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بررسی وضعیت استقرار صنایع و مکانیابی شهرکهای صنعتی در
شهرستان مشهد
مجید یاسوری



دانشیار گروه جغرافیا ،دانشکدة علوم انسانی ،دانشگاه گیالن

(تاریخ دریافت0931/10/10 :؛ تاریخ پذیرش)0931/00/10 :

چکیده
شهركهاي صنعتي از تداخل غيرضروري بافتهاي مسكوني و تجاري شهري با بافت صنعتي جلوگيري میيکننید و در کیاه هزینی،
ایجاد زیرساختهاي الزم افزای کارایي زمينهاي شهري تأمين تسهيالت و امكانات و صرف،جویيهاي ناشي از تجمع مؤثرند .هید
این تحقيق بررسي و شناخت وضعيت استقرار صنایع و شناسایي مكان مناسی بیراي ایجیاد شیهركهیاي جدیید اسیت .روش تحقيیق
توصيفي -تحليلي است .با جمعآوري دادههاي موجود از وضعيت واحدهاي صنعتي از سازمان صینایع و معیادن و شیرکت شیهركهیاي
صنعتي خراسان رضوي و تكميل بانک اطالعات مكاني و توصيفي و طراحي مدل مفهومي شهركهاي جدید مكانیابي شد .یافتی،هیاي
تحقيق نشان مي دهد واحدهاي صنعتي بدون مالحظات محيطي و کالبدي همچنين عدم رعایت حریم شهري استقرار یافت،اند .در وضع
موجود تعداد زیادي از واحدهاي صنعتي در حریم شهري قرار دارند .براي انتقال این واحدها و پي بيني تعداد صنایع مورد نياز در افیق ده
سال آینده حدود  1هزار هكتار زمين براي گسترش صنعت نياز است .مكان مناس براي گسترش آتي صنعت با بی،کیارگيري معيارهیاي
مورد نظر جنوب شرق شهرستان مشهد است ک ،موقعيت آن در نقش،ها مشخص شده است.

واژگان کلیدی
آمای

سرزمين شهركهاي صنعتي مشهد مكانیابي.

 نویسنده

تلفن103 -03301331 :

Email: yasoori@um.ac.ir
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مقدمه و طرح مسئله
رشد صنعت به طور مجتمع ،منطقه ،ناحيه ،قطب یا شهرك صهنعت پدیهدهاي اسهت کهه از لحها
اهميت ،از آغاز قكن بيستم ميالدي در توسعة صنعت کشورهاي جرهان و برهكهگيهكي از امكانها و
قابليتهاي هك منطقه به آن توجه شده است .هك کشوري که در راه صنعت شدن گام بكم دارد ،بایهد
از لحا آمایش سكزمين و تقسيم نيكوي کار در منهاط مختله

کشهور بها ههد

توسهعة صهنعت

محورها و قطبها ،مكانهای را بكاي تجمع واحدهاي صنعت به شكل شرك یا مجتمع ،انتخها

و

سازمانده کند .این سازمانده متأثك از عوامل مانند رشهد جمعيهت ،اشهتاا ،،محهدودیت زمهين،
حفاظت و توسعة محيط زیست و تعيين کاربكي زمينهاي صهنعت اسهت .بهدین تكتيهب ،از رشهد
ب رویه صنعت در بكخ نواح و مناط  ،به یژه از آلودگ محيطزیست جلوگيكي م شود (شهاد و
همكاران ،0311 ،ص.)604
از آنجاکه شرك

صنعت زمينة حضور عكضهکنندگان نرادي ،خكیداران محصو ،و شكکتهاي

خدمات متخصص را در یک مكان فكاهم م کند ،هزینههههاي بازاریهاب و نيهاز واحهدها را بهكاي
نگرداري نراد هاي توليدي به صور

موجودي انبار کاهش م دهد ،این مسئله ،ضمن جلوگيكي از

راکدشدن سكمایه ،نياز به نقدینگ بكاي سكمایه در گكدش را نيهز کهاهش مه دههد (عباسه نهژاد،
 ،0314ص .)11در مجموع ،واحهدههاي اقتصهادي شهرك صهنعت مه تواننهد بها بكخهورداري از
صكفههاي اقتصادي هزینههاي را کاهش ،و سود و قدر
از طكف  ،انقال

رقابت خود را افزایش دهند.

صنعت باعث تاييك چركة جران در سدههاي اخيك شده است .ظرهور ماشهين،

به عنوان پدیدهاي جدید در روابط اجتماع و زندگ مكدمان ،به تاييك الگوههاي سهنت در جامعهه
منجك شده است .علم شركسازي و معماري نيز از این تاييك مصون نماند و در این حوزه نظكیههاي
جدیدي مطكح شد .تاييك روشهاي توليد و افهزایش محصهو
ارتباطا

بهه همهكاه افهزایش سهكعت در

و حمل کا  ،به تاييك بافت کالبدي شركها منجهك شهده اسهت .افهزایش جمعيهت و نيهاز

روزافزون کشور به محصو

جدید ،به احداث و توسعة فضاهاي توليدي و صهنعت منجهك شهد.

تعدد ،تنوع و ارتقاي محصو

جدید در همة عكصههاي زنهدگ و پاسهب بهه نيازههاي عمهوم
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باعث شد کارخانجا
تصك

توليدي ،به سكعت گستكش یابند ،و در مد

کنند .نياز روزافزون کشهور بهه صهنایع و کارخانجها

شرك هاي صنعت را قو

بخشيد .مكانیاب شرك ها بك اسها

کوتاه عكصههاي شهركي را

پيشهكفته و مهدرن ،تفكهك احهداث
تجمهع صهنایع مهكتبط و مهوارد

زیستمحيط بوده است .این امك نشاندهندة نياز جامعه به فضاهای خاص بهكاي توليهد و توزیهع
کا است .مجموعه اصول که در تفكك جداسازي صنایع از شركها و تجمع در مكهانههاي خهاص
وجود داشته است ،به شكح زیك دستهبندي م شود:
 موارد زیستمحيط  ،از قبيل آلودگ صوت  ،آلودگ هوا و پسآ هاي صنعت ؛ تمكکز صنایع همگون در یک حوزة فضای در جرت سازمانده روند توليد و توزیع؛ افزایش اشتاا،زای در مكانهاي جدید که عموماً از مكاکز جمعيت بزرگ دورند؛ امكان گستكش آت فضاهاي صنعت در سایت؛ -کاهش هزینه با تمكکز در خدما

و تأسيسا

زیكبنای (آ  ،بكق و فاضال ).

انجام هك فعاليت در شرك نيازمند مكان و فضاي خاص است .لذا م توان گفت هك مكان حكم
ظك

آن را دارد .از آنجا که فعاليتهاي انسان در بستك شرك پكاکنده است ،نحوة آرایهش فضهای

آن باید طوري باشد که ضمن ایجاد کارای مطلو

بكاي ساکنان ،کمتكین اثك نامطلو

را بك محيط

داشته باشد .هك بكنامهریز شركي باید به شرك و مسائل شركي نگكش سيستم و همهجانبه داشهته
باشد؛ با این تحليل ،چگونگ استقكار فعاليتها در فضا م تواند در برينهشدن فضاها ،بهخصهوص
فضاهاي شركي ،اثك گذارد .از فعاليتهای که نقش مؤثكي در ایجاد درآمد و فكصهتههاي شهال
دارد ،فعاليتهاي صنعت است .هك فعاليت شركي از مسكون  ،اداري و جز آن تها صهنعت نيازمنهد
فضا است .امكوزه ،بسياري از زمينهاي شركي بكاي خانهسهازي ،احهداث شهرك هها و ادارههها و
صنایع ،و خدما

شركي دیگك بهکارگكفته شده اند .فاصله و جدای فضای  ،موجب جدای مكدم

شده است که مایلند به د یل اقتصادي در کنش مستقيم با سازمانها و خدما

مكتبط بها نيازههاي

شركي باشند .از این رو ،بركهبكداري برتك از فضا و غلبه بك فاصله به عنوان مانع اصهل  ،از عوامهل
بنيادي جاكافيای در مكانیاب و کنش و واکنش فضای است .بها توجهه بهه اینكهه کهاربكيههاي
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به مكانهاي مشخص نيازمند است ،لذا ،فاصله نقش اساس را در تعيين مكان مناسب ایفها

م کند .ایجاد تعاد ،منطق و نسب بين زمين و نحوة بهکارگيكي آن ،با فعاليهتهها و عملككدههاي
انسان بك روي آن ضكوري است .به دنبا ،این عقيده ،آمایش و مدیكیت سكزمين شكل مه گيهكد و
مكانیاب مناسب بكاي فعاليتها ضكور

م یابد (خنيفك ،0318 ،ص.)1

به منظور استقكار واحدهاي صنعت متناسب بها اسهتعداد منهاط محهل اسهتقكار ،ههمافزایه و
بركهبكداري مطلو

از منابع شرك هاي صنعت انجام گكفته است .در ایهن شهرك هها ،عهالوه بهك

ایجاد اشتاا ،مولد ،توليد داخل رشد م کند و سطح فناوري ارتقا م یابد .در نظام استقكار جمعه
واحدهاي صنعت  ،توليدکنندگان کوچک و متوسط با دستياب به پتانسيل هممكان  ،سرم مناسب از
بازار تقاضا را کسب م کنند و همين عامل ،موجب رون مستمك و افهزایش کمه آنهان مه شهود.
شرك هاي صنعت در راستاي رسالت ایجاد بستك مناسب بكاي رشد و شكوفای صنعت ،و به دليل
ارائة تسريال

عموم  ،خدما

و آماده سهازي زمهين بها قيمهت مناسهب در شهرك  ،توانسهتهانهد

صاحبان صنعت را به استقكار در این نوع شرك ها متمایل کنند (اميكکاشان  ،0311 ،ص .)0بدیر
است شرك هاي صنعت م توانند انگيزة زم را بكاي جابهجای صنعت به نواح اطهكا

شهركها

و روستاها ایجاد کنند؛ به طوري که شركهاي بزرگ را از آلودگ و تهكاکم رههای دهنهد و اسها
صنعت را در شركهاي کوچک و متوسط تحكيم بخشند .مزایاي دیگك شرك هاي صهنعت  ،کهاهش
حجم تكافيک ،افزایش کارای زمينهاي شركي ،کاهش هزینههاي عمكان زمين ،تأمين تسريال
امكانا

است .از طك

و

دیگك ،اگك این شرك ها به درست و با رعایت معيارههاي زیسهتمحيطه

طكاح و ایجاد نشوند ،به کاهش کارای محيط یا آلودگ آن منجك م شهوند (مكکهز مله آمهایش
سكزمين ،0311 ،ص.)31
در شركستان مشرد واحدهاي صنعت زیادي وجود دارد که در ایجاد آلودگ شرك مشرد نقهش
دارند .به عالوه ،در ابعاد منطقهاي ،چگونگ بارگذاري فضای در گستكش ب رویة سكونتگاههاي
شركي ،نوع فعاليتها و چگونگ استقكار صنعت در ناحيه و ایجاد آشهفتگ فضهای بسهيار مهؤثك
است .این آشفتگ در ناپایداري زیستمحيط و بكوز مشكال

شركي تأثيك دارد .بنابكاین ،بكرس
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وضعيت فعل استقكار فعاليتهاي صنعت و سامانده اسهتقكار واحهدهاي جدیهد در مكهانههاي
شوند ،در کاهش آشهفتگ فضهای و برهكهبهكداري برينهه از

مناسب که با معيارهاي منطق انتخا

منابع منطقهاي نقش دارد .موضوع که بكخه کشهورها ،از جملهه فكانسهه بهكاي ههدایت توسهعة
فيزیك کالنشركها در پهيش گكفتههانهد تها مهانع سهاختوسهاز در خهارا از محهدودة مجموعهة
کالنشركي و آشفتگ فضای در حاشية این نواح شوند (لطف  ،0381 ،ص.)031
مبانی نظری و پیشینة تحقیق
ضكور

و اهميت انتخا

مكان بكاي بنگاه صنعت تا حدي است که در متون نظهكي ایهن حهوزه،

یك از عوامل مؤثك بك موفقيت اقتصادي بنگاه صنعت در نظك گكفته شده است ،زیكا مكان بك رشهد
اشتاا ،بنگاه ،خكوا بنگاه از صنعت ،سودآوري بنگاه و رقابت آن تهأثيك دارد .ایهن موضهوع بهكاي
شرك هاي صنعت اهميت دوچندان دارد ،زیكا م تواند اهدا

گكوههاي مختل

را بهكآورده کنهد.

از دیدگاه بكنامهریزان توسعة منطقهاي ،شرك هاي صنعت به اشتاا،زای  ،جلهوگيكي از مرهاجك
افكاد منطقه ،متوازنکكدن سياستهاي توسعه ،حمایت از رشد سكیع صنایع ،بهخصوص واحهدهاي
کوچک ،جهذ

سهكمایهههاي داخله و خهارج  ،و کهاهش سهكمایه گهذاري اوليهه بهكاي ایجهاد

زیكساختهاي توليدي منجك م شود .این شرك ها برتكین مكان بهكاي انباشهت سهكمایه و بربهود
مرار هاي افكاد ب تجكبه و کمسكمایه با مخهاطكا

انهد

اسهت (عباسه نهژاد ،0314 ،ص.)41

بنابكاین ،عمدهتكین ضكور هاي ایجاد شرك هاي صنعت عبار اند از توزیع متعاد،تك جمعيهت،
سرولت انتقا ،فناوري پيشكفته ،سرولت و بربود سيستم اخذ ماليا  ،امكان تأسهيس آزمایشهگاههها
بكاي کنتك ،کيف توليدا  ،نظار
کاهش هزینههاي آ

برتك بك کنتك ،کيف توليدا  ،صكفهجوی هاي ناش از مقيها ،

و تصفية پسا هاي صنعت (شكکت شرك هاي صنعت ایهكان ،0311 ،ص1

و .)1عوامل متعدي در مكانیاب واحدهاي صنعت نقش دارد کهه عبهار انهد از سهكمایه (ثابهت و
متايك) ،توان سكمایهگذاري ،حمل و نقل ،بازار ،مكان مواد اوليه ،فكاهمبودن زمين ،نيكوي کار و جز
آن (کالنتكي ،0313،ص.)013-083
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بكاي تعيين نقش هك زیستبوم ،باید قابليت پذیكش یا ظكفيت تحمل آن را در نظك گكفت .اگك
ميزان بارگذاري و توسعة فعاليتها بيش از ظكفيت قابل تحمل یا ظكفيهت بهكد آن باشهد ،کهارکكد
سيستم مختل م شود و ناپایداريها در آن تشدید م شود .بك این اسا  ،شناسای محدودیتهها و
بكآورد ظكفيت بكد یا ظكفيت قابل تحمل محيط زیست به منظور پيشگيكي از فكآیندهاي مخك

بك

محيط زیست اهميت بسيار دارد .بنابكاین ،بایهد تهوان اکولهوکیك منهاط بهكاي اسهتقكار صهنعت
مشخص شود (مخدوم .)0313 ،از طك

دیگك ،اسهتقكار صهنایع در شهرك هها و نهواح صهنعت

مزایای دارد .این مزایا به منظور سياستگذاري استقكار کارگاههاي صنعت در شهرك ههای اسهت
که بكاي سامانده فعاليتها در عكصههاي سكزمين اتخها شهده اسهت .بكخه مزایهاي اسهتقكار
واحدهاي صنعت در شرك هاي صنعت عبار

است از:

 ترية زمين مناسب بكاي اجكاي طكحهاي صنعت با توجه به مكانیاب و طكاح انجهامگكفتههمطاب با اصو ،فن و مرندس و آخكین روشهاي شرك سازي؛
 عدم نياز به کسب مجوز جداگانه از ادارهها و سازمانهاي متعدد از قبيل محيط زیست ،منابعطبيع  ،کشاورزي ،آ  ،بكق و امور اراض  ،ميكاث فكهنگ  ،خا شناس  ،ثبت ،راه و تكابكي ،کهار
و امور اجتماع و جز آن؛
 مستثنا بودن از قانون شركداريها؛ ایجاد شكایط زم بكاي همافزای صنایع مستقك در شرك ها و نواح صنعت ؛ فكاهم شدن بستك مناسب بكاي ایجاد شبكهها و خوشههاي مكتبط به یک صنعت در محهدودةشرك ها و نواح صنعت ؛
 دستكس آسان و سكیع به امكانات از قبيل راه ،آ  ،بكق ،گاز ،فاضالاینتكنت و جز آن؛
 .0بكگكفته از سایت سازمان صنایع کوچک و شرك هاي صنعت ایكان

http://isipo.ir

صهنعت  ،مخهابكا ،
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 -بهکارگيكي خدما

نكم افزاري (مشاورهاي فن  ،مرندس  ،مدیكیت و جز آن) مكاکز خهدما

فناوري و کسبوکار؛
 -ارائة خدما

رایگان در زمينة صدور مجوزهاي ساختوساز و پایان کار واحدهاي صنعت ؛

 -کاهش هزینههاي سكمایهگذاري به دليل بهکارگيكي خدما

مشتك سامانده شده؛

 امكان اجاره و خكید کارگاههاي کوچک آماده و پيشساخته بكاي تسهكیع در برهكهبهكداري واشتاا،زای ؛
 واگذاري ادارة شكکتها و نواح صنعت به هيئت امناي منتخب صاحبان صنایع؛ پكداخت نقد و اقساط هزینههاي ح بركهبكداري از تأسيسا .جایگاه شرك هاي صنعت در طكحهاي توسعة شركي و منطقهاي :بهك اسها

الگهوي عمهوم

توسعة ناحيه مشرد و با توجه بهه اسهناد فكادسهت مله و اسهتان و بها درنظكگهكفتن امكانها
محدودیتهاي شركستان مشرد ،راهبكدها و سياستهاي اقتصادي زیك تعكی

و

شده است:

 .0ارتقاي نقش شركستان و استان در فكایند توسعة پایدار مل و فكامل ؛
 .3ایجاد توازن و تقسيم کار در نظام فضای و عملككد شركستان مشرد؛
 .3توانمندسازي اقتصادي شركستان از طكی توسعة زیكساختها و فعاليتهاي بكتك توليهدي و
خدمات .
سياستهاي توسعه و سامانده صنایع در شركستان مشرد شهامل مهوارد زیهك اسهت (سهازمان
مسكن و شركسازي:)0316 ،
 .0تأکيد بك توسعه و تقویت صنایع اساس و مادر در سطح منطقه؛
 .3سامانده صنایع موجود در ناحيه بك اسا

اصو ،توسعة پایدار شركي؛

 .3تأکيد بك استقكار صنایع جدید در شرك ها و مجتمعههاي صهنعت و جلهوگيكي از اسهتقكار
پكاکندة صنایع؛
 .6ممنوع کكدن استقكار صنایع جدید در محور قوچان؛
 .1تشوی استقكار صنایع جدید در محورهاي فكیمان ،کال  ،سكخس و نيشابور؛
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 .4تقویت زیكساختهاي صنعت در محورهاي جدید توسعة ناحيه؛
 .1محدودکكدن استقكار صنایع ناسازگار در پرنههها و محورههاي گكدشهگكي و نقهاط بهاارزش
طبيع و فكهنگ ؛
 .1مكانیاب شرك هاي صنعت در چارچو

الگوي توسعة ناحيه و مجموعة شركي مشرد؛

 .8ایجاد انواع شرك ها و مجتمعهاي صنعت تخصص (صنایع الكتكونيک ،شيميای  ،غهذای و
جز آن) و تقویت اهكمهاي نظار

زیستمحيط صنایع از طكی تمريدا

قانون  ،فن  ،کالبهدي و

غيكه.
در مطالعا

آمایش سكزمين ،که قبل از انقال

به هدایت و حمایت صنایع در جهادة سهنتو بهه

عنوان طكح سامانده صنایع تريه شده است ،در قسمت اسهتقكار صهنایع بيهان مه کنهد بهه دليهل
آلودگ محيط برتك است صنایع سنگين با صنایع پایه در شكق شرك مسهتقك باشهند .ایهن دیهدگاه و
طكز تفكك در استقكار صنایع ،نوع سامانده کالبدي را تبيين م کند که یك از معيارها و مهال -
هاي آن آلودگ زیستمحيط است .بنابكاین ،دیدگاه طكح آمایش دربارة استقكار صهنایع در جهادة
سنتو ،یک نظكیة سامانده است نه ممنوعيت استقكار ،لذا در زمكة محدودیتهاي استقكار صهنایع
در این محور در نظك گكفته نم شود ،بهجز صنایع پایه ،که محل احتمهال استقكارشهان را بایهد در
خارا از ناحيه و بيشتك در زمينهاي شكق شرك و یا در شرك نوین جستوجو کكد (سازمان بكنامهه
و بودجه ،0313 ،ص.)031
بك اسا

ضوابط ،شرك هاي صنعت باید با طكح جهامع ،تفضهيل و ههادي شهركها ماهایك

نداشته ،بكاي صنایع سبک در نظك گكفتهه شهود ،در زمهين کشهاورزي یها بهاا نباشهد ،امكهان دفهع
فضو

و ضایعا

جامد از طكی سيسهتم مكحلههاي کهم خهكا و به ضهكر فهكاهم باشهد ،و از

شركهاي با بيش از یک ميليون نفك جمعيهت 11 ،کيلهومتك فاصهله داشهته باشهد (وزار

مسهكن و

شركسازي ،31 ،ص .)311با توجه به گستكدگ و تنوع واحدهاي صنعت در هك منطقة صنعت  ،بهه
هنگام واگذاري زمين باید همجواري این واحدها بكاي واحدهاي دیگك مزاحمت ایجاد نكند .پهس
از منطقهبندي صنایع ،طكاح باید تأیيدیة ادارة کل حفاظهت محهيط زیسهت اسهتان را کسهب کنهد.
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ضوابط همجواري و مكانيك هفت منطقة صنعت با توجه به حجم فاضال

و آلودگ ههوا و جهز

آن تنظيم م شود (سازمان مسكن و شركسازي خكاسان رضوي.)0311 ،
دربارة مكانگزین شرك هاي صنعت  ،پژوهشهاي محدودي انجام گكفته است .اکثك مطالعها
در زمينة مكانیاب شرك هاي صنعت با روشهاي مختل

و مد،هاي مكانیهاب انجهام گكفتهه ،و

در مواردي نيز وضع موجود ارزیاب شده است.
شاد و همكاران ( )0311پژوهش با عنوان «طكاح و اجكاي  ،GISکاربكدي جرت مكهانیهاب
شرك هاي صنعت با استفاده از مد،هاي فازي ،وزنهاي نشانگك و کنتيک» انجام دادند .نتایج نشهان
داد در هك دو مكحلة پ جوی اوليه و نيمهتفصيل مد ،همپوشان شاخص عملككد برينهتكي نسبت
به دیگك مد،ها دارد.
رئيس و سفيانيان ( )0318در مقالة «مكانیاب صنایع با استفاده از معيارهاي جاكافيای (مطالعة
موردي :شعاع پنجاه کيلومتكي شرك اصفران)» به این نتيجه رسيدند کهه بها درنظكگهكفتن معيارههاي
زیستمحيط  ،چرار ناحيه در شما ،شكق اصفران بكاي استقكار صنایع مناسب است.
نصكاللر و صالح قرفكخ ( )0380در مقالة «عوامل مؤثك بك مكانیاب شهرك ههاي صهنعت
با توجه به شاخصهاي توسعة پایدار و اولویتبندي آنها با استفاده از اعداد فازي مثلثه » ،نشهان
دادند عوامل اجتماع  ،اقتصادي ،زیستمحيط  ،زیكبنای و بكنامهریزي از جمله عوامهل مهؤثك بهك
مكانیاب شرك هاي صنعت است که با شاخص توسعة پایدار هماهنگ است .نتایج با سازمانده
سلسلهمكاتب نشاندهندة بيشتكین اثك معيارهاي اقتصادي و اجتماع در مكانیهاب شهرك صهنعت
بوده است.
ریميان و همكاران ( )0380پژوهش با عنوان «مكانیاب شرك ها و نواح صنعت بها توجهه
به اثكا

زیستمحيط بخش صنعت (نمونة موردي :شركستان سمنان)» انجهام دادنهد .نتهایج ایهن

پژوهش نشان داد تصميمگيكان در بكنامهریزيهاي گذشته ،اهميهت و ارزشههاي منهابع طبيعه و
محيط زیست را نادیده گكفتهاند و بسياري از صنایع کشور بدون توجه به مالحظا

زیستمحيط

طكاح و بركه بكداري شدهاند .نتایج مشخص کكد در بكخ شرك هاي موجهود بهه ظكفيهتههاي
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محيط توجه نشده است .در نرایت ،این مطالعه شش محور بكاي کاربكي صهنعت پيشهنراد کهكده
است.
جدول  .1مقایسة اهمیت معیارهای مکانیابی شهرک صنعتی

عوامل مؤثر در مکانیابی

شاد و

رییسی و

نصراللهی الریمیان و پورمحمدی و

همکاران

سفیانیان

و صالحی

همکاران

رضویان

مکانیابی
هرمزگان

امتیازبندی

دستكس به جاده



 

 

 

 





شيب زمين (توپوگكاف )



 

 

 

 





4

4


دستكس به راه آهن



 

 









دستكس به فكودگاه



 

 









1

1


امكانا

آ



 

 

 

 



امكانا

بكق







 

 





شركي















دستكس به امكانا

حفاظت از جنگلها ,مكاتع)



 

 

زلزله



 



دستكس به نيكوي کار





دستكس به مكاکز آموزش







درمان

















جلوگيكي از آلودگ هوا





وزش باد
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امكانا

تلفن



 

فاصله از شركها (جوامع انسان )



فاصله از صنایع موجود



 







دستكس به بازار
دستكس به ایستگاهاي پليس
امكانا

گاز

رودخانه (منابع آب )
عم آ هاي زیكزمين
کاربكي فعل اراض (ارزش زمين)
دستكس به بازیافت
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3
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زنگانه و سليمان ( )0316در مقالة «مكانیاب شرك صنعت و اثكا

زیستمحيط آن بهك شهرك

ارا » نشان دادند ایجاد شرك صنعت ارا  ،بدون توجه کاف به ظكفيتهاي فيزیك و انسان مورد
نياز صنایع در چارچو

توسعة پيوستة شرك انجام گكفته است و در نتيجه ،مكهان اسهتقكار صهنایع

یك از عوامل مرم تشدید مشكال

زیستمحيط شرك ارا بهوده اسهت .همچنهين ،بهه سهاختار

توپوگكاف زمين و جرت بادهاي محل که زمينة طبيع و اصل وقوع مككر پدیدة اینورکن در این
شرك را فكاهم م کند ،توجه کاف نشده و این وضع آلودگ شرك ارا را بيشتك کكده است.
معيارهاي مؤثك در مكانیاب شرك هاي صنعت در جدو 0 ،درا شده است .اطالعا
در جدو 0 ،نشان م دهد در تحقيقا

مختل

منهدرا

چه معيارهای بهکار گكفته شده اسهت .معيارههای

که بيشتكین امتياز را کسب کكدهاند ،اهميت بيشتكي بكاي مكانیاب شرك هاي صنعت دارد.
روش تحقیق
روش گكدآوري دادهها ،عمدتاً مطالعا

کتابخانهاي (جمعآوري مبان نظهكي ،معيارهها ،اطالعها

واحدهاي صنعت و جز آن) و تريه یههاي اطالعا

در محيط نكمافهزاري  Gisو بكرسه ميهدان

است .دادههاي بهکارگكفتهشده در این تحقي شامل اطالعها
دستگاه اجكای

فعاليهتههاي صهنعت اسهت کهه از

یكبط ،یعن سازمان صنایع و معادن و شكکت شرك هاي صنعت استان تريه شهده

است .به عالوه ،به منظور تحليل مكان  ،یههاي مورد نياز در قالب نكمافزارههاي  GISتريهه شهده
است .توابع تحليل بهکارگكفتهشده در تعيين مناط مناسب و نامناسب در هك یهة اطالعهات  ،بهك
اسا

معيارهاي موجود انجام گكفته و در نرایت ،یههاي مختل

هك یه بك اسا

دارابودن قابليت استقكار ،بك اسا

تلفي شده است .در این مهد،،

معيارهاي مختله

تعيهين شهده و سهپس ،بها

توجه به اهميت آن با بهکارگيكي نظكهاي کارشناس  ،وزنده شده است .به این منظهور ،نظهك 01
کارشنا

سازمان صهنایع و معهادن ،شهكکت شهرك ههاي صهنعت اسهتان و سهازمان مهدیكیت و

بكنامهریزي در وزنده معيارها بهکار گكفته شده است .سپس ،با جمع امتيازا

در توابع تحليله

 Mapcalculator, Spatial Analysisمنطقه بكاي استقكار صنعت اولویتبندي شده است .در نرایهت،
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یهها ،امتيازا

موجود در یههاي مختل

با هم جمع شده و امتياز نرای هك مكهان ،کهه

نشان دهندة ميزان قابليت آن است به دست آمد.
معرفی منطقة مورد مطالعه
شرك مشرد با جمعيت بيش از  3/1ميليون نفك در سا ،0381 ،پس از تركان بزرگتهكین شهرك کشهور
است و پس از کكا ،با تكین نكخ رشد را در ميان کالنشركهاي کشور در دو دهة گذشته دارد ،که
فاصلة این شرك را با شرك دوم استان یازده بكابك کكده است .با توجه به نقش شرك مشرد ،به عنهوان
قطب اصل توسعة شكق کشور در تقسيم کار مل و در راستاي عدم تمكکز در سهطح مله  ،رشهد
بيش از گذشتة جمعيت آن دور از انتظهار نيسهت ،در حهال کهه در وضهع موجهود ،ایهن شهرك بها
محدودیت شدید منابع محيط مواجه است .مجموعه عوامل جاكافيای  ،اعم از ویژگ هاي محهيط
طبيع  ،اقتصادي و انسان در شكلگيكي کانونهاي اصل جمعيت و فعاليت و سياستهاي مل و
منطقهاي در منطقه دخيل است .قطبها ،محورها و کانونهاي اصل فعاليت ،تا حدودي منطب بهك
قابليتهاي محيط طبيع و اقدامهاي انجامگكفته و سكمایهگذاريههاي در ایجهاد زیكسهاختههاي
اقتصادي و اجتماع بوده است و به علت دخالهت قابليهتهها و محهدودیتههاي محيطه ماننهد
ارتفاعا

جنوب و شمال منطقه و توزیع نامناسب و نامتعاد ،امكانا

ناهماهنگ زیكبناها و امكانا

و زیكساختها ،و گسهتكش

مصنوع ،به طور متقابل به شكلگيكي قطبها و محورهاي توسهعه و

مناط حاشيهاي در سطح شركستان منجر شده است .در سازمان فضای مكاکز زیستشركي ،شهرك
مشرد به عنوان مكکز عكضة خدما

بكتك با عملككد منطقهاي ،و حت فكامنطقهاي است .این شهرك

بكتك در مقيا

مل  ،و در سطح استان ،به عنوان مرمتكین و تنرها مكکهز ثقهل

در سطح دو خدما

جمعيت و بكخوردار تخصص و فوقتخصص در زمينههاي مختل

از جمله آموزش ،برداشهت و

درمان ،تجاري و خدمات است .قكار داشتن مكقد مطرك امام هشتم شيعيان و حضور ميليونها زائهك
در سا ،در این شرك ،اهميت این شرك را به عنوان کالن شرك مذهب کشور ،با عملككد مذهب مله
و فكامل دوبكابك کكده است (یاسوري ،0314 ،ص.)34
هماکنون ،از نظك استقكار فعاليتهاي صنعت  ،اسهتان خكاسهان رضهوي بها بهيش از 31شهرك
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صنعت فعا ،و 1شرك

صنعت در حا ،احداث ،وسعت معاد 3163 ،هكتهار دارد .متهكاک صهنعت

واگذاري در شرك هاي مذکور 0163 ،هكتار است که از این ميزان  0310هكتار ط  3360قكارداد
به متقاضيان واجد شكایط واگذار شده است .تعداد واحدهاي صنعت موجود در شهرك هها0843 ،
واحد ،تعداد شاغلين حدود  14هزار نفك و ميزان سهكمایهگهذاري بهيش از  01ههزار ميليهارد ریها،
گزارش شده است (شكکت شرك هاي صنعت خكاسان رضوي.)0311 ،
جدول  .2وضعیت برخی شاخصهای جغرافیایی در شهرستان مشهد

ردیف

نوع شاخص

میزان

0

تعداد بخش

6

3

تعداد دهستان

03

3

تعداد شرك

1

6

سرم شركستان از مساحت استان (درصد)

1/0

1

سرم شركستان از جمعيت استان (درصد)

64/3

4

سرم شركستان از جمعيت شركي استان (درصد)

41/1

1

ضكیب شركنشين (درصد)

1
8

سرم شاغلين (درصد)

14/1
کشاورزي

38/41

صنعت و معدن

31/61

01
00

خدما
تأمين و انتقا ،آ

03
03
06

منبع تأمين آ

01
04
01

(ميليون متكمكعب)

11

چاه عمي (حلقه)

3133

نيمه عمي (حلقه)

0311

(رشته)

813

چشمه (دهانه)

330

قنا

سرم شركستان از معادن فعا ،استان (درصد)
سرم شركستان از توليدا

31/31

معدن استان (درصد)

34/4
61/3

01

سرم شركستان از خایك معدن استان (درصد)

06/3

08

سرم شركستان از تعداد اماکن تاریخ و فكهنگ (درصد)

08

31

سرم شركستان از تعداد شرك هاي صنعت استان (درصد)

36

مأخذ :مكانیاب شرك هاي صنعت 0381 ،

در جدو 3 ،بكخ شاخصهاي مرم محيط  ،اقتصادي و تقسيما
اطالعا

سياسه بيهان شهده اسهت.

این جدو ،نشان م دهد شركستان مشرد بزرگتهكین شركسهتان اسهتان خكاسهان رضهوي
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است و بهتنرای  ،حدود  1درصد مساحت 64 ،درصد جمعيت استان و  40درصد جمعيت شهركي
استان ،همچنين 36 ،درصد از شرك هاي صنعت استان را به خود اختصاص داده است.
در سند توسعة شركستان مشرد ،مرمتكین موارد دربارة توسعة صنعت شركستان عبار

است از

(سازمان مدیكیت و بكنامهریزي خكاسان رضوي ،0311 ،ص:)01
 توسعة صنعت شركستان با اولویت صنایع بكتك و پا ؛ زمينهسازي و تأمين تسريالافزایش سرم استان در توليد قطعا

زم بكاي ایجاد یک خوشهة قطعههسهازي خهودرو ،بها ههد
خودرو در کشور؛

 -تسكیع در تجريز و ایجاد بستكهاي مناسب جذ

فعاليتهاي صنعت و پشهتيبان در شهرك

بينالود ،و انتقا ،صنایع مازاد و آلودهکننده به آن منطقه؛
 ایجاد سازوکارهاي مناسب بكاي جلب سكمایهگذاريهاي مشتك خارج در صنایع بكتك؛ ایجاد و توسعة شرك ها و پار هاي علم و فناوري در شركستان -ایجاد محدودیتهاي زمجرت استقكار صنایع در محور مشرد -چناران.
جدو 3 ،وضعيت شرك هاي صنعت  ،مساحت ،تعداد واحدهاي بركهبكداري و تعهداد شهاغلين
شرك هاي صنعت منطقه را نشان م دهد .بك اسا

اطالعا

این جدو ،،شرك چناران بيشهتكین

مساحت ،و شرك طو  ،بيشتكین واحدهاي بركه بكداريشده و اشتاا ،ایجادشده را دارد.
جدول  .3وضعیت کلی شهرکهای صنعتی فعال در شهرستان مشهد

نام شهرک

مساحت شهرک (هکتار)

تعداد واحدهای درحال بهرهبرداری

اشتغال کل قراردادها

بينالود

011

01

3433

چناران

843

64

1331

چكمشرك

031

31

3001

طو

610

131

36114

کاویان

311

11

1616

003

318

1144

ماشينسازي

041

41

4048

جمع

3140

868

16313

کال

مأخذ :شكکت شرك هاي صنعت خكاسان رضوي0314 ،
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شکل  .1نقشة وضعیت استقرار واحدهای صنعتی بزرگ در منطقه (یافتههای تحقیق براساس موقعیت واحدهای صنعتی)
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جدول  .4برنامهها و طرحهای توسعه و ساماندهی صنایع در ناحیة مشهد
پروژهها

طرحها
 .0طكح انتقا ،صنایع بزرگ و آ بهك و آ ینهده بهه مكاکهز

 -پكوکة شناسای صنایع آ ینده و نحوة انتقا ،آنها.

صنعت
 .3توسعة شبكة ارتبهاط و تأسيسها

زیكسهاخت جرهت

 -تقویت محور مشرد سه راه باغچه

نيشابور جرت توسعة جدید صنعت ؛

توسعة صنایع و توزیع متوازن در کل ناحيه

 -ایجاد کنارگذر شمال شرك مشرد (آبكوان -کنویست ،فاز  3تو ).

 .3استقكار صنایع تبهدیل کشهاورزي و معهدن در جهوار

 -توسعه و سامانده صنایع تبدیل دام در چناران؛

توليدا

و مواد اوليه با هد

 .6سامانده صنایع و خدما

توسعة موزون صنعت
شركي

 ایجاد صنایع تبدیل معدن در شركستان فكیمان. -سامانده صنایع و خدما

شركي کالنشرك مشرد؛

 -سامانده صنایع و خدما

شركي در محور مشرد

 تكميل و هماهنگ سامانده صنایع در چارچو .1ایجاد و تقویت مدیكیت زیستمحيط صهنایع ازطكیه
تمريدا

قانون  ،فن  ،کالبدي وآموزش

چناران؛
طكح مجموعة شركي مشرد.
صنعت و مكاکز

 ایجاد مكاکز و مجتمعهاي پژوهش  ،فناوري ،آموزش و خدماستادي بازاریاب مبتن بك فناوري جدید در مشرد.

و سياستهاي بخش صنعت تعيين شود.

 .4طههكح احههداث صههنایع مههادر و واسههطهاي و توسههعة

 -پكوکه با توجه به اهدا

 .1طكح مطالعه مكانیاب و توسهعة شهرك ههاي صهنعت

 -پكوکة ایجاد شرك ها و مكاکز صنعت ویژه در محور مشرد

جدید.

فكیمان ،مشرد نيشابور و کمكبند شمال شرك مشرد.

زیكساختهاي زم بكاي توسعة صنایع روستای
کهال  ،مشهرد -

ماخذ :مرندسين مشاور فكنراد ،0316 ،طكح توسعه و عمكان ناحية مشرد ،ا  ،8ص.036

یافتههای تحقیق
مكانیاب صنعت به دامنة وسيع از معيارها وابسته است و ایهن کهار بها اولویهتبنهدي معيارههاي
مختل

و انتخا

برتكین گزینه از ميان گزینههاي ممكن انجام م گيهكد .بهكخال

پهژوهشههاي

پيشين ،که در روند انجام کار ،انواع توابع تجزیهوتحليهل مكهان  GISرا بهكاي انتخها

و ارزیهاب

مكانهاي صنعت بهکار گكفتهاند ،در تحقي حاضك که تحقيق کاربكدي است ،با تعيهين مرهمتهكین
معيارها با توجهه بهه دفعها

تكهكار آنهها در پهژوهشهها و اهميهت آنهها از نظهك کارشناسهان و

صاحبنظكان ،مكان شرك هاي صنعت در وضع موجود ارزیاب شده است.
زمين مورد نياز استقكار صنعت در منطقه ،بك اسا
شكکت شرك هاي صنعت بكآورد شده است .اطالعا

اطالعا

سازمان صهنایع و معهدن اسهتان و

نشان م دهد در حا ،حاضهك ،در مجمهوع

حدود  111هكتار زمين مورد نياز است .این نيازها شامل موارد زیك است:

بررسی وضعیت استقرار صنایع و مکانیابی شهرکهای صنعتی در شهرستان مشهد

222 

 زمين مورد نياز متقاضيان سكمایه-گذاري صنعت حدود  311هكتار است (دفتك آمار سهازمانصنایع استان).
 -بكاي انتقا ،صنایع و کارخانجا

واقع-شده در بافت شركي 311 ،هكتهار مهورد نيهاز اسهت

(شكکت شرك -هاي صنعت استان).
واحدهاي مستقك در بافت کالبدي و مسيك توسعة شرك نشان م دهد شرك مشرد در دههة آینهده
بخش زیادي از مناط اطكا

را خواهد بلعيد .این امك موجب م شود واحدهاي صنعت زیادي در

بافت و محدودة شركي قكار گيكند.
نقشة شكل  3نشان م دهد واحدهاي صنعت زیادي در محهدودة شهركي مشهرد قهكار گكفتهه
است .این واحدها در بكخ موارد ،شامل واحدهاي بزرگ صهنعت ماننهد کارخانهة قنهد آبكهوه در
داخل بافت شركي قكار دارد ،به عالوه ،در رینگ او ،شرك مشرد ،که در آیندة نزدیک در محهدودة
شركي قكا رم گيكد ،درصد با ی از واحدهاي صنعت جاي گكفته است .این موضوع بكنامهریهزي
بهكاي انتقها ،ایهن واحههدهاي صهنعت در شهرك هههاي فعله یها شههرك ههاي جدیهد صههنعت را
اجتنا ناپذیك م کند.

شکل .2نقشة پراکندگی مراکز صنعتی در حریمهای سهگانة شهر مشهد (تهیهشده بر اساس موقعیت واحدهای صنعتی
شهرستان مشهد ،سازمان صنایع و معادن)
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با توجه به دادهها و با درنظكگكفتن فضاهاي ارتباط  ،خدمات و فضاي سهبز در شهكایط فعله
حدود یک هزار هكتار زمين مورد نياز است .این متكاک زمين پاسخگوي تقاضا کنون اسهت و تهأمين
هزار هكتار شرك

صنعت در تعدیل قيمت زمين و جلوگيكي از ایجاد رانهت نقهش مهؤثكي دارد.

قيمت مناسب زمين بكاي ایجاد واحد صنعت موجهب ایجهاد انگيهزه و جهذ

صهنعتگكان واقعه

م شود و زمينة توسعة صنعت و اقتصادي در منطقه را ایجاد م کند (یاسوري ،0381،ص.)31
بك اسا

اطالعا

بيانشده ،زمين مورد نياز در حها ،حاضهك یهک ههزار هكتهار اسهت .اگهك

رشد 01درصدي بكاي صنایع جدید و انتقا ،صنایع موجود به شهرك ههاي صهنعت را بهك اسها
بكنامههاي توسعة سا نه در نظك بگيكیم ،به طور متوسط  011هكتار زمين بكاي فعاليتهاي صنعت
(شرك

صنعت ) نياز است .بنابكاین ،در اف ده ساله ،زمين مورد نياز بيشتك از دو هزار هكتار است.

با توجه به امكان استقكار اغلب صنایع در مجهاور
صنعت متوازن در محورهاي مختل

یكهدیگك بها رعایهت حهكیم ،و لهزوم توسهعة

شركستان مشرد و محدودبودن ابعاد قطعا

زمين با کهاربكي

صنعت  ،بكاي پاسخگوی به تقاضا در ده سا ،آت  ،پيشنراد م شود دو قطعه زمين یک هزار هكتهار
در دو محههور متفههاو

ارتبههاط مشههرد تريههه شههود تهها در کنههار شههرك هههاي موجههود جوابگههوي

سكمایهگذاري صنعت باشد .در هنگام مكانیاب بكاي صنعت عوامهل زیسهتمحيطه  ،اقتصهادي و
اجتماع ارزیاب م شود .همچنين ،نزدیك به منابع آ  ،اتوبانها ،اسهكانههاي بهزرگ ،بازارههاي
توليد و منابع مواد خام بكاي توليد اقتصادي مطلو

است ،ول تمام سيستمههاي یادشهده بایهد در

فاصلة مناسب بكاي حفاظت محيط زیسهت قهكار گيكنهد .بههیقهين ،در مكهانگزینه صهنایع بایهد
مالحظا

زیستمحيط و اقتصادي در تعاد ،باشند .در این زمينه باید عالوه بك شكایط و ضهوابط

مكانیاب صنایع ،طكحهاي حا ،و آینده در توسعة منطقهاي مطالعهه شهود .ایهن اطالعها
مطالعا

زیك جمعآوري و پكدازش شود:

 وضع موجود آمایش شركستان؛ طكح هاي پيشنرادي آمایش سكزمين از دیدگاه راهبكد توسعة صنعت و اقتصادي؛ -طكح جامع شركها و شرك ها و تحليل حوزة نفو آن.

بایهد از
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در ارزیاب زمين بكاي رتبهبنهدي و پرنههبنهدي منهاط مسهتعد و غيكمسهتعد ،اسهتقكار صهنایع
روشهاي چندعامله به کار گكفته م شود .در این روش ،بها توجهه بهه دسهتورالعملهها و ضهوابط
استقكار صنایع ،عوامل مختل

به شكل یههاي نقشهاي در محيطه رقهوم و دیجيتها ،فهكاهم و
جاكافيای انجهام گكفتهه

ایجاد شده است .مدیكیت و تحليل این دادهها در محيط سيستم اطالعا
است.

هك یک از یههاي رقوم بهعنوان یک عامل در تحليل بهکار گكفته م شود ،و با اعمها ،توابهع
خاص از تحليل متناسب با نوع عارضه ،شكایط ویژة آن بكرس و ایجاد مه شهود .بنهابكاین ،ابتهدا
متناسب با صور

مسئله یههاي نقشهاي مورد نياز بكرس و تريه م شهود .نكتهة شهایان توجهه،

فقدان نقشههاي رقوم در مقيا هاي متناسب در تحليلهاي رقوم است که مه توانهد در نتهایج
مؤثك باشد.
مناطق پیشنهادی برای گسترش صنعت در منطقه
بكاسا

اطالعا

ارائهشده ،در یک اف ده ساله زمين مورد نياز بيشتك از دو هزار هكتار اسهت .بها

توجه به امكان استقكار اغلب صنایع در مجاور
متوازن در محورهاي مختل

یكدیگك با رعایت حكیم و لزوم توسهعة صهنعت

شرك مشرد ،و محدودبودن ابعاد و قطعا

زمين بها کهاربكي صهنعت ،

بكاي پاسخگوی به تقاضا در ده سا ،آت پيشنراد م شود دو قطعه زمين یهک ههزار هكتهار در دو
محور متفاو

ارتباط مشرد تريه شود تا در کنار شرك هاي موجهود جوابگهوي سهكمایهگهذاري

صنعت باشد .بك اسا

بكرس هاي انجام گكفته ،با توجه به یه هاي اطالعات در محيط نكمافزاري

مكانیاب شده است.
توابع تحليل بهکارگكفتهشده در ترية این نقشه در محيط نكمافهزاري
ایجاد شده است .پس از تريهه اطالعها

زم و تشهكيل بانهک اطالعها

 ARC/GISوARCVIEW

مكهان و توصهيف  ،بها

بهکارگيكي مد،هاي موجود ،زمين رتبهبندي شده است .تعيين منهاط مناسهب و نامناسهب در ههك
یة اطالعات بك اسا

معيارهاي موجود انجام گكفته است .در نرایت ،یههههاي مختله

تلفيه
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شده است .در واقع ،پس از تلفي اطالعا

ههك مكهان بهك اسها

مختله

ميهزان بكخهورداري از

معيارهاي مختل  ،امتيازي به دست آمده است .مكانهای که بيشتكین امتياز را به دست آوردهانهد،
برتكین و بيشتكین قابليت استقكار فعاليتهاي صنعت را دارند .در ایهن مهد ،ههك یهه بهك اسها
دارابودن قابليت استقكار ،که بك اسا

معيارهاي مختل

تعيين م شود ،امتيازبندي شده است .بعهد

از تكسيم نقشهها هك یک از یهها با وزنهاي یكسان با بهکارگيكي عملككدهاي منطق تكکيبشده
و مد ،نرای که نقشهاي خكوج دوتای است ،به دست م آید .مجموع کال هاي یهک در مهد،
نشان م دهند در وضعيت یک سایت ،چه ميزان از شكایط تحق یافته است ،درصور
شكایط ،آن مكان به عنوان مكهان مناسهب تعكیه

تحق اکثك

و تعيهين مه شهود .در مهد ،طكاحه شهده در

مكانیاب صنعت 01پارامتك بدین روش استخكاا و از مجموع این یههها نقشهة دوتهای جدیهدي
ایجاد شد ،که از تعداد  1تا 01طبقه در این یه کدگذاري شد .در نرایت ،با تلفيه
امتيازا

موجود در یههاي مختل

یهههها ،جمهع

امتياز نرای هك مكان را نشان م دهد .معيارها با نظهك سهنج

کارشناس (تعداد  01نفك از کارشناسان سازمان صنایع و معادن ،شكکت شرك هاي صهنعت اسهتان
و سازمان مدیكیت و بكنامهریزي) امتيازبندي شده است .سپس ،در فكایند تحقي بهکار گكفته است.
در واقع ،از این روش و با بهکارگيكي توانای هاي نكمافزاري  GISسكزمين بهكاي اسهتقكار صهنعت
اولویتبندي شده است .مكانهای با امتياز  1تا  ،01اولویت او ،و امتياز بين  1تا  ،1اولویهت دوم
در نظك گكفته م شود .دادهها بك اسا

معيارهاي بهکارگكفتهشده با مكاجعه به سازمانهاي يربهط

و سازمان مدیكیت و بكنامهریزي استان خكاسان رضوي تريه شده اسهت (جهدو .)1 ،بهكاي ایجهاد
مد ،مكانیاب صنعت منطقه ،یههای که فركست و خصوصهيا

آنهها در جهدو 1 ،بيهان شهده

است ،بهکار گكفته شد .نام یههاي اطالعات  ،سازمان تريههکننهده ،وضهعيت دادهههاي توصهيف و
شيوة تريه و مقيا

نقشهها در جدو ،بيان شده است.
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جدول  .5فهرست الیههای مورد نیاز برای اجرای مدلمکانیابی صنعت در منطقه

سازمان تهیهکننده

نام الیه

نقشهبكداري

توپوگكاف

مدیكیت و

راهها
منابع آ
زمينشناس
خا
محدودة شرك

بكنامهریزي
آ

زمينشناس
آ

و خا

نقشهبكداري و سازمان
مدیكیت

کاربكي
اراض

بكنامهریزي

صنعت
کارگاههاي
صنعت
رودخانهها
شيب و جرت
شيب
اقليم
ماخذ :اطالعا

عدد ارتفاع
خصوصيا

راه

منطقهاي خكاسان طو ،آبكاهه هاو پارامتكهاي کيف

مدیكیت و

شرك هاي

فیلد توصیفی

منابع بهکارگیریشده برای
تهیة الیه

مقیاس

عكسبكداري هوای

0:31111

تريهشده از تصاویك لند

0:31111 IRS

)(GPS

0:0111

سازندهاي زمين شناس

عكسهاي هوای

0:311111

ویژ گيراي خا

عكسهاي هوای

0:31111

تريهشده از تصاویك لندست

0:31111

عكسهاي هوای

0:011111

وسعت
قابليت اراض

گكوه تحقي

نام و موقعيت

)(GPS

0:311111

گكوه تحقي

توليدي-خدمات  -کشاورزي

)(GPS

0:011111

نام -طو،

نقشههاي اسكنشده

0:311111

دادههاي مورد نياز

یة توپوگكاف

0:31111

دادههاي ایستگاه هواشناس

0:011111

آ

منطقهاي

گكوه تحقي
گكوه تحقي

دادههاي اقليم

سازمانهاي یكبط

پس از تريه و ویكایش یههاي اطالعات  ،با بهکارگيكي مد ،تحليل رابطة دادهها و فكاینهد کهار
در نكمافزار طكاح شد تا در فكایند کار بهکار گكفته شود .با بهکهارگيكي ایهن یهههها و دادهههاي
توصيف جمعآوري شده ،شرك

صنعت مكانیاب شد .خكوج این اقدامهها موقعيهت منهاط بها

اولویت بكاي ایجاد شرك ها صنعت را نشان م دهد.
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شکل  .3مدل مفهومی بهکارگیری  GISدر تعیین قابلیت توسعة صنعتی شهر مشهد

نتيجة مد ،مفروم در نقشة شكل  6نشان داده شده است .این نقشه قابليتهاي زمين بكاي
استقكار صنعت در دو سطح قابليت با و قابليت متوسط را نشان م دهد .نتایج در این نقشه نشان
م دهد مناط با قابليت با در محدودة جنو

شكق منطقه و در اف بلندمد

در شعاع زم (31

کيلومتكي از شرك مشرد) قكار دارد .از آنجا که در ترية این نقشه  01یة اطالعات بهکارگكفته شده
است ،در این نقشهها ،مكانهای که با تكین امتياز را از نظك بكخورداري از شكایط زم بكاي
استقكار صنعت دارند ،در اولویت او ،و مكانهای که امتياز کمتك دارند ،در اولویت دوم قكار
دارند .مساحت تقكیب این مناط بيش از  1هزار هكتار است .به عبارت  ،امكان انتخا

چند

بررسی وضعیت استقرار صنایع و مکانیابی شهرکهای صنعتی در شهرستان مشهد

شرك
معضال

صنعت

با مساحت 0111یا 111هكتاري در منطقه وجود دارد .این مناط
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با توجه به

محيط و آشفتگ فضای  ،و ت مكکز شدید صنایع موجود در محور چناران از یک طك ،

و پيشكوي شرك مشرد در همان سمت ،از طك

دیگك توجيحا

آمایش کاف دارند و بك مصوبا

طكحهاي توسعة منطقه نيز انطباق دارند.

شکل  .4نقشة اولویتبندی مناطق مناسب برای ایجاد شهرکهای صنعتی (یافتههای تحقیق)

.
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جمعبندی و پیشنهادها
نحوة توسعه صنعت شركستان مشرد با هد

نزدیك به شرك ،ایجاد شكایط استقكار و مسئلة بور

زمين انجام گكفته و باعث از بين رفتن هكتارها باا و مناط سكسبز و روستاهاي آباد در منطقهه شهد.
به عالوه ،گستكش کالبدي شرك مشرد موجب شده اسهت تعهداد زیهادي از واحهدهاي صهنعت در
محدودة شركي قكار گيكند .متأسفانه شرك مشرد ،بكخال

وجود محدودیتهای از جمله اسهتقكار

کارگاههاي صنعت و فعاليتهاي کشاورزي در سمت شما ،غك  ،در ط دو دهة گذشته دائماً در
آن محور گستكش یافته است .در چنين شكایط  ،مدیكیت سكزمين بكاي سامانده فضا و استقكار
مناسب فعاليتها به منظور برينهشدن فضاها ،و بهخصهوص فضهاهاي شهركي ضهكور

مه یابهد.

نيازهاي فعل صنایع بكاي گستكش ،جابهجای اجتنا ناپذیك واحدهاي صهنعت موجهود در بافهت
بكآوردها بهه حهدود  3ههزار هكتهار در ده

کالبدي شرك و نيازهاي آت صنعت در منطقه ،بك اسا
سا ،آینده نيازمند است.
بكخ محورهاي توسعة صنعت در شركستان ،بكخال

استقبا ،سكمایهگذاران محهدودیتههاي

شدید زیستمحيط دارند .افت شدید سطح آ هاي زیكزمين  ،در مسيك باد غالب بهودن و شهيب
زمين ،انتقا ،آسان آ یندهها را به طك

شرك مشرد موجب شده است .از جملة این محورها ،محور

مشرد – چناران است .به علت استقكار بيش از حد صنایع و فعاليتهاي کشاورزي در این محهور،
پيشنراد م شود این محور با اولویت صنایع پها و کهم آ  ،نظيهك صهنایع بهكق و الكتكونيهک ،و
مكان بكاي جابهجای صنایع مستقك در بافت شركي که بایهد منتقهل شهوند ،ایجهاد شهود .بكخه
واحدهاي مستقك در شرك هاي صنعت واقع در این محور مانند شهرك
بكاي گستكش خط توليد به زمين نياز دارند .بك اسا
شرك

صنعت طو

آخكین اطالعا

طهو

و ماشهينسهازي،

موجود (دي ماه  ،)0314در

حدود  31هكتار و در شرك ماشهينسهازي ،حهدود  4هكتهار زمهين بهكاي

گستكش خط توليد واحدهاي صنعت مستقك نياز است .پيشنراد م شود بهه منظهور تهأمين حهداقل
زمين مورد نياز در شرك هاي صنعت طو
به دو شيوة زیك عمل شود:

و ماشينسازي و به منظور امكان ادامة فعاليهت آنهها،

222 

بررسی وضعیت استقرار صنایع و مکانیابی شهرکهای صنعتی در شهرستان مشهد

 .0در شرك صنعت طو

ميزان محدود ( 11هكتار) ،و در شرك ماشهينسهازي ،ميهزان (01

هكتار) زمين بكاي گستكش ضكوري در نظك گكفته شود .این ميزان زمين بكاي گستكش خط توليهد
بكاي ادامة حيا

بكخ واحدها ضكور

دارد.

 .3جابهجای بكخ واحدهاي مستقك در این شرك ها؛ م توان با واگذاري زمين موردنيهاز بهه
واحدهای که در شكایط فعل متمایل به انتقا ،به شرك هاي گلبرار و یا چنارانند،مكان فعله ایهن
واحدها را بكاي توسعة واحدهاي دیگك بهکار گكفت .نيازهاي دیگك با احداث یک شهرك صهنعت
به مساحت  0111هكتار در مكان شناسای شده بكطك
مكانیاب انجامگكفته با مالحظا

خواهد شد.

آمایش  ،محور جنو

شكق منطقه را به عنوان مكان مناسهب

تشخيص داده است .به عالوه ،بكاي تحق این امك پيشنرادهاي زیك مطكح م شود:
 .0انتقا ،فوري واحدهاي صنعت مسهتقك در بافهت کالبهدي شهرك بهه شهرك ههاي صهنعت و
اختصاص فضاهاي فعل به نيازهاي عموم شركي؛
 .3انتقا ،تدریج صنایع به داخل شرك هاي صنعت در اف زمان معين؛
 .3محدودکكدن استقكار صنایع ناسازگار در پرنهها و محورههاي گكدشهگكي و نقهاط بها ارزش
طبيع و فكهنگ منطقه؛
 .6انتقا ،مكحلهاي صنایع بزرگ آ ینده و آ بك از یک طك  ،و ایجاد تسريال

در شرك هاي

صنعت موجود و گستكش شرك هاي دورتك مانند کال  ،بينالود و چناران؛
 .1تأکيد بك توسعه و تجريز زیكساختهاي صنعت در محور سهراه باغچه به سمت نيشهابور
و شركستان فكیمان (تكجيحاً شرك بينالود) ،به عنوان مرمتهكین گزینهه بهكاي توسهعة صهنعت در
ناحيه؛
 .4استقكار مجتمعهاي بزرگ صنعت که معطو
جدید بينالود ،از جمله واحدهاي و

به بازارهاي خارج اند و صنایع مادر در شهرك

و نورد ،ریختهگكي فلزا

نتایج این بكرس تا حد زیادي با تحقيقا

و صنایع ماشينسازي.

قبل  ،ماننهد طهكح سهند توسهعة اسهتان و تهدوین

راهبكدي صنعت استان همخوان دارد .در طكحهاي گذشته ،راهكارههای بهكاي پكهيهز از اسهتقكار
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واحدهاي صنعت در محور مشرد -چناران بيان شده است ،ول تحقي حاضك با توجه به دادهههاي
موجود و بكرس هاي انجامگكفته ،استقكار شرك هاي صنعت مكانیاب شده است .این یافتههها تها
حدود زیادي با جرتگيكيهاي آمایش استان نيز انطباق دارد.
منابع و مآخذ
 .0اميكکاشان  ،محمد ( .)0311اصو ،کل حاکم بك طكاح شرك صنعت ه شكکت شهرك ههاي
صنعت

ایكان.

 .3انتظاري ،برزاد؛ جمال  ،فيكوز؛ حسين زادعه دليك ،کكیم (« .)0314درآمهدي بهك اثهكا فضهای

سيستم صنعت فهوردیزم در توسهعة شهرك و مكهانیهاب شهرك ههاي صهنعت » .پهژوهشههاي
جاكافيای  ،شمارة  ،40صفحا

.13-11

 .3پورمحمدي ،محمدرضا ( .)0313بكنامهریزي کاربكي اراض شركي ،تركان ،انتشارا

سمت.

 .6خنيفك ،حسين« .)0318 ( ،درآمدي بك مفروم آمایش سكزمين و کاربكدهاي آن در ایكان» ،آمایش
سكزمين ،سا ،دوم ،شمارة دوم ،صفحا .1-31
 .1رئيس  ،مكضيه؛ سفيانيان ،عليكضا (« .)0318مكانیاب صنایع با استفاده از معيارهاي جاكافيهای

(مطالعة موردي :شعاع پنجاه کيلومتكي شرك اصفران» .فصلنامة تحقيقا
صفحا

جاكافيای  ،شمارة ،88

.001-036

 .4زنگانه ،حمد؛ سليمان  ،محمد (« .)0316مكانیاب شرك صنعت و اثكا
شرك ارا » .پژوهشهاي جاكافيای  ،شمارة  ،10صفحا

زیستمحيطه آن بهك

.33-68

 .1سازمان مدیكیت و بكنامهریزي خكاسان رضوي ( .)0311سند توسعة شركستان مشرد .معاونهت
بكنامهریزي و اقتصادي.
 .1سازمان مسكن و شركسازي خكاسان رضوي .)0311( ،طكح مطالعات مجموعه شهركي مشهرد،
مرندسين مشاور فكنراد ،جلد سوم.

 .8سازمان صنایع کوچک و شهرك ههاي صهنعت ایهكان ( .)0316بكرسه مشهكال واحهدهاي
صنعت  .شكکت شرك هاي صنعت .
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 .01سازمان شركداريهاي کشور ( .)0311طكحههاي توسهعة شهركي در جرهان .ترهكان ،انتشهارا
سازمان شركداريهاي کشور.

 .00شارمند ،مرندسين مشاور ( .)0313شيوههاي تحق طكحهاي توسعة شركي ،جلهد او ،،بكرسه
تجار تريه و اجكا.
 .03شاد ،روزبه؛ عبادي ،حميد؛ مسگكي ،محمدسعدي؛ وفای نژاد ،عليكضا (« .)0311طكاحه و
اجكاي  GISکاربكدي جرت مكانیاب شرك هاي صنعت با استفاده از مد،هاي فازي وزنههاي
نشانگك و کنتيک» .نشكیة دانشكدة فن  ،دورة  ،63شمارة  ،6صفحا

601-638

 .03شكکت سرام آ منطقهاي خكاسان ( .)0313گزارش سهيماي کله طهكح تهأمين آ شهك
شرك صنعت چكمشرك.
 .06شكکت شرك هاي صنعت ایكان ( .)0311شكکتهاي صنعت به روایت دیگك ،چاپ او.،
 .01شكکت شرك هاي صنعت ایكان ( .)0311فلسفة ایجاد شرك هاي صنعت در ایكان تركان.
 .04شكکت شرك هاي صنعت خكاسان رضوي (.)0311

 .01عباس نژاد ،حسين؛ عبدل  ،گيلدا (« .)0314تجمعهاي صنعت در توسعة صهنعت و منطقههاي».
فصلنامة تحقيقا

اقتصادي ،شمارة  ،11صفحا

.18-14

 .01کالنتكي ،خليل ( .)0313بكنامهریزي توسعة منطقهاي ،تركان ،انتشارا

قومس.

 .08ریميان ،تایماز؛ صادق  ،آرش؛ مالباش  ،عل ( .)0380مكانیاب شرك ها و نواح صنعت با
توجه به اثكا

زیستمحيط بخش صنعت نمونة موردي :شركستان سمنان .دومهين کنفهكانس

بكنامهریزي و مدیكیت محيط زیست.
 .31لطف  ،سرند (« .)0381بكرس و تحليل نظام بكنامهریزي فضای در فكانسه» .آمهایش سهكزمين،
سا ،سوم ،شمارة پنجم ،صفحا

.000-066

 .30مخدوم ،مجيد ( .)0313شالودة آمایش سكزمين ،تركان ،انتشارا

 .33مكکز مل آمایش سهكزمين ( .)0311شهكح خهدما
مدیكیت و بكنامهریزي کشور.

دانشگاه تركان.

طهكح تريهة آمهایش سهكزمين .سهازمان

 222

آمایش سرزمین ،دورة  ،5شمارة  ،2پاییز و زمستان 2932

 .33مكکز تحقيقا زیستمحيط خكاسان رضوي ( .)0313بكرس اثكا توسعه بك محيط زیسهت
شركستان مشرد .جلد سوم ،مرندسين مشاور جام کشت خكاسان.

 .36مرديزاده ،جواد (« .)0318سامانده صنایع و خدما
شمارة  ،0صفحا

شهركي» .نشهكیة مهدیكیت شهركي،

.41-11

 .31مرندسين مشاور آرمان شرك طكح ( .)0313مطالعا مكانیاب صنایع شرك مشرد محور مشرد-
قوچان.

 .34مرندسين مشاور ستيكان ( .)0313مطالعا

آمایش سكزمين ،سازمان بكنامه و بودجه.

 .31مرندسين مشاور فكنرهاد ( .) 0316طهكح توسهعه و عمهكان ناحيهة مشهرد .سهازمان مسهكن و
شركسازي.

 .31نصكاللر  ،زهكا؛ صالح قرفكخ  ،فخكالسادا (« .)0380عوامل مؤثك بك مكانیاب شرك هاي
صنعت با توجه به شاخصهاي توسعة پایدار و اولویتبندي آنها بها اسهتفاده از اعهداد فهازي
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