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چ يك ده

یشود و از
مترین گامها برای توسعه همهجانبه و متوازن کشورهای درحال توسعه محسوب م 
امروزه صنعتی شدن یکی از مه 

آنجایی که برای بسیاری از شهرهای ایران رشد شهرنشینی همراه با رشد صنعتی بوده است احداث صنایع در قالب مجتمعها و

کهای صنعتی یکی از مهمترین مؤلفهها برای توسعه پایدار شهرها به شمار میرود .هدف کلی پژوهش حاضر 2بررسی میزان
شهر 

صهای اقتصادی و اجتماعی در شهر مهریز و ارائه راهکارهایی در راستای توسعه شهری می-
تاثیر شهرک صنعتی بر ارتقاء شاخ 
باشد .بدین منظور برای دستیابی به اهداف مورد نظر از دو روش کتابخانهای و پرسشنامه استفاده گردید و افراد شاغل در صنایع با

کارگران غیرشاغل در صنایع در قالب پرسشنامه مورد مطالعه و سنجش قرار گرفتند و به منظور تجزیه و تحلیل دادهها از نرم افزار

 spssو  excelاستفاده شده است .آزمون فرضیههای تحقیق که با استفاده از آمارههای کای اسکوئر ،مانوایتنی و Tمستقل انجام

گرفت نشان میدهد که شهرک صنعتی باعث بهبودی اوضاع اقتصادی و اجتماعی کارگران شهر مهریز شده ،به طوری که در بین
سانداز ،تنوع و فرصت
سرپرستان شاغل و غیر شاغل در شهرک صنعتی در زمینه شاخصهای اقتصادی (میزان درآمد ،میزان پ 

شغلی ،میزان هزینه خانوار و افزایش انگیزه سرمایه گذاران) و مولفههای اجتماعی (میزان مهاجرت ،میزان ماندگاری جهت سکونت
و اشتغال ،میزان مشارکت ،افزایش سطح سواد و تحصیالت و استفاده از وسایل ارتباط جمعی) تفاوت معناداری وجود دارد.

واژگان كليدي :صنعت ،صنعتیشدن ،شهرکهای صنعتی ،توسعه ،شهر مهریز

 -1علی اکبر نجفی کانی (نویسنده مسئول) Alinajafi_1159@yahoo.com
 -2این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشگاه گلستان می باشد.
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مقدمه و بیان مساله
صنعتیشدن محور توسعه است شاید بتوان گفت که از انقالب صنعتی انگلیس به بعد ،صنعتی شدن عمیقترین تغییر
منحصر به فرد در بافت اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی جوامع بوده است .در سالهای اخیر نقش صنایع
کوچک و متوسط مخصوصا شهرکهای صنعتی در کشورهای صنعتی و در حال توسعه روبه افزایش بوده است
(حیدری 138 1 ،؛  .) 142بنابراین توسعه از نوع توسعه پایدار در جهان بستگی زیادی به توسعه صنعتی دارد زیرا
توسعه صنعتی باعث پویایی و رشد بخشهای اقتصادی اجتماعی و زیست محیطی میگردد توسعه صنعتی در قالب
شهرکهای صنعتی موجب افزایش زمینههای کار و اشتغال استفاده حداکثر و بهینه از منابع کمیاب و کاستن از اثرات
زیست محیطی مخرب فعالیتهای واحدهای صنعتی میگردد
متأسفانه در ايران به دليل سياستهاي تمركززدا يي برنامههاي دهه  30و  04قبل از انقالب اسالمي ،بيشتر واحدهاي
صنعتي در تهران و چند شهر بزرگ ديگر تمركز يافته و بدین ترتیب ساير نقاط متعدد و گروههاي وسی 
عتر مردم به
مراتب كمتر از رشد اقتصادي كشور بهرهمند گرديدند(مطيعي لنگرودي .) 199 : 386 1 ،ايجاد تسهيالت الزم براي
حداكثر بهرهبرداري از امكانات طبيعي و مالي كشور و ايجاد قطبهاي صنعتي در مناطق مستعد يكي از خطوط
اصلي استراتژي بخش صنايع و معادن را تش يك ل داد و مردم حق تق ّدّدم تخصيص اعتبارات دولتي را به اين قطبها
جهت ايجاد فعاليتهاي زيربنا يي

يدانند ( .)WorldBank,2007:123چه در غير این صورت
كام ًالًال ضروري م 

نابسامانيهاي موجود بين سيستم اقتصادي و اجتماعي كشور كه در نتیجه وجود بازارهاي مصرفي وسيع ايجاد شده
است ،موجب بروز مشكالت فراواني در آينده خواهد گرديد(خليفه قلي 376 1 ،؛  .) 43براي اصالح اين وضعيت،
حهای عمراني ،صنعتي ،ناحيهاي و شهري را اتخاذ كردهاند .که یکی از مهمترین این طرحها احداث و
تها طر 
دول 
ایجاد شهرکهای صنعتی بود .با وجود این که هر كي

از اين طر 
حها ،اهداف نامتجانس متعددي را دارا هستند ،دو

هدف در همگي مشترك است ،افزايش اشتغال و استقرار صنايع در بهترين مكان ممكن)(Wei, 2007:12

اين روش در اواخر قرن نوزدهم در كشور انگلستان به كار گرفته شد و بعد از آن در بسياري از كشورهاي صنعتي
غرب به كار رفت .پس از جنگ جهاني دوم به طور فزايندهاي در ممالك در حال توسعه آمر كي اي مركزي و جنوبي،
آفريقا و آسيا به مرحله اجرا درآمد(متوسلی 91 31 ،؛ .)6در ايران نيز به دليل همين ضرورت به ويژه با توجه به
اهدافي چون ايجاد زمينههاي اشتغال ،توسعه مناطق عقب مانده و تعادل بخشي منطقهاي ،افزايش سهم صنعت در
يروية شهرهاي متروپل به ويژه تهران ،توزيع استراتژ كي
توليد ناخالص ملي ،جلوگيري از رشد ب 

صنايع ،كاهش

عها ،شهرها و
تمحيطي و در نهايت در راستاي توسعه پايدار شهرهای کوچک و میانی ايجاد مجتم 
یهای زيس 
آلودگ 
يرسد( .)Singhal.Kapur,2002,25امروزه از مهمترین رو كي ردها در زمینه
کهای صنعتي ضروري به نظر م 
شهر 
ایجاد توسعه پایدار در شهرکهای صنعتی ،رو كي رد «شهرك صنعتي سبز» است كه به شهركها يي گفته میشود كه
متناسب با شرايط اقتصادي ،اجتماعي و اكولوژي (زيست محيطي) جامعه در جهت توسعه صنعت پاك و توسعه
پايدار محيطي طراحي شده است و توسعه پايدار اساس كار آن است ( .)Jatle Varshney, 1994:17نظر به اهميت
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يتوان بخاطر برخي از پيامدهاي منفي آنرا محدود نمود بلكه برعكس
تهاي صنعتي در جوامع شهری ،نم 
حياتي فعالي 
حهاي احداث و تكميل واحدهاي
بايد بمنظور برطرف كردن آثار منفي و بهرهگيري از پيامدهاي مثبت صنايع ،طر 
صنعتي را مورد بررسي قرار داده و راهكار و استراتژي مناسب براي ايجاد هماهنگي و تعادل مطلوب ميان فعاليت
صنعتي و حيات جوامع را تع يي ن شود.
با توجه به اهداف مورد نظر اين تحقيق سؤاالتی به شرح زیر مطرح مي گردد:
 شهر كها و نواحي صنعتي روستایي از لحاظ اقتصادی و اجتماعي در ناحيه مورد مطالعه چه پیامدهایی دارند؟
مبانی نظری تحقیق
توسعه پايدار شهری و صنعتي شدن پايدار
توسعه پايدار در بياني مختصر ،فرايندي فراگير ،سيستمات كي  ،درون زا و در راستاي ارتقا يك فيت در ابعاد زيست
محيطي ،اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي است كه با نگرش به زمين به عنوان يگانه جايگاه بشر در جهان هستي ،خود
را متعهد به رفع نيازمنديهاي نسل حاضر و تأمین منافع نسل آتي ميداند .دو مفهوم كليدي «نياز» نسلهاي متوالي
بشر و «محدودیت» توان اكولوژ كي

محيط زيست براي رفع اين نيازها روح تعريف توسعه پايدار را تش يك ل ميدهد

(مركز مطالعات و برنامهريزي شهري شهر تهران 1387 ،؛ )7توسعه پایدار شهری یعنی تغییر تراکم و کاربری اراضی
شهری در جهت رفع نیازهای اساسی مردم در زمینه مسکن ،حمل و نقل ،فراغت ،و غیره به گونهای که شهر از نظر
زیست محیطی قابل سکونت و زندگی و از نظر اقتصادی قابل دوام و از نظر اجتماعی دارای برابری باشد ،به نحوهی
که تغییرات صنعتی شهرها همراه با ایجاد اشتغال تأمین مسکن و حفظ شرایط زیست محیطی مناسب باشد (متوسلی،
 91 31؛ .) 65
صنعتي شدن فرايند تغ يي رات اجتماعي و اقتصادي است كه به موجب آن گروههاي انساني را به سمت جامعه صنعتي
برتر سوق ميدهد و گاهي به عنوان فاز اول توسعه اقتصادي اجتماعی و زیست محیطی كشورها محسوب شده كه
سریعتر از صنعت كشاورزي رشد كرده است به تدریج نقش بيشتري در اقتصاد براي خود ايجاد ميكند ( World

 .)Bank, 2007: 145به منظور حركت در چارچوب توسعه پايدار صنعتي ،ابتدا بايد درك صحيحي از مفهوم توسعه
پايدار در بخش صنعت و در سطح ملي در كشورهاي در حال توسعه ،برداشت ناقصي از مفهوم توسعه پايدار وجود
دارد .بسياري از افرادي كه در بخش صنعت فعال هستند ،توسعه پايدار را نوعي از مصالحه و سازش بين توسعه
صنعتي و محيط زيست ميدانند(متوسلی 91 31 ،؛  .) 70اين برداشت ناقص از توسعه پايدار بر این فرض استوار است
كه بهرهوري صنعتي و حفظ محيط زيست در تضاد باهم هستند .افرادي كه چنين تصوري دارند وظيفه اصلي خود را
سودآوري ميدانند بهبود شرايط زيست محيطي را داراي اولويت نميبينند .در سطح ملي نيز چنين برداشتها يي
وجود دارد(مکنون 1374 ،؛ .)5در كشورهاي كه به سرعت در جهت صنعتي شدن گام بر ميدارند جديترين مسئله،
كمبود منابع مالي الزم براي اجراي اقدامات و تمهيدات زيست محيطي موثر و بهکارگیری فناوريهاي مربوطه است
هنگامي كه حركت صنعتی شدن سريع است ،حجم سرمايه الزم براي جايگزيني تجهيزات قديمي و بهکارگیری
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فناوري كنترل آلودگي ،قابل مالحظه است .در چنين شرايطي به نظر ميرسد كه اولويت كار بايد در توسعه صنعتي
باشد تا مرحله بعدي نيازهاي مالي اقدامات زيست محيطي فراهم شود .مفهوم توسعه پايدار ابتدا در سال 1980
توسط گروه استراتژي حفاظت جهان و بعد در سال  1987در گزارش برانت لند مورد بحث قرار گرفت .گزارش
برانتلند كه با عنوان «آينده مشترك ما» در سال  1987از سوي كميسيون جهان محيط زيست و توسعه به رياست
خانم «گرد هارلم برانت لند» انتشار يافت(آسایش 1379 ،؛ .)61بعضي از نكات مهم در اين گزارش عبارتند از ،مسائل
مربوط به توسعه اقتصادي و مسائل و مشكالت مربوط به محيط زيست غير قابل تف كيك اند .به اين معني كه تنزل
قابليتهاي محیط زیست ،باعث تحليل پتانسيل توسعه اقتصادي ميشود .از سوي ديگر فقر و توسعهنیافتگی ميتواند
علت و معلول مسائل فراگير زيستمحيطي باشد .همچنين افزايش جمعيت توسعه صنعتي را قدرت الزم را براي
تأثیرگذاری شديد و جبرانناپذير بر محیط زیست به انسان داده است (احمدي و خيرخواه 386 1 ،؛.) 05 1
نقش شهركهاي صنعتي در توسعه اقتصادی و اجتماعی
یکند .آنها
صنایع کوچک و متوسط و شهركهاي صنعتي نقش قابل توجهای در توسعه اقتصادي و اجتماعی ايفا م 
ستون فقرات بخش خصوصی را تشکیل میدهند ،بیش از  90درصد از بنگاههای جهان و  60درصد از اشتغال در
یشود میزان مشارکت بنگاههای کوچک و متوسط در بخش بخشهای صنعتی (صنایع کوچک
این بخش را شامل م 
و متوسط و شهرکهای صنعتی) و در کشورهای در حال توسعه حتی بیشتر از  90تا  95درصد کل صنایع کوچک
یا متوسط 70 ،تا  75درصد اشتغال این صنایع را تشکیل داده است و  50تا  60درصد از محصوالت صنعتی را تولید
میکنند .در کشورهای در حال توسعه صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی اغلب تنها چشمانداز واقعی برای اشتغال
زایی و رشد ارزش افزوده هستند (شقایی و شفیعی 1384 ،؛  .) 58به طور خالصه تجارب كشورهاي توسعه يافته و
عهای صنعتي درست بكار گرفته شود با همراهي ساير
برخي از كشورهاي در حال توسعه نشان ميدهد كه اگر تجم 
اقدامات منجر به تشويق و ترغيب صنعتي شدن و هدايت صنايع از نظر استقرار صنايع گرديده و به اهداف توسعه
صنعتي و اقتصادي كمك مينمايد( ،Holmchean, 2000: 103رضویان ،3 37 1 ،331 ،قاسمي .) 78 ،3 38 1 ،برخي از
اين اهداف عبارتند از؛
تشويق و ترغيب صنعتي شدن كشور؛افزايش اشتغال در صنايع (در سطح منطقه)؛یهای بخش خصوصي؛
جذب سرمايه گذار تشويق و ترغيب و توسعه صنايع كوچك كشور؛ايجاد تغ يي رات و بردن اشتغال در مناطق حاشيه شهر و مناطق روستا يي ؛ايجاد تغ يي رات ساختاري در توسعه و اشتغال به خصوص تنوع توليد؛بهبود يك فيت توليد و باال بردن بهرهوري ب آموزش نیروی انسانی؛-كاهش هزينه با كاهش سرمايه گذاريهاي صاحبان صنايع؛
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كمك به صاحبان صنايع در به دست آوردن زمين مناسب تجهيزات و ساختمان ()؛برقراري ارتباط بين توليدات بخش كشاورزي و بخش صنعتي و كمك به صنايع كوچك مقياس؛توسعه كارآفريني و توسعه تكنولوژي ارتباطات؛پيوند عميق و اصولي و ايجاد سازگار ری بين صنايع كوچك و متوسط و بزرگ؛ايجاد زمينههاي ساختاري و عملكردي در جهت توسعه خوشههاي صنعتي.تمحيطي شهركهای صنعتي
پيامدهاي زيس 

هر نوع فعاليت صنعتي بطور بالقوه م 
يتواند آثار سو يي بر محيط زيست داشته و منابع آب ،خاك ،هوا و… را در
معرض آلودگي قرار دهد .شدت و ميزان اين آلودگي نيز بستگي به نوع فعاليت ،مقياس فعاليت ،نوع فنآوري مورد
تمحيطي دارد .البته در بسياري از واحدهاي صنعتي شدت بار آلودگي از
استفاده و ميزان رعايت استانداردهاي زيس 
يبايست
يباشد(دانهكار .) 24 ، 1384 ،آنچه مسلم است در شهركهاي صنعتي م 
حد مجاز و استاندارد بيشتر م 
تهاي صنعتي به حداقل ممكن كاهش يابد .بر اين
تمحيطي فعالي 
تمهيدات الزم به عمل آيد تا آثار مخرب زيس 
اساس رعايت استانداردها و گسترش فضاي سبز در محوطه و پيرامون نواحي و شهر 
كهاي صنعتي از جمله اقدامات
يباشد.
ضروري م 
پيشگيري از آثار سوء زيستمحيطي واحدهاي صنعتي بر محيط پيراموني يكي از دغدغههای اصلي طراحان اين گونه
نواحي است .سياست تمركززدا يي از فضاهاي صنعتي كه به موضوعي مهم در فرايند صنعتي شدن مناطق مختلف
مبدل شده از آن جهت با اقبال عمومي مواجه گرديده كه آثار سوء زيست محيطي تمركزگرا يي صنعتي ،چرخه حيات
يدهد كه بهمنظور اجتناب از پيامدهاي سوء زيستمحيطي و
يها نشان م 
را دچار اختالالت جدي نموده است .بررس 
همچنين جهت حفظ تعادلهاي محيطي ،مسئولين و دستاندركاران راهاندازي شهركهاي صنعتي نهتنها در
يدهند.
تمحيطي را مدنظر قرار م 
يها بلكه در استقرار واحدهاي صنعتي در درون نواحي نيز مالحظات زيس 
مكانياب 
كهاي صنعتي موكول به تأ يي د دستگاه مسئول محيط
در فرايند موجود نه تنها انتخاب محل ايجاد نواحي و شهر 
زيست است ،بلكه براي جانمائي و بهرهبرداري از واحدهاي توليدي نيز مقررات و ضوابط زيستمحيطي محكمي
وضع گرديده است (مطیعی لنگرودی.) 167 ، 90 31 ،
شهركهاي صنعتي سبز
شهرکهای صنعتی سبز به شهرکهایی گفته میشود که متناسب با شرایط اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی
جامعه و در راستای توسعه صنعت پاک و توسعه پایدار محیطی طراحی شده و توسعه پایدار اساس کار آن است .به

یپیوندد مگر اینکه سه اصل اساسی در نظر گرفته شود؛ .1
گفته «کراکور »1توسعه شهرکهای صنعتی سبز به وقوع نم 
شرایط اقتصادی کشورها  .2اندیشهی دولت و برنامهریزان  .3فرهنگ و خودباوری انسانی در حفظ محیط زیست
(Golettie,2006:156).

1- Kerakuor
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رویکرد طراحی منظره و هویت بصری شهرکها و نواحی صنعتی و نیز ارتقای کمی و کیفی پوشش گیاهی و
حفاظت از انواع گونههای گیاهی اقلیمهای مختلف شهرکها و نواحی صنعتی همواره م نّدّد ظر برنامهریزان میباشد
چرا که با بحران آب و کمبود آن در شهرکهای صنعتی میتوان اذعان داشت که تمامی فضاهای درختکاری شده
یتواند پایداری خود را حفظ نمایند
در شهرکهای صنعتی منطق خشک و کویری با بهرهگیری از آبیاری قطرهای م 
ایجاد تصفیه خانه فاضالب صنعتی در شهرکهای صنعتی به خصوص در مناطق صحرایی ،خشک و نیمهخشک

کشور در جهت استفاده بهینه از منابع آبی برای تولیدات کشاورزی و آبیاری زمین کم بازده از طریق ایجاد شهرک-

های صنعتی سبز بسیار با اهمیت جلوه میکند(فرقاني پور و گيل كاليه 1387 ،؛ .) 96 1استفاده از روشهای نوین و
توسعهیافته و با ارزش در جهت بهرهوری از پسماندها (ضایعات) واحدهای صنعتی و درآمد حاصله در جهت ایجاد
فضاهای سبز در شهرکهای صنعتی زمینهساز توسعه در شهرکها میباشد چرا که این روش نسبت به دفع زباله
مزایای بیشتری داشته و در عین آسیب کمتری به محیط زیست میرساند .همچنین این شهرکها موجب اشتغالزایی
و رونق اقتصادی مناطق شهری و روستایی میشوند (توکلی نیا 1379 ،؛  .) 184شهرکهای صنعتی که ضوابط و
ینمایند از سوی ادارات کل محیط زیست به عنوان صنعتی سبز انتخاب میشوند
مقررات زیست محیطی را رعایت م 
این شهرکها باید دارای شرایط ذیل باشند(متوسلی 91 31 ،؛ ) 80؛
 واحد صنعتی باید دارای اقدامات موثری در زمینه کاهش آلودگی (مباحث مختلف آب ،هوا ،صوت ،دفع پسماند)و کاهش مصرف منابع (آب ،برق و سوخت) باشد؛
 اقدامات موثر در خصوص فرهنگسازی و آموزش از سوی واحد صنعتی انجام گردیده باشد؛ وضعیت سیستم مدیریت زیست محیطی واحد صنعتی مشخص گردد؛ عملکرد واحدهای صنعتی در خصوص ایجاد و نگهداری فضای سبز مشخص باشد (احمدی و خیرخواه 386 1 ،؛.)39
روش شناسی تحقیق

نوع تحقيق كاربردی _ توسعهاي و روش بررسي آن پیمایشی (با استفاده از پرسشنامه) و توصيفي _ تحليلي به
منظور بررسی آثار اقتصادی ،اجتماعی شهرک صنعتی در توسعه اقتصادی و اجتماعی شهر مورد مطالعه است و به
ياسكوئر T ،مستقل ،مانوايتني استفاده شده
منظور تجزيه و تحليل دادهها از نرمافزار  spssو آزمونهاي آماري كا 
است .در تحقیق حاضر یک نوع پرسشنامه برای سرپرستان خانوار شهر مهریز طراحی شده است .با توجه به آمار
سال  385 1تعداد خانوارهاي ساكن در شهر مهریز  6954خانوار بوده است که حجم نمونه با استفاده از فرمول
کوکران  190سرپرست خانوار به عنوان نمونه نهایی انتخاب گردیده است .پرسشنامهها در بین سرپرستان خانوار به
روش نمونهگیری ساده احتمالی از نوع منظم یا سیستماتیک تکمیل و برای مراحل بعدی آماده شد (الزم به ذکر است
که پس از تکمیل پرسشنامهها مشخص گردید که  80مورد از سرپرستان مورد پرسش شهر مهریز شاغل در بخش
صنعت و شهرک صنعتی و  110نفر شاغل در سایر بخشهای اقتصادی بودهاند) .برای بررسی تاثیرات شهرک صنعتی

نقش شهرکهای صنعتی در توسعه اقتصادی331 ...

در ابعاد توسعه پایدار شهر مهریز یعنی ابعاد اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی ،شاخصهای بسیاری مورد تجزیه
و تحلیل قرار گرفت که در نهایت مهمترین و موثرین آنها انتخاب گردید که در جداول ( )2( ،)1و( )3بیان گردیده
است.
جدول ( )1زیرشاخصهای اقتصادی مورد سنجش
متغیر مستقل

شهرک صنعتی

متغیر وابسته

مقیاس

متغیر وابسته

مقیاس

میزان درآمد

نسبتی

وضعیت صنايع سنتي و دستی

ترتیبی

میزانپسانداز

نسبتی

بهبود امکانات زیربنایی

اسمی

هزینه الگوی مصرفی

نسبتی

ایجاد شغل و تنوع شغلی

ترتیبی

هزینه مصرف کاالهای بادوام

نسبتی

رضایت شغلی

ترتیبی

بورسبازی زمین

نسبتی

تداوم شغلی

ترتیبی

تغییر کاربری ارضی

ترتیبی

انگیزه سرمایه گذاران

ترتیبی

منبع :یافتههای تحقیق91 31 ،
جدول ( )2زیرشاخصهای اجتماعی مورد سنجش
متغیر مستقل

شهرک صنعتی

متغیر وابسته

مقیاس

دسترسی به امکانت رفاهی

مقیاس

متغیر وابسته

اسمی

میزان مهاجرت

ترتیبی

رضایت از بیمه

ترتیبی

تمایل به زندگی

اسمی

میزان سواد و تحصیالت

ترتیبی

میزان مشارکت

ترتیبی

انگیزه ماندگاری

ترتیبی

میزان استفاده از رسانههای ارتباط جمعی

ترتیبی

منبع :یافتههای تحقیق91 31 ،
جدول ( )3زیرشاخصهای زیست محیطی مورد سنجش
متغیر مستقل
شهرک صنعتی

متغیر وابسته

مقیاس

مقیاس

متغیر وابسته

آلودگی هوا

اسمی /ترتیبی

آلودگی صوتی

ترتیبی

آلودگی آب وخاک

اسمی /ترتیبی

آلودگی نما و منظر

اترتیبی

منبع :یافتههای تحقیق91 31 ،

موقعیت جغرافیایی محدوه مورد مطالعه
شهر مهريز با مختصات  13درجه و  35دقيقه عرض شمالي و  54درجه و  26دقيقه طول شرقي در کنار راه ارتباطي

يزد – بندر عباس قرار گرفته است .از نظر موقيت نسبي شهر مهريز به عنوان مرکز شهرستان مهريز در  35کيلومتري
جنوب شهر يزد قرار گرفته است .مهریز از دو کلمه «مهر» و «یز» تشکیل شده است و کلمه «مهر» در فرهنگ ایرانیان
باستان دارای تقدس بوده و از لحاظ لغوی به معنای خورشید است از طرفی دیگر نام ایزد مشهور باستانی نیز
یباشد« .یز» پسوند مکان است با این تفاسیر مهریز از لحاظ لغوی یعنی شهر خدای باستان(قاضی نسب 385 1 ،؛
م
.) 90 - 88
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شکل ( )1موقعیت جغرافیایی شهر مهریز در استان یزد و کشور

شکل ( )2موقعیت جغرافیایی شهرک صنعتی مهریز
کهای صنعتی استان یزد91 31 ،
منبع :سازمان نقشه برداری کشور 91 31 ،و شرکت شهر 

هم اكنون در استان يزد  12شهرك صنعتي وجود دارد كه به صورت تقریبًاًا موزون در تمام سطح استان توزيع شده-
اند .يكي از اين شهركها ،شهرك صنعتي مهريز ميباشد كه در سال  1370با مساحتي بالغ بر  300هكتار در فاصلهي
 5يك لومتري از شرق جاده مهريز به يزد قرار گرفته است و در فاصله 30

يك لومتري از مركز استان قرار گرفته است

(جدول.)4
جدول ( )4وضعیت واحدهای تولیدی شهرک صنعتی مهریز در سال 390 1
کل واحدهای طراحی شده

واحدهای واگذار شده

تعداد

درصد

تعداد

350

100

209

درصد
59 /8

واحدهای واگذار نشده
تعداد

درصد

141

04/2

منبع؛ شرکت شهرک صنعتی استان یزد 91 31

نقش شهرکهای صنعتی در توسعه اقتصادی531 ...

نتایج و بحث
مولفههای اقتصادی

میزان درآمد و پسانداز در هر خانواده از عوامل اساسی به شمار میرود که تأمین کننده رفاه اقتصادی به شمار می-
رود با توجه به جدول ( )5نتیجه حاصل از آزمون  Tمستقل نشان میدهد که بین درآمد و پسانداز سرپرستان
خانواری که در شهرک صنعتی شاغل هستند با سرپرستان خانواری که در شهرک صنعتی شاغل نیستند تفاوت

معنادار تا سطح  % 99وجود دارد این مسئله به نوعی بیانگر این نکته است که سرپرستانی که که در شهرک صنعتی
مهریز شاغل هستند از نظر درآمد و پسانداز شرایط مساعدتری نسبت به بقیه افراد دارند در نتیجه میزان رفاه
اقتصادی آنها بیشتر و از ثبات بیشتری برخوردار هستند.
سانداز در بین سرپرستان خانوار شاغل و غیر شاغل در شهرک صنعتی مهریز با استفاده از آزمون  Tمستقل
جدول ( )5مقایسه میزان درآمد و پ 
متغیر
درآمد
سانداز
پ 

شاخصها

حجم نمونه

گروهها

میانگین

شاغل شهرک

80

98022/ 02

غیر شاغل شهرک

110

183 59 / 56

غیر شاغل شهرک

80

شاغل شهرک

مقدار
T

7959 / 44
110

درجه آزادی

4697 / 59

(**) معناداری در سطح %1

ن ت یجه

معناداری

تائید

3/ 560

46

)**( 0/ 001

*

3/471

63

)**( 0/ 002

*

رد

منبع :یافتههای تحقیق91 31 ،

اثرات درآمدزایی که یکی از مهمترین اهداف استقرار صنایع در نواحی شهری و روستایی است و از اساسیترین
عوامل گستردگی فرهنگ مصرف محسوب میشود به طوری که در ابتدا در بهبود الگوی مصرفی بادوام ،میزان
مصرف مواد غذایی ،پوشاک و مانند آن متجلی میشود که نشاندهنده بهبود وضعیت و ساختار درآمدی خانوادهها
میباشد (متوسلی 91 31 ،؛  .) 111به نحوی که با توجه به دادههای استخراج شده از پرسشنامه و جدول ( )6و آزمون
 Tمستقل ،میتوان گفت که تفاوت میان میزان هزینه الگوهای مصرفی سرپرستان خانوار شاغل شهرک صنعتی با غیر
شاغل شهرک صنعتی مهریز ،در هزینههای کاالی مصرفی ،هزینه پوشاک و هزینه خوراک تا سطح  % 95معنادار است
در نتیجه میتوان گفت که کسانی که در شهرک صنعتی مهریز شاغل هستند از نظر هزینههای الگوی مصرفی
وضعیت بهتر دارند زیرا درآمد حاصله آنها امکان استفاده بیشتری از الگوهای مصرفی را به آنها میدهد.
جدول ( )6مقایسه میزان هزينههاي الگوي مصرفي خانوار در خالل كي

سال در بین سرپرستان خانوار شاغل و

غیرشاغل در شهرک صنعتی مهریز با استفاده از آزمون  Tمستقل
متغیر
هزینه کاالی مصرفی
هزینه خوراک
هزینه پوشاک

شاخصها
گروهها
شاغل شهرک

حجم نمونه
80

میانگین

مقدار
T

3 884 1/ 92
58821/ 69

غیر شاغل شهرک

110

غیر شاغل شهرک

80

18448 / 41

شاغل شهرک

110

133062 / 34

شاغل شهرک

80

15439 /13

غیر شاغل شهرک

110

11390 /04

تائید

1/ 99

188

)*(0/ 047

*

1/ 20

188

)*(0/ 028

*

1/ 53

188

)*(0/ 025

*

(*) :معناداری در سطح %5
منبع :یافتههای تحقیق91 31 ،

درجه آزادی

معناداری

ن ت یجه
رد
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ایجاد اشتغال و متعاقب آن رضایت شغلی و ثبات درآمدی از مهمترین آثار ایجاد صنایع در قالب مجتمعها و

شهرکها میباشد .نبود اشتغال مولد در شهرهای کوچک و روستاها از دیدگاه بسیاری از نظریهپردازان اقتصادی می-
تواند به عدم برخورداری از امنیت شغلی و نهایتًاًا منجر به مهاجرت از شهرهای کوچک و روستاها به شهرهای بزرگ

میشود (سرو امینی و همکاران 1389 ،؛ .)822به منظور بررسی میزان رضایت شغلی ،تداوم شغلی بین دو گروه
سرپرستان خانوار شاغل و غیر شاغل شهرک صنعتی مهریز از آزمون نا پارامتری مانویتنی استفاده گردیده است.
آزمون مانویتنی برای محاسبه تفاوتهای موجود در بین دو گروه ،مقادیر مربوط به هر دو نمونه را به صورت یکجا
رتبهبندی میکند .با توجه به جدول ( )7میتوان نتیجه گرفت که در دو مؤلفه رضایت شغلی و تداوم شغلی میانگین
رتبهای ،بین سرپرستان خانوار شاغل شهرک صنعتی و سرپرستان خانوار غیر شاغل تفاوت زیادی دارد در نتیجه تا
سطح  % 95ارتباط معناداری وجود دارد .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که کسانی که در شهرک صنعتی مهریز شاغل
هستند از لحاظ رضایت شغلی و تداوم شغلی نسبت به کسانی که در شهرک صنعتی شاغل نیستند میزان رضایت
بیشتری دارند زیرا در شغل آنها ثبات بیشتری وجود دارد و اطمینان خاطر دارند که شغل آنها دستخوش تغییر
نخواهد شد.
جدول ( )7بررسی میزان رضایت شغلی و تداوم شغلی در بین دو گروه سرپرستان خانوار شاغل و با غیر شاغل شهرک صنعتی با استفاده از آزمون مان ویتنی
ن ت یجه
رد

معناداری

مان ویتنی

*

(*) 0/ 012

3/ 066

*

(*) 0/ 049

3/ 262

تائید

میانگین رتبه

حجم نمونه

صه ا
شاخ 
گروهها

109 / 41

80

شاغل شهرک

89 / 08

110

غیر شاغل شهرک

06 1/31

80

شاغل شهرک

59 / 59

110

غیر شاغل شهرک

(*) معناداری در سطح %5

متغیر
رضایت شغلی
تداوم شغلی

منبع :یافتههای تحقیق91 31 ،

با توجه به جدول ( )8و مقدار کای اسکوئر و سطح معناداری ،شاخصهای اقتصادی شهرک صنعتی مهریز یعنی،
ایجاد فرصتهای شغلی جدید و فراهم کردن تنوع شغلی ،بهبود و افزایش زیرساختها و امکانات زیربنایی موجود،
افزایش میزان درآمد ،افزایش انگیزه سرمایهگذاران در جهت سرمایهگذاری در بخش صنعت در سطح  % 99افزایش
داشت و بهبود یافت .عالوه بر موارد مذکور قیمت زمین و رشد بورسبازی امالک و مستغالت در سطح % 95
افزایش یافت که باید با برنامهریزی و دخالت مسئووالن این مسئله نظارت و کنترل گردد.
جدول ( )8بررسی میزان تاثیر مؤلفههای اقتصادی شهرک صنعتی مهریز با استفاده از آزمون کای اسکوئر
ن ت یجه
رد

تایید

معناداری
**

درجه آزادی

کای اسکوئر

شاخص
متغیر

*

( ) 0/ 000

4

35 / 000

ایجاد فرصتهای شغلی جدید

*

(**) 0/ 000

4

21 / 000

فراهم کردن تنوع شغلی

*

(**) 0/ 008

4

31/248

*

افزایش میزان در آمد

*

( ) 0/ 01 3

4

12 / 684

افزایش قیمت زمین و رشد بورس بازی امالک

*

(**) 0/ 007

4

14 / 211

افزایش انگیزه سرمایه گذاران در جهت سرمایه گذاری در بخش صنعت

*

**

( ) 0/ 000
**

4

30 / 947
*

بهبود زیر ساختها و امکانات زیر بنایی

( ) معناداری در سطح  ) ( %1معناداری در سطح %5

منبع :یافتههای تحقیق91 31 ،

نقش شهرکهای صنعتی در توسعه اقتصادی731 ...

مولفههای اجتماعینتایج حاصل از آزمون مانوایتنی حاکی از آن است که میزان رضایت از بیمه در بین سرپرستان
خانوار شاغل شهرک غیرشاغل شهرک صنعتی مهریز تا سطح  % 99معنادار میباشد .بنابراین میتوان گفت که این
تفاوت معنادار به این دلیل به وجود آمده که با ایجاد شهرک صنعتی مهریز تمامی کارکنان واحدهای تولیدی تحت
پوشش بیمههای بهداشتی و درمانی به ویژه حوادث و تأمین اجتماعی قرار گرفتهاند و از سویی دیگر بر اساس

مقررات ،بیمه کردن همه کارکنان واحدهای تولیدی الزامی است که این امر با توجه به اطالعات و دادههای جمع-
آوری شده توسط پرسشنامه به خوبی نشان داده میشود .جدول ()9
جدول ( )9سنجش میزان رضایت از بیمه در بین سرپرستان خانوار شاغل و غیر شاغل در شهرک صنعتی مهریز با استفاده از آزمون مان ویتنی
ن ت یجه
رد

تائید

معناداری
**

( )

*

0/ 009

مان ویتنی
1/ 098

حجم نمونه )(N

میانگین رتبه

صه ا
شاخ 
گروهها

151 / 89

80

شاغل شهرک

88 / 03

110

غیر شاغل شهرک

(**) :معناداری در سطح %1

متغیر
رضایت از بیمه

منبع :یافتههای تحقیق91 31 ،

ایجاد انگیزه مشارکت یکی دیگر از اثرات و پیامدهای استقرار و ایجاد صنایع در حاشیه شهرها و روستاها میباشد
که به صورت یدی ،مالی و مشورتی صورت میگیرد بنابراین میتوان گفت که با افزایش درآمد شاغلین ،میزان
مشارکت در جهت توسعه و عمران منطقه نیز افزایش مییابد(متوسلی 91 31 ،؛  .) 128اگر چه بیشتر سرپرستان خانوار
که شاغل بخش صنعت و چه شاغلین غیر بخش صنعت در آبادانی و عمران شهر خود سهیم هستند ولی مقایسه
میانگینها و انحراف معیار نشان میدهد که میزان مشارکت در بین سرپرستان خانوار شاغل بخش صنعت نسبت به
شاغلین غیر بخش صنعت به مراتب بیشتر م 
یباشد که از دالیل آن میتوان به افزایش میزان درآمد و پسانداز ،روحیه
جمعی و نوع آموزشهای سرپرستان خانوار شاغل بخش صنعت اشاره کرد (جدول .) 10
جدول ( )01مقایسه میانگین و انحراف معیار مؤلفه مشارکت بین سرپرستان خانوار شاغل و غیر شاغل در شهرک صنعتی مهریز
ن ت یجه
رد

انحراف
تائید
*

معیار

میانگین رتبه

حجم نمونه
)(N

شاخصها
گروهها

5/ 60

311/ 34

80

شاغل شهرک

3/ 18

39/ 25

110

غیر شاغل شهرک

(**) معناداری در سطح %1

متغیر
مشارکت

منبع :یافتههای تحقیق91 31 ،

به منظور بررسی انگیزه ماندگاری برای زندگی در ناحیه مورد مطالعه در بین دو گروه سرپرستان خانوار شاغل و غیر
شاغل شهرک صنعتی از آزمون مانویتنی استفاده گردیده است .با توجه به جدول (  ) 11نتایج حاصله حاکی از آن
است که بین سرپرستان خانوار شاغل شهرک صنعتی و غیر شاغل تفاوت زیادی تا سطح  % 99وجود دارد و میانگین
رتبه ایی انگیزه ماندگاری افراد شاغل بسیار باالتر از افراد غیر شاغل در بخش صنعتی است.

جدول ( )11سنجش میزان انگیزه ماندگاری در شهر مهریز در بین دو گروه سرپرستان خانوار شاغل ،و
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غیرشاغل در شهرک صنعتی مهریز با استفاده از آزمون مان ویتنی
ن ت یجه
تائید

رد

*

معناداری

مان ویتنی

(**) 0/ 000

1/ 75 8

حجم نمونه

میانگین رتبه

شاخصها
گروهها

متغیر

131 / 19

60

شاغل شهرک

انگیزه

79 / 03

130

غیر شاغل شهرک

ماندگاری

(**) :معناداری در سطح %1
منبع :یافتههای تحقیق91 31 ،

یدهد که شاخصهای کیفی اجتماعی شهرک صنعتی مهریز یعنی ،کاهش مهاجرت
نتایج آزمون کای اسکوئر نشان م 
به شهرهای بزرگ ،باال رفتن سطح سواد و تحصیالت ،دسترسی بیشتر به خدمات عمومی و امکانات رفاهی در سطح
 % 99و تمایل برای ماندگاری در شهر در سطح  % 95در توسعه شهر مهریز اثر داشته است .بعبارت دیگر استقرار
شهرکهای صنعتی باعث بهبود کیفی زندگی و ارتقاء زیستی در ناحیه مورد مطالعه شد .جدول ( ) 12
جدول (  ) 12بررسی میزان تاثیر مؤلفههای اجتماعی شهرک صنعتی مهریز با استفاده از آزمون کای اسکوئر
ن ت یجه
رد

تائید

معناداری
*

درجه آزادی

شاخص

کای اسکوئر

متغیر

*

( ) 0/ 030

4

10 /737

تمایل برای ماندگاری در شهر

*

(**) 0/ 000

5

43 /971

کاهش مهاجرت به شهرهای بزرگ

**

*

( ) 0/0 00

4

33 / 158

باال رفتن سطح سواد و تحصیالت

*

(**) 0/ 000

4

21 / 211

دسترسی بیشتر به خدمات عمومی و امکانات رفاهی

**

*

( ) :معناداری در سطح  :) ( %1معناداری در سطح %5
منبع :یافتههای تحقیق91 31 ،

مولفههای زیست محیطی
یباشند .براین اساس در این تحقیق سیستم
از مهمترین تاسیساتی که باید صنایع داشته باشد انواع سیستم تصفیه م 
تصفیه هوا ،آب و پساب واحدهای تولیدی مورد بررسی قرار گرفتند و خوشبختانه مطابق جدول شماره  ،31اکثر
واحدهای تولیدی مالحظات زیست محیطی را در حد استاندارد رعایت نمودند .از اقدامات موثر دیگری که برای
یگیرد ،ایجاد فضای سبز در پیرامون واحدهای تولیدی است تا ضمن
یهای زیست محیطی صورت م 
کاهش آلودگ 
یهای ایجاد شده بکاهد (سروامینی .) 236 ، 1389 ،از اینرو ،حدود 39
ایجاد محیطی پرطراوت و با نشاط ،از آلودگ 
درصد واحدهای تولیدی به ایجاد و گسترش فضای سبز پرداختند و مابقی واحدهای تولیدی که فاقد فضای سبز
بودند ،تازه تاسیس بوده و بایستی توسعه فضای سبز را در دستور کار خود قرار دهند.
نتایج حاضل از آزمون کای اسکوئر مبین آن است که براساس دیدگاه جامعه نمونه در شهرک صنعتی ناحیه مورد
مطالعه مولفه آلودگی هوا تا سطح  95درصد و مولفه آلودگی صوتی تا سطح  99درصد معنادار است .بعبارت دیگر
به رغم تدابیر اندیشیده شده سازمان ذیربط بمنظور کنترل آلودگیها و همچنین رعایت و توجه به مالحظات زیست
محیطی کارفرمایان ،از نظر مردم صنایع تاحدی موجب آلودگی هوا و صوتی در منطقه شده است .اما مولفههای
یهای آب و خاک و نما و منظر عدم معناداری را نشان م 
آلودگ 
یدهد .به این مفهوم که صنایع موجب آلودگی آب،
خاک ،نما و منظر نگردید(.جدول  ) 14با توجه به مطالب مذکور کلیه واحدهای تولیدی صنعتي مكلف به ايجاد
بهاي صنعتي و
تأسيسات الزم برای کاهش و کنترل آلودگی هوا ،آلودگی صوتی و همچنین جمعآوري و دفع فاضال 

نقش شهرکهای صنعتی در توسعه اقتصادی931 ...

دفن آن در مکان مناسب میباشند .بطور خالصه مي توان گفت اساس ساماندهي صنايع ،تابع دو متغير اصلي يعني
يباشد .براین اساس بررسي اثرات صنايع بر
نوع صنعت و اثرات آن و دوم مكان استقرار صنعت و فعاليت آن م 

یها با نظارت کافی دستگاههای متولی با مکان یابی
محيط زيست و ميزان ايجاد مزاحمت براي مردم و کاهش آلودگ 

مناسب برای استقرار انواع صنایع و رعایت مالحظات زیست محیطی تاسیسات صنعتی امری ضروری و اجتناب

ناپذیر است .
جدول (  ) 13فراوانی مولفههای زیست محیطی به درصد
متغیر

بله /درصد

خیر /درصد

سیستم تصفیه آب

94 /5

5 /5

سیستم تصفیه پساب

75 /6

24 /4

سیستم تصفیه هوا

64 /8

35 /2

فضای سبز

39/2

6 /8
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جدول (  ) 14بررسی میزان تاثیر شهرک صنعتی مهریز بر مؤلفههای زیست محیطی با استفاده از آزمون کای اسکوئر
ن ت یجه
رد

تائید

*

*
*
*
*

معناداری

**

درجه آزادی

کای اسکوئر

شاخص
متغیر

( ) 0/ 030

4

11 / 421

آلودگی هوا

Ns0/ 181

4

7/ 752

آلودگی آب و خاک

**

( ) 0/ 009

4

31/ 732

آلودگی صوتی

Ns0/ 283

4

6/ 851

آلودگی نما و منظر

*

( ) :معناداری در سطح  :) ( %1معناداری در سطح  :ns %5عدم معناداری
منبع :یافتههای تحقیق91 31 ،

نتیجهگیری و پیشنهادات
ایجاد شهرک صنعتی در نزدیکی شهر مهریز ،نشان دهنده بهبود اوضاع زیستی و معیشتی مردم بوده و توانسته است
که خالء بیکاری موجود در این منطقه را تا حدودی زیادی بر طرف کرده و تنوع شغلی و ایجاد شغلهای جدید را
از مرحله آمادهسازی تا مراحل احداث ساختمان کارگاهها و بهرهبرداری از آنها و همچنین فعالیتهای خدماتی
یتوان از تأثیرات
مورد نیاز و خدمات پشتیبانی اعم از حمل و نقل ،جابهجایی بار ،مسافر و ...را موجب گردد .البته نم 
دیگری همچون افزایش قدرت خرید مردم ،افزایش درآمد ،کاهش شکاف درآمدی بین شهر مهریز و شهرهای بزرگ
استان ،جذب سرمایه از روستاها و شهرهای پیرامون ،افزایش انگیزه سرمایه گذاران در جهت سرمایهگذاری در بخش
صنعت ،بهبود امکانات زیربنایی غافل شد .از مهمترین تأثیرات اجتماعی آن نیز افزایش میزان مشارکت مردم ،کاهش
مهاجرت به شهرهای دیگر بوده و باعث شده که میزان ماندگاری و تمایل به زندگی در شهر مهریز باال رود .ایجاد
کهای صنعتی عالوه بر کاهش مهاجرت ،باعث جذب جمعیت کارگران ،سرمایه گذاران ،مهندسین و تکنسینها
شهر 
از شهرها و روستاهای پیرامونی نیز شده است .قابل اذعان است که اگرچه صنایع دارای پیامدهای مطلوب اقتصادی
یگردد ،اما از سوی دیگر در صورت عدم دقت کافی در
و اجتماعی است و عامل توسعهیافتگی مناطق محسوب م 
یتواند عامل تخریب اکوسیستم تلقی شود و از آنجاییکه انسان خود جزیی
مکان یابی ،ساماندهی و استقرار صنایع م 
از اکوسیستم است باید سعی کند تا در راستای افزایش آثار مطلوب و کاهش پیامدهای منفی صنایع گام مهمی

شهای نو در جغرافیای انسانی – سال ششم ،شماره چهارم ،پاییز 3931
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بردارد .از اینرو پیشنهادات زیر جهت توجه بیش از پیش مسئوالن در راستای توسعه صنایع بویژه صنایع تبدیلی و
یگردد.
تکمیلی با رعایت مالحظات زیست محیطی ارائه م 
 تهیه طرحهای تیپ صنعتی با توجیه فنی -اقتصادی بر اساس شرایط آب و هوایی گرم و خشک شهر مهریز درراستای استقرار صنایع اولویتدار کوچک و ارائه آسان آنها به متقاضیان؛
 اتصال شهرستان به شبکه راهآهن سراسری شمال به جنوب و برنامهریزی برای صادرات محصوالت تولیدیشهرک صنعتی مهریز به نقاط مختلف کشور و حتی خارج از کشور به منظور افزایش سودآوری واحدهای تولیدی
صنعتی؛
 استفاده از موقعیت استراتژیک شهر مهریز به دلیل قرارگیری در محور ترانزیتی کشور و بهرهگیری بهینه از امکاناتو زیرساختهای موجود در منطقه همچون شبکه انرژی قوی ،خطوط انتقال برق فشار قوی و خطوط لوله گاز به
منظور ارتقای کمی و کیفی محصوالت واحدهای تولیدی مستقر در شهرک صنعتی مهریز؛
 فراهم نمودن شرایط الزم جهت تحکیم پیوندها با زنجیرههای صنعتی داخلی کشور با توجه به موقعیت ممتازمکانی شهر مهریز به دلیل نزدیکی جغرافیایی و دسترسی آسان به قطبهای صنعتی کشور اعم از یزد ،تهران،
اصفهان ،شیراز ،کرمان و بندرعباس؛
 استفاده از ظرفیتهای کشاورزی شهر مهریز در جهت ایجاد و توسعه واحدهای صنعتی تبدیلی کشاورزی درشهرک صنعتی مهریز و در جهت کاهش و جلوگیری از روند مهاجرتهای بی رویه ساکنین شهر به شهرهای بزرگ
و کالن ؛
 بهبود و گسترش شبکه زیرساختی و دسترسی به خدمات رفاهی و توسعه فناوری اطالعات ( )ITدر واحدهاییهای نوین؛
صنعتی شهرک صنعتی مهریز برای دستیابی آسانتر به دانشهای روز و فناور 
 انجام دادن مطالعه دقیق امکانسنجی در زمینه مکانیابی اصولی و مطلوب واحدهای صنعتی شهرک صنعتی مهریزتوسط سازمان صنایع و معادن ،شرکت شهرکهای صنعتی استان یزد و شرکت عمران شهرک صنعتی مهریز به منظور
حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از تخریب اراضی؛
 برنامهریزی برای مشارکت و دخیل نمودن مدیران واحدهای صنعتی و هماهنگ نمودن آنها با دستگاههای مربوطهبه منظور انجام دادن مطالعه دقیق امکانسنجی برای توسعه واحدهای صنعتی به منظور حفاظت محیط زیست و
جلوگیری از تخریب اراضی مطلوب و درجه یک کشاورزی.
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Abstract
Today, industrialization is considered as one of the most important steps towards
achieving a multilateral and balanced development in developing countries and
because in many Iranian cities, urbanization growth is almost accompanied by
industrial growth, establishing industries in the form of industrial city and estates is
one of the most significant components of the development sustainable of cities. The
general objective of the research is to examine the effectiveness of the industrial city in
improving socio- economic and environmental indicators of the city of Mehriz and
provide solution for developing industry in this city. Questionnaire and library
methods are used to achieve these objectives. It must be noted that in this research
after preparing the theoretical framework and generalities of the research, field
operations were performed in order to obtain information about the city under study
and examine the effects of industrial city. In general, two type of questionnaire
(residents of Mehriz and units industry managers) were designed to conduct the
research and the SPSS and Excel software programs were used to analyze data. The
research hypothesis testing using the chi square, mann-whitney and independent t-test
shows that the industrial city caused some improvements in a Mehriz socio-economic
conditions so that there is a significant difference in economic indexes (income and
saver rate, create and variety engagement, consumption rate of consumer goods and
household cost, type and surface area of the housing unit, real estate speculation and
increased incentive for participation rate) social indexes (migration rate, tendency to
stay for engagement and populate, insurance type, participation rate, literacy and
education level, use for collective relation device) between employed and unemployed
resident in the industrial city. This, in turn, has result in certain negative environmental
impacts such as (water and soil pollution, noise pollution, air pollution and
view/landscape pollution.
Keyword: Industry, Industrialize, Industrial Towns, Urban sustainable development,
Mehriz city
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