
 

 

 

 

 

 

یعلوم انسانادبیات و ی دانشکده  

  روستایی-جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشیگروه 

 
 

 ی کارشناسی ارشدنامه برای دریافت درجهپایان

 ریزی کالبدیبرنامه گرایش-ریزی روستاییجغرافیا و برنامه یدر رشته

 

 عنوان:

 ارزیابی اثرات شهرصنعتی البرز بر توسعه پایدار روستاهای پیرامونی خود
 

 

  :راهنما استاد

 یاری دکتر ارسطو

 

 

 :مشاور استاد

 دکتر وکیل حیدری ساربان

 

 

 :پژوهشگر

 زهرا محمدی

 
 4931تابستان

  



 

 
 زهرا: نام                                                  محمدی :   دانشجو خانوادگي نام

 البرز بر توسعه پایدار روستاهای پیرامونی خودارزیابی اثرات شهرصنعتی :نامهپايان عنوان

 جناب آقای دکتر ارسطو یاری حصار :راهنما استاد 

 جناب آقای دکتر وکیل حیدری ساربانر: مشاو استاد 

       ریدزی کالبددی  برنامده  :گتااي   ریدزی روسدتایی  جغرافیدا و برنامده  : رشتته  رشدد کارشناسی ا :يتحصيل مقطع 

 352ات:صفح تعداد     32/6/49  دفاع: تاريخعلوم انسانی  ادبیات و  :دانشكده اردبیلی محقق :دانشگاه

  :چکیده

گتاارد صتنعت   افتد، به وسعت خود با فضا و مكان تأثيا ميای که در فضا و مكان اتفاق مياز آنجا که ها پديده

تتوان ادعتا نمتود بتدون درس درستت از      به جتاتت متي   و صنعتي شدن نيز خارج از اين اما نيست. بدين لحاظ

ای، شترای و روستتايي   ريتزی منطقته  توان تصتويا صتحيحي از بانامته   ، نميمسائل، تغيياات و تأثياات صنعت

توسعه گويای آن است که تجمع واحدهای صتنعتي در نزديكتي يتا    داشت. تجارب کشورهای پيشافته و در حال

اجتماعي و تغييتاات   -های زيستي موجود، همواره دگاگوني های اقتصادیجتمعمسايا و روستاها در حوزه نفوذ 

. شراصنعتي الباز نيز از اين موضوع مستتننا  منطقه ای به دنبال داشته استفضايي در مقياس محلي و –کالبدی

ر بتا  های شرای و روستايي اطااف خود داشته است کته بارستي ايتن آثتا    نبوده و همواره تأثيااتي با سكونتگاه

بتدين منوتور بتاای     دهتد. پايدار روستاهای پياامون شراصنعتي، هدف اصلي اين تحقيق را تشتكيل متي  توسعه

نمونته از ستاکنان روستتاهای شراستتان البتاز متورد        283وری اطالعتات طبتق فامتول کتوکاان تعتداد     آجمع

تصتادفي سيستتماتيب بتود و    ها بته رو   انتخاب جامعه نمونه جرت تكميل پاسشنامهپاسشگای قاار گافتند. 

 پايتدار با توجه به ابعاد مختلت  توستعه   ای و با مبنای نسبت جمعيت توزيع شد.ها نيز به رو  طبقهتعداد نمونه

بتا  ای از پارامتاهتا  جانبته سيستم فااگيا و همته  ،پايدار در محدوده مورد مطالعهروستايي به منوور ارزيابي توسعه

بتا توجته بته فاصتله      کته مدنوا قاار گافته شد ی داريپاسكات آلن و رادار پا یداريابارومتا پگيای از مدل براه

بته منوتور آزمتون     .قتاار گافتت   تأييد مورد فاضيه اول ،توسعه پايدار روستاها سطوح و روستاها از شرا صنعتي

گافتت کته    قتاار  استتفاده  اسپيامن مورد آزمون همبستگي معيارها همبستگي ميزان محاسبه جرت فاضيه دوم،

 نتيجه همبستگي معنادار بين ابعاد را نشان داد. 

 ريزی روستايي، توسعه پايدار، پاسكات آلن، شراستان البازشرا صنعتي، بانامه : هاواژه کلید
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 فهرست مطالب

 صفحه                                                        شماره و عنوان مطالب

   

 فصل اول: کلیات تحقیق 

 325 ........................................................................................................................................................... مقدمه -3-3

 325 ................................................................................................................................................... مسأله انيب -3-3

 324 ........................................................................................................................... پژوه  تياهم و ضاورت -3-2

 393 .............................................................................................................................................. قيتحق نهيشيپ -3-9

 .Error! Bookmark not defined..................................................................... قيتحق رو  و مواد -3-5

 

 

 تحقیقفصل دوم: مبانی نظری 

 .Error! Bookmark not defined........................................................................................... مقدمه -3-3

 .Error! Bookmark not defined.................. يصنعت یشراها و صنعت اامونيپ یاههينوا يمبان -3-3

 .Error! Bookmark not defined .................................................. شدن يصنعت و صنعت -3-3-3

 .Error! Bookmark not defined ........................................................ يصنعت یهاتجمّع  -3-3-3

 .Error! Bookmark not defined........................................................... يصنعت منطقه -3-3-3-3

 .Error! Bookmark not defined............................................................. يصنعت هيناح -3-3-3-3

 .Error! Bookmark not defined.......................................................... يصنعت مجتمع -3-3-3-2

 .Error! Bookmark not defined.......................................................... يصنعت شراس -3-3-3-9

 .Error! Bookmark not defined................................................................يشراصنعت -3-3-3-5

 .Error! Bookmark not defined................................... اانيا در يصنعت یشراها  -3-3-3-5-3

 .Error! Bookmark not defined.........................اانيا در يصنعت تحوالت روند -3-3-3-5-3-3

 .Error! Bookmark not defined..... اانيا در يصنعت یشراها یايگشكل روند -3-3-3-5-3-3

 .Error! Bookmark not defined.......... يصنعت یشراها اهداف و عملكاد ساختار، -3-3-3-5-3

 Error! Bookmark not .................. خود ياامونيپ یهاحوزه با يصنعت یشراها اثاات -3-3-3-5-2

defined. 
 .Error! Bookmark not defined ..................................... جوامع شدن يصنعت یهاهينوا -3-3-2
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 .Error! Bookmark not defined............................................................ ييساختارگاا  -3-3-2-3

 .Error! Bookmark not defined................................................................ زميباالينئول -3-3-2-3

 .Error! Bookmark not defined ييروستا توسعه در صنعت ييفضا گاهيجا یهاهينوا -3-3-2-2

 .Error! Bookmark not defined..................................................... تامبوتان هينوا -3-3-2-9-3

 .Error! Bookmark not defined............................................... سيلوئ آرتور هينوا -3-3-2-9-3

 .Error! Bookmark not defined.............................................. دهلميل و ديم هينوا -3-3-2-9-2

 .Error! Bookmark not defined...............................................یکارکاد -یساختار  يپو هينوا -3-2

 .Error! Bookmark not defined.. ييروستا داريپا توسعه و داريپا توسعه اامونيپ یهاهينوا يمبان -3-9

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................ توسعه -3-9-3

 .Error! Bookmark not defined .................................................................. داريپا توسعه -3-9-3

 .Error! Bookmark not defined................ داريپا توسعه يجران یهاشاخص و اهداف -3-9-3-3

 .Error! Bookmark not defined.......... داريپا توسعه با يمبتن یزيربانامه يکل اصول -3-9-3-3

 .Error! Bookmark not defined.................................................. داريپا توسعه الزامات -3-9-3-2

 .Error! Bookmark not defined.............................. توسعه یداريپا يابيارز و سنج  -3-9-3-9

 .Error! Bookmark not defined.................................. یداريپا يابيارز ابزار و هارو  -3-9-3-5

 .Error! Bookmark not defined .................................................... ييروستا داريپا توسعه -3-9-2

 .Error! Bookmark not defined............... قيتحق با حاکم كاديرو ارائه و ینوا يمبان یبندجمع -3-5

 

 

 روش تحقیق  مواد و فصل سوم:

 .Error! Bookmark not defined........................................................................................... مقدمه -2-3

 .Error! Bookmark not defined................................................................................ قيتحق رو  -2-3

 .Error! Bookmark not defined...................................................................... اهايمتغ و هاهيفاض -2-2

 .Error! Bookmark not defined ................................. قيتحق یاهايمتغ ياتيعمل  يتعا -2-2-3

 .Error! Bookmark not defined .................................... قيتحق یاهايمتغ ینوا  يتعا -2-2-3

 .Error! Bookmark not defined................................................نمونه جامعه حجم و یآمار جامعه -2-9

 .Error! Bookmark not defined................................................................... ييايپا و ييروا آزمون -2-5

 .Error! Bookmark not defined...................................................... ها داده ليتحل و هيتجز رو  -2-6

 !Error(اول هيفاض آزمون( )AMOEBA) یداريپا رادار و آلن پاسكات یداريپا بارومتا مدل -2-6-3

Bookmark not defined. 



 ج 
 

 Error! Bookmark not(دوم هيفاض آزمون) SPSS امنياسپ يهمبستگ آزمون -2-6-3

defined. 
 .Error! Bookmark not defined........................................................... مطالعه مورد منطقه يمعاف -2-7

 .Error! Bookmark not defined .........................................................ييايجغااف تيموقع -2-7-3
 .Error! Bookmark not defined ................................................... يشناس نيزم تيموقع -2-7-3
 .Error! Bookmark not defined ........................................................ يتوپوگااف تيموقع -2-7-2

 .Error! Bookmark not defined ....................................................................... هوا و آب -2-7-9
 .Error! Bookmark not defined .............................................. یادار -ياسيس ماتيتقس -2-7-5
 .Error! Bookmark not defined ............................................................ يتيجمع ساختار  -2-7-6
 .Error! Bookmark not defined ..................................................... یاقتصاد یهايژگيو -2-7-7
 

 

 تحقیقهای  نتایج و یافتهفصل چهارم: 

 .Error! Bookmark not defined........................................................................................... مقدمه -9-3

 .Error! Bookmark not defined....................................................................... يفيتوص یهاافتهي -9-3

 .Error! Bookmark not defined...................................................................... ياستنباط یهاافتهي -9-2

 .Error! Bookmark not defined ............................... اول هيفاض ييآزما يراست و ليتحل -9-2-3

 .Error! Bookmark not defined........................................... یاقتصاد یداريپا ليتحل -9-2-3-3

 .Error! Bookmark not defined........................................... ياجتماع یداريپا ليتحل -9-2-3-3

 .Error! Bookmark not defined................................... يطيمحستيز یداريپا ليتحل -9-2-3-2

 .Error! Bookmark not defined..............................................یکالبد یداريپا ليتحل -9-2-3-9

 .Error! Bookmark not defined....................................................کل یداريپا ليتحل -9-2-3-5

 !Error يشراصنعت اامونيپ یروستاها یداريپا زانيم و يشراصنعت از فاصله يهمبستگ ليتحل -9-2-3-6

Bookmark not defined. 
 .Error! Bookmark not defined ............................... دوم هيفاض ييآزما يراست و ليتحل -9-2-3

 .Error! Bookmark not defined.............. هيمحمد بخ  ابعاد نيب يهمبستگ يبارس -9-2-3-3

 .Error! Bookmark not defined.............. هيمحمد بخ  ابعاد نيب يهمبستگ يبارس -9-2-3-3

 Error! Bookmark not .............. شراستان یروستاها کل در ابعاد نيب يهمبستگ يبارس -9-2-3-2

defined. 

 .Error! Bookmark not defined......................................................... ها داده ليتحل و هيتجز یبند جمع
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 گیری و پیشنهاداتفصل پنجم: نتیجه

 .Error! Bookmark not defined........................................................................................... مقدمه -5-3

 .Error! Bookmark not defined............................................................................................ جينتا -5-3

 .Error! Bookmark not defined.................................................................................... شنراداتيپ -5-2

 .Error! Bookmark not defined.............................................................................. مآخا و منابع فراست

 

 ها فهرست جدول

 صفحه                                                        شماره و عنوان جدول

 
 393 ................................................................................................................................... قيتحق نهيشيپ( 3-3) جدول

 .Error! Bookmark not defined .................... اانيا در يصنعت یشراها سيتاس اهداف( 3-3) جدول

 .Error! Bookmark not defined .. ديجد یهاافتيره در یداريپا چرارگانه یهاشاخص( 3-3) جدول

 Error! Bookmark notوابسته ايمتغ ياتيعمل  يتعا در استفاده مورد یاهايمتغ و هاشاخص( 3-2) جدول

defined. 
 .Error! Bookmark not defined ....................................... یآمار جامعه یهانمونه تعداد( 3-2) جدول

 .Error! Bookmark not defined ................... آلن پاسكات دگاهيد از یداريپا یبندطبقه( 2-2) جدول

 .Error! Bookmark not defined ............... مطالعه مورد منطقه ييهوا و آب یهايژگيو (9-2) جدول

 Error! Bookmark not ............ الباز شراستان در مطالعه مورد یروستاها يکل یهايژگيو( 5-2) جدول

defined. 
 .Error! Bookmark not defined ............................. الباز شراستان يتيجمع یهايژگيو( 6-2) جدول

 Error! Bookmark not .............. آنرا يتيجمع یبندطبقه و الباز شراستان یروستاها تعداد( 7-2) جدول

defined. 
 Error! Bookmark not .......... یساشمار دوره سه در مطالعه مورد منطقه يتيجمع تحوالت( 8-2) جدول

defined. 
 .Error! Bookmark not defined ................................... نمونه جامعه يعموم مشخصات( 3-9) جدول

 .Error! Bookmark not defined ................ تيجنس حسب با انيپاسخگو يفااوان عيتوز( 3-9) جدول

 .Error! Bookmark not defined ...................... سن حسب با انيپاسخگو يفااوان عيتوز( 2-9) جدول

 .Error! Bookmark not defined ........... التيتحص حسب با انيپاسخگو يفااوان عيتوز( 9-9) جدول

 .Error! Bookmark not defined .... اشتغال تيوضع حسب با انيپاسخگو يفااوان عيتوز( 5-9) جدول

 .Error! Bookmark not defined ...... سكونت سابقه حسب با انيپاسخگو يفااوان عيتوز( 6-9) جدول
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 .Error! Bookmark not defined ......................... یاقتصاد بعد یارهايمع یداريپا زانيم( 7-9) جدول

 .Error! Bookmark not defined ........................ ياجتماع بعد یارهايمع  یداريپا زانيم( 8-9) جدول

 .Error! Bookmark not defined ............... يطيمح ستيز بعد یارهايمع یداريپا زانيم (4-9) جدول

 .Error! Bookmark not defined ......................... یکالبد بعد یارهايمع یداريپا زانيم( 33-9) جدول

 Error! Bookmark not ............ يمحل ی جامعه نوا از الباز شراستان یروستاها یداريپا( 33-9) جدول

defined. 
 Error! Bookmark not ........ الباز شراستان یماکز بخ  یروستاها کل یداريپا زانيم( 33-9) جدول

defined. 
 .Error! Bookmark not defined ... الباز شراستان یروستاها ستمياکوس و يانسان رفاه( 32-9) جدول

 اامونيپ در واقع ييروستا یها سكونتگاه در فاصله ايمتغ و یداريپا ايمتغ نيب يهمبستگ بيضا( 39-9) جدول

 .Error! Bookmark not defined ................................................................................ الباز يشراصنعت

 Error! Bookmark not .... يشراصنعت از فاصله و یداريپا نيب رابطه و يهمبستگ بيضا( 35-9) جدول

defined. 
 Error! Bookmark not ............یماکز بخ  یداريپا ابعاد در امنياسپ يهمبستگ آزمون( 36-9) جدول

defined. 
 .Error! Bookmark not defined .............. یماکز بخ  در ابعاد نيب يهبستگ بيضا( 37-9) جدول

 Error! Bookmark not .......... هيمحمد بخ  یداريپا ابعاد در امنياسپ يهمبستگ آزمون( 38-9) جدول

defined. 
 .Error! Bookmark not defined ............ هيمحمد بخ  در ابعاد نيب يهبستگ بيضا( 34-9) جدول

 Error! Bookmark ... الباز شراستان یروستاها یداريپا ابعاد در امنياسپ يهمبستگ آزمون (33-9) جدول

not defined. 
 .Error! Bookmark not defined .. الباز شراستان بخ  در ابعاد نيب يهبستگ بيضا( 33-9) جدول
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 هافهرست شکل

 صفحه                                                        شماره و عنوان شکل

 

 Error! Bookmark not ................. .يصنعت یها پاوژه از روستا ستميس اياپايتأث یهامؤلفه( 3-3) شكل

defined. 
 .Error! Bookmark not defined .................... داريپا توسعه نديفاا در اختالل جاديا منابع (3-3) شكل

 Error! Bookmark .... المللنيب داريپا توسعه ونيسيکم هيتوص طبق داريپا توسعه یهاشاخص( 2-3) شكل

not defined. 
 .Error! Bookmark not defined ....................................................... داريپا توسعه اهداف( 9-3) شكل

 .Error! Bookmark not defined ........................ ييروستا توسعه یراهبادها و كادهايرو( 5-3) شكل

 .Error! Bookmark not defined ........................................... داريپا توسعه يمفروم بسط( 6-3) شكل

 Error! Bookmark not ............ييروستا توسعه یداريناپا/یداريپا گوناگون یهاجنبه ارتباط( 7-3) شكل

defined. 
 Error! Bookmark not ...............ييروستا یها سكونتگاه در داريپا توسعه يبارس یهاجنبه( 8-3) شكل

defined. 
 .Error! Bookmark not defined ..................................................... قيتحق بيتئور مدل( 4-3) شكل
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 .Error! Bookmark not defined ...... یداريپا و سنج  ييمبنا یها مؤلفه و ها شاخص( 3-2) شكل

 .Error! Bookmark not defined ...............................(Amoeba) یداريپا رادار یالگو( 3-2) شكل

 .Error! Bookmark not defined ...................................................... قيتحق يياجاا مدل( 2-2) شكل

 .Error! Bookmark not defined ......................... مطالعه مورد منطقه ييايجغااف تيموقع( 9-2) شكل

 .Error! Bookmark not defined ........................ مطالعه مورد منطقه يشناس نيزم نقشه( 5-2) شكل

 .Error! Bookmark not defined ............................. مطالعه مورد منطقه يتوپوگااف نقشه( 6-2) شكل

 Error! Bookmark not ........دهستان بيتفك به الباز شراستان در یکشور ماتيتقس نقشه( 7-2) شكل

defined. 
 .Error! Bookmark not defined .................................. مطالعه مورد ييروستا نقاط نقشه( 8-2) شكل

 Error! Bookmark not ..... الباز شراستان در ييروستا و یشرا نقاط ساکنان نسبت نمودار( 4-2) شكل

defined. 
 .Error! Bookmark not defined ................... تيجنس حسب با نمونه جامعه یهايژگيو( 3-9) شكل

 .Error! Bookmark not defined ......................... سن حسب با نمونه جامعه یهايژگيو( 3-9) شكل

 .Error! Bookmark not defined ............... التيتحص حسب با نمونه جامعه یهايژگيو( 2-9) شكل

 .Error! Bookmark not defined ....... اشتغال تيوضع حسب با نمونه جامعه یهايژگيو( 9-9) شكل

 .Error! Bookmark not defined ...... سكونت تيوضع حسب با نمونه جامعه یهايژگيو( 5-9) شكل

 .Error! Bookmark not defined ..... یماکز بخ  یاقتصاد بعد یارهايمع یداريپا رادار( 6-9) شكل

 .Error! Bookmark not defined ... هيمحمد بخ  یاقتصاد بعد یارهايمع یداريپا رادار( 7-9) شكل

 .Error! Bookmark not defined ....... الباز شراستان یدهستانرا یاقتصاد یداريپا رادار( 8-9) شكل

 .Error! Bookmark not defined ........................ هيمحمد بخ  یاقتصاد  یداريپا رادار( 4-9) شكل

 .Error! Bookmark not defined .........................یماکز بخ  یاقتصاد یداريپا رادار( 33-9) شكل

 .Error! Bookmark not defined ... یماکز بخ  ياجتماع بعد یارهايمع یداريپا رادار( 33-9) شكل

 .Error! Bookmark not defined ..هيمحمد بخ  ياجتماع بعد یارهايمع یداريپا رادار( 33-9) شكل

 .Error! Bookmark not defined . الباز شراستان یها دهستان ياجتماع یداريپا رادار( 32-9) شكل

 .Error! Bookmark not defined ........................ هيمحمد بخ  ياجتماع یداريپا رادار( 39-9) شكل
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 مقدمه -4-4

پس از جنگ جراني  دوم در بسياری از کشورهای در حال توسعه به منوور نيل به توسعه اقتصادی و اجتماعي 

ها تحت عنوان راهبادهای ن رو از اياند که های مختلفي را تجابه نمودهبه خصوص در نواحي روستايي رو 

است. در اين راستا ايجاد شراها و شود. يكي از اين راهبادهای مرم توسعه، صنعتي سازی توسعه شناخته مي

توسعه را باای رشد و کارگيای اصول صحيح، ای و با بهريزی منطقههای صنعتي در چارچوب بانامهشراس

با وجود مزايايي که شراهای صنعتي با رشد اقتصادی به وليكن نمايند های زيستي اطااف خود فااهم مي مجتمع

صنعتي وجه کافي به ديگا ابعاد توسعه انساني مانع از توسعه پايدار باای شراهایاما اين رشد بدون ت ،آورندوجود مي

روستايي، حداقل بدون توجه به های توسعهاز آنجا که هيچ يب از استااتژی هاست. های پيااموني آنو سكونتگاه

توسعه پايدار روستاها، لاا بارسي آثار شراهای صنعتي با  باخي از اهداف پايداری، موفقيت چنداني نخواهد داشت

گادد تا با توجه های مديايتي شراهای صنعتي ميگيایباعث به وجود آمدن تفكا توسعه پايدار روستايي در تصميم

های زيستي پياامون آن بالخص روستاها پايدار شراصنعتي و مجتمعها در راستای توسعهريزیبانامه به اين آثار

ها گيایتصميمپايدار، در روستاهای پيااموني نيز توسعه آثار شراصنعتي الباز با تدر اين ميان با شناخ صورت گياد.

 به سمت پايداری توسعه روستايي در حاکت باشد.مي تواند ها ريزیو بانامه

 

 بیان مسأله -4-2
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گياد که هايي را در باميصنعت بعنوان بخشي از فاايند رشد و توسعه اقتصادی اجتماعي کشورها کليه فعاليت

اعم از  ،ها به محصوالت جديد صنعتي مي شودمنجا به تغييا شكل فيزيكي و شيميايي مواد مختل  و تبديل آن

تبديل مواد اوليه به توان اينكه اين تغيياات به وسيله دست يا ماشين انجام گياد. بعبارت ديگا صنعت را مي

(. با توجه به سابقه 93:3243)مطيعي لنگاودی، کادافزوده است تعاي  محصول، کاال و خدمات که متضمن ارز 

ر خور توجه های صنعت در جران که بيشتا در شراهای بزرگ به وجود آمدند و پيامدهای منفي داولين استقاارگاه

ها و نوايات مختلفي را درجرت اتخاذ تصميماتي حلين امور از اواخا قان نوزدهم راهنواان و متخصصآن، صاحب

ا  حفظ شود، ارائه مشكالت اين شراها را به حداقل باساند و رابطه منطقي بين انسان و محيط طبيعيکه بتواند 

ی فاانسوی 3دادند و تحوالتي در اما شراسازی ايجاد کادند. يكي از اين نوايه ها، نوايه شرا صنعتي توني گارنيه

و غياه کامال از يكديگا جدا بوده و ها بود که در آن عوامل مختلط شرا، محل کار، محل سكونت، تفايحگاه

(. بعد مرم اين قضيه اين 23:3288)شيعه، ساختکمابندی سبز، قسمت صنعتي شرا را از قسمت اصلي آن جدا مي

بود که در اين شرا صنعتي ضمن ارائه فضاهای صنعتي کوچب و متوسط و بزرگ، به توسعه روزافزون و تقسيم 

)پاپلي يزدی  گون چون فضاهای مسكوني و فضاهای سبز و... توجه شده بودبندی صنايع با اساس معيارهای گونا

ها و شراهای صنعتي در سااسا جران، در (. با طاح اين نوايه به تدريج  فكا ايجاد شراس373:3283وسناجادی،

افه جلوگيای از آالينده های صنعتي، استفاده از ص راستای ممانعت از تااکم صنعت در محدوده شراهای بزرگ،

ايجاد تعادل بين مناطق پيشافته و عقب افتاده، ايجاد سياست توزيع ( Andrad,2009,45) جويي مقياس صنايع

 درآمدها در سطح محلي و منطقه ای، استفاده از منابع طبيعي و مواد اوليه محلي، مورد توجه قاار گافت. 

عنوان  ههای کالبدی بريزی ای و طاح های ملي ومنطقه ريزیشراهای صنعتي فضاهايي هستند که در بانامه

وری و بازدهي توليد ای، افزاي  براهمنوور توسعه منطقه ريزی صنعتي بههايي از قبيل: بانامهابزار سياسي و با هدف

( متوازن نمودن اشتغال و رشد و توليد صنعتي در مناطق 36: 3287)توکلي نيا و نعمتي، با تأکيد با افزاي  درآمد ملي

-( باانگيختن توسعه73:3285 )عباسي نژاد و عبدلي، تماکززدايي شراهای بزرگ و کنتال آلودگي هوا مختل ،

( ايجاد 98: 3243 همكاران، )مطيعي لنگاودی و های صنعتيصنعتي به ويژه صنايع کوچب و مدرنيزه ساختن کارگاه

های ، توسعه صنعت در چارچوب طاحاجتماعي-های توسعه اقتصادیشوند. در اياان نيز رويكاد اصلي بانامهمي

                                                
1. Tony garnier 
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انداز جمروری اسالمي اياان در افق ای که در سند چشمای است. به گونههای جامع منطقهآماي  سازمين و طاح

وری باالی عوامل در بخ  امور اقتصادی با تأکيد با ايجاد اشتغال مولد و دستيابي به اقتصاد متنوع با براه 3939

های اقتصادی از جمله صنعت توصيه فااوان شده است. از ايناو شراهای صنعتي در اياان در گستا  فعاليت توليد و

اهای بزرگ و های صنعتي در پايتخت و شرچارچوب اهداف توسعه صنايع و به منوور جلوگيای از تماکز فعاليت

زی و به تدريج احداث ريمحيطي ناشي از آن، در شراهای قزوين، رشت، کامانشاه و ساوه، بانامهمشكالت زيست

 شد.

مجاورت  توسعه گويای آن است که ايجاد شراهای جديد صنعتي درحال تجارب کشورهای پيشافته و در

فضايي و زيست محيطي در -اجتماعي و تغيياات کالبدی-های اقتصادیشراها و روستاهای موجود همواره دگاگوني

-ها از يب سو تابع ويژگيت، دامنه و چگونگي اين دگاگونيای به دنبال داشته است که ماهيمقياس محلي و منطقه

های محيطي و توان طبيعي و مقتضيات اقتصادی اجتماعي و نوام سياسي حاکم با آن و منطقه است و از سويي 

(. تأثياات شراهای صنعتي با 49:3283)اسماعيليان،  گادد صنعتي باز ميديگا به اهداف اندازه و کارکاد شراهای

روستايي بسته به ها کشور و مكان و زماني متفاوت است ولي به ها صورت اين تأثياات با نواحي روستايي نواحي 

-چنان زياد است که در باخي متون توسعه روستايي از اين شراها بعنوان موتور محاکه توسعه روستايي يادشدهآن

اند به طور خالصه از مجموعه اثااتي که شراهای صنعتي با توسعه روستاها داشته .(Vepa Ram, 2002: 12است)

ای، های منطقه: ايجاد اشتغال و افزاي  درآمد روستاييان، باال رفتن آگاهي روستاييان، کاه  ناباابایتوان به مي

باداری از منابع ي، براهيجاد و گستا  مشاغل خدماتهای ارتباطي، اکاه  مراجات به شراها، بربود کيفيت راه

عه روستاهای پياامونشان محلي، اشاره کاد. همانطور که بيان شد شراهای صنعتي ايجاد شده در کشور به توس

اند ليكن بارسي اينكه توسعه به وجود آمده تا چه حد پايدار است ناديده گافته شده و بيشتا تحقيقات  کمب کاده

ها و شراهای صنعتي با روستاهای پياامون دی، اجتماعي يا کالبدی شراسصورت گافته به بارسي پيامدهای اقتصا

باداری مناسب از منابع و ايجاد رابطه متعادل و اند. در حالي که دستيابي به توسعه پايدار به منوور براهپاداخته

ه ويژه توسعه روستايي و بمدياان توسعه  ريزان وتاين اهداف بانامه ن انسان، اجتماع و طبيعت، از مرممتوازن ميا

توجري به اهداف مرمي نويا تلفيق حفاظت زيست محيطي و افتن آن به معنای بيشود که ناديده گتلقي مي

 سازی و حفظ يگانگي اکولوژيكيتوسعه، دستيابي به عدالت اجتماعي و از بين بادن فقا و محاوميت عمومي، توانمند
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آورد. نواحي روستايي و آينده به وجود مي مشكالت فااواني باای رشد و توسعه نسل حاضا باشد که اين موضوعمي

های محيطي و اکولوژيكي خود و ساختار معيني که دارای استعدادهای بالقوه و بالفعل با توجه به ويژگي

های کاربای زمينصنعتي در معاض تغيياهایبا قاار گافتن در پياامون شراها و شراس .(34:3277است)سعيدی،

وری اقتصادی کشاورزی، کاه  کشاورزی ماغوب و گاها از ميان رفتن اراضي کشاورزی، کاه  کارايي و براه

گااری در بخ  کشاورزی، آلودگي منابع آب سطحي و تمايل جوانان روستايي به کشاورزی، کاه  سامايه

قاار  از بين رفتن معماری بومي و... ،شم اندازهای محيطيها در اطااف روستاها، تغييا در چزيازميني، انباشتگي زباله

 سازد.پايدار را نمايان مين موضوع عدم توجه به مقوله توسعهدارند و اي

تماکز "در چارچوب تقسيم کار با پايتخت و در راستای دو هدف کلي  3296شرا صنعتي الباز که در سال   

 "بعنوان يب ناحيه حايل ميان تراان و مناطق شمالي و غابي  توسعه منطقه قزوين"و  "زدايي صنعتي از تراان

-کيلومتای جنوب شاق استان قزوين و در جوار روستای الوند در محدوده 32کيلومتای شمال غاب تراان و  333در

هكتار ايجاد شد. روستای الوند در همجواری شراصنعتي الباز با تأثيااتي که از شراصنعتي گافت  433ای به وسعت 

تبديل به شرا شد و روستاهای اطااف نيز به تبع آن دچار رشد و توسعه شدند. به طور کلي شرا 3263در سال 

باشد که بيشتا نفا مي 39648روستا با جمعيتي معادل  39صنعتي الباز  دارای دو بخ  ماکزی و محمديه شامل 

أثيا پايای از شرا صنعتي به رشد نسبي اند و با تروستاهای نزديب به شرا صنعتي در بخ  ماکزی قاار گافته

اند اما در اين شرا صنعتي تاکنون بارسي جامعي در خصوص تأثياات شراصنعتي فوق با پايداری روستاهای رسيده

الباز را با روی اين است که دامنه و پيامدهای شراصنعتياين تحقيق به دنبال  ؛پياامون  صورت نگافته است

پيشنراداتي در راستای کاه  اثاات منفي و  ،تا با شناخت اين آثار مورد ارزيابي قاار دهدپايداری روستاهای اطااف 

 .ارائه دهدافزاي  اثاات منبت 

 :تحقيقسواالت 

 . آيا شراصنعتي الباز  به پايداری روستاهای پيااموني منجا شده است؟3

 ؟الباز همسويي وجود دارد.  آيا بين ابعاد مختل  پايداری در روستاهای پيااموني شراصنعتي 3
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 راهبادهای بنيادين باای دستيابي به توسعه پايدار در پياامون شرا صنعتي الباز کدامند؟ .2

 : تحقيقفاضيات 

 .رسد روستاهای پياامون شراصنعتي الباز از سطح پايداری بااليي باخوردارند.به نوا مي3

روستاهای همجوار شرا صنعتي الباز رابطه معناداری وجود رسد بين ابعاد مختل  پايداری در . به نوا مي3

 دارد.

 :تحقيقاهداف 

و شناخت عناصا ناپايدار و کاه  مسائل و مشكالت در روستاهای همجوار شرا صنعتي الباز از طايق ايجاد 

از  ا صنعتي،پايای از شرايي و کاه  عناصا توسعه ناپايدار روستايي در اثاروستپايدار تقويت عناصا الزم توسعه

ريزی روستايي اند جزو اهداف اين هايي که همگي در حيطه ساز و کار بانامهحلطايق پيشنراد راهبادها و راه

 تحقيق مي باشد.

 ف اصلي:هد

 بارسي اثاات شراصنعتي با توسعه پايدار روستاهای پيااموني

 اهداف فاعي:

 ارزيابي پايداری روستاهای پيااموني شراصنعتي الباز -

 بارسي رابطه ابعاد مختل  پايداری در روستاهای مورد مطالعه -

 ارائه راهبادهای دستيابي به توسعه پايدار در روستاهای پيااموني شرا صنعتي الباز -

 

 ضرورت و اهمیت پژوهش -4-9
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در چند دهه گاشته اقتصاد دنيا شاهد رشد قابل مالحوه توليد در کشورهای مختل  بوده است. گاچه همه 

اند، اما تجابه کشورهای پيشافته نشان داده است که حفظ رشد اقتصادی باخوردار نبوده کشورها از ناخ رشد يكساني

و تداوم آن بدون توجه به مسائل زيست محيطي و محدوديت منابع طبيعي چندان ساده نخواهد بود و بدين تاتيب 

المللي، های بينت اقتصاد توسعه و هم توسط سازماندر چند سال اخيا هم در ادبيا "رشد و توسعه پايدار"موضوع 

که نسبت به مسائل رشد و محيط زيست حساس هستند، مطاح گاديد. محققين با اين باورند که عملكاد نامناسب 

باشد، منحصا ميگادد، اما اين تنرا يب جنبه از مفروم توسعه پايدار اقتصادی، موجب انحطاط محيط زيست مي

از اين مفروم است. توسعه پايدار،  "چشم اندازخاد"در واقع يب  "محيط زيست "پايدار به عهکادن مفروم توس

-پايداری را در ابعاد )اقتصادی، اجتماعي، زيست محيطي وفاهنگي( را خواهان است. اماوزه هيچ يب از استااتژی

پايدار توسعه ني نخواهد داشت.روستايي، حداقل بدون توجه به باخي از اهداف پايداری، موفقيت چنداتوسعه های

محلي بايستي به جای اينكه به حداکنا نمودن توليد کاال و خدمات و يا ايجاد مشاغل در حد ممكن توجه داشته 

باشد، بايد توجه خود را به رفاه بلند مدت انساني معطوف دارد. رسيدن به اين هدف زماني ممكن است که تفكا 

گيای شده و با توجه به چرار سامايه)انساني، محيطي، اجتماعي و توليدی( نيازها يمپايدار وارد روندهای تصمتوسعه

ها ها نه تنرا از بين ناود بلكه به کيفيت و کميت آنبه نحو مناسب پاسخ گفته شده و در صورت امكان اين سامايه

 .(33: 3285)صابای فا، افزوده شود

شراهای صنعتي وجود دارد اما اين رشد بدون توجه کافي به با وجود مزايايي که عمدتا با رشد اقتصادی در 

هاست. رشد اقتصادی کنوني نه به صنعتي و پياامون آنديگا ابعاد توسعه انساني مانع از رشد پايدار باای شراهای

ظ ضايعاتي لحاظ حجم فزاينده ای از منابع)به ويژه منايع تجديد ناپايا مانند اناژی فسيلي( که نياز دارد و نه به لحا

(. لاا بارسي پايداری عالوه با بعد 24:3274کند، قابل تداوم نيست)ملكي،که فااتا از قدرت جاب محيط توليد مي

زيست محيطي، در ابعاد اقتصادی و اجتماعي نيز بايد همواره مورد توجه قاار بگياد زياا توسعه پايدار نگاشي همه 

حيطي( باای توانمند سازی مادم به منوور تصميم گيای و سازماندهي جانبه به ابعاد)اجتماعي، اقتصادی و زيست م

های خود مي باشد. با توجه به نكاتي که گفته ها و ظافيتمحيط زيست، افزاي  رفاه و خوشبختي، گستا  فاصت

در  شد و  تحقيقات اندکي که در رابطه با اثاات شراهای صنعتي با توسعه پايدار نيز صورت گافته، ضاورت پژوه 

شود. در باخي از مطالعاتي که نه فقط در حيطه اثاات شراهای صنعتي با مناطق اين زمينه بي  از بي  نمايان مي
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مرم اشاره  نكته به اين آمده، روستايي بلكه به طور کلي از اثاات صنعتي شدن و شراهای صنعتي صحبت به ميان

به وجود شايد رشد اقتصادی قابل توجري در اين مناطق  ،شده که عدم توجه به اين اثاات چه پيامدهايي داشته است

کند. عما اين رشد اقتصادی را روز به روز کمتا ميو ليكن اين رشد پايدار نبوده و خساراتي که با جای گااشته  ،آمده

ين ( اعتقاد با ا3277:24جيه چي، در يكي از مطالعات که به بارسي رشد و توسعه اقتصادی تايوان پاداخته شده)

توسعه درحال تواند باای کشورهایشدن داشته نميهايي که در زمينه صنعتياست که تايوان با وجود تمام پيشافت

اخطاری است باای  "رشد همااه با آلودگي و تخايب محيط زيست"باشد و باعكس تجابه تايوان  "سامشق"يب

اند. لاا توجه به اصل توسعه پايدار باای کليه  قدم گااشت توسعه که در راه مشابريدرحال آن گاوه از کشورهای

همااه داشته نه که به هاييشراهای که همواره آلودگي کشورها امای ضاوری است، بالخص باای بخ  صنعت و

صنعتي بلكه در پياامون مشكالتي را به بارآورده است. از جمله مشكالتي که بيشتا اوقات تنرا در خود شراهای

 ای اطااف اين شراها بوده:گيا روستاهگايبان

-تاين سامايهمنابع آب و خاس که مرم های صنعتي در اين مناطق که باعث آلودگيدفع فاضالب و زباله- 

 ؛اندروستا هستند شده های

های کشاورزی گاها تخايب تغييا کاربای اراضي که به دليل اشتغال داشتن کشاورزان در بخ  صنعت زمين-

 کاربای داده است،شده و يا تغييا 

آلودگي هوا که نمونه قابل ذکا آن روستاهای اطااف شراصنعتي اراس است که  اين مشكل نه تنرا در  -

 باشد،سطح شرا بلكه روستاهای پياامون کامال مشرود مي

سايا مشكالتي که  تخايب منابع طبيعي در روستاها باای گستا  وسعت شراهای صنعتي صورت گافته و- 

 رشد را دراين مناطق به خطا انداخته اند.پايداری 

الباز در مجاورت شرا الوند يب شرا تلفيقي صنعتي و مسكوني است، بااساس طاح اوليه در شعاع  شراصنعتي

گاديد ولي اين اما رعايت نگاديده و اماوز اين  الباز نبايد واحدهای مسكوني احداث مي کيلومتای شراصنعتي 9

قاارگافته و جمعيت اين  آن روستاهای آباد و آباد و کمال الوند و ناحيه شرای نصاتدر محاصاه شرا  شراصنعتي
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صنعتي است که ها و نواحي اوت و متمايز از شراساست لاا مديايت اين شرا بسيار متف مااکز نيز بسيار افزاي  يافته

ضاوری در مديايت و بانامه  شود و منفصل از نقاط شرای هستند. يكي از نكات ها توليد انجام ميصافاً در آن

ريزی آن توجه اساسي به اثااتي است که با  روستاهای پياامون دارد که اين اثاات از جنبه های منبت و منفي 

رو در باابا توسعه پايدار اين روستاها شناسايي شوند و نقاط قوت بايستي مورد بارسي قاار گياند تا مشكالت پي 

 آن تقويت شود.

 

 تحقیقپیشینه  -4-1

ها و شراهای صنعتي، نق  و اهميت آن در رشد و ها و معيارهای شراسدر رابطه با مشخصات، ويژگي

ادبيات تحقيق،  اثاات آن با نواحي پيااموني خود تحقيقات زيادی صورت گافته است. از آنجا که در بخ  توسعه و

نتايج کار ديگاان و نيز قضايای کلي و نوايه های های ديگاان و به عبارت ديگا پيشينه مسئله يا نگارندگان، يافته

 ين چارچوب نوای تحقيق و طااحي روماتبط با مسئله را گادآوری کاده و از تجارب پژوهشي ديگاان در تدو

)حافظ  کنندها را فااهم مياستدالل در ماحله ارزيابي فاضيه گاهي نيز باایشناسي آن استفاده و تكيه

( 3-3) ها و شراهای صنعتي انجام شده در جدول شمارهی تحقيقاتي که درباره اثاات شراس( نمونه3284،336نيا،

ليكن مطالعه  ،اندنشان داده شده است، هاچند تحقيقات صورت گافته در بيشتا موارد به يب بعد از توسعه پاداخته

 اهای صنعتي کمب خواهد کاد.اين تحقيقات به بارسي سايا ابعاد و توسعه پايدار در مناطق روستايي همجوار شر

  قيتحق نهيشيپ 

 يافته های پژوه  عنوان نويسنده

باقي و 

 تازيكي

3242 

نق  شراس های صنعتي با توسعه 

کالبدی اجتماعي روستاهای 

 همجوار)شراس صنعتي آق قال(

استفاده از "يافته های پژوه  نشان مي دهد که در شاخص کالبدی روستاها در گويه های 

بادوام، باخورداری مساکن از خدمات برداشتي مناسب، بربود در کيفيت جاده و خيابان های مصالح 

اختتالف معنتي داری بتين روستتاييان شتاغل در       "روستا، بربود کمي و کيفي وسايل حمل و نقتل 

شراس و روستاييان ديگا وجود دارد ولي در شاص اجتماعي اختتالف معنتي داری مشتاهده نشتده     

 است.



 

 

Family name:     Mohamady                                                               Name:Zahra 

Title of Thesis: Ealuating of the effet of Alborz Industrial city on sustainable 

development of its surrounding villages 

Supervisor(s):D.r   Yari hesar,Arastoo 

Advisor(s): D.r  Heydari sareban Vakil 

Graduate Degree M.Sc. / M.A. 

Major:  Geography and Rural Planning                                                                               

Specialty: physical planing 

University: Mohaghegh Ardabili                                       Faculty: Humanitie 

Graduation date:  14 September 2015                                        Number of pages: 153 

Abstract:  

 

Industry and Industrialization, like any other phenomenon that occurs in time and space, 

definitely affect their surroundings to some extent. Therefore, we can certainly claim that 

without correct understanding of the issues, changes and influences of industry, it is 

impossible to have an accurate view of regional, urban and rural planning. Developed and 

developing countries' experiences show that the accumulation of industrial plants at or near 

the hinterland of towns and biologic complexes, always lead to socio-economic, physical, 

spatial and environmental changes in the region in local scale. Alborz Industrial City is not 

an exempt and always had an impact on the urban and rural settlements around it, and their 

investigating the effects of these changes on sustainable development of the villages near 

the Industrial Zone, forms the main purpose of this study. For this purpose, 380 residents 

of villages around Alborz County were interviewed to collect information as the sample of 

Cochran's formula. Systematic random sampling method was used to select the population 

who complete the questionnaires and the number of samples was distributed by the 

classified method and based on proportions of the population. According to various aspects 

of sustainable rural development, and in order to assess sustainable development in the 

studied area, an inclusive and comprehensive system of parameters was considered using 

the barometer model of Prescott Allen and sustainability radar. Considering the distance of 

the villages from the industrial city and the levels of sustainable development of rural 

areas, the first hypothesis was confirmed. To test the second hypothesis, Spearman 

correlation coefficient test was used to calculate the correlation level of criteria, which 

showed a significant correlation between the dimensions.  
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