .با این راهبرد می توان با توجه نقاط قوت و فرص 
حداکثر استفاده از شهرک صنعتی شمس آباد کرد تا باعث بهبود وض تالکشم شهاک و یعامتجا ،یداصتقا تیع      
کهاای ص تعن ی ی
ی
زیست محیطی منطقه گردد و این امر زمینه توسعه پایدار را فراهم می کند .اماا اگررر شه هر اا و شهرک ک
بخواهند توسعه پیدا کنند ،باید در راستای اهداف توسعه پایدار و در چارچوب پایداری پیش بروند تاا اثرات ک ی ههههه بههه
بهای کمتری را به نسل کنونی و آینده وارد نمایند.
مناطق همجوار خود وارد میکنند آسی 
بنابراین با توجه به یافتهها ،شهرک صنعتی شمسآباد با برنامه توسعه در حد

 3000هکت زا شیب و را     0000 2ه راز

لهای اصلی و م ت و دشر تهج رثو و هعس     
نآباد قرار دارد این شهرک میتواند از پتانسی 
شغل در مجاورت شهر حس 
یت نوکس تهج تیعمج زا یشخب بذج هوالع ناو ت رهش رد
شهر حسنآباد باشد با سرمایهگذاری در شهر م 
نآباد زمینه استقرار دفاتر و نمایشگاههای مرتبط با آن در سطح شهر فراهم گردد.
حس 
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Abstract
The creation of industrial estates and towns is one of the most common
industrialization approaches in the countries that are aimed at facilitating and
concentrating activities. this strategy into account in its development plan since the
mid-1970s. Industrial towns in our country are also referred to as industrial sector
locomotives. The construction and development of these settlements in small cities
such as Hassan Abad, taking into account its environmental conditions, can lead to the
reduction of unemployment and, hence, the sustainable development of the city.
Shams Abad industrial park with development plan of 3000 hectares and more than 18
thousand jobs in the vicinity of Hassan Abad city. This settlement can be the main
potential for growth and development of Hasan Abad city. The present research
studies the role of Shams Abad industrial park on sustainable development of Hassan
Abad, Fashafiyah and suburbs. The method of research is library survey (a
questionnaire). The results show that the establishment of Shams Abad Industrial City
can have a favorable effect on the quality of life indicators in Hassanabad and its
suburbs and has increased employment. Of these, the economic index has the highest
impact and the environmental physical index has the least impact. Finally, the results
of internal and external factors indicate that SO strategy is the dominant strategy in the
study area.
Keywords: industrial city, small town, Hassan Abad Fashafiyeh, sustainable
development, Shams Abad
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