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Since the Industrial Revolution, industry has been one of the main factors that have caused changes
in spatial and physical structure and organization of settlements. In this study we have provided an
analysis based on documental and survival data to analyze the role of industries on Baghershahr
spatial and physical structures. The study area included Baghershahr, a town with a population of
56000 located in 4 km far from the south of Tehran city in Iran.In the study besides using a
descriptive explanation, we use the structural intersecting analysis in Micmac, and one-Sample TTest and Friedman Test in SPSS software. Finding show that industry cause many influences in
Baghershahr spatial- physical structure through: extensive changes in land use, creating and
extending infrastructures, developing direct and indirect jobs, increasing Baghershar municipality
incomes, creating pollution, consuming resources, and etc. Structural Intersecting analysis results
show that effective and key variables such as trade function of Tehran, establishing huge national
industries, vicinity to main roads, Tehran consumer market, and tax fraude are related to industry
in any way. Thus, the variable affect Baghershahr structural changes have a strength relation to
each other. According to T-Test, industry consequences have had negative strength impacts on the
town structures totally. The most influence is happened on environmental and physical dimensions
and it has been negative. Friedman Test showed that immigration and creating direct jobs were
more important variables.

Copyright©2020, Geography and Development. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attributionnoncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute the material just in noncommercial usages, provided the original
work is properly cited.

Extended Abstract
1- Introduction

S

ince the mid-20th century, the alluvial
plains in the southern part of Rey, had
many pleasant villages, most of their
residences, employed in agricultural
activities. But after that, many giant
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industries such as Tehran Oil Refinery and its
auxiliary (storage tanks, pipelines, transportation
terminals), power plant and liquid gas stations,
sulfur producing industries, and several of other
industries such as those involved in plastic recycling
and stone cutting workshops have been established
here one after one. Baghershar as the study area of
this paper was established in 1960s and its origin
was a few homes were built around a leather
factory. Since then, this small settlement has been
growing rapidly through absorbing migrants who
reside here to work in these plants and workshops or
engaged in various jobs in Tehran. Today the region
has been changes to a pole for industrial activities
especially oil refinery and their auxiliary. The
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above-mentions industries have played a major role
in the city rapid expansion and cause to important
impacts on spatial and physical structures of the
city. The role of industry in spatial and physical
structure of the city has been analyzed in this paper.
2-Methods and Material
This study has been provided a descriptive
analytical method by using documental and survival
data to analyze the role of industries on physical and
spatial changes of Baghershahr city. In the study,
we use an intersecting analysis in Micmac software
to identify key variables and one-Sample T-Test in
SPSS software to understand intensity and direction
impacts originated from industrial variables. These
variables being set in quintet dimensions of
physical, environmental, economical, socio-cultural
and managing. The data were obtained from many
organizations and offices including Baghershar
municipality. Some other desirable data collected
from documents and reports and from a 74 person’s
sample of pundits were employed in Baghershar
industries, offices and organizations.
3-Results and Discussion
Since a few decades ago, most cities and towns,
locate in the peripheral lands of Tehran (the capital
and largest city of Iran) were either only small
villages or even didn't exist at all. Then vicinity to
the capital, government policies and many socioeconomic changes in Iran, cause the settlements of
this regions to experience rapid growth in their
population. So, the settlements extended rapidly.
Baghershahr, as the study area of this paper, is an
example of these settlements. The city currently
accommodates a population of around 70,000. In
less than eight decades, Baghershahr has changed
from a small village occupied by a few households,
to a small city were has been occupied by
heterogeneous population from all over Iran.
The industries, outlined above, have contributed to
the growth and changes of the area in various ways;
1. Contribution to the municipal budget paid
through tax and fines issued to the pollutant
industries. This income often composed 80% of
the municipality revenue;
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2. Creating direct or indirect job: Official statistics
indicate half of the job are directly created in the
industry, but this is often much higher if
unofficial job are also included. Specifically, the
industry has created many indirect public
services in Baghershahr;
3. Planting and maintaining 320 ha of green space
by the Tehran refinery, and so constructing
roads and facilities;
4. Industries involvement in the social and welfare
affairs such as participating in developing city
parks and green spaces, helping mosques and
religious groups as well as financially assist to
individuals and students.
5. The roles of industries in environmental
pollution and consuming water resources;
6. Changing farm lands to the lands using in
constructing plants and their infrastructures, oil
and fuel stores, commodity stores, transport
company buildings, homes, urban infrastructures
and etc;
7. Making the town vulnerable to hazards
Effective and key variables such as trade function
of Tehran, establishing huge national industries,
vicinity to main roads, Tehran market and tax fraud
are related to industry in any way. The variables
affect Baghershahr spatial and physical changes,
reveal strength relation to each other. Totally,
Industries have had unfavorable strength impacts on
the city structures. The most important impacts
occur in environmental and physical dimensions,
and they are unfavorable as well. In managing
dimension, the impacts were relatively high and
unfavorable and in economic dimension they were
moderate and weak. Only in socio- cultural
dimension the impacts were favorable and relatively
high. Immigration, creating direct jobs, participating
in the city public affairs, changing land use in the
city peripheral lands, and increasing municipality
incomes were more important variables. In contrast,
the role of industry in changing the city landscapes,
constructing industrial buildings in the city and its
peripheral lands, causing to traffic and accidents,
damaging agricultural activities and jamming roads
and streets were not so important.
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4-Conclusions
Constructing of Baghershar, its rapid population
growth, and its spatial and physical changes have
almost been influenced by industries. Many
households migrate to the city and reside here
because they could take jobs and be received
incomes which are relate to industries in any way.
Many large plants, workshops, stores and
transportation companies were established in
hectares of lands of the city. The city is enclosed by
Tehran Oil refinery and its auxiliary, the power
plant and the complex of stone cutting and plastic
recycling workshops. Effective and key variables
influencing Baghershar spatial and physical changes
are those that related to industry. Industry has had
unfavorable strength impacts on the city structures
totally. Immigration, creating direct jobs,
participating in the town public affairs, changing
land use in the city peripheral lands, and increasing
municipality incomes were more important
variables contributing to spatial and
physical
changes of the study area.
Keywords: Industry, Urban Structure, Spatial
changes, Physical changes, Baghershahr.
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چکیده
از زمان انقالب صنعتی ،صنعت یکی از اصلیترین عواملی بوده که موجبات دگرگونی در ساختار و
سازمان فضایی و کالبدی سکونتگاهها را فراهم آوردهاست .این پژوهش با استفاده از دادههای اسنادی و
پیمایشی ،جنبههای تأثیرگذاری صنعت بر ساختار فضایی کالبدی شهر  96هزار نفری باقرشهر را که در 4
کیلومتری جنوب شهر تهران واقع شده ،مورد تحلیل قرار دادهاست .در تحقیق ضمن بهرهگیری از
پارامترهای آمار توصیفی ،از مدلهای تحلیل ساختاری متقاطع نرمافزار میکمک ،آزمون تکنمونهای تی
و آزمون فریدمن در نرمافزار  ،SPSSاستفاده شدهاست .یافتههای تحقیق نشاندهندۀ نقش بیبدیل
صنعت در ساختار فضایی کالبدی باقرشهر بودهاست .صنعت از جهات مختلفی چون تغییر گستردۀ
کاربری زمین ،ایجاد و توسعۀ زیرساختها ،توسعۀ مشاغل مستقیم و غیرمستقیم ،تزریق درآمد به
شهرداری ،آلودگی ،مصرف منابع و ...موجد این تأثیرات شدهاست .نتایج تحلیل ساختاری متقاطع نشان
داد که متغیرهای کلیدی و تأثیرگذار ،آنهایی هستند که به صنعت ارتباط دارند .نتایج آزمون تی نیز
نشان داد که درمجموع ،پیامدهای صنعت واجد تأثیرات قوی و منفی بر ساختار شهر بودهاند .بیشترین
تأثیرگذاری در بعد محیطزیستی شهر صورت گرفته و درجهت تأثیرگذاری نیز منفی بودهاست .نتایج

واژههای کلیدی:
صنعت ،ساختار فضایی کالبدی ،تحلیل
ساختاریمتقاطع،آزمونتی،آزمون
فریدمن ،باقرشهر.

آزمون فریدمن نیز گویای اهمیت نسبی باالتر متغیرهای مهاجرپذیری و ایجاد فرصتهای شغلی مستقیم
در مجموع متغیرهای تأثیرگذار بر ساختار کالبدی فضایی شهر است.

مقدمه
صنعت یکی از قدیمیترین ابداعات بشر در تأمین
نیازهای او برحسب شرایط زمان بهشمار میرود.
آهنگتغییرات ناشی از صنعت ،خود یکی از اصلیترین
عواملیاست که میتواند موجبات دگرگونی در ساختار و
سازمان فضایی و کالبدی سکونتگاهها را فراهم آورد؛
چنانکه بروز انقالب صنعتی و تغییرات ناشی از آن در
گسترش کالبدی شهرها بر مسیر معابر و خیابانهای
جدید ،نقشی اساسی برجای گذاشت (شیعه.)99 :9631 ،
در کشورهای درحالتوسعه با اینکه این روند با تأخیر

نسبتا طوالنی و ماهوی همراه بوده ،اما تأثیرات
گستردهتری در تحول سکونتگاهها داشتهاست (گیلبرت
و گالگر .)19 :9666 ،تجربۀ کشورهای متعدد نشان
میدهد که هر تغییر ساختاری ازطریق صنعتیشدن،
آثار مثبت و منفی گوناگونی در قلمرو جذبکنندۀ
صنعت داشتهاست (طاهرخانی .)66 :9639 ،صنایع
کارخانهای اغلب تأثیر مهمی بر الگوهای توسعۀ شهری
و ناحیهای دارند ( )Watts, 1987: 13و در اغلب نواحی
جهان تغییرات اشتغال در بخش خدماتی بهویژه در
سطح ناحیهای ،واکنش به تغییر و تحوالت بخش
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صنایع کارخانهای بوده و الگوی رشد شهری و ناحیهای
به آنچه در واقع اشتغال کارخانهای رخ میدهد ،وابسته
بودهاست (.)Ibid, 16
کشور ما دیرزمانی است که در مسیر صنعتیشدن
گام نهاده و مکانگزینی صنایع در آن از ابتدا خواسته
یا ناخواسته غالبا در داخل یا مجاور شهرهای بزرگ و
بهویژه در اطراف پایتخت صورت گرفتهاست .از آغاز
روند صنعتیشدن کشور و بهویژه از دهۀ ،9669
کالنشهر تهران همواره مهمترین قطب صنعتی کشور
و مرکز جذب سرمایهگذاری برای احداث واحدهای
صنعتی بودهاست (پوراحمد و فالحیان.)966 :9636 ،
استقرار صنعت در پیرامون تهران به زایش قطبهای
صنعتی در جهات مختلف انجامیده که یکی از
بزرگترین آنها قطب صنعتی است که با محوریت
پاالیشگاه عظیم نفت تهران بهصورت خوشههای
صنعت پاالیش نفت و فعالیتهای وابسته به آنها در
ذخیره ،حمل و انتقال فرآوردههای سوختی و میعانات
نفتی و گازی شکل گرفته و عالوهبر آن مجموعههای
بزرگ دیگری متشکلاز نیروگاه حرارتی ،صنایع متعدد
بازیافت مواد پالستیکی و مجتمعهای صنعتی
سنگبری را در خود جای دادهاست .استقرار صنعت
در این منطقه ،تأثیرات مثبت و منفی زیادی در ابعاد
مختلف کالبدی -فضایی ،اقتصادی و اجتماعی بر
سکونتگاههای غالبا روستایی و مجتمعهای زیستی
حاشیهای منطقه داشتهاست .این تحقیق به بررسی
تأثیرات صنعت در یکی از این سکونتگاههای حاشیهای
این منطقه که اکنون بهصورت یک شهر  63هزار
نفری درآمده ،پرداختهاست.
مبانی نظری
«ساختارشهری» عبارت مبهمی است و در ادبیات
مربوط نیز به تعریف سادهای از آن برنمیخوریم .با
توجه به این حقیقت که شهرها ،چند بعدی هستند و

هر بعد با فرایندهای خاصی ساختار یافتهاست.
تصورات گوناگون از «ساختار شهری» بهوضوح از
یکدیگر تفکیک نشدهاند ( .)Shearmur, 2013: 13در
یکی از تعاریف ،از ساختارهای فضایی شهری بهعنوان
«الگوهایی که در طول زمان ثابت هستند یا تحت
فرایندهای خاصی تکامل مییابند» ،یاد شدهاست
( .)Ibid, 12بهطور کلی میتوان گفت که در شناسایی
ساختار ،یک کل یا یک نظام جستوجو میشود که
رابطۀ ثابت و قانونمند میان اجزای آن برقرار است و
رابطۀ ثابت شامل ترتیب اجزاء نیز میشود (اهری،
 .)63 :9616ساختار شهری نشأتگرفته از منابع
پیچیدهای چون تاریخ ،اقتصاد ،سیاست و همینطور
ویژگیهای منحصربهفرد مورفولوژیک شهر است
(.)Paramita, 2011:2

شناسایی ساختار در باالترین سطح شهری،
جستوجوی کلیتی است که بتواند مولد تصویری
ذهنی و خوانا از شهر در قالب شالودۀ نمادین باشد و
ازاینرو میتوان در سطوح پایینتر ،شناسایی
ساختارهایی را دنبال کرد که برحسب اهمیت فضاها و
بناها و پیوندهای میان آنها ،محیط برای ساکنانش
معنادار شدهاست .برای شناسایی این ساختارها از
رویکردهای گونهشناسانه ،ریختشناسانه و معناشناسانه
استفاده میشود .در رویکرد گونهشناسانه ،عناصری
جستوجو میشوند که بنا به عملکردشان ،نقش اصلی
در حیات شهری و تحوالت آن دارند .در رویکرد
ریختشناسانه ،کلیت شکلیافته از عناصر مرتبط با
هم جستوجو میشوند و باالخره در رویکرد
معناشناسانه ،تصور ذهنی حاصل از عناصر و رابطۀ
آنها با هم و خواناییشان و نیز معنایی که برای افراد
دارند بررسی میشوند .این رویکردها وقتی کامل
هستند که با یکدیگر ترکیب شوند و در واقع رویکردی
فضاشناسانه اتخاذ شود (اهری.)67 :9636 ،
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ساختار سکونتگاهها در ارتباط با عوامل مختلف
طبیعی و انسانی شکل میگیرد و صنعت یکی از
عمدهترین عواملی است که بر ساختار سکونتگاهها و
مهمتر از همه بر ساختار فضایی آنها تأثیر میگذارد
(مطیعیلنگرودی و همکاران .)936 :9636 ،صنعت با
فراهمآوردن فرصتهای شغلی و جلب مهاجران
و با باالبردن بهرهوری نیروی کار و سرمایه ،نقش
بارزی در رشد و گسترش شهرها برجامیگذارد
( .)Michaels et al., 2012, 528تا قرن اخیر ،رشد
بیشتر شهرها با رشد صنعت همبسته بودهاست
( .)Fernandez et al. 2007: 16از دیدگاه سیستمی،
دخالت صنعت در سکونتگاهها اعماز شهری یا
روستایی ،سبب تغییر ساختار و کارکرد آنها شده و
سیستم سکونتگاه را تغییر میدهد .بر این اساس
حضور صنعت ،میتواند سبب افزایش فرصتهای
شغلی مستقیم و غیرمستقیم شود و درآمد خانوارها را
افزایش دهد .این امر خود محرک جذب مهاجر میشود
و بهنوبۀ خود زمینهساز رشد فیزیکی و تغییر کابری
زمین و سرآغاز تحوالت اقتصادی ،اجتماعی ،کالبدی و
محیطزیستی تواند بود .همچنین استقرار صنعت
میتواند سبب دگرگونی در ساختار و کارکرد
سکونتگاهها شود (فیروزنیا و ربانی)993 :9617 ،؛ بهطوری
که مشاغل و درآمدهای بخش اول شغلی جایگاه غالب
خود را به بخش صنعت و سپس خدمات بسپارند و
تنوع و گوناگونی در مشاغل بهوجود آید .هر فضای
جغرافیایی بهعنوان یک کلیت یکپارچه مشتملبر دو
وجه اصلی «محیطی -اکولوژیک» و «اجتماعی-
اقتصادی» است (سعیدی .)96 :9617 ،میتوان گفت که
فضای سکونتگاهی تمامی عرصههای محیطی ،فرهنگی،
اجتماعی ،اقتصادی و کالبدی یک اجتماع یا بخشی از
آن ،محله یا واحد همسایگی را دربر میگیرد که در آن
روابط و مناسبات گوناگون افراد و گروهها جریان داشته
و کنترل اجتماعی نیز محقق میشود (همان .)96 :از
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زمان انقالب صنعتی ،شهرنشینی و صنعتیشدن مالزم
یکدیگر بوده و بهموازات یکدیگر پیشرفتهاند .شهرنشینی
از خصلتهای عمدۀ جامعۀ صنعتی است .با انقالب
صنعتی ،از همان ابتدا تکنولوژی جدید در شهر مستقر
شد و کارخانه ،تعداد قابلتوجهی از جمعیت را
پیرامون خود جلب کرد (منوچهری.)639 :9666 ،
شهرنشینی و فعالیتهای صنعتی رابطۀ متقابل
دارند .در قارۀ آسیا صنعتیشدن بهعنوان نیروی
پیشران اصلی شهرنشینی تلقی شدهاست؛ زیرا شهرها
در ابتدا با داشتن بازار مصرف و جمعیت زیاد ،از یک
طرف تولیدات کارخانجات را تشویق کرده و از طرف
دیگر کارگر مورد احتیاج کارخانه را برطرف ساختهاند.
در مرحلۀ دوم ،تولیدات کارخانه ،سبب ایجاد
تأسیسات تجاری تازه در شهرها شده و با جذب
کارگران مزارع ،رقم جمعیت شهرها را افزایش دادهاند
(.)Patty & Kuncoro, 2016: 36

بعدها ،توسعۀ راههای شوسه و راهآهن این امکان را
بهوجود آورد که فعالیتهای صنعتی بتوانند دورتر از
شهرها تأسیس شوند .در این اواخر ،فعالیتهای
صنعتی موجود در مراکز شهری به حومۀ شهرها نقل
مکان میکنند تا با انتقال خود به اطراف و حومهها
عامل مهم تأثیرگذار بر توسعۀ شهرها ازنظر وسعت
باشند (قرهنژاد.)991 :9669 ،
در کشورهایی چون ایران با ویژگیهای خاص
قدرت فراوان دولت بهسبب تصاحب درآمد نفت و
ضعف ساختارهای سرمایهداری خصوصی ،دولت نقشی
منحصربهفردی در جهتگیریها و چگونگی توسعۀ
صنعتی ،ایفا کرده و مسئول اصلی نحوۀ پراکنش
صنایع است (همان)963 :؛ چنانکه با ایجاد محدودهای
موسوم به «محدودۀ سبز» در پیرامون تهران در
نخستین طرح جامع شهر در سال  9666و اعمال
محدودیتهایی در این قلمرو ،سکونتگاهها و اراضی
پیرامون ،جاذبۀ زیادتری بر استقرار جمعیت و
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فعالیتهای صنعتی پیدا کردند .در اواخر دورۀ
گسترش صنعت در سالهای  ،9667-9667بهدلیل
تأسیس صنایع عظیمی که به زمینهای وسیع و
تأسیسات مختلف نیاز داشتند ،زمینهای حومۀ شهر
در محورهای ارتباطی مورد توجه قرار گرفته و
بهتدریج «حومۀ صنعتی» پدید آمدند .استقرار صنایع
بهنوبۀ خود منجر به توسعۀ گروههای دیگری از صنایع
وابسته و خدمات جنبی شد (همان .)939 :وسعت
اراضی حومهها از سویی و ارزانی بهای زمین از دیگر
سو ،از موجبات استقرار صنایع در حومۀ شهرها
بودهاست .صنایع حومه وابسته به شهر است و
سرمایههای شهری است که بر پویایی صنایع حومه
سبب میشود بهعالوۀ کادر فنی ،مدیریت و بخشی از
نیروی انسانی صنایع حومه از شهر تأمین میشود.
بوژوگارنیه 9بر این باور است جایگزینی صنایع در
حومه و پیرامون شهرها که به پراکنش و نافشردگی
صنایع میانجامد ،اقدامی است که در صورت اجرای
طرحهای ناحیهای انجام گرفته ،در صورتی که
عدمتمرکز صنایع در شهر و استان آن به حومهها است
که در مقیاس کشوری و بر مبنای طرحهای ملی
گرفته شدهاست (فرید .)966 :9669 ،بررسی چگونگی
روند مکانگزینی و استقرار صنایع در شهرهای ایران و
مسائل ناشی از آنها بیانگر دو ویژگی غالب است؛ اول
اینکه توسعۀ شهری شتابناک که باعث پیدایش پدیدۀ
دفع و جذب صنایع یعنی برونافکنی صنایع و خدمات
مــزاحم از بافتهای شهری و اشغال مجدد آن شده و
ویژگی دوم تنوع و تعدد واحدهای کوچک تولیدی و
خدماتی قدیمی و جدید است که به کالبد شهرهای
ایران چسبیدهاند (مهدیزاده.)9661 ،

1-Jacquelin Beajeu-Garnier

بهدلیل رشد سریع و بیرویۀ توسعۀ شهری ،رواج
وسایل حملونقل ماشینی ،تنوع و تمرکز بیشازحد
صنایع و خدمات ،پدیدۀ مکانگزینی صنایع شهری،
مسائل و مشکالت جدیدی آفریده و به اختالل و
عدمتعادل در روابط شهر و صنعت انجامیدهاست.
ویژگی توسعۀ صنعتی ناموزون در ایران همراه با رشد
شتابناک شهرنشینی و شهرگرایی در چند دهۀ اخیر،
جدا از عوارض منفی اقتصادی-اجتماعی ،اثرات بسیار
نامطلوبی بر توسعۀ کالبدی-فضایی شهرهای کشور
برجاینهاده و سازمان کالبدی-فضایی شهرها را با
انواع تزاحم ،تراکم و ناسازگاری روبهرو کرده و از آنجا
که توسعۀ شهری در ایران متکی به توسعۀ صنعتی
بودهاست؛ بههمیندلیل بخش مهمی از مسائل و
مشکالت ناشی از مکانگزینی و استقرار صنایع ،به
فرایند توسعۀ صنعتی و توسعۀ شهرنشینی در ایران
مربــوط میشود (مهدیزاده.)9661 ،
رویکرد فضاشناسانۀ سیستمی و ساختاری به شهر
در ارتباط با تأثیرگذاری صنعت که در اینجا دنبال
شدهاست ،الگویی است که به شهر در قالب مجموعه
اجزای مادی و غیرمادی پویا و مرتبطی که
کارکردشان از قبل ارتباط با یکدیگر تجلی مییابد،
نگریسته و در بررسی تأثیرگذاری عاملی چون صنعت
نیز تمام وجوه و پیامدهای حاصل را درنظر میآورد.
محدودۀ مورد مطالعه
قلمرو مطالعهشدۀ محدودۀ مصوب شهر  63هزار
نفری باقرشهر در  6کیلومتری جنوب ری است.
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شکل  :9موقعیت جغرافیایی باقرشهر

مأخذ :شیپفایل شهرهای استان تهران با ترسیم نگارندگان

پیرامون شهر مورد مطالعه مجموعههای صنعتی به
وسعت حدود  176هکتار به شرح زیر قرار گرفتهاند
(شکل :)7
شرکت پاالیش نفت تهران از بنیادیترین و
اصلیترین صنایع مستقر در جوار باقرشهر است که
تأسیسات آن  769هکتار از زمینهای این محدوده را
تحت اشغال درآوردهاند .پاالیشگاه نفت تهران شامل
دو بخش جنوبی و شمالی است که بهترتیب در
سالهای  9663و  9667مورد بهرهبرداری قرار
گرفتهاند .این شرکت روزانه  769،999بشکه نفت را از
منابع نفت خام سبک اهواز -آسماری و نفت خام
مارون-شادگان ازطریق خط لوله دریافت و فرآوردههای
مختلف حاصل میکند (شرکت پاالیش نفت تهران.)9616 ،
مخازن نفتی موسومبه «انبار نفت» ،جزء دیگری از
مجموعه فرایندهای پاالیش و توزیع نفت محسوب
میشوند که تأسیسات و تجهیزات مربوط ،مشتملبر
مخازن عظیم فوالدی ذخیرۀ سوخت ،پایانههای توقف
و بارگیری نفتکشها و ساختمانهای اداری مربوط

در زمینهایی به مساحت حدود  69هکتار استقرار
یافتهاند .فرآوردههای نفتی تولیدشده در پاالیشگاه ،به
این قسمت تحویل میشوند تا عمدتا به طریق حمل
جادهای و بخشی نیز به طریق حمل ریلی وارد شبکۀ
توزیع شوند.
شرکت ایرانول و بهران دو شرکت بزرگ فعال در
پاالیش نفت و تولید انواع روغن هستند که بهترتیب
در ضلع جنوبی و شمالی پاالیشگاه و شمالغرب
باقرشهر مستقر هستند .پاالیشگاه ایرانول در باقرشهر
مجهزترین واحد روغنسازی موجود در کشور است و
ساالنه  779هزار تن انواع روغنها و فرآوردههای
مرتبط را تولید میکند (شرکت ایرانول .)9616 ،احداث
پاالیشگاه شرکت بهران در مجاورت باقرشهر در سال
 9666با ظرفیت تولید  69هزار تن روغن در سال
بوده و درحالحاضر ظرفیت تولید ساالنۀ شرکت،
بالغبر  699هزار تن انواع محصوالت (عمدتا روغن و
ضدیخ) است (شرکت نفت بهران .)9616 ،در مجاورت
این دو شرکت ،تأسیسات گاز مایع پرسی ایرانگاز
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تهران در زمینی به مساحت  69هکتار قرار گرفتهاند.
ایران سیلندر نیز شرکتی است که سیلندرهای گاز را
تولید میکند .ارسا گاز شرکت دیگری از این
خوشههاست که در سال  9669در زمینی به مساحت
 9/7هکتار تأسیس شدهاست.
در مجاورت مجموعۀ فوق ،شرکت کاشی سعدی
در زمینی به مساحت  69هکتار در سال 9666
تأسیس شده و فعالیت میکند.
نیروگاه گازی ری در زمینی به مساحت 67/6
هکتار در در جنوب پاالیشگاه نفت تهران قرار گرفته و
درحالحاضر دارای  69واحد گازی از  6شرکت
مختلف بهقدرت اسمی نصبشده حدود  116مگاوات
است (شرکت مدیریت تولید برق ری .)9616 ،شرکت
سایپا پرس در سال  9663با هدف تولید قطعات

پرسی بدنه در گروه خودروسازی سایپا در فضایی در
حدود  76هکتار در میانۀ باقرشهر تأسیس شده و
قطعات مختلف بدنۀ خودرو را تولید میکند (شرکت
سایپا پرس.)9616 ،
مجتمع موسومبه «شهر سنگ» مشتملبر  61کارگاه
است که عمدتا سنگبری هستند و در محدودهای به
مساحت  939هکتار در شمالغربی باقرشهر قرار دارند.
مجتمع موسومبه «تجریشی» نیز مشتملبر  39کارگاه
در مساحتی در حدود  19هکتار است که در
جنوبشرقی باقرشهر واقع شدهاند .در این کارگاهها
انواع پالستیکهای بازیافتی ابتدا تفکیک و سپس
آسیاب شده و در برخی واحدها پس از دریافت حرارت
بهمواد دیگری تبدیل میشوند(شهرداری باقرشهر.)9616 ،

شکل  :2موقعیت صنایع داخل و پیرامون باقرشهر

مأخذ :شیپفایل کاربری زمین باقرشهر و تصاویر ماهوارهای منطقه با ترسیم نگارندگان
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مواد و روشها
روش تحقیق توصیفی -تحلیلی و مبتنیبر دادهها
و اطالعات اسنادی و پیمایشی است .مرکز آمار ایران،
شهرداری باقرشهر و مجموعه صنایع پاالیشگاهی
منطقه ،عمدهترین مراجع آماری بودهاند و اطالعات
اسنادی مستند به گزارشات و آمارهای ارائهشده از
سوی این دستگاهها بودهاست .دادههای پیملیشی از
نمونۀ آماری که به شکل هدفدار از میان نخبگان و
صاحبنظران در بخشهای مختلف صنعت ،دولتی و
عمومی برگزیده شدهاند ،به کمک پرسشنامه گردآوری
شدهاست .بخشی از اطالعات منضم به روش توفان
فکری و اظهارنظرهای مدیران ارشد شهر است .در
تحلیل ،پس از بیان توصیفی وضعیت موجود به استناد
مشاهدات و اطالعات اسنادی 69 ،متغیر کلی
تأثیرگذار بر تحوالت ساختاری باقرشهر با مطالعۀ
ادبیات مربوط و نظرات  6مدیر ارشد شهر تعیین و در
ماتریسی تأثیر هر کدام بر دیگری با نمرات  9تا 6
توسط اینان ارزیابی شدهاست .به روش تحلیل متقاطع
در نرمافزار میکمک ،9وجه تأثیرگذاری و تأثیرپذیری
 69متغیر مربوط به عوامل کلی تأثیرگذار بر تحوالت
ساختاری شهر بر یکدیگر استخراج شده تا متغیرهای
کلیدی تأثیرگذار و استراتژیک مشخص شوند و نقش
و جایگاه صنعت در میان آنها روشن شود .سپس از
آزمون تکنمونهای تی 7و نرمافزار  SPSSاستفاده شده
تا شدت و جهت تأثیرگذاری ابعاد در متغیرهای
مرتبط با پیامدهای صنعت ،روشن شود و باالخره با
اجرای آزمون فریدمن 6شدت تأثیرگذاری هر کدام از
متغیرهای مربوط به پیامدهای صنعت ،در خصوص
 66متغیر شناخته شده ،در مجموع متغیرها و بعد
مربوط مشخص شدهاست .تعیین متغیرها در هر دو
آزمون یادشده برای تهیۀ ابزار گردآوری داده
1-Micmac
2-One-Sample T-Test
3-Friedman Test

(پرسشنامه) ،با مطالعۀ ادبیات مربوط و نظرات  6مدیر
ارشد شهر صورت گرفته ،ارزیابی گویهها توسط نمونۀ
 66نفری از صاحبنظران بخشهای صنعت ،دولتی و
عمومی در طیفهای پنجگانۀ لیکرت انجام شده و
برای هر طیف نمراتی از  9تا  6درنظر گرفتهشدهاست.
در تحقیق از  69متغیر مرتبط با عوامل کلی
تأثیرگذار بر تحوالت باقرشهر و  66متغیر مربوط به
جنبهها و پیامدهای صنعت در ابعاد مختلف فضایی-
کالبدی ،محیطزیستی ،اقتصادی ،اجتماعی -فرهنگی
و مدیریتی استفاده شده که در بحث به آنها اشاره
شدهاست.
یافتههای تحقیق
 -تبیین توصیفی تأثیرات صنعت

مهمترین جنبههای تأثیرگذاری صنعت در محدودۀ
مورد مطالعه به شرح زیر بودهاست:
-ایجاد اشتغاالت مستقیم

صنایع منطقه بیش از  7399فرصت شغلی در
اختیار ساکنان باقرشهر قرار دادهاند (جدول .)7
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جدول  :2تعداد اشتغاالت مستقیم ایجادشده در صنایع مهم باقرشهر

شاغالن ساکن در محدودۀ
تعداد کل شاغالن
صنایع
مورد مطالعه
139
6699
شرکت پاالیش نفت تهران
نیروگاه گازی ری

669

36

شرکت لوله و مخابرات

66

3

انبار نفت

639

997

شرکت بهران

639

13

شرکت ایرانول

9999

973

شرکت نفت پاسارگاد

969

63

شرکت ایران سیلندر

999

39

شرکت پرسی ایران گاز

799

16

شرکت ارسا گاز

66

76

سایپا پرس

9799

679

کاشیسازی سعدی

699

66

مجتمع شهر سنگ

639

766

مجتمع تجریشی

699

766

مجموع

3661

7396

مأخذ :اطالعات دریافتشده از دفاتر نیروی انسانی صنایع مورد اشاره

 تأمین درآمد برای شهرداری :همانطور که جدول 6نشان میدهد ،عوارض دریافتی از صنایع نقش مهمی
در بودجۀ شهرداری باقرشهر دارد؛ بهطوریکه در

برخی سالها نزدیک به  39درصد درآمد شهرداری از
این منبع تأمین شدهاست.

جدول  :9عوارض پرداختی ساالنۀ صنایع به شهرداری باقرشهر (میلیون ریال)

مجموع

درصد از کل درآمدهای شهرداری

سال

عوارض بر فروش کاال و خدمات عوارض آالیندگی

9633

66

966666

966631

33/6

9631

963666

19379

761966

63/9

9619

69691

6996

63663

73/6

9619

69337

969973

799333

63/6

9617

69966

36699

996666

66/9

9616

966967

996963

761733

36/7

9616

936613

63616

769916

66/6

9616

779391

69966

739167

66/1

مأخذ :شهرداری باقرشهر9613 ،
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 -منابع درآمد غیرمستقیم صنایع برای شهروندان

-محصورکردن شهر و ایجاد محدودیت برای گسترش

باقرشهر :صنایع مستقر در منطقه به انحاء مختلف

شهر :همانطورکه در شکل  7آشکار است ،باقرشهر از

برای ساکنان باقرشهر تأمین درآمد میکنند؛ برای

سه جانب توسط صنعت محصور شدهاست.

مثال ،هر ساله تعداد زیادی از واحدهای مسکونی این

-تغییر کاربری زمین در اراضی حریم :در پیرامون شهر

شهر در دورههای زمانی مختلف چندماهه تا چندساله

مساحتی بالغبر  167هکتار که حدود  6/3برابر

در اجارۀ این صنایع قرار میگیرد تا کارکنان و

مساحت ساختهشده کنونی شهر است ،زیر پوشش

حرفهآموزانی را که برای آموزش و کارورزی از جاهای

صنعت قرار گرفتهاست .این اراضی پیش از اینکه

مختلف کشور میپذیرند ،در آنها اسکان دهند .در

چنین کاربری اختصاص یابند ،زمینهای کشاورزی و

زمان انجام تحقیق 967 ،واحد مسکونی در باقرشهر به

بایر محسوب میشدند .در داخل شهر بهلحاظ اینکه

این منظور در اجارۀ صنایع قرار داشته و ماهانه بالغبر

بسیاری از کارگاههای صنعتی بهصورت غیررسمی و

دو هزار میلیون ریال از این طریق به مالکان پرداخت

بهاصطالح زیرزمینی فعالیت دارند که در آمارهای

میشد .موجودیت و درآمد بسیاری از کسبوکارهای

رسمی آورده نمیشود،تنها  9/6درصد شهر را فضاهای

شهر بهنحوی به صنایع منطقه ارتباط دارد؛ مثل:

کارگاهی و صنعتی تشکیل دادهاند؛ در مقابل ،نزدیک

مؤسسات مسافربری و تاکسیها ،فروشگاهها ،خدمات

به  99درصد ( 1/66درصد) از اراضی ،کاربری انبار و

خودرو ،اغذیهفروشی و غذاخوری و. ...

حملونقل یافته (مهندسین مشاور پرداراز)63 : 9619 ،

-مشارکت داوطلبانۀ صنایع در امور عمومی باقرشهر :هر

که بیارتباط با فعالیتهای صنعتی در شهر و پیرامون

یک از این صنایع با انجام کارهای فرهنگی چون اهداء

آن نیست.

کتاب به کتابخانهها ،کمک به مدارس ،جلب کارآموزان

 -اشغال معابر شهر و غلبۀ چشماندازهای مصنوع صنعتی:

و حرفه آموزان از مدارس و مؤسسات آموزشی،کمک به

از آنجا که شهر در امتداد جادۀ قدیم تهران به قم و

افراد تحت پوشش بهزیستی ،برپایی نمایشگاههای فنی

جنوب کشور شکل گرفته ،تمامی ترافیک شهر و

و ایجاد فضای سبز شهری در توسعۀ باقرشهر مؤثر

صنایع پیرامون به این محور که بخشی از آن اکنون

بودهاند؛ برای مثال ،شرکت بهران در سال  9616مبلغ

خیابان اصلی میانۀ شهر را تشکیل میدهد ،انتقال

دو هزار میلیون ریال برای توسعۀ فضای سبز بهطور

یافته و از این مسیر به تهران و سایر نقاط کشور

داوطلبانه در اختیار شهرداری باقرشهر قرار دادهاست.

مرتبط میشود .روزانه تنها  9699تریلر نفتکش،

ایجاد و نگهداری  679هکتار فضای سبز (شبکۀ

فرآوردههای مختلف صنایع مختلف وابسته به نفت را

اطالعرسانی نفت و انرژی )9636 ،در پیرامون تأسیسات

از این صنایع بارگیری کرده و پس از عبور از میانۀ

پاالیشگاه و حدود  3هکتار در محوطۀ شرکت سایپا

باقرشهر به نقاط مختلف انتقال میدهند (شرکت انبار

پرس و نیروگاه نیز در این زمینه قابلذکر هستند.

نفت .)9616 ،هر آینه دهها کامیون و تریلر در حال

صنایع مستقر در باقرشهر هر سال مبالغی به مؤسسات

توقف و گذر از شهر بار ترافیک سنگینی را بر محور

خیریه کمک کرده و در آیینهای مذهبی و سیاسی

اصلی شهر تحمیل میکنند که عوارض غیرمستقیمی

هزینه میکنند.
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نیز چون بروز تصادف ،سروصدا و آلودگی به همراه

میلیگرم در کیلوگرم خاک ،حداکثر  99/91و حداقل

دارد .دودکشهای سربهفلککشیدۀ شعلهور ،برجهای

 9/91میلیگرم در کیلوگرم خاک اندازهگیری شده و

تقطیر و خنککنندۀ بلند ،دهها مخزن عظیم ذخیرۀ

اندازهگیری روی نمونههای گیاهان چندساله نیز نشان

نفت و فرآوردههای نفتی و گاز ،سازههای فوالدی بلند

دادند که بهترتیب ترکیبات نفتی ،روی ،نیکل و وانادیم

و لولههای قطور و محورهای ارتباطی و توقفگاههایی

بیشترین غلظتها از مواد آالینده را داشتهاند و

که در آن هر آینه صدها نفتکش ،تریلر و کامیون در

میانگین اندازههای بهدستآمده از این مواد ، 6/16

انتظار بارگیری یا درحال تردد هستند ،چشمانداز یک

 9/91 ،9/931 ،6/73بودهاست .همچنین حداکثر رقم

منطقۀ صنعتی را در انظار قرار میدهد.

بهترتیب  9/73 ،3/93 ،73/63و  9/36اندازهگیری

-نقش صنعت در آلودگی محیط :تمامی صنایع مستقر

شدهاست.

در اطراف باقرشهر در ردیف صنایع آالینده محسوب
میشوند؛ برای مثال ،مجموع  66دودکش شرکت
پاالیش نفت تهران هر روز بهطور میانگین حدود 3/6
تن و ساالنه بیش از  7699تن گاز  SO2به هوا وارد
میکنند (چاوشی و همکاران.)766-761 : 9619 ،

میانگین غلظت  SO2در دودکشهای این واحد ppm
 ،36/6غلظت  99/3ppm CO2و 9/66No2 ppm
است (شهرداری باقرشهر .)9616 ،طی سال  9616در
هوای باقرشهر ،در بیش از نیمی از ساعات ،غلظت
ذرات معلق با قطر کمتر  7/6میکرون فراتر از حد
مجاز قرار داشته و ذرات با قطر کمتر از 99میکرون در
 96/6درصد ساعات از حد مجاز باالتر بودهاند
(دادههای ایستگاه سنجش آلودگی هوا در باقرشهر و
محاسبات نگارندگان) .خاک و گیاهان نیز در معرض
آلودگی قرار گرفتهاند؛ چنانکه برای مثال ،در
اندازهگیریهای صورتگرفته از سوی پژوهشگاه علوم
محیطی دانشگاه شهید بهشتی ( ،)9616میانگین رقم
 9733/9میلیگرم ترکیبات نفتی در کیلوگرم خاک را
نشان داد که رقم بسیار باالیی است .میانگین غلظت
نیکل در خاکهای مورد آزمایش در نواحی مختلف
شهر ،96/16 ،حداکثر مقدار  73/73و حداقل آن
 3/16میلیگرم در کیلوگرم خاک اندازهگیری شد.
دادههای اندازهگیریشده برای وانادیم میانگین 9/33

آسیبپذیرساختن شهر در برابر مخاطرات :پیرامونباقرشهر مجموعه صنایعی و تأسیساتی استقرار یافتهاند
که در هنگام برخی حوادث طبیعی چون زمینلرزه،
صاعقه و توفان یا در اثر خطاهای انسانی یا آشوبهای
اجتماعی و تروریسم ،از پتانسیل زیادی برای ایجاد
حریق گسترده و سرایت آن به شهر برخوردارند.
خطوط لولهای ،روزانه بیش از  769هزار بشکه نفت
خام را به شرکت پاالیش نفت تهران انتقال میدهند
(شرکت پاالیش نفت تهران .)9616/6/79 ،دو خط لوله
گاز فشار  999پوند بر اینچ مربع نیز در محیط
پیرامونی باقرشهر موجود است .سوخت موجود در
مسیر میتواند عامل حریق باشد .خطر بیشتر از ناحیۀ
دهها مخزن عظیمی فوالدی است که هر لحظه
میلیونها لیتر سوخت و چند هزار بشکه نفت خام در
آنها نگهداری میشوند .بهدلیل عمر زیادی که از این
مخازن گذشته حوادث طبیعی و انسانی میتواند
موجب ازهمگسستن برخی از این مخازن و شروع
آتشسوزی شود که قابلیت سرایت به بقیه را نیز
داراست .بهطوری که یکی از این مخازن در بهمن
 9616در اثر صاعقه دچار آتشسوزی عظیمی شد که
با تالش زیاد مهار شد (همان) .کارخانۀ تولید سولفور
نیز تولیدکنندۀ مواد خطرناکی است که در صورت
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شکستن مخازن که در اثر حوادث یادشده محتمل

صاحبنظران نخبه در محل به روش توفان فکری69 ،

است ،باقرشهر را تهدید میکنند .در هر شبانهروز

عامل تأثیرگذار مشخص شدهاند .سپس روش تحلیل

حدود  9699تانکر نفکش ،سوخت و ترکیبات نفتی را

متقاطع عوامل با استفاده از نرمافزار میکمک مورد

از این منطقه بارگیری کرده و اغلب پس از عبور از

استفاده قرار گرفت؛ به این صورت که متغیرهای

میانۀ باقرشهر راهی مقاصد خود در تهران و

شناساییشده در ماتریسی واردشده و میزان تأثیر

شهرستانهای دیگر میشوند (شرکت انبار نفت.)9616 ،

متغیر ردیف بر متغیر ستون توسط  6فرد خبره و

وجود نیروگاه بزرگ گازی ری در جنوب باقرشهر

صاحبنظر با ارقام  9تا  6مشخص شده و میانگین

سبب وجود مخازن سوخت و همچنین دکلها و

ارقام مدنظر قرار گرفتهاست .در این ارزیابی رقم 9

کابلهای فشار قوی برق در پیرامون جنوب شهر شده

معرف نبود تأثیر 9 ،معرف تأثیر ضعیف 7 ،معرف تأثیر

و عامل تهدیدزای دیگر محسوب میشود.

متوسط و  6معرف تأثیر زیاد است .حاصل جمع ارقام
هر ردیف بیانگر تأثیرگذاری عامل مربوط و حاصل

-تحلیل مؤلفههای تأثیرگذار بهروش تحلیل ساختاری

جمع ارقام ستون بیانگر تأثیرپذیری عامل مربوط است

متقاطع

(.)Asan & Asan, 2007 : 628

در تحلیل عوامل تأثیرگذار بر ساختار فضایی کالبدی

در خروجی پروژه در نرمافزار میکمک ،عوامل

باقرشهر از روش تحلیل ساختاری متقاطع استفاده

تأثیرگذار ،تأثیرپذیر ،دوگانه (تأثیرگذار و تأثیرپذیر) و

شدهاست .در اجرای این روش ،با توجه به آنچه مورد

مستقل به شرح شکل  6و جدول  6بودهاست.

اشاره قرار گرفت و همچنین با جمعبندی نظرات

شکل  :9طرح تأثیرگذاری و تأثیرپذیری مؤلفههای ساختار فضایی کالبدی باقرشهر

مأخذ :اطالعات پیمایش و ترسیم نگارندگان
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جدول  :4وضعیت تأثیرگذاری و تأثیرپذیری عوامل ساختار فضایی کالبدی باقرشهر
عوامل تأثیرگذار

عوامل تأثیرگذار و تأثیرپذیر
عامل

میزان
تأثیرگذاری

میزان
تأثیرپذیری

عامل

میزان
تأثیرگذاری

میزان
تأثیرپذیری

مهاجرپذیری

63/9

36/1

فاصله شهر تا تهران

67/6

9/9

پایینبودن قیمت زمین

67/3

39/6

نقش تجاری تهران

66/1

96/3

سهولت بنا و اجارۀ مسکن

76/3

63/9

استقرار صنایع بزرگ ملی در منطقه

67/9

77/9

سرمایهگذاری دولت

69/6

93/6

عامل

میزان
تأثیرگذاری

میزان
تأثیرپذیری

مجاورت با راههای اصلی تهران

63/1

99/6

زمینههای تأسیس بنگاه
حملونقل و انبارهای کاال

76/6

66/7

بازار مصرف تهران

69/9

96/9

اشتغاالت غیررسمی و غیرقانونی

73/1

66/9

امکان فرار از مقررات و عوارض و مالیات

69/6

93/9

درآمدهای غیرمستقیم
ناشی از صنعت

96/7

69/6

زمینهای هموار و بایر فراوان

73/3

9/6

درآمد باالی شهرداری از صنایع

3/9

66/6

موقعیت چهاراهی شهر

69/6

96/3

رشد قیمت زمین و سوداگری آن

96/1

39/7

نقش قطارشهری تهران و حملونقل عمومی

63/6

79/7

عامل

میزان
تأثیرگذاری

میزان
تأثیرپذیری

عامل

میزان
تأثیرگذاری

میزان
تأثیرپذیری

بازار کار تهران

76/1

96/7

اشتغال مستقیم در صنایع

79/6

73/6

رشد طبیعی جمعیت

77/9

1/9

ضعف در اعمال مقررات بر شروع فغالیت
کسب و کار

79/6

93/7

وجود سفرههای آبی غنی

96/1

9/9

کارهای عمرانی و تجهیزاتی صنایع

99/7

79/9

ضعف در اعمال مقررات تفکیک و
تغییر کاربری زمین

76/9

66/9

ایفای نقش تجاری و خدماتی برای روستاهای
پیرامون

3/9

96/1

موجودبودن تجهیزات
و خدمات شهری

76/6

77/6

موقعیت استراتژیک ناشی از صنایع ملی

6/7

76/9

موقعیت گورستان بهشت زهرا

96/1

91/9

وضعیت اکولوژیک منطقه

6/1

76/6

بازار کار تهران

76/7

93/6

کمکهای داوطلبانه صنایع در امور خیریه،
مذهبی و عمومی

6/9

96/7

عوامل تأثیرپذیر

عوامل مستقل

مأخذ :اطالعات پیمایش و محاسبات نگارندگان

تحلیل عوامل گویای نقش بیبدیل صنعت در
ساختار فضایی کالبدی باقرشهر است؛ چراکه عوامل
تأثیرگذار اغلب بهنوعی در ارتباط با صنعت و
فعالیتهای صنعتی شهر و پیرامون قرار دارند .فاصلۀ
کمتر از چهار کیلومتری باقرشهر با تهران از سوی
نخبگان و کارشناسان بهعنوان عامل تأثیرگذار بر
تحوالت فضایی کالبدی باقرشهر معرفیشدهاست.
نتایج تحلیل روش تحلیل ساختاری متقاطع عوامل نیز

نشان میدهد که ازنظر تأثیرگذاری بر  69عامل
تأثیرگذار دیگر بر این مقوله ،باالترین اهمیت را دارد؛
بههمیندلیل در تحوالت آتی شهر نیز باید بسیار مورد
توجه قرار گیرد .ایفای نقش ملی و بینالمللی تجارتی
از سوی کالنشهر تهران سبب شده که پارهای از
صنایع منطقه بتوانند با استقرار در نزدیکترین فاصله
از تهران ،از این موقعیت بهره جسته و در تحوالت
کالبدی و فضایی مؤثر شوند .عامل اخیر ازنظر تأثیر بر
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 69عامل دیگر تأثیرگذار ،در دومین مرتبۀ اهمیت قرار
گرفتهاست .استقرار صنایع بزرگ ملی چون پاالیشگاه
تهران در مجاورت باقرشهر نهتنها خود مستقال در
تحوالت شهر دخالت داشته ،بلکه ازنظر تأثیرگذاری بر
سایر مؤلفههای تأثیرگذار بر ساختار فضایی کالبدی
باقرشهر نیز در درجۀ سوم اهمیت قرار دارد و ازاینرو
نقشی کلیدی در این رابطه میتوان برای آن قائل شد.
سرمایهگذاریهای دولت در ایجاد زیرساختهایی
چون راه ،شبکۀ برق ،شبکۀ آب و نیز سرمایهگذاری
مستقیم در صنایعی که تا پیش از این بهطور مطلق
دولتی محسوب میشدند ،هم خود عامل تأثیرگذار
مستقیم معرفی شده و هم ازنظر تأثیرگذاری بر سایر
عوامل ،در مرتبۀ چهارم قرار دارد و میتواند بهعنوان
یکی از پیشرانهای مهم در تحوالت گذشته و آینده
باقرشهر درنظر آید.در نظریههای کالسیک مکانگزینی
صنعت ،راه همواره بهعنوان یک عامل کلیدی مطرح
بوده (قرهنژاد )96 :9667 ،و بیتردید در استقرار صنایع
و کارگاههای صنعتی در باقرشهر نیز تأثیر داشتهاست.
جادۀ قدیم تهران به قم که اکنون از میانۀ باقرشهر
عبور میکند ،سببی بر استقرار و مکانگزینی صنعت
در باقرشهر نیز بودهاست و چون اغلب شهرها و
روستاها ،بهدلیل وجود این مسیر ،شهر شکلی تقریبا
طولی در امتداد جاده یافتهاست .عامل راه ازنظر
اثرگذاری بر متغیرهای دیگری که در تحوالت فضایی
کالبدی شهر معرفی شدهاند ،در ردیف پنجم قرار دارد.
بازار مصرف عظیمی که جمعیت چندین میلیون نفری
تهران و پیرامون آن بهوجود آورده ،زمینهساز استقرار
تقریبا تمامی صنایعی بوده که اکنون در منطقه فعال
هستند .صنایع کارگاهی سنگ و پالستیک بیش از 39
درصد محصوالت خود را به این بازار روانه میسازند
(اطالعات حاصل از پیمایش )9666 ،و صنایع مختلف
مربوط به پاالیش نفت نیز عمدۀ محصول خود را به
تهران و اطراف عرضه میکنند؛ ازاینروست که عاملی
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در تحوالت فضایی کالبدی باقرشهر بهحساب آمده و از
جهت تأثیر بر سایر عوامل نیز در مرتبۀ ششم قرار
گرفتهاست .از آنچه ضمن مصاحبه و گفتوگو با
قدیمیترین صاحبان بنگاههای کسبوکار صنعتی در
باقرشهر بهدستآمده ،میتوان استنباط کرد که یکی از
چند علت انتخاب باقرشهر بهعنوان محل استقرار بنگاه
صنعتی در گذشته (سالهای پیش از  )9666آزادی
نسبی فعالیت ازنظر رعایت مقررات کار ،محیط زیست
و مانند آن و امکان بیشتری که برای گریز از بخشی از
عوارض و مالیات وجود داشته ،بودهاست؛ ازاینروست
که بر نقش این عامل در تحوالت شهر تأکید شده و
نتایج تحلیل نیز نشان میدهد که این عامل ازنظر
تأثیر بر  69عامل دیگر تأثیرگذار ،هفتمین مرتبه را به
خود اختصاص دادهاست .در نظریههای استقرار و
مکانگزینی صنعت ،عامل زمین نیز واجد اهمیت
زیادی است (قرهنژاد .)96 :9667 ،زمینهای هموار و
مناسب عاملی در جذب صنعت به منطقه بودهاست.
تقریبا تمامی صنایع و کارگاههای صنعتی منطقه بر
روی اراضی کشاورزی و باغات تأسیسشده و تا سال
 9666و تصویب قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و
باغها و حتی چند سال پس از آن ،این اراضی بهراحتی
تغییر کاربری یافتهاند؛ بنابراین رشد کالبدی شهر تا
حدود زیادی مرهون دسترسی به زمینهای همواری
است که بدون تشریفات قانونی رسمی معامله شده و
تحت کاربریهای مختلف و از آن جمله صنعت قرار
گرفتهاند .این عامل جدا از تأثیر مستقل خود ،ازنظر
تأثیر بر سایر عوامل پیشران توسعۀ شهر ،در مرتبۀ
هشتم قرار دارد و باالخره نهمین و دهمین
پیشرانهای تحوالتفضایی و کالبدی باقرشهر موقعیت
چهارراهی شهر و نقش بارز حملونقل عمومی و قطار
شهری تهران است که با استقرار یک ایستگاه در کنار
شهر در اصلیترین خط تهران (خط یک) این نقش
مهم را ایفا کردهاست .نتایج تحلیل ،مهاجرپذیری،
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پایین بودن قیمت زمین و سهولت بنای مسکن و اجاره
منزل را سه عامل استراتژیکی نشان داده که هم واجد

تأثیرگذاری بر سایر مؤلفههای ساختار فضایی کالبدی
باقرشهر بوده و هم از آنها تأثیر پذیرفتهاند.

شکل  :4نمودار درجه تأثیرات عوامل مؤثر بر ساختار فضایی کالبدی باقرشهر در سطح  9درصد

مأخذ :دادههای ارزیابی نخبگان و ترسیم نگارندگان

شکل  :9نمودار درجه تأثیرات عوامل مؤثر بر ساختار فضایی کالبدی باقرشهر در سطح  900درصد

مأخذ :دادههای ارزیابی نخبگان و ترسیم نگارندگان
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 تحلیل شدت و جهت تأثیرگذاری ابعاد مختلف ازتأثیرات صنعت بر ساختار فضایی کالبدی به کمک
آزمون تکنمونهای تی

بهمنظور دریافت میزان تأثیر صنعت بر ساختار
فضایی کالبدی ،با مطالعۀ ادبیات مربوط و با استفاده
از نظرات  6نفر از نخبگان صاحبنظر ،به روش توفان
مغزی 66 ،متغیر تأثیرگذار ،شناسایی شده و ضمن
دستهبندی آنها در  6بعد ،در پرسشنامهای وارد

شدند و برای هر کدام  6طیف ارزیابی (از بسیار کم تا
بسیار زیاد با نمرات  9تا  )6درنظر گرفته شد.
گردآوری دادهها به کمک این ابزار از گروه نمونۀ 66
نفره که به شکل هدفدار از میان صاحبنظران
بخشهای صنعت ،دولتی و عمومی انتخاب شدهبودند،
صورت پذیرفته و پس از واردکردن دادهها به نرمافزار
 ،SPSSنتایج آزمون تکنمونهای تی به شرح جدول 6
استخراج شد.

جدول  :9نتایج آزمون تکنمونهای تی برای تعیین شدت و جهت تأثیرگذاری ابعاد مختلف از تأثیرات صنعت
ابعاد تحوالت

آمارۀ T

درجۀ
آزادی

سطح
معناداری

میانگین
واقعی

میانگین
موردانتظار

تفاوت میانگین
واقعی و مورد انتظار

شدت  -وضعیت
اثرگذاری

بعد اقتصادی

9/693

66

9/396

6/9633

6

9/9633.

پایین -اثر بینابینی

بعد کالبدی

-6/633

66

9/999

7/3363

6

-9/69691

باال -اثر منفی

بعد محیطزیستی

-1/633

66

9/999

7/7766

6

-9/66767

بسیار باال -اثر منفی

بعداجتماعی-فرهنگی

7/696

66

9/79

6/7699

6

9/7699.

نسبتا باال -اثر مثبت

بعد مدیریتی

-9/616

66

9/979

7/6336

6

-9/79969

نسبتا باال -اثر منفی

-6/363

66

9/999

7/3999

6

-9/91116

باال -اثر منفی

کل ابعاد

مأخذ :نگارندگان9613 ،

نتایج آزمون تی نشانگر آن است که در مجموع،
متغیرهای تعیینشده واجد تأثیرات قوی و منفی بر
ساختار شهر بودهاند .بیشترین تأثیرگذاری در بعد
محیطزیستی شهر صورت گرفته و جهت تأثیرگذاری
نیز منفی بودهاست .پس از آن بعد کالبدی شهر از
متغیرها متأثر شده که در این زمینه نیز جهت
تأثیرگذاری منفی تلقی شدهاست .بعد اجتماعی در
مرتبۀ بعد قرار دارد که برخالف دو بعد پیشین،
تأثیرگذاری متغیرها بر آن جهت مثبت داشتهاست.
بعد مدیریتی یکی دیگر از ابعاد تأثیرپذیر منفی در
ساختار شهر است که متغیرها در آن تأثیرات نسبتا

باالیی برجاگذاشتهاند و باالخره ضعیفترین تأثیرگذاری
متغیرها بر بعد اقتصادی بوده که جهت بینابین را
نشان میدهند.
تحلیل شدت تأثیرگذاری متغیرها به تفکیک ابعاددر آزمون فریدمن

خروجی آزمون فریدمن از دادههای بند  6-6دز
نرمافزار  SPSSبرای تعیین میزان تأثیرگذاری هر یک
از متغیرهای مربوط به پیامدهای صنعت بر ساختار
فضایی کالبدی باقرشهر نتایج زیر را بهدست دادهاست
(جدول .)3
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جدول  .6میزان تأثیر هر متغیر در بعد مربوط و در مجموع متغیرها
متغیر

ابعاد

بعد مربوط
میانگین
رتبه
رتبهها

پرداخت عوارض از سوی صنایع و تأمین درآمد برای شهرداری

6/96

9

مجموع متغیرها
میانگین
رتبه
رتبهها
6
76

ایجاد فرصتهای شغلی غیرمستقیم از سوی صنایع

6/96

6

77/6

6

ایجاد فرصتهای شغلی مستقیم

7/33

6

76/69

7

تأثیر صنعت بر بازار عرضه و تقاضای زمین و رشد قیمت زمین شهری

9/16

6

96/76

73

تغییر چشمانداز شهری و تجلی ساختمانهای صنعتی در داخل و پیرامون شهر

3/93

9

96/97

79

ایجاد تغییر در کاربری زمین شهری

6/31

7

96/76

76

مشارکت در توسعۀ پارکها و فضاهای سبز شهری

6/31

6

96/66

76

اشغال معابر شهر و راهبندان

6/37

6

91/93

96

آسیبپذیرساختن شهر در برابر مخاطرات

6/91

6

91/66

96

تأثیر بر گسترش فیزیکی شهر

6/16

3

79/6

97

محصورکردن شهر و ایجاد محدودیت برای گسترش شهر

6/39

6

93/66

77

تغییر کاربری زمین در اراضی حریم

6/63

3

76/33

6

ایجاد و نگهداری معابر (جادههای دسترسی)

3/63

9

96/33

93

تصادفات و حوادث رانندگی

3/76

7

1/66

76

اشغال معابر شهر و راهبندان

6/63

6

96/33

93

ایجاد و نگهداری فضای سبز اختصاصی که در زیبایی محیط و تلطیف هوا مؤثر است

6/61

6

91/63

96

مصرف منابع آبی منطقه و خشککردن قناتها

3/16

6

93/6

96

آلودگی خاک

3/36

3

96/61

79

آلودگی گیاهان و محصوالت زراعی منطقه و تأثیر منفی بر بازاریابی آنها

3/63

6

96/99

73

آسیب به کشاورزی منطقه

3/93

3

99/61

66

ایجاد ترافیک در شهر

6/66

1

1

66

آلودهساختن آبهای سطحی و زیرزمینی با هدایت فاضالبها در کانالهای روباز خاکی

6/96

99

96/66

69

نقش مستقیم و غیرمستقیم صنعت در آلودگی صوتی

6/63

99

96/61

76

ایجاد آلودگی هوا

6/69

97

96/63

69

جلب مهاجر و افزایش جمعیت شهر

6/73

9

76/63

9

تأثیر بر ماندگاری جمعیت با ایجاد منابع درآمد و جاذبههای دیگر

7/63

7

79/73

99

خدشه به امنیت اجتماعی شهر (بهدلیل تردد شبانۀ دیرهنگام کامیونها و نفتکشها)

7/77

6

77/67

3

تغییر در بافت فرهنگی شهر (در اثر تعامالت اجتماعی رانندگان نفتکشها با شهروندان)
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اقتصادی

منابع درآمد غیرمستقیم صنایع برای شهروندان باقرشهر

6/76

7

79/66

99

کالبدی
محیطزیستی
اجتماعی-فرهنگی

7

96/69

91

مدیریتی

مشارکت داوطلبانۀ صنایع در امور خیریه ،آیینهای مذهبی و سیاسی و امور اجتماعی شهر

6/36

6

93/33

93

کمکهای مالی و تجهیزاتی به مدارس ،مساجد ،ادارهها و اماکن عمومی

6/63

6

93/67
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ایجاد قابلیت و ظرفیت بالقوه برای آموزشهای شهروندی

6/96

6

96/66

71

مشارکت داوطلبانۀ صنایع در امور عمومی باقرشهر

7/66

3

76/31

6
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با توجه به نتایج ،بیشترین تأثیرات صنعت از
جنبههای مهاجرپذیری (بعد اجتماعی فرهنگی) ،ایجاد
فرصتهای شغلی مستقیم (بعد اقتصادی) ،مشارکت در
امور عمومی شهر (بعد مدیریتی) ،تغییر کاربری اراضی
حریم (بعد کالبدی) ،تزریق درآمد به شهرداری (بعد
اقتصادی) ،خدشه به امنیت شهر (بعد اجتماعی فرهنگی)،
ایجاد فرصتهای شغلی غیرمستقیم (بعد اقتصادی) و
اعطای موقعیت استراتژیک به شهر (بعد اجتماعی-
فرهنگی) بوده و در مقابل از جنبههای تغییر چشمانداز
شهری و تجلی ساختمانهای صنعتی در داخل و پیرامون
شهر (کالبدی) ،ایجاد ترافیک و نقش در تصادفات (محیط
زیستی) ،آسیب به کشاورزی منطقه (اقتصادی) ،اشغال
معابر و راهبندان (کالبدی) تأثیرات کمتر
برجایگذاشتهاست.
نتیجه
نتایج تحقیق گویای نقش بیبدیل صنعت در
موجودیت باقرشهر و ساختار فضایی کالبدی آن است؛
چنانکه هستۀ اولیه در سال  9666با احداث یک
کارخانۀ چرم و چند خانه در اطراف آن شکلگرفته است.
پس از آن مجتمع کارگاهی سنگ که اکنون واجد 969
کارگاه در  939هکتار از محدودۀ شهری است ،چنین
نقشی ایفا کردهاست .در دهۀ  ،9669پاالیشگاه تهران و
شرکت سولفاتیک موجب تغییر کاربری بیش از 769
هکتار زمین در اراضی حریم شهری شده و با جلب مهاجر
موجبات گسترش شهر را فراهم آوردند .خوشههای
صنعتی وابستهبه پاالیش نفت در  769هکتار دیگر از
اراضی حریم چنین نقشی داشتهاند .مجتمع کارگاهی
صنایع بازیافت پالستیک 19 ،هکتار از اراضی جنوب شهر
را اشغال کرد و درنهایت نیروگاه ری در  67/6هکتار و
سایپا پرس و شرکت انرژی در  73هکتار زمین در داخل
شهر بهوجود آمدند .صنایع یادشده به راههای مختلف
ازجمله با جلب تودهای مهاجران ،تغییر کاربری زمین در
شهر و حریم شهری ،ایجاد اشتغال مستقیم و
غیرمستقیم ،ایجاد زیرساختها و تجهیزات ،مصرف منابع
آب و آلودگی محیطی ،رفتوآمد وسایل نقلیۀ مربوط،
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تزریق درآمد به شهرداری ،اعمال نفوذ ،مشارکت در امور
عمومی و ...منشأ تحوالت ساختاری برای باقرشهر بودهاند.
نتایج تحلیل ساختاری متقاطع نشان داد که از میان
متغیرهای گوناگون تأثیرگذار بر تحوالت ساختاری
باقرشهر ،آنها که بهنحوی با صنعت مرتبط بودند ،واجد
تأثیرگذاری قویتر بودهاند .نتایج آزمون تی نشان داد که
درمجموع ،متغیرهای تعیینشده واجد تأثیرات قوی و
منفی بر ساختار شهر بودهاند .بیشترین تأثیرگذاری در
بعد محیطزیستی و سپس کالبدی شهر صورت گرفته و
جهت تأثیرگذاری منفی بودهاست .نتایج آزمون فریدمن
نیز حاکی است که بیشترین تأثیرات صنعت از جنبههای
مهاجرپذیری ،ایجاد فرصتهای شغلی مستقیم ،مشارکت
در امور عمومی شهر ،تغییر کاربری اراضی حریم ،تزریق
درآمد به شهرداری ،خدشه به امنیت شهر ،ایجاد
فرصتهای شغلی غیرمستقیم و اعطای موقعیت
استراتژیک به شهر بودهاست.
پیشنهادها
 -9قانونمندسازی و پایدارسازی سهم شهر از عوارض
پرداختی صنایع به دولت؛
 -7رفع آالیندگی صنایع با کنترلهای الزم ،اصالح و
نصب تجهیزات؛
 -6ایجاد مسیرهای عبور اختصاصی بهخصوص برای
مجموعه صنایع پاالیشگاهی به هزینۀ خود صنعت؛
 -6ایجاد پیوندهای اقتصادی و فرهنگی میان صنایع
منطقه و شهر بهمنظور استفاده از ظرفیتهای صنعت در
ایجاد مجتمعهای آموزشی فنیوحرفهای و استقرار
شرکتهای پشتیبان مهندسی ،خدمات فنی و رفاهی،
بازاریابی و نمایشگاهی بهمنظور پویاسازی و پایدارسازی
درآمدهای عمومی شهر؛
 -6توجه ویژه به مدیریت بحران و تابآوریسازی شهر
در برابر مخاطرات با توجه به پتانسیل باالی مخاطره از
سوی صنعت در جوار شهر؛
 -3توجه به رشد هوشمند شهر و ممانعت از پراکندهرویی
و گسترش بافتهای مسکونی به سمت صنایع.
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