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  1384پاییز، 53پژوهش های جغرافیایی ـ شماره

   173-192 صص
  گیری محورهای صنعتی پیرامون شهر تهران بررسی روند شکل

   قزوین-با تاکید بر محور کرج
  

   دانشیار دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران-دکتر احمد پوراحمد 
  ، دانشگاه تهران دانشجوی دوره دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری- ∗ناهید فالحیان

  29/1/84: دریافت مقاله
  28/9/84: تأیید نهایی 

  
  کیدهچ

   از آغاز روند صنعتی شدن، تهران همواره با دارا بودن تقریبی
های تمرکززدایی صنعتی از      خط مشی  ترین قطب صنعتی کشور بوده است و اگر چه اتخاذ           صنایع، مهم 

  تهران در یک دوره زمانی     ی کیلومتر 120صنایع در شعاع     به بعد و قانون ممنوعیت احداث        1346سال  
انتقال تمرکز صنعتی     اما در عوض به    ،ار صنایع در تهران را فراهم آورد      موجبات کاهش تدریجی استقر   

های ارتباطی و اصلی و در اتصال          ظهور محورهای صنعتی پیرامونی در امتداد جاده       به نواحی اطراف و   
این کریدورهای صنعتی نمایـانگر عـدم       ۀ    گیری خودجوش و کنترل نشد      شکل. به تهران انجامیده است   

در میـان ایـن     . باشـد    مـی  1تر شدن فـضای قطـبش        گسترش فضایی قطب صنعتی تهران و وسیع       توقف
های کرج   کیلومتر که از میان شهرستان 140محورها، محور صنعتی غرب تهران به طول تقریبی بیش از           

ترین محور از نظر استقرار صنایع        تراکممترین و     پیوندد، طوالنی   میوین  کند و به قز     و هشتگرد عبور می   
، علـل و      ای و میـدانی     های کتابخانـه    در این پژوهش با استفاده از روش       .باشد  های جمعیتی می    و کانون 

 قبل و بعد از انقالب اسالمی مورد بحث         دوره محور صنعتی غرب تهران در دو     چگونگی روند تکوین    
های کنترلی اتخاذ     مرحله سیاست دو  که در هر    دهد    نتایج پژوهش نشان می   . ر گرفته است  و بررسی قرا  

حدهای صنعتی در محور مزبور  ممانعت از گسترش وامقابله با تمرکز صنعتی و شده از سوی دولت در
  .  استکارآمد نبوده

  . صنایع تهران، تهرانه صنعتی، تمرکز صنعتی،محور صنعتی، توسع :واژگان کلیدی
  

  مقدمه
های ویـژه نـواحی بـه         لویژه در مراحل آغازین صنعتی شدن، به دلیل پتانسی        ه  با گام برداشتن در راه توسعه صنعتی ب       

از سوی دیگر به دلیل آن که تمرکز همواره بـا مـصرف   . کند ناپذیری پدیدۀ تمرکز ناموزون جمعیت بروز می       طور اجتناب 

                                                 
∗ E-mali: falahmah@yahoo.com 
1- Polarization 

رشد صنایع در یک ناحیه، قطبی شدن سایر واحدهای اقتصادی را به سمت قطب رشد سبب می شود و مانند یک آهن ربا منابع، نیروی انسانی و خدمات را بـه      
ه جغرافیایی و ساخت کالبدی منطقه، تنها اقتصادی باقی نمی ماند و عالوه بر تاثیر در پهن )polarization effect(اثر قطبش . سوی آن ناحیه جذب می کند

  .آثار اجتماعی و فرهنگی نیز ببار می آورد

1  
3  
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 تـوان را بـه دنبـال دارد، تمرکززدایـی همـواره             مهای کـ     و زیان کانون   ه است های فعال همرا    منابع در قطب  وسیع و فشار بر     
  .  کشورها بوده است ای در همۀ ریزان امور ناحیه دغدغۀ اصلی متولیان و برنامه

تـرین قطـب صـنعتی کـشور و            به بعد متروپل تهران همواره مهـم       1330ویژه از دهۀ    ه  از آغاز روند صنعتی شدن و ب      
از آنجـا کـه در کـشور مـا مالحظـات مربـوط بـه              .  صنعتی بـوده اسـت     ذاری برای احداث واحدهای   گ  مرکز جذب سرمایه  

 از  هـای اقتـصادی و راهبردهـای توسـعه صـنعتی عمـدتاَ              یابی واحدهای صنعتی کمتر مورد توجه قرار گرفته و برنامـه            مکان
 به بعد بـا ورود بـه        1341از سال   .  است  مکانی همواره مورد غفلت قرار گرفته       - تنظیم شده، بعد مهم فضایی     یدیدگاه بخش 

دوره تسلط تولید صنعتی و تمرکز شدید جمعیت در تهران و ظهـور عـوارض و آثـار سـوء آن، زمینـه بـرای تـدوین خـط                           
تـر،    ای مـوزون     آن شدند تا با توزیع اشـتغال منطقـه         رراهم آمد و مسئولین و متولیان امر ب        ف 1»تمرکززدایی صنعتی «های    مشی
  . منطقه شهری تهران را کنترل نمایند جمعیتاز حد بیش  تراکم

های کنترلی که به منظور جلوگیری از تمرکز صـنایع در تهـران تـصویب و تـدوین شـد، طراحـی                        از جمله سیاست  
ای  هـای صـنعتی در ایـران و تعیـین پـاره      هـای رشـد و توسـعه در سـطح کـشور و تأسـیس نخـستین شـهرک             مراکز و قطب  

معهـذا اگـر چـه    . ی تهـران بـود   کیلـومتر 120االخره قانون ممنوعیت احداث صنایع جدید در شعاع        های مالیاتی و ب     یتفعام
 اسـتقرار صـنایع در تهـران را پدیـد     ایی صنعتی از تهران طی یک دوره زمانی موجبات کندی رونـد   های تمرکززد   سیاست

ای و در اتـصال بـا تهـران           ه صورت زنجیـره    به نواحی پیرامون تهران ب      صنعتی   تمرکز روند   انتقالآورد، با این حال موجب      
خـودی و بـدون   ه  کریدورهای صنعتی پیرامون تهران بـه طـور خودبـ   ویزه پس از انقالب اسالمیه  بگردید و در این رابطه  

  . ریزی شکل گرفت برنامه
 و  3/40بود کـه بـا اسـتمرار ایـن رشـد  بـه                درصد   6/34ای استان تهران از کل کشور     ه ارگاه سهم ک  1335در سال   

پس از انقـالب  . ) مقدمه،1374اداره کل صنایع استان تهرانوزارت صنایع  ( رسید1355 و 1345های   درصد در سال   3/45
 ایـن   .الن آنها در تهران مـستقر بودنـد        درصد شاغ  39های صنعتی  بزرگ و        درصد کارگاه  4/38 ،1363در سال   اسالمی و   

هـای    آمارگیری از کارگـاه    ،ریزی سازمان مدیریت و برنامه   ( افتکاهش ی درصد   31و  درصد   3/31 به   1376رقم در سال    
  اسـتان تهـران      مجـدداً  1381در سال   بر مبنای آخرین سر شماری عمومی کارگاهی         .)1378نفر کار کن و بیشتر      10نعتی  ص
زرگ هـای بـ    گـذاری کـل کارگـاه      ارزش سرمایه % 1/38 ارزش افزوده و   %8/29،  شاغالن% 8/33ها   کارگاه تعداد% 8/34

 )1381اهیسرشماری عمومی کارگـ   نتایج   ،1382 ریزی  و برنامه  سازمان مدیریت (صنعتی کشور را به خود اختصاص داده        
  .  قرار گرفته است سایر نواحی کشور ازای   قابل مالحظهۀفاصلبا به عنوان یک قطب صنعتی همچنان  و

 در تمـام جهـات محورهـای        ی صنعتی تقریبـاً    امروزه تهران به عنوان یک قطب اصل       نکته قابل توجه این جاست که     
 -تشکیل این محورها در غرب، تهران      . طوالنی پیوند زده است     دور فعالی را با شهرهای اطراف خود حتی در فواصل نسبتاً         

. وت بیشتری برخوردار استق ری تا قم و در جنوبغربی، رباط کریم تا ساوه از -در جنوب، تهران؛ کرج تا قزوین و زنجان
در میان این محورها، محـور      . اند   در جهت شرق به طرف گرمسار و سمنان شکل گرفته           دیگری محورهای ضعیف ند  هر چ 

 جمعیتی در های ت که بخش اعظم صنایع و کانوناس)  کیلومتر140حدود (ترین محور  ترین و طوالنی غرب تهران متمرکز

                                                 
1- Industrial Decentralization 
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 175                                                                                   . . .  بررسی شکل گیری محورهای صنعتی پیرامون شهر تهران

صـنایع از  های تمرکززدایـی   ی در ناکارآمدی سیاست چه عواملکه  مطرح می شودها لذا این سؤال.آن متمرکز شده است   
 کیلومتری تهـران چنـین محورهـای        120ها در شعاع      چرا علیرغم قانون ممنوعیت احداث کارگاه      تهران دخیل بوده اند؟ و    

ی محور صنعتی غرب تهران تـا       ی توسعه فضا   گسترش فزاینده صنایع در محورها و      لد؟علمتراکمی در منطقه شکل گرفته ان     
  ن در دوره زمانی بعد از انقالب چیست؟قزوی

 از آن   ،پیرامون تهران که نمایانگر گسترش فـضایی قطـب صـنعتی تهـران اسـت               1 روند تکوینی محورهای صنعتی    
رونـد شهرنـشینی در      ویژه تشدید ه  جنبه در خور اهمیت است که این محورها موجب تحوالت و پیامدهای عمیق فضایی ب              

 کیـد بـر    أگیری این محورهـا بـا ت        ل شکل به تجزیه و تحلیل علل و عوام      تنها  را  بررسی هدف خود     این    البته .شوند  منطقه می 
  .  معطوف داشته استر صنعتی غرب محو های کنترلی استقرار صنایع روشن نمودن عدم توانایی مکانیسم

وجبالغ و در امتداد های کرج و سا  کیلومتر از میان شهرستان 140صنعتی غرب تهران به طول تقریبی بیش از          محور
از آنجا که بخش شرقی محور      .  شمالغربی عبور کرده و به قزوین متصل شده است         -های ارتباطی با جهت جنوبشرقی      جاده

های صنعتی متراکم گردیده و پس از انقالب نیز بخـش دیگـر            یعنی تهران تا کرج تا پیش از انقالب اسالمی از نظر فعالیت           
 گسترده صنایع در آمده است، لذا در این پژوهش عوامـل تکـوین محـور در دو دورۀ قبـل و                    یعنی کرج تا قزوین به اشغال     

  . بعد از انقالب مورد بررسی قرار گرفته است
  

  روش تحقیق
نی ای و میـدا  های کتابخانه  مورد نیاز از طریق روشهای العات و داده محور، اطبرای شناخت ماهیت و علل تکوین     

 قـوانین مـصوب و    مجموعـۀ  و ای به منظور بررسی سـوابق، اسـناد و مـدارک مربـوط         کتابخانهدر شیوۀ   . آوری گردید   جمع
 بعـد از انقـالب در    قبـل و  صنایع ر مقایسه تغییرات استقرار     به منظو . های مرتبط مورد مطالعه قرار گرفت       مقاالت و پژوهش  

 تعـداد پرسـنل و نـوع صـنعت و بـر        بـه  وجهنفر کارکن با ت   ده  بزرگ با بیش از     های واحد صنعتی       قزوین داده  -محور کرج 
هـا    پس روی نقـشه   سـ  اسـتخراج گردیـد و       ،راهنمای اطالع رسـانی جـامع صـنایع       » کومپاس«مبنای سال تأسیس از نشریات      

هـای بـزرگ      نـام و نـشانی کارگـاه      « و   »سرشماری عمومی صنعت و معدن    «استفاده از سایر منابع موجود نظیر       . جانمایی شد 
بـه منظـور    . به علت فقدان اطالعات مربوط به سال تأسیس صنایع قابل استفاده نبود           ،  یران علیرغم دقت   مرکز آمار ا   »صنعتی

هـای    ها، اطالعات استخراج شده با فهرست کامپیوتری واحدهای صنعتی اخـذ شـده از وزارت صـنایع و نقـشه                     تکمیل داده 
  . های غیر کشاورزی مشخص شده، مطابقت داده شد ها و مکان فعالیت آمار ایران که بر روی آنها آبادیجغرافیایی مرکز 

ها و همچنین اخذ اطالعات شامل بازدید محلی از منطقه، شهر صنعتی البـرز،                مطالعات میدانی به منظور کنترل نقشه     
هـای صـنعتی و      زون صنعتی آن و گفتگو با مسئولین و کارشناسان وزارت صنایع و شرکت شهرک             شهر جدید هشتگرد و     

در نهایت با اسـتناد بـه شـواهد و مـدارک فـراهم آمـده، علـل و                   . واحدهای صنعتی مستقر در تهران بوده است      برخی دفاتر   
  .عوامل مربوط مورد تجزیه و تحلیل نهایی قرار گرفت

  

                                                 
ای وزارت  ریـزی منطقـه   دفتـر برنامـه  (  محور صنعتی مسیری طوالنی است که چندین نقطه، ناحیه، مجتمع، شهرک، قطب و شهر صنعتی در آن واقـع اسـت       -1

 ).برنامه و بودجه
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  )ادبیات نظری(کالن شهرها و تمرکز صنعتی
علـت  . ی صنعتی اسـت ها  توصیف و تبیین تغییرات الگوهای فضایی فعالیت     ، صنعتی معاصر  رسالت عمده جغرافیای  

 است که صـنایع کارخانـه      آن   مربوط به موقعیت مکانی صنایع     صنعتی بر تشریح علل و چگونگی تغییرات         تأکید جغرافیای 
ی اخیـر در  ها اگر چه در دهه). 13، ص1987واتز  (ای دارند  و ناحیهی اغلب تأثیر و نفوذ مهمی بر الگوهای توسعه شهر        ای

تـه و   ام گرف نـ  1»زدایـی   صـنعت «ای بوجـود آمـده و          کاهش در اهمیت نسبی صـنایع کارخانـه        ی نوع کشورهای توسعه یافته    
  هنـوز در اغلـب نـواحی جهـان     معهـذا ؛ شـود  های خدماتی متنوع مـشاهده مـی       از فعالیت  ای منبعث   رشدهای شهری و ناحیه   

ای  هـای کارخانـه    بخش فعالیـت  واکنش به تغییر و تحوالت،ای ژه در سطح ناحیهوی و به  خدمات  بخش تغییرات اشتغال در  
همـان،   ( وابـسته هـستند  ،دهـد  ای رخ می  ای به آن چه که در وضعیت اشتغال کارخانه          است و الگوهای رشد شهری و ناحیه      

   .)16ص
ترین دلیل جذب صنایع به شـهرها   مهم. اند از زمان انقالب صنعتی، شهرنشینی و صنعتی شدن به موازات هم پیشرفته           

گوینــد کــه شــامل   مــی2»هــای ناشــی از تجمــع صــرفه«اســت کــه اقتــصاددانان و جغرافیــدانان بــه آنهــا آوری  مزایــای ســود
 منـد   هـای متعـدد بهـره        از صـرفه   یهـای تولیـد      در شـهرها بنگـاه     .شود  مکانی، مقیاس و شهری شدن می       های هم   جوئی  صرفه
حقـوقی، مـالی، بیمـه، نیـروی کـار          مناطق شهری بزرگ نیز از تسهیالت زیربنایی و خدمات تخصصی فرهنگی،            . شوند  می

برخی از اقتصاددانان شهری حتی پدید آمدن سلسله . در مناطق شهری کوچک وجود نداردمندند که  ماهر و نظایر آن بهره
، صـص   1375  و دیگران  میلز(دهند    نسبت می » های تجمع   رفهص«مکان مرکزی را به واقعیت      یه  مراتب شهری و شالودۀ نظر    

افـزایش  .  گیـرد  ی از منـافع تجمـع پیـش       3» مقیـاس  هـای  صرفگی بی«از رشد بسیار امکان دارد که       راحلی  البته در م  . )25-13
های ناشی از ازدحـام ممکـن اسـت در طـول زمـان و بـا                   بها، دستمزدها و هزینه      اجاره ،های مربوط به خدمات عمومی      هزینه
 بـا   در چنین شرایطی معمـوالً    ). 40 ص ،1373یاجالل( شوندشد، به غیر اقتصادی شدن مقیاس تبدیل        رتر شدن مرکز      بزرگ

 شـهر سـوق     یی به سوی زیر مرکزهـا در منطقـه مـا در           و مؤسسات برای تمرکززدا   ها    شرکت ،های تراکم   نمایان شدن هزینه  
 شدۀ آسیای جنوبشرقی نشان     های کشورهای در حال توسعه و حتی کشورهای به تازگی صنعتی            نگاهی به متروپل   .یابند  می
ای    پایتختی برتری قابل توجهی را از نظر دارابودن صنایع کارخانه          ین شهرها و شهرها   کالقریبا در همۀ موارد     دهد که ت    می

  . دهند در سطح ملی نشان می
 در مراحل آغازین صنعتی شـدن بـا تمرکـز صـنایع در چنـد شـهر       هر چند کشورهای توسعه یافته صنعتی نیز عمدتاً 

داری و بـه مـدد ثـروت و      از تکامـل نظـام سـرمایه    ا پـس از گذرانـدن چنـد مرحلـه     اما ایـن کـشوره   ،اند  بزرگ روبرو بوده  

                                                 
1- Deindustrialization 

 70 شود که از دهۀ ای کشورهای توسعه یافته و کاهش تعداد این صنایع اطالق می زدایی یا افول صنعت به روند کاهش اشتغال در صنایع کارخانه        صنعت
شتغال صنعتی در پـی انقـالب       به بعد در چارچوب تحوالت اقتصاد جهانی رخ داده و عللی چون اتوماسیون تولید و تفوق اشتغال خدماتی بر ا                    1960و  

ریزی عامدانه برای تمرکززدایـی صـنایع از شهرهاسـت، متفـاوت              این مفهوم با مفهوم تمرکززدایی صنعتی که برنامه       . شود  اطالعات به آن نسبت داده می     
   .)نگارنده(است 

2- Economies of agglomeration 
3- Diseconomy of scale 
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رونـدهای  . ای مناسب در بیشتر موارد به موزونی نـسبی دسـت یابنـد              ریزی ناحیه   اند با رویکردهای برنامه     تکنولوژی توانسته 
با چند دهه تـأخیر زمـانی و        جاری حاکی از آن است که کشورهای در حال توسعه در حال حاضر همان تجربه تاریخی را                  

درپـی در     هـای پـی      با عدم موفقیت   این تفاوت که این کشورها عمدتاً     با  . گذرانند  های خاص از سر می      البته در بستر ویژگی   
اند که خود ناشـی از موانـع سـاختاری درونـی و                مواجه بوده  حادتریزمینه تمرکززدایی صنعتی و همچنین مشکالت بسیار        

  . استابستگی تعامالت بیرونی و و
 را  ملـی  در همه کشورهای در حال توسعه، کالن شهرها و شهرهای پـایتختی سـهم قابـل تـوجهی از در آمـد        تقریباً

 2/1شـانگهای بـا در برداشـتن    . کند  درصد در آمد ملی را تولید می 34 ، درصد جمعیت  14مکزیکوسیتی با   . کنند تولید می 
کراچـی  و ) 3، ص1992پلـویز   (دهد خالص ملی را به خود اختصاص می  درصد تولید نا   5/12 ،چینکوژجمعیت  از  درصد  

در سـال   . های بانکی را بـه خـود اختـصاص داده اسـت              درصد ذخیره  50 درصد ارزش افزودۀ صنعتی کشور و        42پاکستان  
تولید صنعتی به مکزیکوسیتی اختصاص داشته اسـت  از  درصد 52های تجاری مکزیک و   کلیه فروش از   درصد   46،  1976

کلکته، دهلی،   هند نظیر    متروپلیتنالعادۀ صنایع در شهرهای       در هند تمرکز فوق   «: نویسد   سورندار می  .)45 ص ،1368پیران  (
تواند  های صنعتی می   و نابرابری   شده است  نشینی    فقر و زاغه   ، چون آلودگی   موجب بروز مشکالت بسیاری     مدرس بمبئی و 

ر کـره جنـوبی تـا اواخـر دهـۀ           د). 232-234، صص   1986سورندار  ( »برای اقتصاد یا حاکمیت یک کشور خطرناک باشد       
هـای   بـا اتخـاذ سیاسـت   هر چند    ؛بودندای و نیروی کار در دو شهر پوسان و سئول مستقر               درصد صنایع کارخانه   40،  1960

-96 هـای   طـی سـال     امـا اوالً   ، در دو شهر سئول و پوسان بوقوع پیوست        یکاهشهای صنعتی،     تمرکززدایی و ایجاد مجتمع   
 ناحیه صنعتی پیرامون این دو شهر گـسترش یافـت   ای روبرو شد و ثانیاً     با افزایش صنایع کارخانه    متروپلیتن کل ناحیه    1958

 کـه دولـت بـه سـاختن     1980پـس از دهـه   . منتقـل گردیـد   2کیونـگ گـن   و 1 کیونگ سـانگ   های مجاور یعنی    و به استان  
 سـئول   متـروپلیتن  با تمرکز صنایع در ناحیه       بی مبادرت ورزید، مجدداً   های عظیم صنعتی در سواحل غربی و جنوبغر         مجتمع

، 2000سی . جی. آی(گردید ل کشور در این ناحیه متمرکز  درصد صنایع ک5/48، 1989 به طوری که در سال ،روبرو شد
هش ریچاردسون به بعضی از تجارب کشورهای در حال توسعه که در آن دخالت دولت یا موجب کـا                  ). 178 -184صص

منـاطق  در  هـا را      هـای دولـت      برنامـه  وی. اشاره نموده است  ،  شوق الگوی تمرکززدایی ناکارآ بوده    میا  و  تمرکززدایی شده   
 مختلف، ناموفق ارزیابی کرده     ی  ها   شهری نظیر بمبئی، کلکته، قاهره، جاکارتا و داکا با بکارگیری استراتژی           مختلف ما در  

، 1369اردسـون   ریچ( کـاربری زمـین نـسبت داده اسـت           من در کنترل  مز و ناتوانی    ای محدود   و علت آن را به منابع سرمایه      
  .)50-49 صص

پذیر نمـوده، توسـعۀ وسـایل حمـل و            ها را امکان     به حومه  ا که انتقال صنایع از داخل شهره      یعاملنکته دیگر آن که     
توسعه شهرها از نظر وسعت است که        خود عامل مهمی در      ،انتقال صنایع از داخل شهرها به اطراف و حومه        . نقل بوده است  

های صنعتی غیرمنظم و پراکنده و بدون نقـشه رخ            های صنعتی با نقشه و حومه       گیری حومه   ممکن است به دو صورت شکل     
   .)129، ص 1382نژاد  قره(دهد 

                                                 
1  - Kyongsang 
2  - Kyonggi 
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 شود و قطبی شدن اقتصادی موجب قطبـی         و سرانجام تمرکز صنایع در یک منطقه به قطبی شدن اقتصادی منجر می            
بـا ایـن حـال      . دانـست    قطبی شدن را ضروری مـی       برای رشد اقتصادی در مراحل اولیه،      هیرشمن. گردد  شدن جغرافیایی می  

داد با احداث صـنایع جدیـد در یـک منطقـه بـه صـورت               ود که نشان می   مرا مطرح ن  » علیت تراکمی انباشت  « نظریه   میردال
رشـمن بـه تـشدید قطبـی شـدن در کـشورهای جنـوب               وی بـرخالف هی   . شـود   ای، تمرکزگرایی شهری تـشدید مـی        چرخه

   .)112ص ،1377صرافی (دانست  وری می ضریباورداشت و دخالت دولت را در بازار برای تعادل بخش
فضاهای سرزمین ملـی     -خرده برداری از   عنوان محصول بهره  و رشد متروپل را به      گرا تمرکز     ساختار پردازان  نظریه

.  اصـلی در متروپـل دارنـد        دفتـر  شوند و همه الاقل یک      ها مستقر می     صنعتی در متروپل   های بزرگ   شرکت. اند  تفسیر کرده 
گـردد کـه در       رفه شـهری مـی    مرتبه در متروپل سبب بوجود آمدن قشر ممتاز و          الی  تمرکز کادرهای صنعتی و کارمندان ع     

 ایـن صـاحبنظران معتقدنـد کـه     برخـی از ). 69، ص1358حسامیان (کنند    نترل می های تولیدی کشور را ک      واقع تمام فعالیت  
های کشورهای در حـال توسـعه اسـت و ایـن              یکی از ویژگی   ،ای به نفع مراکز تراکم فضایی       اصوال تضادهای شدید منطقه   

داری به استفاده     گرایش تولید سرمایه  . یابد   همچنان شدت می   ، تا زمانی که امتیازات نسبی متروپل رو به افزایش است          تضاد
هـای    داری است و لذا سیاسـت       عیتی و تمرکز در کالن شهرها بیش از هر چیز از تضادهای مهم سرمایه             از مزایای تجمع جم   

های فقر اتخـاذ   در جهت تضمین نظام حاکم و کاهش تنش ،گیرد ها صورت می تعادل بخشی به فضا نیز که از طریق دولت 
جر به عدم تمرکز واقعـی اقتـصادی در عمـل           سرمایه و امکانات من   در نتیجه دخالت دولت در جهت عدم تمرکز         . گردد  می
مندی یکنواخت از مواهب توسعه و جلوگیری از تمرکز کاری بسیار دشـوار و               داری بهره   سرمایهشود و اصوال در نظام        نمی

  کـشورهایی نظیـر ایـران بـا ویژگـی     البتـه در   .)92-114، صص   1358سینجر(قرار دارد   در تضاد با گرایش طبیعی این نظام        
 نقـش  ، دولـت داری خـصوصی   هـای سـاختاری سـرمایه       ضعفت به سبب تصاحب درآمد نفت و        لت فراوان دو   قدر خاص

لذا مسئول اصلی نحوه پراکنش صـنایع و          نموده و  ءعه صنعتی ایفا  توسچگونگی   و  جهت گیری ها    را در    منحصر به فردی    
   . استتمرکز 

  تمرکز صنایع در تهران.
شخص مـ ویژگـی   . توان به زمان صدارت امیرکبیـر مربـوط دانـست           ان را می  گذاری صنعت ماشینی در ایر      آغاز پایه 

هایی که در دورۀ قاجاریه در کشور ایجاد شد، توزیـع جغرافیـایی متعـادل و هماهنـگ صـنعت در                       استقرار معدود کارخانه  
   . کشور بودتعدمناطق مس

اصـلی دولـت در فرآینـد        نقـش    و )1304-1320( ای نـوین   گیـری صـنایع کارخانـه      با ورود به دوره پهلوی و شکل      
ایجـاد دانـشگاه و ظهـور وسـایل      ،نای یافـت و بـا تجمـع طبقـه مـتمکّ         هژ، تهران به عنوان  پایتخت اهمیت ویـ        مدرنیزاسیون

 17 درصد کارخانـه هـای بـزرگ و         26 حدود   1324به طوری که تا سال       . به مرکز صنایع جدید تبدیل شد      تهران ،ارتباطی
   .)21 ص،1370 مهندسین مشاور زادبوم (ران جای داشتنددرصد کار کنان آنها در ته

  :روند استقرار صنایع در این دوره چند ویژگی داشت
  . کردند ایجاد صنایعی که ضمن استفاده از منابع داخلی نیازهای اساسی مردم را تأمین می )1
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 سـرمایه دولـت بوجـود    هـای جدیـد بـا     داشت و بیـشتر کارخانـه       بر می دولت پیشاپیش صنعتی کردن کشور گام        )2
  . مدندآ

هـا در محـدودۀ شـهر یـا      و اکثـر کارخانـه    بوجـود آمـد  در تهرانصنعتی های تمرکز  از نظر توزیع فضایی، زمینه  )3
   1.تهران احداث گردیدندبشرقی نواحی جنوب و جنو

وری که طی    به ط  ؛ نظیر ملی کردن نفت، رکود ملی در صنعت پدید آمد          پس از پایان جنگ جهانی دوم و حوادثی       
 مرحلـه دیگـری     1322 مـرداد    28 ولی پس از کودتای      ، کارخانه جدید در تهران احداث شد      20 تنها   1320-1330 ۀ سال  ده

  .گذاری صنعتی آغاز گردید در سرمایه
بـا  . در ایـران فـرا رسـید   » گـسترش صـنعت  «هـای عمرانـی دورۀ     برنامـه  یسم آمریکا به ایران و شروع      با ورود امپریال  

هـای مهمـی در راه     گـام 1341ایجاد سد کرج در سال      و 1335توسعۀ برق آلستوم در     ،  1334آب تهران در سال     کشی    لوله
هـای عمرانـی، امکـان        در این دوره با افزایش درآمد نفت و اجـرای برنامـه           . در تهران برداشته شد   تأمین تسهیالت زیربنایی    

 به تدریج اقتصاد دولتی با در       1340های دهۀ     طوری که در سال   مداخله و سلطه بیشتر دولت در امور اقتصادی فراهم شد به            
 های ایـن دوره   از ویژگی .طی در رشد اقتصاد ملی بدست آوردهای حیاتی اقتصاد کشور نقش مسلّ دست گرفتن کلیه رشته   

در . پدید آمـد  ای در نوع صنایع       همچنین در این دوره تغییرات عمده     .  صنایع در تهران بود     فزاینده و گسترش  شدیدتمرکز  
در . بـود های نساجی، غـذایی و مـواد مـصرفی            های صنعتی در زمینه کارخانه      گذاری   بیشتر سرمایه  1330 تا   1326های   سال
 اضـافه   ی قبلـ  ات کاالهای مصرفی جدید مانند نوشابه، پودر لباسشویی، شیر پاستوریزه و کفش ماشینی به تولیـد               1330دهۀ  

بـا رواج کاالهـای مونتـاژ مـصرفی و اضـمحالل            . یدایش و گسترش صنایع مونتـاژ بـود       اما این دهه همچنین آغاز پ     ؛  گردید
  .  بیشتری پیدا کردبسیاری از تولیدات سنتی، تمرکز صنایع در تهران شدت

:  آوردند عبارت بودنـد از فراهم زمینه را برای تمرکز صنایع در تهران       40ترین عواملی که در دهه         کلی مهم  به طور 
 بـه نفـت، ضـعف    ءهای تجمع ناشی از شهرنشینی و به طور خاص چهـار عامـل مهـم اتکـا            م مربوط به صرفه   های عا   مکانیزم

 اقتصادی و باالخره وابستگی شدید روکراسی دولتی و نقش آن در توسعه         صنعتی ایران، تمرکز شدید بو     بخش خصوصی   
در » وارداتجـایگزینی   « از خـط مـشی       ای داری که موجب اتخاذ نـوع ویـژه          پیشرفته سرمایه  ی ایران به کشورها   بورژوازی

زیـرا ناحیـه     ؛ در شهر تهران جستجو نمـود       صنعت  تمرکز ایران شد و این فرآیند انعکاس فضایی خود را در مکان گزینی و            
 اسـتان   1346 در سـال     ... هم قلب و کانون بازار ملی باشد       تهران قادر بود به طور همزمان هم بازار مصرف صنایع مصرفی و           

به عالوه تهران محل اسکان بخش عمده ای از طبقـات           .  درصد کل بازار فروش را در اختیار داشتند        6/74تهران  مرکزی و   
 ). 25-70، صص1984مرادی و مسیحی ( مرفه جامعه بود که قادر به خرید کاالهای مصرفی بادوام بودند

  
  
  
  
  
  

                                                 
، کارخانـه   )1312(، کارخانـه سـیمان ری       )1306(توان به کارخانـه بـرق تهـران            می ،هایی که در این دوره در تهران تأسیس شد          ترین کارخانه    از مهم  -1

یـک  نزد) 1318(، کارخانه شیشه و بلـور سـازی   )1316(آباد  ، کارخانه تصفیه مس غنی)1317(سازی  در خیابان قزوین، کارخانه چیت) 1310(دخانیات  
 .در نزدیکی ری اشاره کرد) 1320(و کارخانه شیمیایی امین آباد ) 1317(آهن، کارخانه روغن نباتی ورامین  ایستگاه راه
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  بل از انقالب اسالمی گیری محور صنعتی غرب تهران ق شکل
  )    1332 -1358( کرج -صنایع در محور صنعتی تهران  استقرار-1

های   های مونتاژ و صنایع فلزی که به زمین          به دلیل تأسیس کارخانه    1332-1342 »گسترش صنعت «در اواخر دورۀ     
 و بـه تـدریج      نـد های حومۀ شهر در محورهای ارتباطی مورد توجـه قـرار گرفت              تأسیسات مختلف نیاز داشتند، زمین      و وسیع

اسـتقرار صـنایع موجـب      . های کارگرنشین پدید آمدنـد       شهرک ها و    و محله  شکل گرفت در اطراف تهران    »  صنعتی حومۀ«
ی اسـتقرار بیـشترین   ر غرب نسبت به سایر محورها پذیرادر این دوره محو. توسعه شهر از جهات غرب، شرق و جنوب شد      

  1.صنایع گردید
ی به نوبه خود منجر به توسعه گروه دیگری از صـنایع وابـسته و         های خودروساز   ویژه کارخانه ه  استقرار این صنایع ب   

 . فراهم آورد  1342ی بعد از      ها در سال  کرج   - برای تمرکز فزایندۀ صنایع در محور تهران        را خدمات جنبی گردید و زمینه    
کرج مـستقر   -سازی که در این دوره در تهران تأسیس شدند در محور تهران     های خودرو   شایان ذکر است که همۀ شرکت     

  2.گردیدند
هـای عمرانـی سـوم، چهـارم و          با اجـرای برنامـه    . در روند صنعتی شدن ایران بود      آغاز یک تحول کیفی      1340دهۀ  

افـزایش قیمـت نفـت، اصـالحات        . داری جهانی هدف اصلی قرار گرفت       روند سرمایه بر  پنجم الگوی توسعۀ صنعتی مبتنی      
ای،   تولیـدات کارخانـه   روی  یمت و بازگـشایی بـازار مـصرف روسـتاها بـر             ارضی و فراهم شدن نیروی کار مهاجر ارزان ق        

ها همگـی از جملـه عـواملی بودنـد کـه       یتمعافای از  تصریح بر کاهش نقش دولت و تشویق بخش خصوصی و تعیین پاره   
راتژی  عمرانـی چهـارم براسـاس اسـت     صـنعتی شـدن کـشور رسـما در برنامـه       . ها را تسریع نمودنـد      گسترش فزایندۀ کارخانه  

  .)38، ص 1373پارسا (جایگزینی واردات آغاز گردید 
ای و مـواد      های این دوره کاهش سهم واردات کاالهای مصرفی و افزایش سهم واردات کاالهای واسطه               از ویژگی 

 ایـران در  داری هـای خـارجی و ادغـام سـرمایه         هاولیه از کل واردات، افزایش نقش بخش خصوصی و سرازیر شدن سـرمای            
تـرین   عمدهدر این دوره همچنین .  شرکت خارجی در ایران به ثبت رسید    618  جمعاً 1350تا سال   . داری جهانی بود   سرمایه
هـای    هـا و مجتمـع       غـول  1350در دهـه    . داد   را بخش خصوصی وابسته به دولت تشکیل می        گذاران بخش خصوصی    سرمایه

گروه صنعتی ثابت، گروه صنعتی ایـران ناسـیونال پدیـد           ،  وه صنعتی البرز، گروه صنعتی پارس     صنعتی نظیر بنیاد پهلوی، گر    
   .)81ص، 1370مهندسین مشاور زادبوم( آمدند که سر رشته تولیدات صنعتی کشور را در دست داشتند

                                                 
، کارخانه شیر پاسـتوریزه تهـران       )1341(توان به کارخانجات ایران ناسیونال        های مهمی که در این دوره در محور غرب استقرار یافتند می              از کارخانه  -1
سازی جنرال تایر     ، الستیک )1341(، کفش بال    )1340(، کفش وین    )1336(آباد، کارخانه کفش ملی        کیلومتری نظر  79در  ) 1337( کارخانه مقدم    ،)1336(

  .اشاره نمود) 1342(و سب  ) 1340(و لوازم خانگی مانند ارج ) 1341( صنایع الکتریکی و الکترونیکی مانند رادیو شهاب ،)1343(ایران
 جاده مخـصوص  20لندرور سابق کیلومتر   ( مرتب   ، ) جاده مخصوص کرج   9کیلومتر  ( شهاب خودرو    ،) جاده قدیم کرج   18کیلومتر  (ال زامیاد   برای مث  -2

 ،) جاده مخـصوص   14ایران کاوه سابق کیلومتر     ( سایپا دیزل    ،) جاده مخصوص  15ژیان کیلومتر   ( سایپا   ،) جاده قدیم کرج   16کیلومتر  (ایران وانت   ،  )کرج
ناسیونال کیلومتر (و ایران خودرو )  اتوبان کرج14خاور سابق کیلومتر ( ایران خودرو دیزل ،) جاده مخصوص9آریا شاهین سابق کیلومتر (خودرو پارس 

  .) جاده مخصوص کرج14
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 اش در مناطق مرکزی ایران به ویژه تهران از همان آغـاز رشـد بخـش                 میل شدید بخش خصوصی به استقرار صنایع      
شغول بکار  شرکت در کشور م  940 حدود   1315مثال در سال    .  وجود داشته است   1310ۀ  خصوصی صنعتی در ایران در ده     

های بخـش خـصوصی         درصد از کارگاه   34 حدود   1342در سال   .  درصد آنها در تهران دفتر مرکزی داشتند       73بودند که   
 را در همـین منـاطق      هـایش   درصـد کارگـاه    28بخش دولتـی نیـز در ایـن سـال           . داشتند های مرکزی قرار    در تهران و استان   
 بایست زمینه ساز فعالیت بخش خصوصی در منـاطق عقـب           این وضع حاکی از آن است که دولت که می         .استقرار داده بود  

  .)63ص ،1369 نظری (مانده باشد در این امر موفقیت چندانی نداشته است
دیران و صاحبان آن است و بخش  زیادی تابع محل سکونت م   از آنجا که استقرار مکانی هر واحد تولیدی تا اندازۀ         

گذاران و صاحبان صنایع در تهران مستقر بودند، لذا به منظور اداره کنترل بهتر واحدهای تولیـدی خـود                یه  ای از سرما    عمده
، محورهـای صـنعتی     سو و استفاده از مزایای رفـاهی کـالن شـهر از سـوی دیگـر                 از یک  گیری  و نزدیکی به مراکز تصمیم    

العـاده صـنایع در       ترین گسترش شهر تهران به سـمت غـرب و تمرکـز فـوق               در این دوره وسیع   .  برگزیدند تهران را پیرامون  
المللـی در تهـران متمرکـز         های صنعتی خصوصی و بـین        نمایندگی دفاتر شرکت   . کرج پدید آمد   -های تهران   اطراف جاده 

ان شهر، سرآسیاب مهرآباد، شهرک تهرانـسر،       های کارگری سینا، کوی مهرداد، پیک       با استقرار انبوه صنایع، شهرک    . شدند
  .کوی کارکنان شرکت نفت، کوی بیمه و نظایر آن پدیدار شدند

رسانی بـه    و آغاز برنامه گاز   ) 1356( و   )1346(ساخت سدهای جدید لتیان و الر        افزایش تسهیالت زیربنایی چون     
  .  گردیدرانتهپیرامون   برای احداث صنایع موجب تسریع هجوم 1352 سال تهران از
  

  )قبل از انقالب اسالمی( های تمرکز زدایی صنعتی از تهران خط مشی -2
 گـسترش    ظهـور یافـت عبـارت بـود از          در محـور غـرب تهـران       رکز صنعتی که در این دوره     ترین پیامدهای تم    مهم

 رشـد   توسـعه سـریع شـهر کـرج،        فضایی تهران از سمت غـرب، تـشدید رونـد شهرنـشینی در مجـاورت محـور،                   -کالبدی
های مسکونی متعـدد و       های کارگری و کارمندی نظیر گوهردشت، حصارک، مهرشهر، گلشهر، فردیس و مجتمع             شهرک

 کرج به پرترددترین محور حمل و نقل - تبدیل محور تهران، افزایش نیازهای خدماتی و رفاهی شهری و  فاقد مجوز قانونی  
هـای مـستعد و      مدهای زیست محیطـی نظیـر از بـین رفـتن زمـین            گسترش صنایع در این محور همچنین پیا      . در استان تهران  

قـه و   ها و فاضالب کارخانجات در منط        در نتیجه ساخت و سازها، تخلیه پساب        و شهریار  مرغوب کشاورزی و باغات کرج    
  .  به دنبال داشت را با توجه به جهت باد غالب  شهر تهرانآلودگی هوای

ریـزی شـهری و نظـارت بـر           ضـرورت برنامـه    1345در سـال    ین بـار    با بروز مشکالت شهرهای صنعتی بـرای نخـست        
  . جنبه قانونی و اجرایی یافت1347گسترش شهر تهران مطرح گردید و طرح جامع تهران در سال 

  :به منظور کنترل توسعه صنایع در منطقه تهران دو خط مشی آغاز گردید
بـه  .  کیلومتری تهـران بـه تـصویب رسـید         120سیس صنایع جدید در محدودۀ      أ قانون ممنوعیت ت   1346 در سال    -1

های مستقیم، برای ناحیـه    مالیات98 موضوع ماده 29/3/1348دنبال این قانون در اولین جدول معافیت های صنعتی مصوب     
 1366وزارت صنایع   (ت مالیاتی مقرر گردید      ممنوعیت معافی   کیلومتری 50 واصفهان تاشعاع     کیلومتری 120تهران تا شعاع    

  . ...) مجموعه قوانین و،1371 و
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هــا، نخــستین   در ســایر شهرســتاننعت بــه منظــور جلــوگیری از تمرکــز صــنایع در تهــران و تــشویق توســعه صــ -2
  .احداث گردیدند) 1350( کاوه و رشتو کرمانشاهان،) 1347(   صنعتی ایران یعنی شهرهای صنعتی البرزیها شهرک

  
   قزوین صنعتی محور غرب تا- زمینه های توسعه فضایی-3

 - تهـران ر غرب محور  ویژه د ه   استقرار صنایع را ب    ، برخی از عوامل   های تمرکز زدایی مذکور      اتخاذ سیاست  علیرغم
هـای صـنعتی و خـدماتی نظیـر سـردخانه، صـنایع                ایجاد برخـی فعالیـت     1350نخست آن که در سال    . کرج تداوم بخشیدند  

از شمول مصوبه ممنوعیت احداث صنایع در شعاع بسته به محیط و صنایع وابندی شیر و گوشت  سازی و بسته غذایی، آماده 
 استقرار صنایع مجاز که عمـدتاً صـنایع غـذایی و    1357در سال لذا تا قبل از انقالب اسالمی  و  کیلومتری خارج شدند   120
 قـزوین  -حور کـرج  در این دوره در م     . کرج ادامه یافت   -راندر محور ته  ،  ی غیر فلزی بودند   های وابسته به صنایع کان      شتهر

و ) 1354( کـشت و صـنعت نظرآبـاد         ،)1354( مجتمع گوشت زیاران     ،)1352(ک  نایع مجاز نظیر کارخانه سیمان آبی     نیز ص 
صـنایع   تهـران،    -کرج وره همزمان با اشباع تقریبی محور     در واقع در این د    .  گردیدند سیستأ) 1352(تولید خوراک طیور    

کنسرو و سوسـیس و کالبـاس در غـرب کـرج و در مجـاورت برخـی روسـتاها و                     کارونی، کمپوت و    ما غذایی نظیر تولید  
  .قزوین پدید آمد - کرجصنعتیگیری محور های شکل  زمینهد مستقر شدندوهای مالرد و مردآبا جاده

ها بوقوع پیوست این بود که از بین چهار شـهرک صـنعتی مـصوب کـشور، مکـان                     ل مهمی که در این سال     اما تحوّ 
 کیلومتری ممنوعه صـورت  120 کیلومتری غرب تهران و در ابتدای خروج از شعاع          140 البرز درست در     یابی شهر صنعتی  

ها به آن سوی محور  بدین ترتیب سیاست کنترل تمرکز صنایع در محور غرب به هدایت گسترش استقرار کارخانه             . گرفت
  .و مجاورت شهر قزوین انجامید

های مختلـف جـواز       واحد صنعتی در زمینه   یکصد   نزدیک به    1357تا سال   ) 1349 ( البرز از آغاز ایجاد شهر صنعتی    
  .تأسیس دریافت و شروع به فعالیت نمودند

 همچنـان    و بازدارنـده   تروپل علیرغم تصویب قوانین کنترلی    مگیری از مزایای      های مربوط به بهره      مکانیزم ،در نتیجه 
 قزوین که اولین نقطـۀ خـروج از شـعاع ممنوعیـت تهـران               -حور کرج  ادامه دادند و فضای خود را در غرب م         ل خود مبه ع 

  . ود، یافتندب
تراکم صنعتی تقریبـاً  م در محور غرب تهران یک منطقه  تا قبل از انقالب اسالمی،ب از نظر توزیع فضایی بدین ترتی 

برز و صنایع مـستقر در      تراکم صنعتی در غرب محور شامل شهر صنعتی ال        م کرج و یک منطقۀ      -اشباع شده در فاصلۀ تهران    
  . ه بودهای میانی محور هنوز به اشغال گستردۀ صنایع در نیامد های قزوین بوجود آمد و بخش حومه

  

  نقش عوامل جغرافیایی در تمرکز صنعتی در محور غرب
   توپوگرافی و منابع آب-1

 ، اجتمـاعی اسـت  - اقتصادییندهاورهای پیرامونی نتیجه و حاصل فرآی در تهران و مح یعهر چند روند تمرکز صنا    
تـرین و      محور صنعتی غرب تهران بـه عنـوان طـوالنی          غرافیایی و طبیعی نیز در بستر سازی و تکوین           مساعد ج  های اما زمینه 

  . نقش مؤثری داشته و موجب برتری این محور نسبت به سایر محورها شده است،متمرکزترین محور
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. باشـند  صاف و هموار مـی هایی  ارتفاعات البرز واقع شده دشتهای کرج، ساوجبالغ و قزوین که در جنوب          دشت
درصد کل دشت را    ده  که   هکتار است    3800ها و اراضی سنگالخی و کوهستانی فقط          در دشت قزوین مجموع وسعت تپه     

 در امتداد محور غرب در مقایسه با نواحی شـمال و            توپوگرافیکی عدم وجود موانع     .)47ص ،1373 وذریب (شود  شامل می 
نواحی کوهستانی مـشرف بـه      . فراهم آورده است  های جمعیتی     های صنعتی و کانون     تجمعبرای   مناسب   یشرق تهران بستر  

وجـود منـابع آب سـطحی    . ها از جنبه تأمین آب و تعدیل درجه حرارت نواحی پایکوهی اهمیـت فـراوان دارنـد               این دشت 
رزمینـی و همچنـین رسـوبات نـرم و قابـل نفـوذ مخـروط                های آب زی    رودهای کرج، ابهررود، طالقان رود و الموت، حفره       

کـه    در حـالی   ؛های اقتصادی و انسانی در این ناحیـه را ممکـن سـاخته اسـت                 تجمع فعالیت  ،تر  ای توام با هوای معتدل        افکنه
  .باشند نواحی جنوب و شرق تهران از نظر عوامل مذکور با محدودیت نسبتاً زیادی روبرو می

  

  ی و دسترسیهای ارتباط زمینه -2
به طوری که   ؛  ای متقابل وجود دارد     همواره میان گسترش شبکۀ حمل و نقل و توسعه اقتصادی در یک ناحیه رابطه             

برد و استقرار هر چه       های اقتصادی را باال می     ها و فعالیت   گسترش خطوط ارتباطی ظرفیت جذب جمعیت ناحیه، مهاجرت       
روج کـاال و تـردد مـسافر         جهت حمل و نقل به منظـور ورود و خـ            بیشتر های اقتصادی موجب ایجاد تقاضای     بیشتر فعالیت 

 و  قتصادی بـه سـه مرحلـه جانـشینی، گـذر          های ا   ها و پیوند آن با فعالیت      راه   در ارتباط با توسعۀ آزاد      مولر ویلر و . گردد  می
هـای اقتـصادی و    فعالیـت   ابیآزاد راه به عنوان اهـرم اصـلی در راسـتای کمـال یـ     » توسعه«در مرحلۀ . اند توسعه اشاره کرده  

انجامـد    های اقتصادی خود به گسترش بیشتر شبکه حمل و نقـل مـی              رویه فعالیت   شود و تمرکز بی     کاربری اراضی تلقی می   
های صنعتی از هسته مرکـزی      گرایی و همچنین خروج فعالیت      به طور کلی پدیدۀ حومه     . )148-149صص  ،  1375 توالیی(

  . پیشرفت کمی و کیفی شبکه حمل و نقل و کاهش عملکرد مسافت بوده استهای دنیا معلول  متروپلیتن
 آزاد راه و خط آهـن بـه مـوازات یکـدیگر             ، راه یعنی جادۀ قدیم    سه نوع  به   های کرج و ساوجبالغ و قزوین        دشت

از سوی دیگر   سو و    تروپل تهران از یک   مدسترسی دارند و در نتیجه امکان اتصال واحدهای صنعتی را با دفاتر مرکزی در               
های استان تهران در مناطق غربـی آن          از آزاد راه    %4/53 ، 1379ر سال   د .رندوآ  با شمال و غرب کشور به خوبی فراهم می        

 نکته درخور .)27ص ،1381متقی ( .قرار داشته است ولی مناطق شرقی وشمالی استان از داشتن چنین شبکه هایی محرومند           
 مرحلـه   بـا   یـک هـر   ) 1358(  قزوین در سال   -راه کرج  و آزاد ) 1346( کرج   -راه تهران   آزاد که بهره برداری از    توجه این 

نیـز  ) تـرو م( هـشتگرد    -السیر تهـران    آهن سریع   به عالوه احداث راه   . توأم بوده است  گسترش فزاینده صنایع در این محورها       
  .میزان تردد و برخورداری از عامل دسترسی در محور غرب را افزایش خواهد داد

  

   غرب تهران بعد از انقالب اسالمیسترش فزاینده صنایع در محورگ
  1358 توسعه صنعتی بعد از انقالب اسالمی -1

 چـون جنـگ و مـشکالت مـدیریتی و نیـروی انـسانی، کمبـود ارز و مـواد اولیـه وارداتـی                مسائلی های اول   سالدر  
هـای بـزرگ خـصوصی، الگـوی توزیـع            خانـه  عـالوه بـر آن بـه دلیـل مـصادره برخـی از کار               .ر صنایع کشور شد   یگریبانگ
داشتن صنایع و جلوگیری از ورشکستگی آنهـا          تر شد و گرایش بیشتر به سمت سر پا نگه           های دولتی بسیار نامتعادل     کارگاه

  .بود
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پـس از انقـالب     . ای انجـام گرفـت      هـای ناحیـه     هایی برای تـوازن بیـشتر توسـعه         هم قبل و هم پس از انقالب، تالش       
های توسعه    الوصف پس از انقالب نیز برنامه      مع. ها مورد توجه ویژه واقع شد       ی به عنوان منشاء نارضایتی    ا ناحیههای    نابرابری

  ). 25، ص1995عالءالدینی  ( به صنایع را حفظ کردندیهمان میراث رویکرد بخش
از امی  کـ هـای نـامنظمی از جانـب دولـت در جهـت تـشویق صـادرات بـه دو دلیـل نا                       پس از انقالب اگر چه تالش     

هـا بیـشتر در    الش صورت گرفت، امـا ایـن تـ   1364 و رفع مسئله بحران ارزی پس از سال قبلاستراتژی جایگزینی واردات  
  لـذا علیـرغم نفـی   . ان ارزی موجود و نه به عنوان یک استراتژی بلند مدت با تغییر ساختاری انجام شـد  جهت رهایی از بحر   
از سوی دیگر دولـت همچنـان بـا         . داری وابسته حفظ شد     اختار اقتصادی سرمایه  داری از سوی مردم، س      آشکار نظام سرمایه  

های توسـعه بعـد از        اجرای برنامه . های اقتصادی حفظ نمود     گیری  نفت جایگاه تعیین کننده خود را در جهت       اتکاء به عامل    
در . سـازی بـود      خـصوصی  سـازی و    هـای آزاد    ویژگی برنامه اول توسعه شروع سیاسـت      .  آغاز گردید  1368انقالب از سال    

های ضروری در فرآیند توسعه صنعتی و تنها بـا نگـرش              سازی  ها، بدون توجه به امر نهاد        سیاست  بخش صنعت نیز مجموعه   
، 1383درگـاهی   ( در مـسیر توسـعه بلنـد مـدت خـود قـرار نـداد                 را موجـود ایـن بخـش         هـای   سازی و افـزایش ظرفیـت       باز

  ).229-230صص
های تشویق صادرات، مقابله با انحـصار گرایـی          وم و سوم توسعه جمهوری اسالمی سیاست      ی د ها  اگر چه در برنامه   

هـای توسـعه صـنعتی در         گیـری   هـا و جهـت      ها هـدف    دولتی و آزادسازی نسبی تجاری دنبال شد، اما همچنان در این برنامه           
تـوان بـه دو    عد از انقالب را میهای ب  صنعتی سال  توفیق نیافتن در توسعه   . چارچوب یک استراتژی تعریف شده نبوده است      

زا بـودن روش توسـعه کـه          عامل فراهم نشدن الزامات و شرایط محیطی توسعه در سـطح اقتـصادی ملـی از یکـسو و درون                   
یافتن فناوری، توسعه نیافتن بازارهای صادراتی و جذب نشدن منابع مالی در بخش صنعت شـده، نـسبت داد                نموجب ارتقاء   

  ).231همان، ص(
  

   و تصمیم گیری های مختلفت قانونینانوسا -2
اعتبـار نمـودن عملـی قـانون           نقـش مهمـی در بـی       یهای مختلف مقطعی و نوسانات قانون       گیری  در این دوره تصمیم   

 کیلومتری و در نتیجه گسترش فزاینـده صـنایع در محورهـای پیرامـون               120های صنعتی در شعاع     داث کارگاه ممنوعیت اح 
  :تهران ایفاء نمودند

 بدون مجـوز رسـمی   1357 بهمن سال 22ت وزیران واحدهای صنعتی که قبل از انقالب با تصویب هیئ پس از    -1
تـصویب  .  پروانه تاسـیس شـدند  به عنوان   »کارت شناسایی« طبق شرایط خاصی موفق به دریافت      ،ایجاد مشغول بکار بودند   

 .دید قرار گرفتمورد تجدیدنظر و تنامۀ مربوط به واحدهایی که بدون مجوز رسمی ایجاد شده بودند به دفعات م

انـد     فعالیت داشته ولی از وزارت صنایع مجوز نداشته        30/6/1364ر گردید که برای واحدهایی که قبل از         مقربعدها  
بنابراین، این واحـدها حتـی اگـر در شـعاع           . صادر شود » ییکارت شناسا «در صورت ارائه مدارک مربوط به بیمه و دارایی          

توجیه وزارت . آمدند ر نوع فعالیتی دایر شده بودند به صورت واحد تحت پوشش وزارت صنایع در می کیلومتری با ه 120
 بایـد   گذاری و فعال بودن، این واحـدها        بوط به سرمایه  های مر   صنایع نیز این بود که به دلیل خریداری ماشین آالت و هزینه           

  .دنمورد حمایت قرار گیر
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 185                                                                                   . . .  بررسی شکل گیری محورهای صنعتی پیرامون شهر تهران

 فقره افزایش 426 به 1364 در استان تهران صادر شد که این رقم در سال       کارت شناسایی  221 تعداد   1362در سال   
 30/6/64 مجدداً براساس مصوبه     66و   1365 های  در سال شناسایی به مدت دو سال      های     پس از توقف صدور کارت     .یافت

 در اسـتان    1373سـال    فقره در    626 به   1367 فقره در سال     12 آن از    تعداد به طوری که     ؛صدور کارت شناسایی ادامه یافت    
آیـد ایـن اسـت کـه           سوالی که پیش مـی     ).1374 و   1369وزارت صنایع اداره کل صنایع استان تهران        (افزایش یافت   تهران  

 بـه  30/6/64هـم مربـوط بـه قبـل از          صاحبان این صنایع مدارک پرداخت وجوه بیمه و دارایی را آن           1373چگونه در سال    
دهند تا مجوز برای آنها صـادر شـود و رسـماً تحـت پوشـش وزارت       ت صنایع ارائه می عنوان دالیل فعالیت صنعتی به وزار     

 کیلومتری تهران   120های غیر مجاز در شعاع        توانستند جزء فعالیت    ها می  صنایع قرار گیرند؟ با توجه به این که این کارگاه         
عتی مـوردنظر خـود در داخـل محـدوده،           واحد صن  سیستوان به خوبی دریافت که عدۀ زیادی از افراد پس از تأ             باشند، می 

مدارکی را به هر نحو تنظیم نموده و پس از برخورد به مشکالتی نظیر تأمین مواد اولیه برای گرفتن کارت شناسـایی اقـدام                        
ها قانون ممنوعیت احداث     ید این نکته است که در طول سال       مؤ 1373 فقره کارت شناسایی در سال       626صدور  . اند  نموده

هایی برای فرار از ایـن قـانون بوجـود آمـده       کیلومتری تهران عمالً نادیده گرفته شده و بعدها نیز زمینه 120شعاع  صنایع در   
 فقره کارت شناسایی در استان تهران صادر شـده       5466 تعداد   1378 تا پایان سال      قابل دسترس   بر اساس آخرین آمار    .است
  .)1378اره کل صنایع استان تهران، اد(است 

بدین ترتیب کـه بـه تمـام واحـدهایی کـه بعـد از               . مطرح شد » گواهی فعالیت صنعتی  « به بعد نیز     1368 از سال  -2
؛ ده باشد و کیلومتری دایر و فعال ب     120اند ولو آن کارگاه در داخل محدودۀ          دهو بدون مجوز مشغول بکار ب     30/6/64تاریخ  

 1375 تـا پایـان فـروردین        1368از ابتدای سـال     . اشتگواهی فعالیت صنعتی داده شد که با پروانه تاسیس ارزشی یکسان د           
 1374همچنـین در نـه مـاه اول سـال     . دریافـت نمودنـد  » گواهی فعالیت صـنعتی   « واحد صنعتی در استان تهران       3375تعداد  
  فقـره آن بـه اسـتان تهـران اختـصاص داشـته اسـت             1064 گواهی فعالیت صنعتی در کل کشور صادر شده که           1167تعداد  

 فقـره   6604 تعـداد    1378طبق آخرین آمار در دسترس تا پایان سـال          . )1374ایع، اداره کل صنایع استان تهران       وزارت صن (
 .)1378اداره کل صنایع استان تهران (گواهی فعالیت صنعتی در استان تهران صادر شده است 

ران از هیئـت    برای روسـتاهای اطـراف شـهر تهـ        ) جهاد کشاورزی ( وزارت سابق جهاد سازندگی      1366در سال    -3
، مجموعـه   1365دفتر روابط عمومی جهاد سازندگی      (وزیران کسب مجوز نموده که برای آنها صنایع روستایی ایجاد کند            

 ....)قوانین و مصوبات

هـای    هـای مختلـف تـصمیم      سـال طـی    کیلومتری تهران در     120 مجاز در شعاع     دربارۀ نوع صنایع مجاز و غیر      -4
آن و صـنایع مربـوط بـه مـصالح سـاختمانی مجـاز              بـه   نقالب فقط صنایع غذایی و وابسته       قبل از ا  . متعددی اتخاذ شده است   

پــس از انقــالب احــداث واحــدهای طراحــی و تحقیقــاتی و صــنایع الکترونیکــی و دارویــی، یونیــت . نددشــ محــسوب مــی
ز صـنایع الکترونیکـی و       مجـو  1373بنابر هجوم صنایع دوباره از سال       . ت آزمایشگاه نیز به آنها اضافه شد      سدندانپزشکی و ت  

 شـایان  .وع فعالیت مجاز شناخته شد  سیزده ن ،  1375د در دستورالعمل جدید سال       کیلومتری حذف ش   120رویی در شعاع    دا
 در شـرایط کنـونی تأسـیس    هـای صـنعتی پیرامـون تهـران،     گذاران به شـرکت   به منظور هدایت جدی سرمایه  ذکر است که  

 . در این محدوده ممنوع شده استهای مذکور کارخانه برای کلیه فعالیت
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آن  کیلومتری و بیـانگر      120همۀ این موارد نشان دهندۀ رغبت صاحبان صنایع به احداث صنعت در داخل محدودۀ               
ای آن همچنان پس از انقالب        ن و فضاهای زیرمجموعه   متروپلیتگیری از مزایای منطقۀ       های مربوط به بهره     است که مکانیزم  

بلکـه عملکـرد مکـانیزم مزبـور        ،   از تمایل به تمرکـز جلـوگیری کنـد          ه و نه تنها موانع قانونی نتوانسته      به عمل خود ادامه داد    
  .گیرندگان گردیده است  فرار از قوانین قبلی به تصمیم ها و زمینه ها و دستورالعمل موجب تحمیل تبصره

  

   قزوین- در محور کرجتحول الگوی توزیع فضایی صنایع -3
 قزوین و گسترش فزاینـده آنهـا را         -تغییرات توزیع فضایی صنایع در محور کرج      ) 2(و  ) 1(ماره  شهای    مقایسۀ نقشه 

  .دهد پس از انقالب نشان می
هـای صـنعتی بـه سـمت           ذکر شده زمینه برای سوق یـافتن فعالیـت         انونیق از انقالب اسالمی با توجه به نوسانات         بعد

در این محـور غـرب و جنـوب شهرسـتان کـرج، منطقـه               . م گردید  هشتگرد و قزوین بیشتر فراه     -های کرج   غرب شهرستان 
بـرو  های مالرد و سرآسیاب و مردآبـاد بـا هجـوم واحـدهای صـنعتی رو              گوهردشت و حصارک، شهرستان شهریار و جاده      

بیشتر واحدهای مستقر در نـواحی مـذکور صـنایع    . مین دشت شکل گرفت ی ناحیه صنعتی س    شهریار -در جادۀ مالرد  . شدند
نفـر  یکصد   اما تعداد زیادی از واحدهای صنعتی بزرگ با پرسنل بیشتر از          ؛  دند که ممنوعیتی برای فعالیت نداشتند     وغذایی ب 

نیـز بـا   ) 1373(و کارخانـه سـوپراکتیو   ) 1373(و مجتمـع صـنعتی مـاموت    ) 1362(و سـها  ) 1373(های سـوپا   نظیر کارخانه 
خواسـتند ابتـدائاً جـواز دریافـت          که اگر می  . ور استقرار یافتند  دریافت کارت شناسایی و گواهی فعالیت صنعتی در این مح         

 از  خـود را  ها عمدتاً نیروی انـسانی        این کارخانه . این مگکان را نداشتند   کنند با توجه به محدودیت قانونی در شعاع ممنوعه          
ایع فلـزی و تولیـد    قـزوین تعـداد زیـادی صـن    -در بخش میانی کرج. کنند مین میأکرج، هشتگرد و روستاهای ساوجبالغ ت     

انـد کـه اکثریـت        ، جادۀ ولیان و خرمدشت احداث گردیـده       دانگری بویژه در اطراف کمال آباد، کر        آالت و ریخته    ماشین
شایان ذکر است که پس از  .اند اندازی مجوز گواهی فعالیت صنعتی دریافت نموده     ث و راه  اقریب به اتفاق آنها پس از احد      

گری    صنایع فلزی و ریخته    .زی کشور در جهت ساخت خودروی داخلی بوقوع پیوست        تحوالتی که در صنعت خودرو سا     
همچنین بسیاری از واحدهای صنعتی گروه شیمیایی       . سازی مربوطه به میزان چشمگیری افزایش یافت        سازی و قطعه    و قالب 

  .اند که تقریباً اکثر آنها مجوز کارت شناسایی دارند و دارویی در این محور مستقر گردیده
در بخش میانی محور، پس از انقالب اسـالمی دو ناحیـه صـنعتی بـزرگ یعنـی ناحیـه صـنعتی نظرآبـاد در جنـوب                           

 رنکتـه درخـو   . انـد   شکل گرفتـه  )  هکتار 250(و زون صنعتی شهر جدید هشتگرد در جنوب آزاد راه           )  هکتار 490(نظرآباد  
 سـاکنان ایـن شـهر و جلـوگیری از           اشـتغال نظـور   توجه اینجاست که علیرغم آن که زون صنعتی شهر جدید هشتگرد بـه م             

 مـورد   گذاران مـستقر در تهـران       سرمایه بسیار بیشتر از خود شهر از سوی         ،بینی شده بود    خوابگاهی شدن آن طراحی و پیش     
 اخـذ   عتی شـرکت عمـران شـهر جدیـد هـشتگرد          بر طبق اطالعاتی که از مسئولین واگذاری زمین صـن         . استقبال قرار گرفت  

های صنعتی تحت پوشش وزارت صـنایع   دو تأسیس قیمت زمین زون صنعتی به چند برابر قیمت زمین شهرک      گردید، از ب  
 صنعتی مـورد هجـوم   ناحیۀافزایش یافت و بیشتر از آن که سکونت در این شهر با ابعاد مختلف آن مورد توجه قرار بگیرد،       

وی انسانی کارگر از روستاهای سـاوجبالغ از عوامـل          سهولت رفت و آمد به تهران و تأمین نیر        .  قرار گرفت  صنایعصاحبان  
ی استخراج شـده از نـشریات کومپـاس،         ها   بر اساس داده   .هجوم و اشباع این ناحیه صنعتی در مدت زمانی کوتاه بوده است           
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واحد در قبل از انقـالب بـه بـیش از    یکصد در بخش غربی محور نیز تعداد واحدهای مستقر در شهر صنعتی البرز از حدود         
  . افزایش یافت1375 واحد در سال 350

 پـس از انقـالب      کـارکن های رشد صنایع در استان تهران افزایش صنایع کوچک با کمتر از ده نفر                یکی از ویژگی  
   حدود 1373 تعداد صنایع کوچک دو برابـر شـده و در سـال              1372 تا سال    1363 از سال    هبه طوری ک  ؛  باشد  می

تحقیــق  در ایـن    .)15، ص 1381متقـی   (انـد     دهوکوچک مشغول به کار بـ     شاغلین بخش صنعت در صنایع      
 فقـط در زمینـه صـنایع فلـزی          1375 تا سال    برای مثال بر روی نقشه نمایش داده شده است و         فقط واحدهای صنعتی بزرگ     

 از آنهـا  قـره فپـنج  نفر کارکن و تنها مجوز ده کمتر از دارای  که اند   شهریار مستقر شده   -کرج  واحد صنعتی در محور    500
 لذا افزایش صـنایع در محـور مزبـور بـسیار بـیش از آنچـه کـه نمـایش داده شـده          .است، قبل از انقالب اسالمی صادر شده 

  .باشد می
های صنعتی کنونی نظیـر        در قطب  1400در سال   » مطالعات صنعت و فضا   «بر مبنای پژوهش انجام شده تحت عنوان        

 بـا اسـتعداد صـنعتی بـاال نظیـر کـرج و              یهـا   شهرستاندر  هد داشت و در مقابل      تهران انباشتگی جمعیت روندی نزولی خوا     
  .)، جدول1373سازی  وزارت مسکن و شهر(دی فزاینده به خود خواهد گرفت  تمرکز جمعیت رون،قزوین

انـد کـه در سـال         ه  شهریار در مجاورت محور غرب مـستقر بـود        و   قزوین فقط سه نقطه شهری کرج،       1345در سال   
  . نقطه شهری افزایش یافته است21 تعداد به  این1382

های جمعیتـی مجـاور محـور         های صنعتی در محور غرب، تحوالت کانون        بدیهی است با ادامه روند افزایش فعالیت      
بدین ترتیب گسترش فـضایی قطـب صـنعتی تهـران بـه سـمت غـرب منجـر بـه پیـدایش                       . نیز شدت بیشتری خواهد گرفت    

  .ن تهران خواهد شدیتتروپلمهای ریز و درشت در امتداد  تروپلمای از  ت زنجیرهترین سکونت خطی و باف طوالنی
  

  گیری نتیجه
داری بـه اسـتفاده از مزایـای          ن شهر تهران، نخست مکانیزم عام گـرایش تولیـد سـرمایه           کالعلت تمرکز صنعتی در     

 نیز وقـوع یافتـه       وتوسعه یافته    عهباشد که در سایر کشورهای در حال توس          شهرنشینی در شهرهای بزرگ می     ناشی از تجمع  
هـای   و قانونگـذاری های توسعه صـنعتی کـشور    سیاستتعیین و تدوین  دولت در  و منحصر به فردعهذا نقش مسلط م. است

 گرایـی   ایـن تمرکـز  بـه  در تهراندولت و بخش خصوصی وابسته به آن اصلی  به نفت  و استقرار بدنه ءبا عامل اتکا مربوطه  
  .بخشیده است خاصشدت و ویژگی 

های صنعتی در اطراف تهران شکل گرفتند و به تدریج با افزایش نقش بخش خصوصی                  حومه 1330در اواخر دهۀ    
و نیاز اصلی   » جایگزینی واردات « به دنبال اتخاذ استراتژی      های خارجی و گسترش صنایع مصرفی و مونتاژ         گذاری  و سرمایه 

هـای مـساعد      وجـود زمینـه   . نـد  قـرار گرفت   یتوجـه بیـشتر    امونی تهران مـورد   ، فضاهای باز پیر   این استراتژی به بازار مصرف    
ای برای تمرکز بیشتر صنایع در محور غرب در مقایسه با محورهای شـمالی                جغرافیایی و دسترسی و ارتباطی، پتانسیل ویژه      

از نظر تعـداد و تمرکـز       ترین محور صنعتی کشور        کرج به مهم   -در نتیجه محور تهران   . پدید آورد تهران  و شرقی و جنوبی     
  برای کنترل توسـعه    1346العاده جمعیت تهران در سال        با بروز مشکالت شهرهای صنعتی و افزایش فوق       . صنایع تبدیل شد  

 120های صنعتی و قـانون منـع احـداث صـنایع در شـعاع                 ایجاد شهرک :  اتخاذ گردید    خط مشی  و منطقه تهران د   رصنایع د 

3 
4 
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 اما با احداث شـهر  نمود؛ کند در محور غرب  تا قبل از انقالب حدی روند استقرار صنایع را    اگرچه این قانون تا    .کیلومتری
توسعه و مکان گزینی صنایع به سـمت   تهران،  کیلومتری120صنعتی البرز در شرق قزوین و در اولین نقطه خروج از شعاع          

  .ن ادامه دارندتروپلیتماز مزایای منطقه غرب محور سوق یافت و در واقع روندهای حاکم اقتصادی همچنان به استفاده 
اعتبار نمـودن عملـی قـانونی     های مختلف مقطعی و نوسانات قانونی نقش مهمی در بی گیری پس از انقالب، تصمیم   

های شناسایی و گواهی فعالیت صنعتی بـرای          صدور کارت .  کیلومتری ایفاء نمودند   120ممنوعیت احداث صنایع در شعاع      
عـدد دربـارۀ نـوع صـنایع     هـای مت  گیری ز در شعاع ممنوعه با توجیه حمایت از واحدهای فعال، تصمیم     واحدهای بدون مجو  

 احداث صنایع روسـتایی از طـرف جهـاد سـازندگی بـه گـسترش فزاینـده                   و باالخره   ممنوعه   مجاز در محدودۀ   مجاز و غیر  
هـای میـانی      در بخش همچنین  از انقالب   پس  .  قزوین انجامید  - صنعتی کرج  کریدورویژه تکوین   ه  صنایع در محور غرب ب    

 ناحیه صنعتی نظرآباد در جنوب نظرآباد و زون صـنعتی شـهر جدیـد هـشتگرد  در                 یعنیاین محور دو ناحیه صنعتی بزرگ       
 و نکته درخور توجه ایـن کـه زون صـنعتی شـهر جدیـد زودتـر از خـود شـهر مـورد هجـوم               راه شکل گرفتند   جنوب آزاد 

  . استع در آمدهو به اشغال صنایصاحبان سرمایه قرار گرفت 
از حکایـت   هـای اخیـر همگـی        ر دسـت احـداث در سـال       دهای صنعتی     مطالعه و بررسی مجوزهای صادره و طرح      

گیـری     کیلـومتری تهـران و شـکل       120گسترش صنایع در محدودۀ     . تداوم روند احداث صنایع در محور غرب تهران دارد        
توان  های مقطعی نمی گیری دهد که تنها با وضع قوانین و یا تصمیم ن نشان مییک کریدور صنعتی طوالنی از تهران تا قزوی

های مربوط به توسعۀ قطبی را عوض نمود و این نیروها سرانجام راه خود را یافته و سیاستگذاران را در عمل انجـام                         مکانیزم
زدایی صـنعتی از      های تمرکز   انقالب سیاست دهد که در هر دو دوره قبل و بعد از             نتایج مطالعه نشان می   . دهند  شده قرار می  

گیری توسعه صـادرات      صنعتی متفاوت با جهت   در صورت اتخاذ استراتژی توسعه      که  رسد    کارآمد بوده و بنظر می     تهران نا 
توانـست    مـی تغییر اساسی در نقش دولت، توزیع و تمرکـز فـضایی صـنایع              همچنین  و  رود    که بازارهای جهانی را نشانه می     

  .بگیرد به خود ی دیگر شکل
و تبدیل مداوم روستاهای پرجمعیت » گرایی اپیدمی شهر«بروز ترین پیامد ناشی از تکوین این کریدور صنعتی،    مهم

ای کـشور   تـرین سـکونت خطـی و زنجیـره      شاهد طـوالنی  رسد در آینده  در مجاورت محور بوده است و به نظر می        به شهر   
 زیـست    عالوه بر آن فشار بر منابع و تخریب محیط        . من تهران باشی  روپلیتمتمتشکل از شهرهای بزرگ و کوچک در غرب         

لذا ضرورت   و   باشد   شهری از مسائل جدی این محور می       تجمعاتناشی از اثرات مستقیم صنعت و یا تبعات آن به صورت            
  .یزی الزم صورت بگیردر ه و هدفمند این محور صنعتی برنامهمداندارد با شناخت دقیق علل و ابعاد موضوع برای کنترل عا
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