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 چکیده

 

 شهر نشینان برای درآمد و اشتغال تامین مشکالت، تعدیل در تواند می نواحی شهری  در هدفی، هر با صنعتی های شهرک ایجاد

 اصلی هدف  توسعه پایدار شهری در صنعتی شهرکهای ایجاد ضرورت بررسی. باشد مؤثر پیرامون روستاهای ساکنان رفاه و

 آوری جمع و بوده تحلیلی -توصیفی روش، و ماهیت نظر از و کاربردی نوع از هدف مبنای بر حاضر تحقیق و بوده تحقیق این

در استان کردستان مریوان  شهرستانمورد تحقیق ما  جامعه. است بوده پیمایشی روش و اسنادی روش از تلفیقی نیز اطالعات

 .است

 .کلمات کلیدی:شهرک های صنعتی،توسعه پایدار شهری،شهرستان مریوان

 

 مقدمه

 

 شكل به و شد آغاز بریتانیا در 81 قرن دوم نیمه از که کشورها اقتصادی توسعه و رشد فرآیند از بخشی عنوان به صنعت پیدایش

.  یافت انتشار جهان در آن امواج تدریج به و گردید منجر انسانی های زیستگاه کیفی و کمی تحول و تولیدی خاص روابط گیری

 خود که زد رقم جهان در را مصرف تجارت، و توزیع ، تولید فرآیند از ای تازه دور علوم گسترش و تكنولوژیكی های پیشرفت

 صنعتی مراحل طی با صنعتی پیشرفته کشورهای امروزه که ای نه گو به انجامید صنایع بخش در جدید ابداعات و ها نوآوری به

 و جسته سود جهانی تجارت تحوالت و المللی بین و ملی کار تقسیم تكنولوژیكی، تحوالت متقابل روابط سودمند نتایج از شدن

 وتوسعه رشد به  قرن سه از مدت کمتر کوتاه در دیگر عبارت به و اند آورده وجود به خود اقتصادی بدنه در ساختاری تغییرات

 ی افزوده ارزش ویژگی آن و کند می حرکت آن براساس دنیا که است ویژگی یک دارای صنعت امروزه.اند یافته دست صنعتی

. باالست بخش این در اختراعات و ابداعات علم، دانش، مانند وزن کم های فعالیت حجم همچنین. است بخش این باالی بسیار

 در. دارد دنبال به ها آن برای را درآمد بیشترین چراکه بایند، می سوق شدن صنعتی سمت به کشورها طبیعی طور به بنابراین

 صنعتی توسعه اجتماعی، اقتصادی توسعه های برنامه اصلی رویكرد توسعه حال در کشورهای از بسیاری همانند ایران کشور

 اسالمی ی جمهور انداز چشم صنعت در که ای بگونه است ای منطقه جامع های طرح و سرزمین آمایش طرح چارچوب در

 به دستیابی و مولد اشتغال ایجاد بر تاکید با اقتصادی رشد تحقق ، اقتصادی امور بخش در شمسی هجری 8141 افق در ایران

 احداث.   است شده توصیه صنعت جمله از اقتصادی های فعالیت گسترش و تولید عوامل باالی برداری بهره با متنوع اقتصاد

 مسئوالن توجه مورد که است هایی پدیده جمله از شهری نواحی در ها شهرک قالب در صنعتی های فعالیت استقرار و صنایع

 .است بوده

 مفهوم واژگان پایه ای

 جدید محصوالت به ها آن تبدیل و مختلف مواد شیمیایی و فیزیكی شكل تغییر به منجر که است هایی فعالیت کلیه شاملصنعت:

 فرایند ترتیب بدین گیرد انجام منازل در یا و ها کارخانه در ماشین یا دست وسیله به تغییرات این اینكه از اعم ، شود می صنعتی

 .شود می گفته صنعت باشد نیز افزوده ارزش متضمن که خدمات و کاال محصول، به اولیه ماده تبدیل

 نسل برای بهتر زندگی کیفیت ارائه منظور به تكنولوژی دگرگونی معنی به: شدن صنعتی یا و کردن صنعتی سازی، صنعتی

 را وری بهره و اشتغال و شده مردم بینش و اقتصاد ساختار تغییر موجب شدن صنعتی شود، می گفته همچنین است آینده و فعلی

 .میدهد افزایش
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 ای جداگانه شهر به متكی زیادی حدود تا شهری خدمات نظر از که است صنعتی کالن مجتمع یا صنعتی ناحیه:  صنعتی  شهرک

 .باشد می دارا را خرید مراکز شهری، عمران رفاهی، و اجتماعی خدمات مسكن، شامل سكونتی اکثرامكانات خود و نیست

 بكار یصنعت محصول چند یا یک تولید منظور به کار نیروی و سرمایه از ای مجموعه آن در که ثابتی مكان:  صنعتی کارگاه

 .است شده گرفته

 است راهبردی همچنین و آورده فراهم روستایی اقتصاد کردن متنوع برای ابزارهایی که است فرایندی:  روستایی سازی صنعتی

 خانوارهای میان متعادل توسعه ملی اقتصاد و روستایی اقتصاد دیدگاه از صنایع، توسعه با و داده راکاهش روستایی فقر که

 . سازد می میسر را شهری و صنعتی تمرکززدایی و ای منطقه اقتصاد وباالخره صنعت و کشاورزی بخش روستایی، و شهری

 ارزیابی شهرک های صنعتی وعوامل موثر بر آن

 : است زیر موارد شامل و شوند می تعریف متخصص نظرات و تجربیات اساس بر معیارها این:  ذهنی معیارهای

 امكانات فرودگاه، آهن، راه جاده، مانند تسهیالتی به مناسب دسترسی برای موثر فاکتورهای و عوامل مجموعه ها؛ دسترسی -

 است؛...  و پلیس های ایستگاه درمانی، امكانات آموزشی، مراکز روستایی، کار نیروی شهری،

 است؛..  و تلفن گاز، برق، آب، مانند زیربنایی امكانات تأمین برای مؤثر فاکتورهای و عوامل شامل زیربنایی؛ امكانات -

 از حفاظت ها، جنگل از حفاظت هوا، آلودگی مانند زیست محیط از حفاظت در مؤثر فاکتورهای و عوامل شامل زیست؛ محیط -

 است؛...  و حیوانات نسل انقراض از جلوگیری مراتع،

 در را...  و رودخانه زلزله، باد، وزش زمین، شیب مانند طبیعت از گرفته نشأت یا طبیعت در موجود عوامل طبیعی؛ عوامل -

 .گیرد می بر

 ساز و ساخت هزینه شامل و.  شوند می تعیین متخصص، عقاید با نامرتبط عددی نتایج اساس بر معیارها این:  عینی معیارهای

 می دست به نیاز مورد مصالح و محل توپوگرافی های ویژگی اساس بر و موجود های نرخ از آماری گیری قیمت با که است

 .آید

 ساختمانی عملیات سوخت، مصرف و تامین آب، مصرف و تامین خاکی، عملیات و تسطیح:  ساخت مرحله در مؤثر عوامل

 و کارگاهی های کمپ دسترسی، راه بهسازی تجهیزات، نصب سبز، فضای احداث کشی، خیابان نقل، و سازی،حمل ومحوطه

 .زائدات و پساب دفع

 های فعالیت صنعتی، دیگر واحدهای های فعالیت غیرفلزی، کانی واحدهای های فعالیت:  برداری بهره مرحله در مؤثر عوامل

 فعالیت وصنعتی، خانگی شبه های زباله دفع سوخت، مصرف و تامین آب، مصرف و تامین خدماتی، های فعالیت تجاری، اداری

 فاضالب تصفیه های سیستم لجن، دفع محصوالت و اولیه مواد نقل و حمل آتشنشانی، و ایمنی سیستم فاضالب، تصفیه های سیستم

 . سبز فضای و

 تحقیق روش

 

 كتابخانه شیوه به اطالعات آوري جمع و مطالعه آن، تدوین و تهیه در كه بوده تحلیلي  -توصیفي آن روش و كاربردي تحقیق نوع

 پژوهش مقاالت، از استفاده با منظور بدین. است( واینترنتی ها،آماری نامه کتب،مقاالت،پایان طریق از)اسنادي و اي

 .باشد مي مریوان شهر تحقیق این مكاني محدوده. گردید فراهم نظر مورد هاي داده موضوع، با مرتبط اسناد و ها،گزارشات

 

 

 

 



 

 پژوهش عرصه معرفي

 

 و دقیقة 84و درجه 15 جغرافیایي مختصات در و ایران غرب در که باشد مي کردستان استان شهرهاي از یکي مریوان شهر

 در و هکتار 184بر بالغ مساحتي داراي و دارد قرار شمالي عرض ثانیة 86 و دقیقة ٠8 و درجه ٠6 و شرقي طول ثانیة ٠4

 سال سرشماری در شهرمریوان(. 8٠1٠،8، محیط مشاورنقش مهندسان()یک نقشه)دارد قرار دریا سطح از متري 8٠٣1

 می شمار به کوچک های شهر جزء جمعیتی اندازه نظر از که باشد می هزارنفر٣٠515 بر بالغ جمعیتی دارای8٠٣4

 (.8٠16ایران، مرکزآمار)رود

 

 دالیل ایجاد شهرک های صنعتی

 کوچک؛ صنایع بویژه صنعتی توسعه برانگیختن -

 صنعتی؛ های کارگاه کردن مدرنیزه -

 صنعتی؛ واحدهای اقتصادی کارایی و تولیدی کار بازدهی افزایش -

 زیست محیط و طبیعی منابع ، کشاورزی بخشهای افتاده؛در عقب و پیشرفته مناطق بین تعادل ایجاد -

 محلی؛ اولیه مواد و طبیعی منابع از استفاده -

 صنعت؛ بخش در اشتغال و جمعیت توزیع سیاست اجرای -

 . امنیتی و دفاعی مسائل -

 پایدار توسعه و توسعه

 development ،(8٠33زاكس، و 8٠34 دیوب، و 8٠34 بئك،) بوده مطرح اقتصادي و مادي مقوالت در بدوا   كه است

 فرهنگ، انسان، همچون اجتماعي حیات با مرتبط هاي جنبه سایر براي تدریج به و كلمه براي منتخب معادل واژه توسعه،

 بسط معني به امر ابتداي همان از توسعه اصطالح. است گرفته قرار استفاده مورد نیز امثالهم و اجتماعي عدالت هنر، سیاست،

 این(.  8٠36 اردكاني، داوري) است( مدرنیته تفكر) تجدد توسعه نظر، مورد توسعه واقع در و شد تلقي جهان در غرب تمدن

 و بیني جهان از غربي واژه این. است بوده متمركز اقتصادي نتایج و اهداف بر اصوال   كه شود مي ناشي توسعه ماهیت از امر

. است گرفته قرار استفاده مورد اقتصادي توسعه براي بدوا   و ،8 است متأثر زمین مغرب بر مسلط گراي جهان و گرا مادي تفكر

 به و نبوده محدود( زمیني و مادي) بعد دو به كه نماید مي تأكید رشد و گرایي كمال به اسالمي تفكر وتفاسیر، تعابیر این عكس بر

 فرهنگ هاي ارزش به عنایت با ولي است، صحیحي( ظاهرا  ) انتخاب لغوي نظر از واژه انتخاب چه اگر. دارد توجه نیز تعالي

 و فرهنگي هاي ارزش گویاي كه را تري مناسب واژه واژه معادل عنوان به توسعه development باید و توان مي ایراني

 جایگزین ترین مناسب عنوان به را به آن از استفاده هنگام به حداقل یا و نمود انتخاب آن براي باشد مادي و معنوي معاني جامع

 چون واژگاني توان مي. داشت توجه آن هاي نارسایي و اشكاالت و نقایص«  تعالي»  یا«  تكامل»  ایراني -اسالمي هاي

 و متفكران چنانچه. دارند تأكید نیز انسان حیات معنوي هاي جنبه رشد و كمال بر كه كرد توصیه اسالمي فرهنگ موردنظر

 و رایج معناي به توسعه كه این اجماال  . دارند اشاره انساني تكامل و یافته تكامل هاي انسان به متأله«  توسعه»  و مسلمان حكماي

 مثل كیفي موضوعات با رابطه در كه نیز مواردي در حتي و دارد، مدنظر را كمي هاي جنبه خویش ماهیت به بنا مصللحش،

 هاي جنبه و اصول به توجه نیز ایران در(.8٠16زاده، نقي) است متمركز كمیات بر عمدتا   شود مي مطرح نیز انسان و فرهنگ

 و معنا در كه ابهاماتي وجود با توسعه، مفهوم كه آنجائي از. است گرفته قرار مختلف تشكیالت مدنظر پایدار توسعه مختلف

 به عمدتا   و اقتصاد سمت به نیز را موضوعات است شده مطرح اقتصاد مقوله در بار اولین كه آن جهت به دارد، وجود تفسیرش

 براي(.  8٠16 رائو،) است نمانده امان در گرایش این از نیز پایدار توسعه مفهوم دهد، مي سوق زندگي كمي و مادي جنبه سمت



 تواند نمي محیطي پایداري از اي تجربه دنیا صنعتي اقتصادهاي تمام در یا و محیطي پایداري هاي ریشه: گوید اكینزمی نمونه

 (. 2 ،ص 8٠31 طبیبیان، از نقل به.) دارد اتكا محیطي پذیر پایان هاي انباشته به صنایع این دوام و بقا زیرا باشد، داشته وجود

 وپایداری شهر

 قرار استفاده مورد گوناگون هاي نظریه آزمودن براي مكاني مثابه به مختلف متخصصین وسیله به شهر گذشته قرن طول در

 نام, Brugman Hersh, 8٣٣8, (8٣٣6cited in Roseland.) به بعدي تك نگرش وجود این با به نیز گاهي و است گرفته

 در هایي نارسایي به تبدیل سرزمین در آن جایگاه به توجهي بي و شهر عنوان«  انسان خالقیت ترین عالي»  است. گرفته

 قواعد از تواند نمي كه پیچیده و پویا مكاني است؛ پایدار، توسعه با مرتبط موضوعات ترین قوي از یكي. است شده شهر عملكرد

 تعریف و واژه از كلي استناد با برخي یك عنوان به شهر پذیرفتن«  اكوسیستم»  كند خالي شانه غیرطبیعي و طبیعي گوناگون

 خیالي انگاره یك(.Tjallingii, 8٣٣8) تنها این گویند مي بعضي و باشند پایدار توانند نمي شهرها كه كنند مي استدالل پایداري

. شوند پایدار بایستي و خواهند شهرها كه اند عقیده این بر هم گروهي كه آموزیم مي زمینه این در ادبیات الي البه از ولي است

 بیش واحد یك استفاده ازاء در كه است معني این به پایداري: است زیر علت به شهرها پایداري مورد در 22 خیالي واژه كاربرد

 روزي باالخره شهرها كه باورند این بر اي عده. كنند مي عمل عكس بر شهرها ولي. كرد جایگزین توان نمي٠ واحد یك از

 است،بدیهی خیال و توهم یك شهرها پایداري معتقدند كه دیگر گروهي با همسان آنها براي تصور این و شد خواهند پایدار

 (.Peter Berg,8٣11.)است

 شهری مناطق در صنعتی های شهرک احداث مثبت اثرات

 شهر؛ در درمانی و بهداشتی مراکز افزایش-

 شهر؛ در )مدارس( آموزشی مراکز افزایش -

 ارتباطی شهرها؛ راه بهبود -

 شهر؛ در نقل و حمل وسایل افزایش -

 دوم؛ شغل برای زمینه کردن فراهم -

 اطراف؛ روستاهای به صنعتی شهرک تولیدات عرضه -

 افراد؛ تخصص و آگاهی افزایش -

 اشتغال؛ های فرصت افزایش -

 . کودکان برای تحصیل ادامه امكان افزایش -

 

 شهر؛ سنتی بازارهای بر سوء اثر -

 شهرها؛ از صنعتی شهرک کار نیروی تأمین -

 فرزندان؛ کار و مسئولیت افزایش -

 ؛شهر نشینان درآمد افزایش -

 ثابت؛ درآمد کسب از شهر نشینان ن اطمینا -

 .شهری افراد خرید قدرت افزایش -

 ؛شهری خانوار مصرف افزایش -



 نتیجه گیری

 با مقابله جهت در زندگی استانداردهای و کار شرایط اصالح برای ابزاری عنوان به مقدماتی مراحل در تواند می شدن صنعتی

 استقرار و ایجاد. باشد مطرح جدید تكنولوژی از استفاده با بیشتر تولید برای ابزاری عنوان به فقط نه و باشد جهانی ابعاد در فقر

 باعث مناطق این در تنها نه باشد منطقی اصول و ضوابط چارچوب در اگر شهری نواحی در صنعتی های فعالیت صحیح

 مهم استراتژی یک عنوان به تواند می بلكه شده بادوام مصرفی کاالهای و غذایی مصرف الگوی بهبود خانوارها، درآمد افزایش

 اصول و ضوابط این رعایت عدم و گردد شهرها فضای مختلف ابعاد در هایی پیشرفت و تحوالت ساز زمینه شهری توسعه

 موثرترین از یكی عنوان به شهرک های صنعتی  از که داشت توجه باید و.  شود ناپذیری جبران های آسیب موجب است ممكن

 انباشت افزایش و جدید مشاغل ایجاد با شهرک ها این. است شده یاد روستایی منابع دیگر و کار نیروی از استفاده برای ها روش

 . شوند می شهری نواحی اقتصادی رشد باعث صنعت، و کشاورزی بین پیوند برقراری با و انداز پس و سرمایه

 منابع

 مسكن فصلنامه ،"  ایالم استان در فضایی توسعه با صنعتی های شهرک بین رابطه"  علیرضا؛ نعمتی، جمیله؛ نیا، توکلی -8

 . 31:  ص ، 8٠11 - 13،بهار ، 826 شماره روستا، ومحیط

 .21: ص ، 8٠15 خرداد ، 11 شماره کارآفرین، ماهنامه ،" کرد باید چه و چیست صنعت ندانستیم"  محمدقلی؛ یوسفی، - 2

 در صنعتی های شهرک استقرار فضایی پیامدهای ارزیابی"  رضا؛ سلیمانگلی، علی؛ طورانی، سیدحسن؛ لنگرودی، مطیعی-٠

 تابستان ،1 شماره ای، منطقه و شهری های پژوهش و مطالعات فصلنامه ،"مینودشت شهرستان مرکزی بخش  روستایی نواحی

 .٠3:  ص ، 8٠61

 MCDM از استفاده با صنعتی شهرک ارزیابی"  علیرضا؛ نژاد، وفایی اکبر؛ علی آبكار، سعدی؛ محمد مسگری، روزبه؛ شاد،-1

 .8.1:  ص ، 8٠11 تابستان ، 53 شماره انسانی، علوم مدرس فصلنامه ،"  GIS در فازی

 بهداشت اثرات ارزیابی"  اصغر؛ علی نشاط، امیرحسین؛ محوی، جعفر؛ نوری، محمدجواد؛ دستورانی، مسعود؛ یونسیان،-6

 .8: ص ، 8٠11 بهار ، 26 شماره بهداشت، تحقیقات انستیتو و بهداشت دانشكده مجله ،" صنعتی های شهرک احداث محیطی

 علوم فصلنامه ،"  اردبیل 2 صنعتی شهرک محیطی زیست اثرات ارزیابی مطالعه"  حسین؛ جباری، شیخ ابراهیم؛ فتایی،-5

 .21- 11 : ص ، 8٠11 بهار ،3 شماره محیطی،

 محدوده: موردی مطالعه ) محیطی زیست های آالینده ایجاد در صنعتی واحدهای نقش"  محمد؛ قربانی، اکبر؛ علی عنابستانی،-3

 .2٠:  ص ، 8٠1.  تابستان و بهار ،1 شماره سوم، سال سرزمین، آمایش فصلنامه ،. " (سبزوار شهر آب تامین ی

 

 .8٠33 تهران، ، مركز نشر توسعه،فرهي،فریده، مفاهیم به نو نگاهي ولفانگ، زاكس، -1

 .8٠16 ،تهران، تهران دانشگاه چاپ و انتشارات مؤسسه رضا، كارها،یاوري،احمد سازو و اقتصاد:پایدار پ،توسعه. رائو  -٣


