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چکیده
سـكونتگاههاي انسـاني ،به عنوان یک پدیدة مکانی ـ فضایی ،همواره تحت تأثیر عوامل متعدد طبیعی و انسـانی هستند
و پیوسته در بستر زمان تغییر مییابند .یکی از اين عوامل تأثیرگذار ،صنعت است .در ایران نیز صنعت تحوالت گستردهای
را در جامعه ،بهویژه تحول سـكونتگاهها و تبديل روسـتاها به شـهر ،بر جای گذاشته است .در این پژوهش ،تأثیر صنعت بر
تحول نظرآباد بررسـی شدهاسـت .نتایج تحقیق ،که با اسـتفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی و دادههای ثانوی اسـتخراج شد،
نشـان داد که صنعت سـبب توسـعة کالبدی ـ فضایی نظرآباد شد تا از روستایی با جمعیت  799نفری سال  1335و وسعت
 6هکتاری ،به شهری با جمعیت  97722نفر ،و وسعت  3574هکتار در سال  1385برسد.
کلیدواژه :صنعت ،تحول ،توسعة کالبدی ،گسترش شهر ،نظرآباد و مقدم.

1 .1استاديار گروه جغرافیای دانشگاه پيام نور ،نویسنده مسئول.
پست الکترونیکgh-firouznia@pnu.ac.ir :
2 .2دانشآموخته کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامهریزی شهری دانشگاه پیامنور مرکز تهران.
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.اههاگتنوكس لوحت دنور رد تعنص شقن ليلحتيلحت

مقدمه

در طول تاریخ انسان توانســته با اختراعات و ابتکارات
خود تغییرات زیــادی در زندگی و طبیعــت پیرامون خود
بهوجود آورد .و با بهکارگیری ابداعات و نوآوریها زندگی
جدیــدی را برای خود فراهم نماید .برخی از این ابتکارات،
همچون صنعت ،نقش بسیار تعیین کنندهای در فرایند تکاملی
زندگی انســان داشــته و ،به صورت تسلســلی ،تحوالت،
تغییرات و ابتکارات دیگری را در پی داشتهاست.
امــروزه صنعت ،به عنوان اصلیترین ابزار ،در توســعه
مناطق عقبمانده نقش محوری به خود اختصاص داده است.
این نقش شاید بر خاسته از این واقعیت است که عوامل تولید
در بخش صنعت ،در مقایسه با کشاورزی ،قابلیت جابهجایی
و انعطافپذیری بیشتر با شرایط و اوضاع و احوال محیطی،
منطقهای و ملی دارد .به همین دلیل ،قطبهای توســعه ،به
خصوص در کشــورهای جهان ســوم و خاصه در مناطقی
که فاقد پتانسیل توسعه کشــاورزی هستند ،برمبنای صنعت
استوار میشوند( .سرور امینی و همکاران.)228 :1389،
صنعــت يكــي از قديميترين ابداعات بشــر در تأمين
نيازهاي او بر حسب شرايط زمان بوده است ،ولي اين پديده،
تا انقالب صنعتي ،نقش اساسي و تعيين كنندهاي بر تحوالت
سکونتگاهها نداشته اســت .بروز انقالب صنعتی و تغییرات
ناشــی از آن در گسترش کالبدی شــهرها بر مسیر معابر و
خیابانهای جدید ،خطوط و ایستگاههای راه آهن ،آبراههها
و خطوط کشــتیرانی برجای گذاشــته است( .شیعه:1389،
 .)11 ،3،4بنابراین ،پیشــرفت شهرنشــینی و توسعه شهری،
نتیجهی مستقیم انقالب صنعتی و ترقی اقتصاد سرمایهداری
است ،که نخست در کشورهای غربی و سپس در کشورهای
در حال توســعه اتفاق افتاده اســت( .فرهمند و همکاران،
.) 165 :1387
بر این اساس ،وقوع انقالب صنعتی تحوالت گستردهای
را در ســاختار و کارکرد ســکونتگاهها بهوجــود آورد .این
تحوالت ،به فراخور شــرایط زمانی و مکانی و میزان صنعتی
شدن ،متفاوت بوده است .مث ً
ال در انگلستان در قرن نوزدهم
بســیاری از مراکز جدید صنعتی ،مثل منچستر و بیرمنگام ،از
حالت یک روســتا یا یک شــهر کوچک به یک شهر بزرگ
تبدیل شدهاند(.شــیعه .)15 :1389،شهرهاي فرانسه در نيمة
دوم قــرن نوزدهم ،تحت تأثير صنعت ،رشــد قابل توجهي
یافتند .در آلمان نیز ميزان تراكم فعاليتهاي صنعتي با ميزان
رشــد و تراكم جمعيتي ـ كالبدي شــهرها ارتباط داشــت.
(همان.)26 ،
در کشورهای در حال توسعه ،با اینکه این روند با تأخیر
زمانی نسبت ًا طوالنی و تفاوت ماهوی توأم بوده ،صنعت  -به
عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار -تأثیرات نسبت ًا مشابه و بعض ًا
گســتردهتری در تحول ســکونتگاهها برجای گذاشتهاست.
به گونهای که در سراســر جهان ســوم ،توســعة صنعتی در
بزرگترین شهرها ،ســرعت بیشتری داشته و تأکید بر رشد
مادرشهر و ابر شــهر در اولویت بودهاست»(.گیلبرت1375،
.)90:

برنامهریزی کالبدی -فضـــــــــــــــــــــــــــایی

در اســتقرار صنعت در شــهرها عوامل متعددی دخالت
داشتهاند .یکی از این عوامل نقش کارآفرینان ،افراد ذینفوذ
و قدرتمند در نظام تصمیمگیری اســت .بررسیهای پراکنده
در زمینة تحوالت رخ داده در ســکونتگاهها و مشــاهدات
تجربی نشــانگر نقش اینگونه افــراد در بروز تحوالت و
ماهیّت و دامنة آن است؛ مانند نقش مقدم مراغهای در توسعة
مراغه و برخی سکونتگاهها که زبانزد عام و خاص است و یا
نقش مالک در شکلگیری سرمایهداری در یکی از روستاهای
قزوین و تبدیل یک مزرعه با اســتفاده از اعتبارات بانکی به
یک کشت و صنعت(مهدوی.)51: 1361 ،
در شهرها نقش صاحبان صنایع به صورت دیگری نمود
پیدا کرده است .به گونهای که در بسیاری از شهرهای بزرگ،
صاحبان صنایع برای نیل به کارایی و ســود بیشــتر ،در کنار
مراکز کاری خود به احداث شــهرکهای مسکونی همراه با
فضاهای جنبی تجاری ،ارتباطی و مانند آن دســت زدند که
البته به ســبب هزینهها ،تأسیســات و سرویسها در حداقل
بودند .حفظ منافع مالکان ســبب شــکلگیری «شهرسازی
کاربردی»شد(.محمدزاده.)84 :1388،
تحول نظرآباد از یک روستای نسبت ًا کم جمعیت به یک
شــهر ،به نظر میرســد که از این روند تبعیت کرده و تحت
تأثیر عوامل مختلف ،از جمله کوشــش آقای مقدم رخ داده
است .با توجه به نکات فوق ،از آنجا که مهمترین اقدام مقدم
تأســیس کارخانة مقدم بود ،در ادامه به بررسی نقش صنعت
در روند تحول این سکونتگاهپرداخته میشود.
در ایران چندین مطالعه در زمینة نقش صنعت در توسعه
ســکونتگاهها  -اعم از شــهر و روســتا  -شدهاست که از
آنها میتوان به آثار شیعه ( 1389و ،)1386شریفی(،)1380
طاهرخانی ( ، )1379قانع عزآبادی ( ،)1377احمدی ()1374
و سلیمانی ( ،)1372اشاره کرد .از آنجا که شهر تبلور کالبدی
ـ فضایــی فعل و انفعاالت اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی ـ
سیاسی است(حبیبی )205 :1375،و به عبارتی ،تعیُّن فضایی
این تحوالت است ،میتوان نشانههای این فعل و انفعاالت را
در فرایند تحول آن جســتجو و تحلیل کرد .لذا در این مقاله
میکوشــیم با نگاه متفاوتی از آثار فــوق به تأثیر صنعت در
روند تحوالت ســکونتگاهی بپردازیم و پاسخ مناسبی به این
پرســش بدهیم که صنعت  -با تاکید بر کارخانجات مقدم-
چه تأثیری در تحول نظرآباد در طی  50ســالة اخیر داشته و،
هم اکنون ،در این شهر صنعت چه جایگاهی دارد؟
در فرایند توسعه ،صنعت اهمیت ویژهای دارد و به عنوان
یکی از بخشهای پیشرو اقتصادی محسوبشده و میتواند
موتور محرکة توســعه باشــد؛ به گونهای که واژة «صنعتی
شــدن» در ادبیات اقتصادی ،کلید توســعة سریع اقتصادی
اســت که از آن میتوان آیندهای با امکانــات تولیدی بهتر،
افزایش فرصتهای اشتغال ،نوسازی فعالیتهای اقتصادی و
یافتن جایگاه مناســب در عرصة بینالمللی را تحقق بخشید
(رضوانی و همکاران.)6 :1389 ،
تأثیرات و نفوذ صنعت در نواحی روستایی ،ضمن ایجاد
اقتصادی فعال ،میتواند دارای اثرات تکاثری باشد؛ به طوری

که تجربیات کشــورهای متعدد نشــان میدهد که هر تغییر
ســاختاری از طریق صنعتی شــدن ،نه تنها نقش اقتصادی
با ارزش در مناطق روســتایی داشــته ،بلکه منجر به اقتصاد
خودرانشی شدهاست(.طاهرخانی.)34 :1380،
تا قرن بیستم سه تحول اساسی در نتیجة انقالب صنعتی
در شــهرها رخ داده که عبارتانــد از .1 :افزایش جمعیت
و تراکم آن در شــهرها .افزایــش جمعیت در این دوره -که
غیرقابل مقایســه با دورههای قبلی در طی تاریخ اســت -و
ســبب شد که شــهرها هم متراکمتر شــوند و هم گسترش
فضایی بیشــتری بیابند؛  .2تحول اساسی دوم در نتیجه تغییر
معیارهای انتخاب ســکونتگاه جدید ناشی از تغییر شیوهها
و تنوع تولید بهوجود آمده اســت .به طور مشخص ،رشد و
توسعة شهرها توســط فرآیندهای جذب سرمایه در صنعت
و ،به دنبال دسترســی آسان به مواد اولیه ،انرژی ،نیروی کار
ارزان ،بــازار و حمل و نقــل رخ داد و این امر نقش مهمی
در ایجاد شــهرهای جدید و هم گسترش شهرهای کوچک
داشته است؛  .3تحول بنیادین سوم ناشی از انقالب صنعتی
مربوط به تغییراتی اســت که در نتیجة تغییر در سیستم حمل
و نقل و وسایل حمل و نقل ،از جمله قطار بخار به اتوبوس،
اتوبوس بــه مترو و اتوبوس برقی رخ داده و ســبب تبدیل
شهرهای پیاده شدهاســت .این تحول در ترکیب با تحوالت
دیگر تغییرات اساســی را در شــهرها بهوجود آورده است..
()Emrah Altinok and Hüseyin Cengiz, 2008, p1

بر اســاس تجــارب جهانی ،رونــد توســعه منجر به
شهرنشینی شد و شــهرها هم از نظر اندازه و استفاده بیشتر
از زمین گســترش یافتند و فرایند توسعة اقتصادی نیز سبب
تغییر جمعیت روســتایی به شــهری شــد .در مراحل اولیة
توســعه ،بخش کشــاورزی همواره بخش غالب اقتصاد بود
و ،به مــرور ،صنعــت و خدمات نقش غالــب را بر عهده
گرفــت.)Xiangzheng Deng and et al2008p1( .
در مطالعهای مشخص شــد که در چین سرمایهگذاریهای
صنعتی نقش مهمیدر گســترش اراضی شهری داشته است
( .)Seto and Kaufman 2003:4انقــاب صنعتــی در
طول قــرن هیجدهم در اروپا و در میانــه قرن نوزدهم در
امریکا سبب گسترش صنعت و توسعة شهرنشینی شدهاست.
)Christian Tettey 2005: p7,8(.
از آنجــا که در سراســر جهان صنایــع به حمل و نقل
وابسته است ،گسترش صنعت در نواحی ساحلی سبب شده
که  60درصــد جمعیت جهان در نواحی ســاحلی متمرکز
شوند.)Cetin,2009:579( .
نتیجة گســترش شــبه مدرنیســم در ایران که پایگاه آن
جامعة شــهری بود ،ایجاد کارخانجــات صنعتی ،تحول در
بافت شهرها و توسعة ســریع فضایی ـ کالبدی شهرهاست.
(زیاری.)154 ،153: 1382،
بین فعالیتهای صنعتی و شهرنشینی ارتباط و همبستگی
قــوی وجود دارد .اگر از دیــدگاه تاریخی به موضوع توجه
کنیم ،خواهیــم دید که در هر نقطة دنیا شهرنشــینی بعد از
انقالب صنعتی به ســرعت توسعه یافتهاست .چه به محض

دایر شدن مناطق صنعتی ،کارگران زراعی جهت کار و درآمد
بیشــتر به شهرها روی آورده و میآورند .پس مناطق صنعتی
عامل مهمیدر افزایش عدد جمعیت شــهرها هســتند ( .قره
نژاد.) 128 : 1385 ،
كوليــن كالك ،براي تكامل شــهر از نظر نوع فعاليت و
اشتغال سه دورة تكاملي را بررسي کردهاست:
جامعة ماقبــل صنعتي ،که در اين دوره قســمت اعظم
جمعيت به كار كشاورزي مشغول هستند .در جامعة صنعتي،
حــدود  30درصد يا بيشــتر از نيــروي كار در توليد كاالي
صنعتي به كار مشــغولاند و درصد اشــتغال در كشاورزي
كاهش دارد و درصد مشــاغل خدماتي رو به افزايش است.
جامعه فراصنعتي يا جامعه ســوم كه درصد اشتغال در بخش
كشاورزي به زير  10درصد ميرسد و صنعت رو به كاهش
مینهد و مشــاغل خدماتي افزايش مييابد(.1شــيعه:1389 ،
.)63
تأثیر گســترش صنایع در تحوالت شــهری بدین سان
است؛ در آغاز ،وضع و امکانات ترافیک شهر اجازه میدهد،
فعالیتهای صنعتی در داخل شــهرها به وجود بیایند و یا در
نقاطی از شهرها دایر شــوند که کارگر بتواند با پای پیاده و
بدون مشــکل رفت و آمد کند .بعدها توسعة راههای شوسه
و راهآهن این امکان را به وجود آورد که فعالیتهای صنعتی
بتوانند دورتر از شــهرها تأسیس شــوند که عامل مهمیدر
توسعة شهرها از نظر وسعت است( .قرهنژاد.)129 : 1385 ،
بحرینــی ( )147 :1378داليل چنــدي -از جمله وجود
صنايع گوناگون در شــهرها ،اولويت بخشي از سوي دولت
مركزي ،وجود تســهيالت بيشــتر براي بنگاههاي توليدي و
وجود تقاضاي بيشتر براي خدمات گوناگون -را دليل توسعة
شهرها برميشمارد .در لهستان مشخص شد که مصرف فضا
در شهرها و شهرهای صنعتی ،به تناسب ،سریعتر از شهرهای
کوچک و کشاورزی بوده است (ژان باستیه .)240: 1377 ،
ایجاد قطبهــای صنعتی در نزدیکی شــهرهای بزرگ
منجر به پرتاب نیروی کار به ســوی شهر از روستا و جذب
بخشی از این نیرو توســط قطبهای صنعتی شده و شهرها
گسترش شتابان خود را آغاز مینمایند(.حبیبی.)185 :1375 ،
اقداماتــی کــه از دهــة  1340توســط بخــش دولتی،
شرکتهای صنعتی بزرگ ،تحت تأثیر سیاستهای تسهیالتی
دولت انجام گرفته سبب پیدایش محورهای صنعتی ویژهای
شــده که ضمن برعهده داشتن نقشهای صنعتی ،عمدهترین
شــهرهای جمعیتی کشــور نیز محســوب میشوند(.شیعه،
 .)47 :1386وی نتیجهگیــری میکند که اغلب کارخانجات
صنعتی سنگین در شهرهایی پای گرفتند که مدیریت شهری
و امکانات و قابلیتهای آن در پاسخگویی به نیازهای ناشی
از ایــن تحوالت همخوانی نداشــته و ،در نتیجه ،بافتهای
خودرو ،الگوهای نامناسب با محیط و حوزههای شهری فاقد
 .1شکویی با استفاده از مدل جان ف ریدمن شکلگیری نظام فضایی
شهرها را در چهار مرحله به شرح زیر بیان م یکند .1 :مرحلة پیش
صنعتی؛  .2مرحلة ابتدایی صنعتی شدن .3 ،مرحلة تکامل صنعتی؛ .4
مرحلة ف راصنعتی(شکویی.)298 - 269 :1375،
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انســجام در برنامههای کاربری زمین شــهری را نتیجه داده
است(.همان.)52 ،
از دیدگاه سیستمی،دخالت صنعت در سکونتگاه -روستا
یا شــهر -سبب تغییر ســاختار و کارکرد آن شده و سیستم
ســکونتگاه را تغییر میدهد .بر این اســاس حضور صنعت
در یک سکونتگاه سبب افزایش فرصتهای شغلی و درآمد
اهالی میشود و جمعیت جویای کار سکونتگاههای دیگر را
به سوی خود جذب میکند .این امر سرآغاز تحوالت پیدر
پی دیگری خواهد بود که در این سکونتگاه رخ خواهد داد.
پس با بهرهگیری از نگرش سیســتمیمیتوان تحوالت ناشی
از حضور صنعت در سکونتگاهها را تبیین کرد.
با بهرهگیری از نظریة ســاختارگرایی و کارکردگرایی نیز
میتوان به تبیین نقش صنعت در روند تحول ســکونتگاهها
پرداخت .به گونهای که اســتقرار صنعت در سکونتگاه سبب
دگرگونی ســاختار و کارکرد آن میشود و این امر زمینهساز
تحوالت دیگری در سکونتگاه مورد نظر خواهد شد .بررسی
ادبیات موجود نیز گواه این ادعاست .به گونهای که میتوان
اظهار داشــت که تحول ســکونتگاهها بیانگر ت ّعیُن تغییراتی
است که در ســاختار و کارکرد این سکونتگاهها رخ داده و
برخی از آنهــا را کام ً
ال دگرگون کرده و ماهیّت آنها را تغییر
داده و بعضا از روستا به شهر تبدیل کردهاست.
در ایــن تحقیق با توجه بــه ماهیت مســئله ،از روش
توصیفی ـ تحلیلی استفاده شد .دادههای مورد نیاز با استفاده
از دادههای ثانوی و مصاحبه با افراد مسن نظرآباد و مشاهده
سطح شــهر بهدست آمده اســت .در پژوهش حاضر ،نقش
اقتصادی (ساختار اشــتغال) به عنوان کارکرد اصلی شهر و
متغیر مســقل و تحوالت اجتماعی و کالبــدی -فضایی آن
به عنوان متغیر وابســته در نظر گرفته شدهاســت .در اجرای

برنامهریزی کالبدی -فضـــــــــــــــــــــــــــایی

تحقیق از تکنیکهای تحلیل پایة اقتصادی ،تحلیل ســاخت
اشتغال ،مدل طولی ـ عرضی ایزارد ،تغییرات ضریب مکانی
و دیاگرام ســه گوش استفاده شدهاست .برای تحلیل یافتهها
نیز از نرمافزار  Excelاستفاده شدهاست.
نظرآباد با پیشــینهای کهن ،یکی از شهرستانهای استان
جدیــد التاســیس البرز اســت .از نظر موقعیــت ،در طول
جغرافیایــی˚  50تــا ˚  50درجــه و َ 43شــرقی و عرض
جغرافیایی˚  35درجه و ً 45تــــــا ˚  36و ً 3شــمالی قرار
دارد .از طرف شمال به بخش مرکزی شهرستان ساوجـبالغ،
از طرف جنوب به بخش اشتهارد از توابع شهرستان كرج ،و
از طرف شرق به دهستانهای رامجین و سعیدآباد شهرستان
ساوجبالغ و از طرف غرب به شهرستان آبيك از توابع استان
قزوين محدود است .مســاحت این شهرستان  576کیلومتر
مربع و در دشــتی نســبت ًا هموار واقع است .شــهر نظرآباد
(مرکز این شهرســتان) در جنــوب راه آهن و اتوبان و جاده
قدیــم تهران ـ قزوین و در  4کیلومتری جنوبغربی شــهر
هشــتگرد و ،همچنین ،در  85کیلومتری غرب شــهر تهران
واقع شدهاست.

شرح و تفسیر نتایج

پیش از بیان و تفسیر نتایج پژوهش ضروری است روند
تحــول نظرآباد مورد توجه قرار گیــرد مالک نظرآباد و همة
روســتاهای اطراف شخصی به نام ســید علی خان بود که
بــه عمــران و آبادانی اراضی این حومه دســت زد .یکی از
پادشــاهان قاجار ،در هنگام گــذر از منطقه ،امالک آن را از
دســت مالک خارج کرد و به امالک خالصــه تبدیل نمود.
به مرو ،بر اثر مخروبه شــدن امــاک ،نظرآباد نیز به عنوان

یکی از خالصجات در ســال  1317در یک مزایده به ســید
مصطفی کاظمیفروخته میشــد .2در سال  1332این روستا
با حدود 67زارع و 7و 8خانوار دامدار توســط میرزا عبداهلل.
مقدم خریداری شــد .این اقدام نقطة عطفی اســت در روند
تحول روســتای نظرآباد؛ بدین ترتیب ،توسعة نظرآباد آغاز
شد .نظرآباد در این سال مثل سایر روستاها وضعیت مناسبی
نداشتهاست .مقدم اظهار داشته است که در زمان خرید تقربی ًا
این روســتا هیچ بود ،نه درخت زیادی در آن وجود داشت
و نه آبادی چشــمگیری ،تا چشم کار میکرد دشت بود و در
گوشهای نیز خانههای گلی روستاییان.مصطفی بازرگان 3که
از سوی مقدم تمامیمســؤلیّت عمران و آبادی نظرآباد را بر
عهده داشــت ،اوضاع نظرآباد را این گونه توصیف مینماید:
از بهداشت خبری نبود ،ماالریا و چشمدرد و مانند آن فراوان
بود .سکنة اینجا حدود  8خانوار الکایی بودند که از روستای
ســپیدارک به اینجا آمده بودند و در پایینترین ســطح سواد
قرار داشــتند .آب زراعی نیز توسط سه قنات تامین میشد.
این روســتا دارای یک حمام خزینه نیز بــوده که عالوه بر
مردم نظرآباد ،اهالی روســتاهای ابراهیم جیل ،دنگیزک ،علی
آباد ،خواجه جمال الدین(سید جمالالدین)خسروآباد و شیخ
حســن نیز از ان استفاده میکردند .روستا یک مسجد و یک
دبســتان چهار کالســة مختلط نیز داشتهاست و در قسمت
جنوبی نیز حدود  400هکتار اراضی شوره زار وجود داشت
4
که از دور به صورت سراب دیده میشد.
مقدم در بیــان خاطراتش اظهار مــیدارد که از یکی از
شهرهای ایتالیا که ماشین آالت نساجی کارخانه را خریداری
کرد ،آن شــهر ابتدا دهکدهای بیش نبود و پس از تأســیس
کارخانه در آن به یک شهر زیبا تبدیل شده بود .او نیز آرزوی
تبدیل نظرآباد به یک شــهر زیبا و آباد را در سر میپرورانده
5
است.
 .2بر اساس قانون فروش خالصجات اط راف طه ران ،مصوب  20آبان
ماه ( 1316لمتون)427 :1362 ،
 .3ب رادر مهندس مهدی بازرگان و آباد کنندة مصطفی آباد (شهر
مصطفی آباد کنونی).
 .4با این حال ،مالحظه م یشود که وضع روستای نظرآباد از بسیاری
از روستاهای ه مج وار بهتر بوده است .در این زمان در محدودة شهرستان
فعلی ساوجبالغ و نظرآباد هیچ شهری وجود نداشته و هیچ کدام از
روستاها نیز به برق دسترسی نداشتهاند.
 .5با کوشش و نفوذ مقدم و پ یگیری بازرگان و با همکاری اهالی،
اقدامات عم رانی متعددی در نظرآباد انجام داده شد ،از جمله ،تاسیس
کارخانجات نساجی مقدم ،دفتر پست و تلگ راف ،باشگاه ورزشی ،سینما،
خانه انصاف ،شرکت فالحتی ،فروشگاه ،مدرسه ،انجمن رفاه و عم ران،
بانک ،درمانگاه .از دیگر اقدامهای عم رانی و اجتماعی مقدم ،بازسازی
مسجد جامع ،راه اندازی آسیاب ،ساماندهی وضعیت باغها و زراعت،
احیای قناعتها و حفر چاههای عمیق ،احیای اراضی شوره زار جنوب
نظرآباد بهوسیله مصطفی بازرگان (تاسیس روستایی به نام مصطفی آباد
و پذیرش مهاج رین همدانی در این روستا) ،احداث خانه ب رای کارگ ران و
واگذاری آن به صورت اجاره و یا فروش با تسهیالت به کارگ ران ،ساخت
خانة معلم و چهل دستگاه ساختمان ب رای کارک ران ،برق و آب رسانی
،تغییر راه ورودی نظرآباد و مانند آن .مصاحبه با اهالی مشخص کرد که
مقدم بخش عمدة فعالی تهای عام المنفعه خود را به پشتیبانی سازمانهای
یربط انجام داده و نقش اصلی او با استفاده از نفوذی که داشته ،پ یگیری
ذ

در 27تیــر ،1337با تالش مقدم ،عامل اصلی توســعة
نظرآباد (کارخانجات نســاجی مقدم ) تأســیس شــد .این
کارخانه با مساحتی ده هکتاره ،نخستین تولید کنندة فاستونی
بــه روش جدید در ایران اســت که تولید خود را در ســال
 1339با کمک کارشناســان ایتالیایــی و متخصصان ایرانی
آغار کرد .مقدم در گفتوگویی در ســال  1350شمســی با
عیمانوئل عافار ،دانشــجوی دانشــگاه ملــی ایران گفت که
کارگران کارخانه از چهار مسیر با بیش از  25کیلومتر فاصله
به نظرآباد میآیند :مســیر شرقی شــامل روستاهای ابراهیم
جیل ،حسین آباد و هشتگرد ،مسیر جنوبی شامل مصطفیآباد
و شیخ حسن ،مسیر غربی شامل قشالق ،احمدآباد و آبیک و
مسیر شمالی شامل خور و هیو است .بیشتر کارگران از مسیر
شــرقی و غربی میآیند و مسیر جنوبی نیز در درجة اهمیت
دوم قرار دارد .اکثر مردم روســتاهای شــمالی به فخرایران
میروند(.عسگری.)215 - 211 :1386 ،
کارخانة مقدم در سال  1340به صورت آزمایشی شروع
به کار کرد و از سال  1342رسم ًا افتتاح شد .همزمان با شروع
کار کارخانه و احداث واحدهای مسکونی برای کارگران در
بخشهای مختلف شــهر ،تعداد زیادی از کارگران در شهر
ساکن میشوند.
این کارخانه به دلیل سابقه و اعتبار باال در بازار به عنوان
یکی از کارخانجات شاخص در زمینة بافت فاستونی شناخته
شده و در شمار صادر کنندگان این محصول(در دورة 1375
تا )1380بوده اســت(.ولی بیگی و همــکار .)195 :1383،
محاسبه  DRCاین کارخانه بر اساس شاخص میانگین دوره
در بین  7بنگاه مورد بررسی رتبة پنجم و ،همینطور ،از نظر
ضریب تغییرات ،رتبة پنجم را به خود اختصاص داده است.
محاســبة مزیّت نســبی بر مبنای نرخ ارز رسمینشان
دادهاست که این بنگاه فاقد مزیت نسبی است ،ولی بر مبنای
ارز آزاد و ســایهای مزیت نسبی دارد؛ ولی روند تحوالت از
سال  1375تا 1380حاکی از کاهش توان نسبی تولید در این
بنگاه بوده است(.همان.)198 ،
بر این اساس ،با تاسیس کارخانة مقدم و جذب مهاجرین
از روســتاهای اطراف ،زمینة تبدیل روستای نظرآباد به شهر
فراهم شــده و این ســکونتگاه براســاس مصوبه دولت در
ســال  1358با بیش از 10000نفر جمعیت به شــهر تبدیل
شد و در آن شهرداری تأســیس گردید .بدین ترتیب ،روند
پرشــتاب گســترش فیزیکی نظرآباد آغاز شد و ،به تدریج،
روستاهای اطراف از جمله محمدآباد  ،صالحآباد  ،علیآباد و
سیدجمااللدین را در خود بلعیده و زمینه را برای شکلگیری
ســکونتگاههای غیر رسمیدر حاشیة شــهر فراهم آورد .تا
و جذب نظر مساعد مسئ ولین سازمانهای م ربوطه بوده است.
اکث ریت مردم ساکن شهر و حتی روستاهای اط راف شهر نظرآباد
عقیده داشته و دارند که مرحوم مقدم نه تنها باعث احداث کارخانه که
سبب ایجاد اشتغال و تغییر و تحوالت اقتصادی  ،اجتماعی و فرهنگی
در منطقه شدهاست .هرچند که در مقطع کوتاهی پس از پیروزی انقالب
اسالم ی( به عنوان سرمایهدار و ضد انقالب ) نارضایت یهایی از وی اظهار
شدهاست.
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اینکه ،به مرور ،با افزایش نقش خدمات در ساختار اقتصادی
شــهر ،نقش صنعت همچون روند حاکم جهانی رو به افول
گذارد.
بــه منظور بررســی جایگاه صنعت در شــهر نظرآباد با
اســتفاده از تکنیکهای تحلیلی تحلیل ساخت اشتغال ،مدل
ترسیمیطولی ـ عرضی ایزارد ،روش ضریب مکانی ،دیاگرام
سه گوش و روش چانسی هاریس نشان دادهاست که صنعت

جدول شمارة  1نشان میدهد که از کل شاغالن شهر در
سال 1355تعداد  168نفر (5/6درصد) در بخش کشاورزی،
تعداد  1939نفر ( 7/75درصد ) در بخش صنایع و معادن و
تعداد  438نفر ( 17درصد) در بخش خدمات به کار اشتغال
دارند .بر این اســاس ،بخش صنایع و معادن نقش غالبی در
اشتغال شهر داشته است.
از  4.255نفر شاغلین  10ساله و بیشتر شهر نظرآباد در
ســال 1365؛  140نفر در بخش کشــاورزی (  3/3درصد)،
 2344نفــر ( 55درصد) در بخش صنعت و با  1771نفر در
بخش خدمات ( 42درصد) به کار اشتغال داشتهاند.
از تعداد  14059نفر شاغل  10ساله و بیشتر سال 1375
بخش کشــاورزی با  760نفر ( 4/5درصد) ،صنعت با 7662
نفر ( 5/54درصد) و خدمات با  5.637نفر ( 40درصد) را به
خود اختصاص داده بود .در این دوره نیز صنعت نقش برتر
را در بخشهای سه گانة اقتصادی داشته است.
در ســال  1385جمعیت شهرنظرآباد بالغ بر  97722نفر
بوده اســت که ،از این تعداد 26775 ،نفر شــاغلین  10ساله
و بیشــتر بودهاند .در این دوره ،ســهم اشتغال در کشاورزی
(با  1.158نفر) 3/4درصــد ،در صنعت (با  13.345نفر)50
درصد و خدمات (با 11.893نفر) 4/44درصد بوده اســت.
در این دوره با اینکه ســهم صنعت نسبت به دورههای قبل
کاهش یافته ،همچنان ،رتبة نخست را به خود اختصاص داده
است .در حالی که توزیع شاغالن استان تهران در سال  85در
بخشهای ســه گانة کشاورزی ،صنعت و خدمات به ترتیب
 ۳۳/۸ ، ۲/۳و  ۶۰/۱درصد بوده است.
مالحظة جدول شــمارة  2و مقایسة آن با تعداد شاغلین
بخش صنعت نشــان میدهد که این کارخانه نقش بســیار
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نقش مهمیدر اقتصاد این شهر دارد.
تحلیل ساخت اشتغال

اشــتغال بارزترین شــاخص ،بــرای اندازهگیری توان
اقتصــادی یک شــهر و کاراترین عاملی اســت که میتواند
عوامــل اقتصادی را با نیاز به فضاهای شــهری و ،در نتیجه،
شکلگیری کالبد شهر پیوند بزند ( .رفیعی .)22 : 1369 ،

مهمیدر جذب نیروی انسانی و صنعتی شدن این شهر داشته
اســت .به گونهای که در ابتدا تعداد کارگــران این کارخانه
 400نفر بوده ،با اینکه آمار شــاغلین بخش صنعت در سال
 1345در دســترس نیســت ،به نظر میرسد که بخش عمده
شاغلین این شهر در این کارخانه به کار اشتغال دارند .تعداد
شــاغلین کارخانه در ســال  ،1355به  600نفر ( 31درصد
شــاغلین بخش صنعت) ،در ســال  1365به بیشترین تعداد
خود ،یعنی  1300نفر( 55درصد) افزایش مییابد .از این دهه
به بعد ،با افزایش اشــتغال در دیگر واحدهای صنعتی ،روند
رکودی این کارخانه شروع شده و تعداد کارگران این واحد
در ســال  1375به 1000نفر( 13درصد) و در سال  1385به
 600نفر( 4درصد) و در ســال  1390به کمترین میزان خود،
یعنی  400نفر کاهش مییابد.
هم اکنون این کارخانه دارای  3شــیفت کاری اســت.
شــیفت صبح و عصر از داخل شــهر و روســتاهای اطراف
ســرویس رفت و آمد دارند و در شــیفت شــب  30نفر از
کارگران ســاکن شهر مشغول هســتند .تولید کارخانه با 30
ماشین جدید روزانه برابر با  5000متر مربع پارچه فاستونی
است.
مدل ترسیمیطولی ـ عرضی ایزارد

این روش تفاوت رشــد در بخشهــای اقتصادی منطقه
را در مقایســه با رشــد همان بخشها در سطح ملی بررسی
میکند( .حکمتنیا .)65 :1385 ،بر این اســاس میزان تغییر
شــاغلین بخش صنعت در شهر نظرآباد در سال 1365نسبت
به ســال  1355حدود  120درصد تغییر داشــته که این رقم

در مقایســه با اســتان تهران و کل کشور بیشتر است ،ولی در مقایسه با تغییر شاغلین کل شهر رشد کمتری( 2/45درصد) دارد.
این وضعیت در مقیاس اســتانی( )2/84در حدود 6/21درصد نسبت به متوســط رشد اقتصادی ( )8/105کاهش داشته است.
همچنین ،در مقیاس ملی ( )4/92در حدود  6/33درصد نســبت به متوســط رشد اقتصادی (  )126کاهش داشته است .بدین

ترتیب ،مالحظه میشود که نســبت افزایش شاغلین بخش
صنعت شهر نظرآباد نسبت به استان تهران و کل کشور بیشتر
بودهاست.
ارقــام جــدول ذیــل نشــان میدهــد کــه در دورة
1375-1385میزان تغییر شاغلین بخش خدمات شهر نظرآباد
بیش از صنعت و کشــاورزی بوده ،به گونهای که صنعت در
ســطح شــهر نظرآباد با تغییر  2/174درصدی با میزان تغییر
اشتغال کل شــهر  2/16درصد کمتر افزایش یافته است .در
حالی که تغییر شاغلین صنعت در سطح استان تهران رشدی
برابر با متوسط رشــد اقتصادی استان تهران بوده و درسطح
ملی  7/4درصد بیشــتر از متوسط رشــد اقتصادی ()3/151
تغییر یافته است .این نســبتها در استان البرز کمتر از شهر
نظرآباد بوده است.
روش ضریب مکانی

ایــن روش ،اقتصاد منطقه را به دو بخش پایه و غیر پایه
تقســیم میکند .بخش پایه شامل تمام فعالیتهایی است که
بازار نهایی آنها در خارج منطقه است و منجر به صدور کاال
یا خدمات میشــود .بازار نهایی بخش غیر پایة درون منطقه

اســت و برای مصرف داخلی کاال یا خدمات تولید میکند.
(صرافی.)106 :1379 ،
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جدول  :۳وضعیت انتقال شهر نظر اباد به تفکیک بخش های اقتصادی در مقایسه با استان های همجوار و ایران

باتوجه به جدول شمارة  ،3تغییرات ضریب مکانی شهر
نظرآباد ،در دورههای  55تــا  85ضریبی باالتر از یک بوده
و شــهر صادر کننده کاال و خدمات صنعتی اســت و بخش
صنعت جزو فعالیتهای پایهای شــهر محســوب میشود.
این ضریب روند کاهشــی را از دورة  55تا دورة  85نشان
میدهد.
نقش اقتصادی شهر بر اساس دیاگرام سه گوش

نمودار شمارة  1که با استفاده از دادههای سرشماریهای
عمومینفوس و مسکن در ســالهای  1355تا  1385ترسیم
شــده نشان میدهد که این شهر در سال  1355نقش صنعتی

درصد کل مزد بگیران شهری و حداقل  74درصد جمع
مشــاغل صنعتی و بازرگانی را در برمیگیرد .براساس
جدول  ،1درصد شاغلین بخش صنعت شهر نظرآباد در
طی ســالهای  85 ، 75، 65 ، 55به ترتیب ، 55 ، 76
 8/49 ، 5/54درصد است و ،بدینترتیب ،شهر نظرآباد
در مرتبه شهرهای صنعتی ناب قرار میگیرد .ولی روند
کاهشی طی این دورههای مذکور کام ً
ال محسوس است.

شدید داشــته 1365 ،نقش صنعتی داشته و در سال  1375و
 1385نقش شهر به سمت خدمات سوق پیدا کرده است.
نقش شهر نظرآباد به روش چانسی هاریس

هاریس با تعیین آستانها برای هر یک از شاخههای کار
و فعالیت شــهری ،توانســته نقش آمر و حاکم هر شــهر را
مشخص کند و ،بر این اساس ،هاریس در زمینة کار و نقش
شهرها به تشــخیص  9گروه شهر توفیق یافته است ( .فرید
.) 329 :1371،
شهرهای صنعتی ناب ،شــهرهایی هستند که آنجا تعداد
نیروی انســانی جذب شده در مشــاغل صنعتی حداقل 45

نتیجه گیری

نتایج مطالعه نشان داد که تحوالت شهر نظرآباد تا اندازة
زیــادی تحت تأثیر احداث کارخانــة پارچه بافی مقدم قرار
داشت و میتوان اذعان داشت که آقای مقدم به آرزوی خود،
که تبدیل نظرآباد از یک روســتا به شــهری آباد بود ،رسیده
است .بهویژه تأثیر این کارخانه در مراحل اولیة توسعة روستا
و تبدیل آن به شــهر بسیار گستردهتر از دهة اخیر بودهاست.
با گذشت زمان و تأسیس ســایر کارخانجات و کارگاههای
صنعتی و تجــاری ،خدماتی از نقشآفرینــی کارخانة مقدم
کاســته میشود .البته به نظر میرسد که ضعفهای مدیریتی
و کمتوجهــی به تغییرات فناوری و به روز نشــدن فعالیت
کارخانه و ســرعت بــاالی تحوالت اقتصــادی و اجتماعی
ناشــی از موقعیت جغرافیایی شــهر از دیگر عوامل کاهش
نقش ایــن کارخانه در تحــوالت فضایی و کالبدی شــهر
است .ارزیـــابیهای صورت گرفته با استفاده از تکنیکهای
تحــــلیل ساخت اشتغال ،مدل ترســـیمیطولی ـ عرضی
ایــزارد ،روش ضریب مکانی ،دیاگرام ســه گوش و روش
چانسی هاریس ،در طی دورههای  55تا  85نیز نشاندهندة
نقش محوری صنعت در اقتصاد شــهر از بدو شروع فعالیت

گسترش فضایی قطب صنعتی تهران و وسیعتر شدن فضای
قطبی آن اســت .در میان این محورها ،محور صنعتی غرب
تهــران به طول بیش از  140کیلومتر ،که از میان شــهرهای
کرج ،هشتگرد و نظرآباد عبور میکند و به قزوین میپیوندد،
طوالنیترین و متراکمترین محور از نظر اســتقرار صنایع و
کانونهای جمعیتی است ( .فالحیان.)182 :1384 ،
همســو با کاهش نقش صنعت در جــذب فرصتهای
شــغلی و افزایش مهاجرت از روستاها و شهرهای دیگر به
نظرآباد و تبدیل نظرآباد به مرکز شهرســتان و سایر تحوالت
اقتصــادی و اجتماعی که در این ســکونتگاه رخ داده ،نقش
خدمات در اقتصاد شهر افزایش یافته است؛ به گونهای که بر
اساس نتایج سرشماری سال  1355تا  ،1385درصد شاغلین
بخــش صنعت از  76درصد به  50درصد کاهش یافته و ،در
مقابل ،شاغلین بخش خدمات از  5/17درصد سال  1355به
 4/44درصد کاهش یافته است.
همانطور که مالحظه شــده ،این روند شــباهت زیادی
به روند تحوالت سایرســکونتگاهها و شهرهای دنیا دارد که

تا دهة  1365اســت .از آن به بعد ،نقــش صنعت ،به مرور،
کاهش یافته اســت .درصد باالی فعالیتهای صنعتی ،نسبت
باالی شهرنشینی ،گســترش خدمات دولتی و پذیرش نقش
وسیعتر اداری نظرآباد را در موقعیت خاصی قرار داده است.
تحوالت اقتصادی بر ظرفیّت اشــتغال شهر تأثیر گذاشته و،
در نتیجه ،افزایش جمعیت شــهری را در پی داشته است؛ به
طوری که جمعیت شــهر نظرآباد از  799نفر در سال  35به
 97.722نفر در سال  1385رسید.
در جمعیّت پذیری یک سکونتگاه ،عوامل مختلفی چون
جاذبههای طبیعی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ،نقش ایفا
کنند .از عوامل فوق ،عامل اقتصادی و اشتغال مهمترین نقش
را دارند ( .شکل .) 3
اتخــاذ خــط مشــیهای تمرکززدایی صنعتی از ســال
 1346بــه بعد و قانون ممنوعیّت احداث صنایع در شــعاع
 120کیلومتــری تهران ،تا حدودی ،ســبب کاهش تدریجی
استقرار صنایع در تهران و انتقال آن به نواحی اطراف و ظهور
محورهای صنعتی پیرامونــی در امتداد جادههای ارتباطی و
اصلی متصل به تهران شدهاســت .شکلگیری خودجوش و
کنترل نشــدة این کریدورهای صنعتی نمایانگر عدم توقف

در مطالعات قبلی توسط شــیعه( ،)1389مهدوی (،)1361
محمدزاده( ،)1388کولین کالک ،به نقل از شیعه(  )1389و
شکویی( )1375به آنها اذعان شدهاست.
بدیــن ترتیب ،میتــوان نتیجه گرفت کــه روند تحول
سکونتگاهها در ایران نیز با تمام تفاوتهای موجود تا حدود
زیادی شــباهت به تحوالت ســکونتگاههای سایر کشورها
دارد و میتــوان از تجــارب آنها (در برنامهریزی توســعه
سکونتگاهها) متناســب با ویژگیهای اقتصادی ،اجتماعی و
طبیعی کشورمان بهره گرفت.
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