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 چکیده 

پیوسته هاي انسانی، به عنوان یک پدیدة مکانی ـ فضایی، همواره تحت تأثیر عوامل متعدد طبیعی و انسانی هستند و سکونتگاه
ویژه یابند. یکی از این عوامل تأثیرگذار، صنعت است. در ایران نیز صنعت تحوالت گستردهاي را در جامعه، بهدر بستر زمان تغییر می

است.  ها و تبدیل روستاها به شهر، بر جاي گذاشته است. در این پژوهش، تأثیر صنعت بر تحول نظرآباد بررسی شدهتحول سکونتگاه
هاي ثانوي استخراج شد، نشان داد که صنعت سبب توسعۀ کالبدي ـ ، که با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی و دادهنتایج تحقیق

وسعت نفر، و  97722هکتاري، به شهري با جمعیت  6و وسعت  1335نفري سال  799فضایی نظرآباد شد تا از روستایی با جمعیت 
 د.برس 1385هکتار در سال  3574

 .صنعت، تحول، توسعۀ کالبدي، گسترش شهر، نظرآباد و مقدم ه:کلیدواژ
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 مقدمه
در طول تاریخ انسان توانسته با اختراعات و ابتکارات خود 
تغییرات زیادي در زندگی و طبیعت پیرامون خود بهوجود آورد. و 

را براي خود ها زندگی جدیدي کارگیري ابداعات و نوآوريبا به
فراهم نماید. برخی از این ابتکارات، همچون صنعت، نقش بسیار 

کنندهاي در فرایند تکاملی زندگی انسان داشته و، به تعیین
ابتکارات دیگري را در پی صورت تسلسلی، تحوالت، تغییرات و 

 ت.اس داشته
ترین ابزار، در توسعه مناطق امروزه صنعت، به عنوان اصلی

ختصاص داده است. این نقش محوري به خود اشمانده نقعقب
تولید در بخش خاسته از این واقعیت است که عوامل شاید بر

پذیري جایی و انعطافکشاورزي، قابلیت جابهصنعت، در مقایسه با
اي و ملی دارد. بیشتر با شرایط و اوضاع و احوال محیطی، منطقه

اي جهان هاي توسعه، به خصوص در کشورهبه همین دلیل، قطب
سوم و خاصه در مناطقی که فاقد پتانسیل توسعه کشاورزي 

 امینی و همکاران، (سرور شوندهستند، برمبناي صنعت استوار می
1389 :228.( 

اعات بشر در تأمین نیازهاي او ترین ابدصنعت یکی از قدیمی
حسب شرایط زمان بوده است، ولی این پدیده، تا انقالب  بر

ها کنندهاي بر تحوالت سکونتگاهتعیینصنعتی، نقش اساسی و 
بروز انقالب صنعتی و تغییرات ناشی از آن در ت. نداشته اس

هاي جدید، گسترش کالبدي شهرها بر مسیر معابر و خیابان
خطوط کشتیرانی  ها وآهن، آبراهههاي راهخطوط و ایستگاه

). بنابراین، پیشرفت 11، 3،4: 1389 (شیعه، برجاي گذاشته است
مستقیم انقالب صنعتی و  نشینی و توسعه شهري، نتیجهشهر

داري است، که نخست در کشورهاي غربی و ترقی اقتصاد سرمایه
سپس در کشورهاي در حال توسعه اتفاق افتاده است. (فرهمند و 

این اساس، وقوع انقالب صنعتی بر ).165: 1387کاران، هم
وجود ها بهاهاي را در ساختار و کارکرد سکونتگتحوالت گسترده

آورد. این تحوالت، به فراخور شرایط زمانی و مکانی و میزان 
صنعتی شدن، متفاوت بوده است. مثالً در انگلستان در قرن 
نوزدهم بسیاري از مراکز جدید صنعتی، مثل منچستر و بیرمنگام، 
از حالت یک روستا یا یک شهر کوچک به یک شهر بزرگ تبدیل 

). شهرهاي فرانسه در نیمۀ دوم قرن 15: 1389 (شیعه، اندشده
تأثیر صنعت، رشد قابل توجهی یافتند. در آلمان نیز نوزدهم، تحت

   هاي صنعتی با میزان رشد و تراکم میزان تراکم فعالیت
 ).26ارتباط داشت. (همان،  جمعیتی ـ کالبدي شهرها

در کشورهاي در حال توسعه، با اینکه این روند با تأخیر 
به عنوان  ـزمانی نسبتاً طوالنی و تفاوت ماهوي توأم بوده، صنعت 

تري تأثیرات نسبتاً مشابه و بعضاً گستردهـ یکی از عوامل تأثیرگذار
اي که در است. به گونه ها برجاي گذاشتهدر تحول سکونتگاه

عتی در بزرگترین شهرها، سرعت سراسر جهان سوم، توسعۀ صن
 شهر در اولویت بودهته و تأکید بر رشد مادرشهر و ابربیشتري داش

 ).90: 1375 (گیلبرت، »است

  در استقرار صنعت در شهرها عوامل متعددي دخالت 
نفوذ و اند. یکی از این عوامل نقش کارآفرینان، افراد ذيداشته

هاي پراکنده در گیري است. بررسیقدرتمند در نظام تصمیم
ها و مشاهدات تجربی نشانگر زمینۀ تحوالت رخ داده در سکونتگاه

نقش اینگونه افراد در بروز تحوالت و ماهیت و دامنۀ آن است؛ 
ها اي در توسعۀ مراغه و برخی سکونتگاهمانند نقش مقدم مراغه

گیري که زبانزد عام و خاص است و یا نقش مالک در شکل
یکی از روستاهاي قزوین و تبدیل یک مزرعه با داري در سرمایه

 1361(مهدوي،  استفاده از اعتبارات بانکی به یک کشت و صنعت
:51.( 

در شهرها نقش صاحبان صنایع به صورت دیگري نمود پیدا 
اي که در بسیاري از شهرهاي بزرگ، صاحبان کرده است. به گونه

مراکز کاري  صنایع براي نیل به کارایی و سود بیشتر، در کنار
ی هاي مسکونی همراه با فضاهاي جنبخود به احداث شهرك

ها، زدند که البته به سبب هزینهتجاري، ارتباطی و مانند آن دست
ها در حداقل بودند. حفظ منافع مالکان سبب تأسیسات و سرویس

 ). 84: 1388 (محمدزاده، شد »شهرسازي کاربردي«گیري شکل
ي نسبتاً کم جمعیت به یک شهر، تحول نظرآباد از یک روستا

به نظر میرسد که از این روند تبعیت کرده و تحت تأثیر عوامل 
مختلف، از جمله کوشش آقاي مقدم رخ داده است. با توجه به 
نکات فوق، از آنجا که مهمترین اقدام مقدم تأسیس کارخانۀ مقدم 
 بود، در ادامه به بررسی نقش صنعت در روند تحول این سکونتگاه

 .شودپرداخته می
در ایران چندین مطالعه در زمینۀ نقش صنعت در توسعه 

توان است که از آنها می شده –اعم از شهر و روستا  - هاسکونتگاه
 )، طاهرخانی1380شریفی( )،1386 و 1389(به آثار شیعه

 ) و سلیمانی1374)، احمدي(1377، قانع عزآبادي ()1379(
)، اشاره کرد. از آنجا که شهر تبلور کالبدي ـ فضایی فعل 1372(

 و انفعاالت اقتصادي ـ اجتماعی و فرهنگی ـ سیاسی است
عبارتی، تعین فضایی این تحوالت ) و به 205: 1375 (حبیبی،

هاي این فعل و انفعاالت را در فرایند تحول توان نشانهاست، می
کوشیم با نگاه آن جستجو و تحلیل کرد. لذا در این مقاله می

متفاوتی از آثار فوق به تأثیر صنعت در روند تحوالت سکونتگاهی 
با  ـبپردازیم و پاسخ مناسبی به این پرسش بدهیم که صنعت 

چه تأثیري در تحول نظرآباد در طی  ـ تاکید بر کارخانجات مقدم
سالۀ اخیر داشته و، هم اکنون، در این شهر صنعت چه  50

اي دارد و به در فرایند توسعه، صنعت اهمیت ویژه جایگاهی دارد؟
تواند هاي پیشرو اقتصادي محسوب شده و میعنوان یکی از بخش

در » صنعتی شدن«اي که واژة گونه موتور محرکۀ توسعه باشد؛ به
 ادبیات اقتصادي، کلید توسعۀ سریع اقتصادي است که از آن 

هاي تولیدي بهتر، افزایش فرصت اي با امکاناتتوان آیندهمی
هاي اقتصادي و یافتن جایگاه مناسب در اشتغال، نوسازي فعالیت

: 1389بخشید (رضوانی و همکاران، المللی را تحقق عرصۀ بین
6.(



105     )1392(سال اول، شماره سوم، تابستانریزي کالبدي ـ فضایی برنامه  

تأثیرات و نفوذ صنعت در نواحی روستایی، ضمن ایجاد 
تواند داراي اثرات تکاثري باشد؛ به طوري که اقتصادي فعال، می

دهد که هر تغییر ساختاري تجربیات کشورهاي متعدد نشان می
از طریق صنعتی شدن، نه تنها نقش اقتصادي با ارزش در مناطق 

 است خودرانشی شدهروستایی داشته، بلکه منجر به اقتصاد 
 ).34: 1380(طاهرخانی،

تا قرن بیستم سه تحول اساسی در نتیجۀ انقالب صنعتی در 
. افزایش جمعیت و تراکم آن 1اند از: شهرها رخ داده که عبارت

که غیرقابل مقایسه با  ـ در شهرها. افزایش جمعیت در این دوره
هم و سبب شد که شهرها ت ـ هاي قبلی در طی تاریخ اسدوره

. تحول 2تر شوند و هم گسترش فضایی بیشتري بیابند؛ متراکم
اساسی دوم در نتیجه تغییر معیارهاي انتخاب سکونتگاه جدید 

به طور ت. وجود آمده اسها و تنوع تولید بهناشی از تغییر شیوه
مشخص، رشد و توسعۀ شهرها توسط فرآیندهاي جذب سرمایه 
در صنعت و، به دنبال دسترسی آسان به مواد اولیه، انرژي، نیروي 
کار ارزان، بازار و حمل و نقل رخ داد و این امر نقش مهمی در 
ایجاد شهرهاي جدید و هم گسترش شهرهاي کوچک داشته 

نقالب صنعتی مربوط به . تحول بنیادین سوم ناشی از ا3است؛ 
تغییراتی است که در نتیجۀ تغییر در سیستم حمل و نقل و 
وسایل حمل و نقل، از جمله قطار بخار به اتوبوس، اتوبوس به 
         مترو و اتوبوس برقی رخ داده و سبب تبدیل شهرهاي 

    است. این تحول در ترکیب با تحوالت دیگر  پیاده شده
                                          وجود آورده استشهرها بهاساسی را در  تغییرات

(Emrah Altinok and Hüseyin Cengiz, 2008, p1). 

اساس تجارب جهانی، روند توسعه منجر به شهرنشینی شد بر
و شهرها هم از نظر اندازه و استفاده بیشتر از زمین گسترش 

غییر جمعیت روستایی یافتند و فرایند توسعۀ اقتصادي نیز سبب ت
به شهري شد. در مراحل اولیۀ توسعه، بخش کشاورزي همواره 
بخش غالب اقتصاد بود و، به مرور، صنعت و خدمات نقش غالب را 

در  (Xiangzheng Deng and et al,2008,p1).بر عهده گرفت
هاي صنعتی گذارياي مشخص شد که در چین سرمایهمطالعه

       شهري داشته استدر گسترش اراضی  نقش مهمی
(4:Seto and Kaufman 2003) . انقالب صنعتی در طول

قرن هیجدهم در اروپا و در میانه قرن نوزدهم در امریکا سبب 
ت     اس گسترش صنعت و توسعۀ شهرنشینی شده

.(Christian Tettey 2005: p7,8)  از آنجا که در سراسر
صنعت در  جهان صنایع به حمل و نقل وابسته است، گسترش

درصد جمعیت جهان در نواحی  60نواحی ساحلی سبب شده که 
نتیجۀ گسترش  (Cetin,2009:579).ساحلی متمرکز شوند

شبه مدرنیسم در ایران که پایگاه آن جامعۀ شهري بود، ایجاد 
سعۀ سریع فضایی کارخانجات صنعتی، تحول در بافت شهرها و تو

 ).154، 153: 1382ـ کالبدي شهرهاست (زیاري،
هاي صنعتی و شهرنشینی ارتباط و همبستگی بین فعالیت

قوي وجود دارد. اگر از دیدگاه تاریخی به موضوع توجه کنیم، 

خواهیم دید که در هر نقطۀ دنیا شهرنشینی بعد از انقالب 
است. چه به محض دایر شدن  صنعتی به سرعت توسعه یافته

شتر به مناطق صنعتی، کارگران زراعی جهت کار و درآمد بی
در  آورند. پس مناطق صنعتی عامل مهمیشهرها روي آورده و می

 ).128:  1385شهرها هستند. (قره نژاد، افزایش عدد جمعیت 
کولین کالك، براي تکامل شهر از نظر نوع فعالیت و اشتغال 

 :است سه دورة تکاملی را بررسی کرده
جامعۀ ماقبل صنعتی، که در این دوره قسمت اعظم جمعیت 

 30به کار کشاورزي مشغول هستند. در جامعۀ صنعتی، حدود 
درصد یا بیشتر از نیروي کار در تولید کاالي صنعتی به کار 
مشغوالند و درصد اشتغال در کشاورزي کاهش دارد و درصد 
مشاغل خدماتی رو به افزایش است. جامعه فراصنعتی یا جامعه 

درصد  10سوم که درصد اشتغال در بخش کشاورزي به زیر 
نهد و مشاغل خدماتی افزایش میرسد و صنعت رو به کاهش می

 ).63: 1389شیعه، ( 1یابدمی
تأثیر گسترش صنایع در تحوالت شهري بدین سان است؛ در 

هاي دهد، فعالیتآغاز، وضع و امکانات ترافیک شهر اجازه می
صنعتی در داخل شهرها به وجود بیایند و یا در نقاطی از شهرها 

وند که کارگر بتواند با پاي پیاده و بدون مشکل رفت و آمد دایر ش
آهن این امکان را به وجود ههاي شوسه و راکند. بعدها توسعۀ راه

هاي صنعتی بتوانند دورتر از شهرها تأسیس شوند آورد که فعالیت
نژاد، در توسعۀ شهرها از نظر وسعت است. (قره که عامل مهمی

1385  :129.( 
از جمله وجود صنایع  ـ ) دالیل چندي147: 1378بحرینی (

گوناگون در شهرها، اولویت بخشی از سوي دولت مرکزي، وجود 
هاي تولیدي و وجود تقاضاي بیشتر تسهیالت بیشتر براي بنگاه

شمارد. در را دلیل توسعۀ شهرها برمی ـ براي خدمات گوناگون
لهستان مشخص شد که مصرف فضا در شهرها و شهرهاي 

رزي بوده تر از شهرهاي کوچک و کشاوصنعتی، به تناسب، سریع
 ).240: 1377است (ژان باستیه ، 

هاي صنعتی در نزدیکی شهرهاي بزرگ منجر به ایجاد قطب
پرتاب نیروي کار به سوي شهر از روستا و جذب بخشی از این 

هاي صنعتی شده و شهرها گسترش شتابان خود نیرو توسط قطب
 ).185: 1375(حبیبی،  یندنمارا آغاز می

هاي توسط بخش دولتی، شرکت 1340اقداماتی که از دهۀ 
هاي تسهیالتی دولت انجام صنعتی بزرگ، تحت تأثیر سیاست

اي شده که ضمن ی ویژهگرفته سبب پیدایش محورهاي صنعت
ترین شهرهاي جمعیتی هاي صنعتی، عمدهبرعهده داشتن نقش

گیري ). وي نتیجه47: 1386(شیعه،  شوندکشور نیز محسوب می
کند که اغلب کارخانجات صنعتی سنگین در شهرهایی پايمی

گیري نظام فضایی شهرها  از مدل جان فریدمن شکل شکویی با استفاده. 1
ـ مرحله 2ـ مرحله پیش صنعتی 1کند:  را در چهار مرحله به شرح زیر بیان می

ـ مرحله فراصنعتی: 4ـ مرحله تکامل صنعتی و 3ابتدایی صنعتی شدن، 
 ).298 تا 296، صص1375 (شکویی،
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هاي آن در گرفتند که مدیریت شهري و امکانات و قابلیت
این تحوالت همخوانی نداشته و، پاسخگویی به نیازهاي ناشی از 

هاي نامناسب با محیط و حوزههاي خودرو، الگوهاينتیجه، بافتدر
تیجه هاي کاربري زمین شهري را نشهري فاقد انسجام در برنامه

 ).52داده است.(همان، 
 روستا یاـ از دیدگاه سیستمی، دخالت صنعت در سکونتگاه 

سبب تغییر ساختار و کارکرد آن شده و سیستم سکونتگاه  ـشهر
اساس حضور صنعت در یک سکونتگاه دهد. براینرا تغییر می

شود و جمعیت هاي شغلی و درآمد اهالی میسبب افزایش فرصت
کند. هاي دیگر را به سوي خود جذب میجویاي کار سکونتگاه

هد بود که در این خوا درپی دیگرياین امر سرآغاز تحوالت پی
 نگرش سیستمی گیري ازسکونتگاه رخ خواهد داد. پس با بهره

ها را تبیین توان تحوالت ناشی از حضور صنعت در سکونتگاهمی
 .کرد

   کارکردگرایی نیز  گیري از نظریۀ ساختارگرایی وبا بهره
ها توان به تبیین نقش صنعت در روند تحول سکونتگاهمی

اي که استقرار صنعت در سکونتگاه سبب پرداخت. به گونه
ساز شود و این امر زمینهدگرگونی ساختار و کارکرد آن می

تحوالت دیگري در سکونتگاه مورد نظر خواهد شد. بررسی ادبیات 
اي که میتوان اظهار داشت موجود نیز گواه این ادعاست. به گونه

ر ساختار و ها بیانگر تعین تغییراتی است که دکه تحول سکونتگاه
ها رخ داده و برخی از آنها را کامالً دگرگون کارکرد این سکونتگاه

کرده و ماهیت آنها را تغییر داده و بعضا از روستا به شهر تبدیل 
 .استکرده

      در این تحقیق با توجه به ماهیت مسئله، از روش 
 هاي مورد نیاز با استفاده ازتوصیفی ـ تحلیلی استفاده شد. داده

 اد مسن نظرآباد و مشاهده سطح هاي ثانوي و مصاحبه با افرداده

دست آمده است. در پژوهش حاضر، نقش اقتصادي به شهر
(ساختار اشتغال) به عنوان کارکرد اصلی شهر و متغیر مسقل و 

فضایی آن به عنوان متغیر وابسته  ـ تحوالت اجتماعی و کالبدي
هاي تحلیل ق از تکنیکاست. در اجراي تحقی در نظر گرفته شده

پایۀ اقتصادي، تحلیل ساخت اشتغال، مدل طولی ـ عرضی ایزارد، 
است.  تغییرات ضریب مکانی و دیاگرام سه گوش استفاده شده

 .است استفاده شده  Excelافزارها نیز از نرمبراي تحلیل یافته
اي کهن، یکی از شهرستانهاي استان جدید نظرآباد با پیشینه

  تا 50 ˚برز است. از نظر موقعیت، در طول جغرافیاییالتاسیس ال
   ات 45ًدرجه و  35 ˚شرقی و عرض جغرافیایی 43درجه و َ 50˚
شمالی قرار دارد. از طرف شمال به بخش مرکزي  3ًو  36˚

شهرستان ساوجـبالغ، از طرف جنوب به بخش اشتهارد از توابع 
رامجین و هاي شهرستان کرج، و از طرف شرق به دهستان

سعیدآباد شهرستان ساوجبالغ و از طرف غرب به شهرستان آبیک 
 576. مساحت این شهرستان از توابع استان قزوین محدود است

مربع و در دشتی نسبتاً هموار واقع است. شهر نظرآباد کیلومتر
آهن و اتوبان و جاده قدیم (مرکز این شهرستان) در جنوب راه

غربی شهر هشتگرد و، متري جنوبکیلو 4تهران ـ قزوین و در 
 .است کیلومتري غرب شهر تهران واقع شده 85همچنین، در 

 

 شرح و تفسیر نتایج
پیش از بیان و تفسیر نتایج پژوهش ضروري است روند تحول 

گیرد مالک نظرآباد و همۀ روستاهاي نظرآباد مورد توجه قرار 
اطراف شخصی به نام سید علی خان بود که به عمران و آبادانی 
اراضی این حومه دست زد. یکی از پادشاهان قاجار، در هنگام گذر 
از منطقه، امالك آن را از دست مالک خارج کرد و به امالك 

دآبار اثر مخروبه شدن امالك، نظرخالصه تبدیل نمود. به مرو، ب
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ده به در یک مزای 1317در سال 1خالصجاتنیز به عنوان یکی از 
این روستا  1332در سال . 2دشفروخته می سید مصطفی کاظمی

مقدم عبداهللا انوار دامدار توسط میرزاخ 8 و 7زارع و  67 با حدود
خریداري شد. این اقدام نقطۀ عطفی است در روند تحول روستاي 
نظرآباد؛ بدین ترتیب، توسعۀ نظرآباد آغاز شد. نظرآباد در این 

است. مقدم  سال مثل سایر روستاها وضعیت مناسبی نداشته
اظهار داشته است که در زمان خرید تقربیاً این روستا هیچ بود، نه 

آن وجود داشت و نه آبادي چشمگیري، تا چشم درخت زیادي در 
هاي گلی هاي نیز خانهدشت بود و در گوش کردکار می

مسؤلیت  که از سوي مقدم تمامی 3مصطفی بازرگان روستاییان.
عمران و آبادي نظرآباد را بر عهده داشت، اوضاع نظرآباد را این 

درد چشمنماید: از بهداشت خبري نبود، ماالریا و گونه توصیف می
خانوار الکایی بودند  8و مانند آن فراوان بود. سکنۀ اینجا حدود 

ترین که از روستاي سپیدارك به اینجا آمده بودند و در پایین
سطح سواد قرار داشتند. آب زراعی نیز توسط سه قنات تامین 

شد. این روستا داراي یک حمام خزینه نیز بوده که عالوه بر می
آباد، ی روستاهاي ابراهیم جیل، دنگیزك، علیمردم نظرآباد، اهال

خسروآباد و شیخ حسن  الدین)(سید جمال الدینخواجه جمال
کردند. روستا یک مسجد و یک دبستان نیز از ان استفاده می

است و در قسمت جنوبی نیز  چهار کالسۀ مختلط نیز داشته
زار وجود داشت که از دور به هکتار اراضی شوره 400حدود 

 .4دشت سراب دیده میصور
دارد که از یکی از شهرهاي می مقدم در بیان خاطراتش اظهار

ایتالیا که ماشین آالت نساجی کارخانه را خریداري کرد، آن شهر 
اي بیش نبود و پس از تأسیس کارخانه در آن به یک ابتدا دهکده

شهر زیبا تبدیل شده بود. او نیز آرزوي تبدیل نظرآباد به یک 
 .5تپرورانده اسزیبا و آباد را در سر میشهر 

 

 1316آبان ماه  20. بر اساس قانون فروش خالصجات اطراف طهران مصوب 2
 .)427، ص1362(لمتون 

آباد (شهر مصطفیآباد کننده مصطفیبرادر مهندس مهدي بازرگان و آباد. 3
 کنونی).

شود که وضع روستاي نظرآباد از بسیاري از روستاهاي  با این حال مالحظه می. 4
همجوار بهتر بوده است. در این زمان در محدوده شهرستان فعلی ساوجبالغ و 

کدام از روستاها نیز به برق دسترسی د هیچ شهري وجود نداشته و هیچنظرآبا
 اند. نداشته

اقدامات  همکاري اهالی گیري بازرگان و با پی و و نفوذ مقدم کوششبا . 5
کارخانجات تاسیس  ،پذیرد، از جمله عمرانی متعددي در نظرآباد انجام می

شرکت  خانه انصاف، سینما،دفتر پست و تلگراف، باشگاه ورزشی،  ،مقدم نساجی
. از و مانند آندرمانگاه ، بانک، انجمن رفاه و عمران، مدرسه، فروشگاه، فالحتی،

بازسازي مسجد جامع، راه اندازي  دیگر اقدام هاي عمرانی و اجتماعی مقدم،
احیاي قناعت ها و حفر چاه هاي  آسیاب، ساماندهی وضعیت باغ ها و زراعت،

بوسیله مصطفی بازرگان (تاسیس ه زار جنوب نظرآباد احیاي اراضی شور( عمیق،
احداث  ،آباد و پذیرش مهاجرین همدانی در این روستا))روستایی به نام مصطفی

خانه براي کارگران و واگذاري آن به صورت اجاره و یا فروش با تسهیالت به 
برق و آب  ،براي کارکران ساخت خانه معلم و چهل دستگاه ساختمانکارگران، 

(مصاحبه با اهالی نظرآباد). مصاحبه . مانند آنسانی ،تغییر راه ورودي نظرآباد و ر
هاي عام المنعه خود را به  با اهالی مشخص نمود که مقدم بخش عمده فعالیت

، با تالش مقدم، عامل اصلی توسعۀ نظرآباد 1337 تیر 27در 
این کارخانه با مساحتی  (کارخانجات نساجی مقدم) تأسیس شد.

کنندة فاستونی به روش جدید در ایران ده هکتار، نخستین تولید
با کمک کارشناسان  1339است که تولید خود را در سال 

وگویی در کرد. مقدم در گفت زتالیایی و متخصصان ایرانی آغاای
شمسی با عیمانوئل عافار، دانشجوي دانشگاه ملی  1350 سال

 25ایران گفت که کارگران کارخانه از چهار مسیر با بیش از 
آیند: مسیر شرقی شامل روستاهاي کیلومتر فاصله به نظرآباد می

شامل  جنوبی مسیرآباد و هشتگرد، جیل، حسین ابراهیم
آباد و شیخ حسن، مسیر غربی شامل قشالق، احمدآباد و مصطفی

آبیک و مسیر شمالی شامل خور و هیو است. بیشتر کارگران از 
نیز در درجۀ اهمیت  آیند و مسیر جنوبیمسیر شرقی و غربی می

       ایران اکثر مردم روستاهاي شمالی به فخرد. دوم قرار دار
 ).215 ـ 211: 1386(عسگري،  ندرومی

به صورت آزمایشی شروع به  1340کارخانۀ مقدم در سال 
رسماً افتتاح شد. همزمان با شروع کار  1342کار کرد و از سال 

هاي کارخانه و احداث واحدهاي مسکونی براي کارگران در بخش
 .شوندمختلف شهر، تعداد زیادي از کارگران در شهر ساکن می

ه دلیل سابقه و اعتبار باال در بازار به عنوان یکی این کارخانه ب
ستونی شناخته شده و در از کارخانجات شاخص در زمینۀ بافت فا

بوده  )1380تا 1375(در دورة  کنندگان این محصولشمار صادر
  ).195: 1383 ،بیگی و همکار(ولی است

اساس شاخص میانگین دوره این کارخانه بر  DRCمحاسبه
طور، از نظر بنگاه مورد بررسی رتبۀ پنجم و، همین 7در بین 

 .ضریب تغییرات، رتبۀ پنجم را به خود اختصاص داده است
است که  نشان داده محاسبۀ مزیت نسبی بر مبناي نرخ ارز رسمی

اي این بنگاه فاقد مزیت نسبی است، ولی بر مبناي ارز آزاد و سایه
تا  1375مزیت نسبی دارد؛ ولی روند تحوالت از سال 

 در این بنگاه بوده استحاکی از کاهش توان نسبی تولید 1380
 ).198(همان، 

اساس، با تاسیس کارخانۀ مقدم و جذب مهاجرین از  این بر
تبدیل روستاي نظرآباد به شهر فراهم روستاهاي اطراف، زمینۀ 

با  1358گاه براساس مصوبه دولت در سال شده و این سکونت
نفر جمعیت به شهر تبدیل شد و در آن  10000 بیش از

ترتیب، روند پرشتاب گسترش  شهرداري تأسیس گردید. بدین
روستاهاي اطراف از جمله فیزیکی نظرآباد آغاز شد و، به تدریج، 

الدین را در خود بلعیده آباد و سیدجمال، علیآبادالح، صمحمدآباد
در حاشیۀ رسمیهاي غیرگیري سکونتگاهو زمینه را براي شکل

ربط انجام داده و نقش اصلی او با استفاده از نفوذي  هاي ذي پشتیبانی سازمان
  هاي مربوطه بوده است. سازمان گیري و جذب نظر مساعد مسولین که داشته، پی
ساکن شهر و حتی روستاهاي اطراف شهر نظرآباد عقیده داشته و  اکثریت مردم

لکه دارند که مرحوم مقدم  نه تنها باعث احداث کارخانه که باعث ایجاد اشتغال ب
، اجتماعی و فرهنگی در منطقه شده است.  موجب تغییر و تحوالت اقتصادي

(به عنوان سرمایه  پیروزي انقالب اسالمیتاهی پس از هرچند که در مقطع کو
 هایی از وي اظهار شده است.) نارضایتیدار و ضد انقالب
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تا اینکه، به مرور، با افزایش نقش خدمات در  ،شهر فراهم آورد
روند حاکم جهانی ساختار اقتصادي شهر، نقش صنعت همچون 

صنعت در شهر نظرآباد به منظور بررسی جایگاه د. رو به افول گذار
هاي تحلیلی تحلیل ساخت اشتغال، مدل با استفاده از تکنیک

   مکانی، دیاگرام طولی ـ عرضی ایزارد، روش ضریب ترسیمی
  است که صنعت نقش چانسی هاریس نشان دادهگوش و روشسه

 
 

 د.در اقتصاد این شهر دار مهمی
 

 تحلیل ساخت اشتغال
گیري توان اقتصادي براي اندازهشاخص،  اشتغال بارزترین
ادي را با اقتص تواند عواملعاملی است که می یک شهر و کاراترین

پیوند  گیري کالبد شهردر نتیجه، شکل نیاز به فضاهاي شهري و
 ).22:  1369، (رفیعی بزند

 
 : پراکندگی مراکز صنعتی و مراحل رشد شهر نظرآباد 2شکل 

 
دهد که از کل شاغالن شهر در نشان می 1جدول شمارة 

درصد) در بخش کشاورزي، 5/6نفر ( 168تعداد  1355 سال 
ایع و معادن و تعداد درصد) در بخش صن 7/75نفر ( 1939تعداد 
مات به کار اشتغال دارند. در بخش خد درصد)17نفر ( 438
قش غالبی در اشتغال شهر اساس، بخش صنایع و معادن نبراین

 ت.داشته اس
 ساله و بیشتر شهر نظرآباد در سال 10نفر شاغلین  4,255از 
نفر  2344درصد)،  3/3نفر در بخش کشاورزي ( 140؛ 1365

نفر در بخش خدمات  1771درصد) در بخش صنعت و با  55(
  .انددرصد) به کار اشتغال داشته 42(

 1375ساله و بیشتر سال  10نفر شاغل  14059از تعداد 
نفر  7662درصد)، صنعت با  4/5نفر ( 760بخش کشاورزي با 

درصد) را به خود  40نفر ( 5,637درصد) و خدمات با  5/54(
اختصاص داده بود. در این دوره نیز صنعت نقش برتر را در 

 .نۀ اقتصادي داشته استگاهاي سهبخش
نفر بوده  97722نظرآباد بالغ بر  جمعیت شهر 1385در سال 

ساله و بیشتر  10نفر شاغلین  26775است که، از این تعداد، 
 نفر) 1,158اند. در این دوره، سهم اشتغال در کشاورزي (با بوده

درصد و خدمات (با  50نفر) 13,345درصد، در صنعت (با  3/4
درصد بوده است. در این دوره با اینکه سهم  4/44 نفر)11,893

هاي قبل کاهش یافته، همچنان، رتبۀ صنعت نسبت به دوره
نخست را به خود اختصاص داده است. در حالی که توزیع شاغالن 

گانۀ کشاورزي، صنعت هاي سهدر بخش 85استان تهران در سال 
 .درصد بوده است 60/1و  33/8،  2/3و خدمات به ترتیب 

و مقایسۀ آن با تعداد شاغلین بخش  2الحظۀ جدول شمارة م
در جذب  دهد که این کارخانه نقش بسیار مهمیصنعت نشان می

اي نیروي انسانی و صنعتی شدن این شهر داشته است. به گونه
نفر بوده، با اینکه  400که در ابتدا تعداد کارگران این کارخانه 

دسترس نیست، به  در 1345آمار شاغلین بخش صنعت در سال 
رسد که بخش عمده شاغلین این شهر در این کارخانه به نظر می

 600، به 1355کار اشتغال دارند. تعداد شاغلین کارخانه در سال 
به  1365درصد شاغلین بخش صنعت)، در سال  31نفر (

-درصد) افزایش می 55( نفر 1300بیشترین تعداد خود، یعنی 
با افزایش اشتغال در دیگر واحدهاي یابد. از این دهه به بعد، 

صنعتی، روند رکودي این کارخانه شروع شده و تعداد کارگران 
درصد) و در سال  13( نفر1000به  1375این واحد در سال 

به کمترین میزان  1390درصد) و در سال  4( نفر 600به  1385
 .یابدنفر کاهش می 400خود، یعنی 

یفت کاري است. شیفت ش 3هم اکنون این کارخانه داراي 
صبح و عصر از داخل شهر و روستاهاي اطراف سرویس رفت و 

نفر از کارگران ساکن شهر مشغول  30آمد دارند و در شیفت شب 
 5000 ماشین جدید روزانه برابر با 30هستند. تولید کارخانه با 

 ت.متر مربع پارچه فاستونی اس
 

 عرضی ایزارد ـطولی  مدل ترسیمی
هاي اقتصادي منطقه را در تفاوت رشد در بخشاین روش 

د کنها در سطح ملی بررسی میمقایسه با رشد همان بخش
 اساس میزان تغییر شاغلین بخشاین). بر65: 1385نیا، حکمت(
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 85تا  55دوره  هاي اقتصادي شهر نظرآباد، استان تهران و ایران طی: مقایسه شاغلین بخش 1جدول 

 قلمرو
 سال
 بخش

1355 1365 1375 1385 

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 نظر آباد

 3/4 1158 4/5 760 3/3 140 5/6 168 کشاورزي

 50 13345 5/54 7662 55 2344 76 1939 صنعت

 4/44 11893 40 5637 7/41 1771 5/17 438 خدمات

 100 26775 100 14059 100 4255 100 2563 جمع

استان 
 تهران

 4,6 199537 4,49 129150 4,8 96285 12,5 238214 کشاورزي

 33,8 1452887 33,80 971288 29,0 586325 36,5 696295 صنعت

 57,9 2489863 59,02 1696199 66,2 1336777 51,0 974039 خدمات

 100,0 4297045 100 2873739 100 2019387 100,0 1908548 جمع

 ایران

 18,0 3686747 23,0 3357263 29,0 3190761 34,3 2991802 کشاورزي

 31,7 6493398 30,7 4472958 25,3 2781008 34,5 3009401 صنعت

 47,9 9808691 44,5 6484323 45,7 5029766 31,2 2719020 خدمات

 100 20476344 100 14571572 100 11001535 100 8720223 جمع

 
 1355نسبت به سال  1365صنعت در شهر نظرآباد در سال 

درصد تغییر داشته که این رقم در مقایسه با استان  120حدود 
تغییر شاغلین تهران و کل کشور بیشتر است، ولی در مقایسه با 

 مقیاس درصد) دارد. این وضعیت در2/45( کل شهر رشد کمتري
د درصد نسبت به متوسط رش 6/21در حدود  )2/84( ستانیا

همچنین، در مقیاس ملی ت. ) کاهش داشته اس8/105اقتصادي (
 درصد نسبت به متوسط رشد اقتصادي 6/33) در حدود 4/92(
شود که مالحظه میکاهش داشته است. بدین ترتیب،  )126(

نسبت افزایش شاغلین بخش صنعت شهر نظرآباد نسبت به استان 
 .تاس تهران و کل کشور بیشتر بوده

               دهد که در دورةمی ارقام جدول ذیل نشان
میزان تغییر شاغلین بخش خدمات شهر نظرآباد 1375ـ  1385

سطح  اي که صنعت دربیش از صنعت و کشاورزي بوده، به گونه
درصدي با میزان تغییر اشتغال کل  2/174شهر نظرآباد با تغییر 

درصد کمتر افزایش یافته است. در حالی که تغییر  2/16شهر 
شاغلین صنعت در سطح استان تهران رشدي برابر با متوسط رشد 

درصد بیشتر از  7/4سطح ملی  اقتصادي استان تهران بوده و در
ها ییر یافته است. این نسبتتغ) 3/151متوسط رشد اقتصادي (

 .در استان البرز کمتر از شهر نظرآباد بوده است
 

 روش ضریب مکانی
پایه تقسیم د منطقه را به دو بخش پایه و غیراین روش، اقتصا

هایی است که بازار نهایی کند. بخش پایه شامل تمام فعالیتمی

    منجر به صدور کاال یا خدمات آنها در خارج منطقه است و 
پایۀ درون منطقه است و براي بازار نهایی بخش غیرد. شومی

: 1379(صرافی،  کندت تولید میمصرف داخلی کاال یا خدما
106.( 

، تغییرات ضریب مکانی شهر 3باتوجه به جدول شمارة 
بی باالتر از یک بوده و شهر ضری 85تا  55هاي نظرآباد، در دوره

بخش صنعت جزو کننده کاال و خدمات صنعتی است و صادر
شود. این ضریب روند اي شهر محسوب میهاي پایهفعالیت

 د.دهنشان می 85تا دورة  55کاهشی را از دورة 
 

 : تعداد کارگران کارخانه پارچه بافی مقدم 2جدول 

 تعداد سال

1338 400 

1345 400 

1355 600 

1365 1300 

1375 1000 

1385 600 

1390 400 
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 هاي همجوار و ایرانهاي اقتصادي در مقایسه با استان: وضعیت انتقال شهر نظرآباد به تفکیک بخش 3جدول 

 ایران استان البرز استان تهران شهر نظرآباد شرح

نوع 
 اشتغال

تا 1355
تغییر  1365
 1355بر پایه 

 1375تا 1365
تغییر  بر پایه 

1375 

تا 1355
تغییر  1365
 1355بر پایه 

 1385تا 1375
تغییر  بر پایه 

1375 

 1385تا 1375
تغییر  بر پایه 

1375 

تا  1355
تغییر  1365
 1355بر پایه 

تا  1375
تغییر   1385
 1375بر پایه 

 8/109 6/106 134 5/154 4/40 4/152 3/83 کشاورزي

 2/145 4/92 175 6/149 2/84 2/174 8/120 صنعت

 3/151 185 6/197 8/146 2/137 211 3/404 خدمات

 5/140 126 6/185 5/149 8/105 4/190 166 جمع

 
 نقش اقتصادي شهر بر اساس دیاگرام سه گوش 

هاي هاي سرشماريکه با استفاده از داده 1نمودار شمارة 
ترسیم شده  1385تا  1355هاي نفوس و مسکن در سال عمومی

نقش صنعتی شدید  1355دهد که این شهر در سال نشان می
 1385و  1375نقش صنعتی داشته و در سال  1365داشته، 

 .نقش شهر به سمت خدمات سوق پیدا کرده است

 نقش شهر نظرآباد به روش چانسی هاریس 
هاي کار و براي هر یک از شاخهها هاریس با تعیین آستان

فعالیت شهري، توانسته نقش آمر و حاکم هر شهر را مشخص کند 
شخیص و، بر این اساس، هاریس در زمینۀ کار و نقش شهرها به ت

 ).329: 1371( فرید ، گروه شهر توفیق یافته است 9

 
 نتایج سرشماري 1355-1385نظرآباد : تغییرات ضریب مکانی شهر  4جدول 

 1385 1375 1365 1355 شاغلین صنایع

 شاغلین صنعت  نظرآباد

 کل شاغلین  نظرآباد

 شاغلین صنعت کشور

 کل شاغلین کشور

1939 

2563 

3009401 

8799420 

2344 

4255 

2781008 

11001535 

7662 

14059 

4472958 

14571572 

13345 

26775 

6493398 

20476344 

 57/1 77/1 18/2 21/2 ضریب مکانی تغییرات

 
 

شهرهاي صنعتی ناب، شهرهایی هستند که آنجا تعداد نیروي 
درصد کل مزد  45انسانی جذب شده در مشاغل صنعتی حداقل 

درصد جمع مشاغل صنعتی و  74بگیران شهري و حداقل 
 گیرد.می بازرگانی را در بر

، درصد شاغلین بخش صنعت شهر نظرآباد 1براساس جدول 
، 5/54، 55، 76به ترتیب  85، 75 ،65، 55هاي در طی سال

ترتیب، شهر نظرآباد در مرتبه شهرهاي  بدین درصد است و 8/49
هاي گیرد. ولی روند کاهشی طی این دورهصنعتی ناب قرار می

  ت.مذکور کامالً محسوس اس

 1355-1385نقش اقتصادي نظرآباد : دیاگرام سه گوش تعیین  3شکل 
 1355-1385ماخذ : نتایج تفضیلی سرشماري عمومی نفوس و مسکن 
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 نتیجه گیري 
نتایج مطالعه نشان داد که تحوالت شهر نظرآباد تا اندازة 

بافی مقدم قرار داشت و زیادي تحت تأثیر احداث کارخانۀ پارچه 
میتوان اذعان داشت که آقاي مقدم به آرزوي خود، که تبدیل 
نظرآباد از یک روستا به شهري آباد بود، رسیده است. بهویژه تأثیر 
این کارخانه در مراحل اولیۀ توسعۀ روستا و تبدیل آن به شهر 
بسیار گستردهتر از دهۀ اخیر بودهاست. با گذشت زمان و 

کارخانجات و کارگاههاي صنعتی و تجاري، خدماتی  تأسیس سایر
از نقشآفرینی کارخانۀ مقدم کاسته میشود. البته به نظر میرسد 
که ضعفهاي مدیریتی و کمتوجهی به تغییرات فناوري و به روز 
نشدن فعالیت کارخانه و سرعت باالي تحوالت اقتصادي و 

مل کاهش اجتماعی ناشی از موقعیت جغرافیایی شهر از دیگر عوا
 .نقش این کارخانه در تحوالت فضایی و کالبدي شهر است

ارزیـابیهاي صورت گرفته با استفاده از تکنیکهاي تحــلیل ساخت 
اشتغال، مدل ترسـیمیطولی ـ عرضی ایزارد، روش ضریب مکانی، 

 55دیاگرام سه گوش و روش چانسی هاریس، در طی دورههاي 
ت در اقتصاد شهر از بدو نیز نشاندهندة نقش محوري صنع 85تا 

است. از آن به بعد، نقش صنعت، به  1365شروع فعالیت تا دهۀ 
مرور، کاهش یافته است. درصد باالي فعالیتهاي صنعتی، نسبت 
باالي شهرنشینی، گسترش خدمات دولتی و پذیرش نقش 
وسیعتر اداري نظرآباد را در موقعیت خاصی قرار داده است. 

ت اشتغال شهر تأثیر گذاشته و، در تحوالت اقتصادي بر ظرفی
نتیجه، افزایش جمعیت شهري را در پی داشته است؛ به طوري 

نفر  97,722به  35نفر در سال  799که جمعیت شهر نظرآباد از 
 .رسید 1385در سال 

در جمعیت پذیري یک سکونتگاه، عوامل مختلفی چون 
فا هاي طبیعی، اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی، نقش ایجاذبه

ل مهمترین نقش را کنند. از عوامل فوق، عامل اقتصادي و اشتغا
 ).3دارند. ( شکل 

 

 
 1385تا  35هاي : روند افزایش جمعیت و تعداد شاغلین بخش صنعت شهر نظرآباد طی دوره 4شکل 

 
به  1346هاي تمرکززدایی صنعتی از سال اتخاذ خط مشی

کیلومتري  120بعد و قانون ممنوعیت احداث صنایع در شعاع 
تهران، تا حدودي، سبب کاهش تدریجی استقرار صنایع در تهران 

پیرامونی و انتقال آن به نواحی اطراف و ظهور محورهاي صنعتی 
است.  هاي ارتباطی و اصلی متصل به تهران شدهدر امتداد جاده

نشدة این کریدورهاي صنعتی خودجوش و کنترل شکلگیري
نمایانگر عدم توقف گسترش فضایی قطب صنعتی تهران و 
وسیعتر شدن فضاي قطبی آن است. در میان این محورها، محور 

ر، که از میان کیلومت 140صنعتی غرب تهران به طول بیش از 
   کند و به قزوین شهرهاي کرج، هشتگرد و نظرآباد عبور می

ترین محور از نظر استقرار صنایع ترین و متراکمپیوندد، طوالنیمی
 ).182: 1384( فالحیان،  جمعیتی استهاي و کانون

هاي شغلی و همسو با کاهش نقش صنعت در جذب فرصت
دیگر به نظرآباد و تبدیل  افزایش مهاجرت از روستاها و شهرهاي

نظرآباد به مرکز شهرستان و سایر تحوالت اقتصادي و اجتماعی 

که در این سکونتگاه رخ داده، نقش خدمات در اقتصاد شهر 
اي که بر اساس نتایج سرشماري سال افزایش یافته است؛ به گونه

 50درصد به  76، درصد شاغلین بخش صنعت از 1385تا  1355
 5/17در مقابل، شاغلین بخش خدمات از  ته ودرصد کاهش یاف

 .درصد کاهش یافته است 4/44به  1355درصد سال 
همانطور که مالحظه شده، این روند شباهت زیادي به روند 

ها و شهرهاي دنیا دارد که در مطالعات سکونتگاه تحوالت سایر
 )، محمدزاده1361، مهدوي ()1389( قبلی توسط شیعه

 ) و شکویی1389( ، به نقل از شیعه)، کولین کالك1388(
 .است ) به آنها اذعان شده1375(

 توان نتیجه گرفت که روند تحول بدین ترتیب، می
هاي موجود تا حدود زیادي ها در ایران نیز با تمام تفاوتسکونتگاه

توان از هاي سایر کشورها دارد و میشباهت به تحوالت سکونتگاه
ها) متناسب با ریزي توسعه سکونتگاهتجارب آنها (در برنامه

ت.جتماعی و طبیعی کشورمان بهره گرفهاي اقتصادي، اویژگی
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 منابع
 .“صنعتی شدن و تحوالت شهري شازند. ”)1374احمدي، مجید (

 س.دانشگاه تربیت مدر انسانی،علوم پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده
). تجدد ، فرا تجدد و پس از آن در 1378بحرینی، سیدحسین (

  .شهرسازي. انتشارات دانشگاه تهران
). از شار تا شهر، تحلیلی تاریخی از 1375( سید محسن حبیبی،

مفهوم شهر و سیماي کالبدي آن تفکر و تاثر. تهران: انتشارات دانشگاه 
 .تهران

اصول و . )1385(چشمه، الفضل قنبري هفتحسن و ابو حکمت نیا،
 ر.ریزي شهري. یزد: مفاخروشهاي برنامه

پور رضوانی، محمدرضا و مهدي رمضانزاده لسبویی و مرتضی محمد
عتی در تحلیل اثرات اقتصادي ـ اجتماعی نواحی صن.”)1389جابري (

فصلنامه . “آباد تنکابنصنعتی سیلمان هتوسعه روستایی مورد: ناحی
 .26تا  5، تابستان، ص18شمارة  جغرافیا و توسعه.

هاي شهرسازي، ). مجموعه مباحث و روش1369رفیعی ، مینو (
  .اقتصاد. وزارت مسکن و شهرسازي

تحوالت اجتماعی ـ فرهنگی ناشی از  ” ).1382زیاري، کرامت ا...(
مجله جغرافیا و توسعه بهار و . “انقالب صنعتی در توسعۀ فضایی تهران

 .164تا 151ستان. صتاب
  .). شهر. ترجمۀ علی اشرفی. تهران: دانشگاه هنر1377( ژان باستیه

بررسی ). 1389و علی اسدي و خلیل کالنتري ( سرورامینی، شبنم
 نشریه “ .اثرات شهرك صنعتی اشتهارد بر توسعه روستاهاي همجوار”

اقتصاد و توسعه کشاورزي (علوم و صنایع کشاورزي). دانشگاه فردوسی 
 .238ـ 227، شمارة دوم تابستان. ص24مشهد، دورة 

صنعتگرایی و تحوالت شهرنشینی اراك ”).1372سلیمانی، محمد (
، “با تأکید بر تأثیرات متقابل شهر اراك و شهر صنعتی ـ رسالۀ دکتري

 . تربیت مدرسدانشکده علوم انسانی، دانشگاه 
نقش صنعت در توسعۀ کالبدي ـ . ”)1380شریفی، عبدالبنی (

 . پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت معلم. “فضایی اهواز
هاي نو در فلسفۀ جغرافیا، جلد ). اندیشه1375( شکویی، حسین

 .اول، چاپ اول. تهران: انتشارات گیتاشناسی
دهی صنعتی به شهرهاي ایران در نقش ” ).1386شیعه، اسماعیل(

المللی علوم مهندسی دانشگاه علم و صنعت نشریه بین“. دوران معاصر
 .53-45، زمستان. ص18جلد  .5ایران، شمارة 

 .آهنگ صنعت، آواي شهر. تهران: دانشگاه علم و صنعت .)1389(
تحلیل .”)1387( فرهمند، شکوفه و علی عسگري و مرتضی سامتی

رشد اندازة شهرها) تحقیقات اقتصادي، (“ شهري در ایرانفضایی توسعۀ 
 .185-163)، ص 82(شمارة  بهار

تحوالت شهر و شهرنشینی یزد با ”). 1377قانع عزآبادي، ابراهیم (
نامۀ کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت پایان .“تأکید بر نقش صنعت

 .معلم
 ). جغرافیاي صنعتی، انتشارات جهاد1385نژاد، حسن (قره

 .دانشگاهی واحد اصفهان. چاپ هفتم
اي. تهران: ریزي توسعه منطقه). مبانی برنامه1379صرافی، مظفر (

 .انتشارات سازمان برنامه و بودجه
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Analysis of the industry’s role in  the Evolution of settlements (Case study: Nazarabad) 

 

Ghadir  Firouznia 

 Mohammad Reza Rabbani 

Human settlements as a spatial phenomenon always are influenced by Different nat-ural and human 
factors and are changing during all times. One of these affecting factors is industry. In Iran, the 
industry as other countries have had excessive changes in society in particular changes in rural 
settlement to urban settlement.   This article, by relying on descriptive – analytical method, intends to 
illustrate the impact of industry on the devel-opment of  Nazarabad. by using secondary data. 
Industrial development in this settlement caused village Nazarabad with a population of 799 people 
and area of 6 acres in 1335 to a city with a population of 97722 and area of 3574 acres in 1385. 

Keywords: Industry, Physical development , Expansion of the city, Nazarabad and Moghadam. 


