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چکیده

احداث صنایع در قالب شهرکها در نواحی روستا یی با هدف دستیابی به توسعهی پایدار روستا یی باعث تنوع بخشی به فعالیتهای

تهای بیرویه از روستا به شهرها ،کاهش نابرابریهای فضا یی بین
غیرکشاورزی ،تنوع بخشیدن به اقتصاد روستا ،تعدیل مهاجر 
مناطق شهری و روستا یی میشود .در این پژوهش آثار اقتصادی ،اجتماعی ،محیطی و کالبدی شهرک صنعتی خیرآباد در محدوده-
کآباد واقع در بخش معصومیه شهرستان اراک مورد بررسی قرار گرفته است .روش انجام پژوهش
ی روستا یی دهستان مش 
بهصورت توصیفی -تحلیلی و جمعآوری دادهها بهصورت کتابخانهای و میدانی (پرسشنامه) صورت گرفته است .طبق آمار سال
 5931محدوده دارای  0689نفر جمعیت و  3190خانوار بوده که حجم نمونه مطابق با فرمول کوکران برابر با  370پرسشنامه برآورد
شده است .روا یی پژوهش از طریق مصاحبه با متخصصین و پژوهشهای دیگر در این زمینه به اثبات رسیده و پایا یی گویههای
پژوهش نیز گرچه در سه بعد (اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی) دارای پایا یی باال و گویه کالبدی پایا یی پا یی نی را نشان میدهد
ولی در کل دادههای پژوهش در سطح باال یی معنادار میباشند .برای تحلیل دادهها از طریق آزمونهای  tمستقل تک نمونهای و
آزمون  Anovaتفاوت میانگین و معناداری ابعاد مختلف مورد سنجش قرارگرفته است .نتایج آثار شهرک صنعتی بر منطقه مورد
مطالعه ،مجموع میانگین شاخصهای اقتصادی را عدد  ،4/ 55در بعد اجتماعی  ،3/27در بعد زیستمحیطی  3/ 56و در بعد کالبدی
 3/ 49نشان میدهد .تأثیرگذاری در شاخصهای اقتصادی باالتر از ابعاد اجتماعی ،کالبدی و محیطی بوده است..
واژگان کلیدی :شهرک صنعتی ،توسعه پایدار روستایی ،اقتصاد روستایی ،استان مرکزی

( -1نویسنده مسئول) Zahra.mos71@gmail.com
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مقدمه
کها و نواحی صنعتی ،ی یک
ایجاد شهر 

تها و
یسازی بهمنظور تسهیل و تمرکز فعالی 
از رویکردهای رایج صنعت 

اقدامهاست .توسعه مناطق صنعتی ،محرک مناسبی برای شکل گرفتن واحدهای صنعتی و بستر مناسبی برای افزایش
تولید و بهرهوری صنایع فعال و درنتیجه ،موجب افزایش پایداری صنعتیسازی در روستاست (ghadiri , 2015

 .)masoum et al.يكي از مهمترین وظیفههای دولت برنامهریزی براي كاهش مشكالت مردم است .در كشورهاي
جهان سوم بهویژه در كشور ايران مشکالت در مناطق روستايي بهطور مضاعف گريبانگير روستا يي ان هستند
نهای كشاورزي ،سطح پا يي ن زندگي و بيكاري نيروي كار روستايي از مهمترین آنهاست كه
یکه فشار بر زمی 
بهطور 
یتواند بهترين راهبرد در اين خصوص باشد (Bozarjamhari & yousefi,
یرسد صنعتي كردن روستاها م 
به نظر م 

 .)2014کاهش منابع طبیعی در مناطق روستایی و نیز تحوالتی که در اثر مدرنیزاسیون به وجود آمده ظرفیتهای
اشتغال در بخش کشاورزی بهویژه کشاورزی سنتی را ،نهتنها با محدودیت روبهرو ساخته ،بلکه شیوه آموزش نیروی
لکرده به اشتغال در بخش سنتی کشاورزی را
انسانی نیز در دوران مدرن به شیوهای عمل کرده که تمایل قشر تحصی 
تپذیری روستاها کاهشیافته و بدین ترتیب موج
روزبهروز کاهش داده است .درنتیجه این امر ،ظرفیت جمعی 
مهاجرت روستاییان به شهرها در دهه اخیر مشکالتی را در توسعه روستا و شهر پدید آورده است .در این شرایط
تهای اشتغال در مناطق روستایی و توسعه مشاغل متناسب با تغییرات اجتماعی  -اقتصادی و
تنوعبخشی به ظرفی 
یتواند بهعنوان مکمل فعالیت
محیطی ضرورت یافته است .ی یک از زمینههایی که ضمن ایجاد فرصت شغلی جدید م 
کشاورزی به توسعه این بخش کمک کند ،توسعه فعالیتهای صنعتی است .ایجاد صنایع در روستا و یا در پیرامون آن
یتواند موجب متنوع ساختن اقتصاد روستایی ،افزایش ارزشافزوده تولیدات کشاورزی ،ایجاد اشتغال ،افزایش
م
سطح درآمد روستاییان ،کاهش مهاجرت روستایی و درنهایت کاهش نابرابری میان شهر و روستا گردد Pourtaheri

).)et al., 2013
برای پویایی اقتصاد روستایی ،متنوعسازی فعالیتها باید در برنامهریزیهای فضایی و منطقهای موردتوجه قرار
بگیرد؛ زیرا کشاورزی که فعالیت غالب در بسیاری از روستاهاست ،بهتنهایی قادر به تأمین اشتغال و درآمد کافی
برای جامعهی روستایی نبوده و ادامهی آن وضعیتی را که در حال حاضر به لحاظ مهاجرتی در نواحی روستایی دیده
یشود ،با شدت بیشتری گریبان گیر مسئوالن و برنامه ریزان کرده و این نواحی از سرزمین را با رکود شدید مواجه
م
یتوانند از طریق افزایش تولیدات
کهای صنعتی م 
یسازد ( .)Motiee Langroodi & Najafi Kani ،2012شهر 
م
شهای اقتصادی نقش
روستایی ،بهرهوری ،ایجاد فرصتهای شغلی ،تأمین نیازهای اساسی و ایجاد پیوند با دیگر بخ 
بسیار مهمی در توسعه روستایی ایفا کنند (  .)Radpear ، 2008صنعتی شدن روستایی ،جایگاه مهمی در راهبردها و
سیاستهای کشورهای درحالتوسعه دارد () .Wang, 2001: 5در متنوعسازی اقتصاد روستایی باید از انواع فعالیتها
بهویژه صنایع سود برد؛ زیرا مشارکت صنعت در توسعهی روستایی ،مشارکتی چندجانبه است ( Motiee Langroodi,

 .)2004:165ايران بهعنوان کي ي از كشورهای درحالتوسعه برای تقويت ساختاری خود بايد صنايع روستايي را
توسعه دهد زيرا كه اين دسته از صنايع در توسعه و رشد مناطق روستايي و تعادل بین شهر و روستا از اهمیت زيادی
برخوردارند .نظریهی صنعتی شدن مناطق روستایی بهعنوان یک کاتالیزور در جهت ایجاد اشتغال و افزایش درآمد و

ارزیابی نقش نواحی صنعتی در توسعهی911 ...

آخرین چارهی کار برای حل مشکل فقر مناطق روستایی ،هماینک بخشی بالقوه در جهت حل مشکل بیکاری برای
یگردد ) .)Taherkhani, 2002: 34استقرار صنعت و نواحی صنعتی در محیط
مناطق محروم روستایی محسوب م 
یتواند با تقویت بنیانهای اقتصادی ،اشتغالزایی ،جذب نیروی مازاد کار و بسیج سرمایه اندک به
روستاها م 
بهرهبرداری از منابع و مهارتهای محلی انجامیده و با شکستن دور باطل فقر ،از مهاجرت روستاییان به شهرها
جلوگیری کند ).)Moshiri, 2008: 182 & Sahraiyan, 2001: 43
صنعتی شدن میتواند نقش بسیار مهمی در توسعهی روستایی از طریق افزایش تولیدات روستایی ،بهرهوری ،ایجاد
فرصتهای شغلی ،تأمین نیازهای اساسی ،توزیع عادالنهتر درآمد ،کاهش شکاف درآمدی بین شهر و روستا ،کاهش
فقر ،کنترل مهاجرت ،افزایش صادرات و کاهش واردات ،امکان استفادهی بهینه از منابع ،امکانات موجود و مواد اولیه
شهای اقتصادی ایفا نماید
و همچنین کمک در تسریع روند توسعهی کشاورزی و ایجاد پیوند میان دیگر بخ 
) .)Moosavi Shahroodi, 2005: 187 & Darban Astaneh, 2006: 43شهرک صنعتی خیرآباد در  30کیلومتری شهر
لونقل ریلی و جادهای بهمنظور افزایش سطح اشتغال در بعد محلی ،ادغام
اراک با توجه به امکان بهرهگیری آن از حم 
جمعیت حاشیهنشین شهری در سیستم صنعتی کارآمد ،تغییر مکان صنایع آالینده از مناطق متراکم به شهرک ،فراهم
طزیست شهری سالم و پرجاذبه با جداسازی و اعمال کنترل بر مناطق صنعتی ،جلوگیری از تخریب
نمودن محی 
یهای واحدهای صنعتی ،توسعهی روستاهای پیرامون شهرک با ایجاد امکان
اراضی کشاورزی با کنترل پراکندگ 
تها و جلوگیری از توسعهی ناموزون صنایع
اشتغال برای آنها در این شهرک و افزایش درآمدشان و کاهش مهاجر 
در اطراف شهر اراک و ایجاد تعادلهای منطقهای بین شهر و روستا مطرح است.
پیشینه تحقیق
درزمینهی موضوع موردمطالعه ،پژوهشهایی ازجمله مواردی زیر انجامشده است:
کهای صنعتی بر کیفیت زندگی نواحی روستایی پیرامونی
( )Ghadiri masoum et al., 2015با ارزیابی تأثیر شهر 
شهرستان ابهر به این نتیجه رسیدهاند که ایجاد شهرک صنعتی شریف ،بر مجموع شاخصهای کیفیت زندگی در
روستاهای موردمطالعه اثر مطلوب داشته است .در این میان ،شاخص اشتغال ،بیشترین تأثیر و شاخص بهداشت،
کمترین تأثیر را از این شهرک پذیرفته است ) .)Afrakhteh & Qasemi Syani, 2015با بررسی نقش نواحی صنعتی
کها برون کوچی
در توسعهی روستای کوهپایه در شهرستان اصفهان به این نتیجه رسیدهاند که :براثر ایجاد این شهر 
کاهشیافته ،ماندگاری جمعیت روستایی بیشتر شده است ،فرصتهای شغلی و درآمد ساکنان افزایشیافته است.
درکل اثرات اقتصادی ناحیه بیشتر از اثرات فرهنگی و اجتماعی آن بوده است )Motiei-Langroodi et al., 2012( .با
کهای صنعتي در نواحي روستايي بخش مركزي شهرستان مينودشت ،افزایش
ارزيابي پيامدهاي فضايي استقرار شهر 
اشتغال و کسب درآمد بهخصوص برای زنان ،بهتر شدن الگوی مصرف و افزایش کیفیت زندگی روستاییان از
نهای كشاورزي مرغوب و تغ يي ر در چشماندازهای محيطي
تأثیرات مثبت مهم و آلودگي هوا ،تغ يي ر كاربري وسيع زمی 
لتوجهی
را از اثرات منفی ایجاد شهرکهای صنعتی دانستهاند ) .)Parikh, 1996معتقد است تمركز صنعتي سهم قاب 
یها ،گسترش آموزش ،سرمایهگذاری بيشتر در بخش كشاورزي و افزايش درآمد خانوادههای فقير
در افزايش آگاه 
یسازی جوامع روستایی چین اگرچه
روستايي هند شده است ) )D’Amatoa Hamkaran, 2017معتقدند که صنعت 
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یهای خاک و آب
یتوان از آلودگ 
باعث فرصت اشتغال بیشتر و افزایش درآمد و توسعهی معیشت جامعه شده اما نم 
که در این روستاها بهواسطهی صنعتی شدن به وجود آمده چشمپوشی کرد Ying LIU et al., 2015) ( .به این نتیجه
رسیدهاند که اگرچه سطح اشتغال خارج از مزرعه رشد چشمگیری داشته و حتی زمینهساز اشتغال برای مهاجران و
طزیست منطقه چشمپوشی کرد
یهای ناشی از صنعت بر محی 
یتوان از تأثیر آلودگ 
افزایش درآمد آنها هم شده اما نم 
یسازی و پویایی بخش خصوصی در این منطقه که از
) .)HUANG et al., 2008به این نتیجه رسیدهاند که صنعت 
یهای بهروز ،تقویت شرکتهای کوچک
فقیرترین مناطق شرق چین است باعث رشد سرمایه و استفاده از فناور 
کارآفرینی و امکان ورود به بازار کار و باال رفتن نرخ رشد جمعیت شده است ) .)Chadwilk, 2007بر این باور
است که بهموازات دیگر بخشهای اقتصادی و اجتماعی باید صنعت را بهمثابه مهمترین مؤلفه هر برنامه توسعه
عدستی و چه در
یکپارچه روستایی پذیرفت ماهیت و الگوی صنعتی شدن چه در صنایع کوچکمقیاس و یا صنای 
صنایع بزرگمقیاس ،تابع مواد خام اولیه و منابع انسانی در ابعاد محلی و منطقهای است ) .)Taher-khani, 2002در
مقاله خود به اهميت راهبرد صنعتی شدن روستا در مقابله با فقر ،ب کي اری و غيره پرداخته است و به این نتيجه رسيده
است که ایجاد صنایع تبدیلی و تکميلی در روستاها به حل مشکالت موجود در بخش کشاورزی کمک میکند.
( )Riyahi et al., 2014با بررسی اثرات ایجاد شهرك صنعتی گرمی بر توسعه نواحی روستایی پیرامون به این نتیجه
رسیدهاند که احداث این شهرک موجب کاهش مهاجرت ،کاهش فقر ،افزایش درآمد و اشتغال شده اما از سوي دیگر
تبعات منفی نیز در پی داشته است که نتوانسته توسعه روستایی را آنچنانکه در اهداف صنعتی سازي آمده است ،به
دنبال داشته باشد .در این پژوهش آثار اقتصادی ،اجتماعی ،محیطی و کالبدی شهرک صنعتی خیرآباد در محدودهی
کآباد واقع در بخش معصومیه شهرستان اراک مورد بررسی قرارگرفته و هرکدام از این ابعاد
روستایی دهستان مش 
مورد مقایسه قرارگرفته است.
روش انجام پژوهش بهصورت توصیفی -تحلیلی و مبتنی بر روش کمی ميباشد .نمونهگیری جامعهی آماری بر
اساس فرمول کوکران و در قالب نمونهگیری احتمالی تصادفی مشخص گردیده است .حجم نمونه بهوسیله فرمول
کوکران محاسبهشده و مطابق با این فرمول جامعهی آماری شامل  370پرسشنامه میشود که (در قالب طیف لیکرت)
طراحیشده و به تفکیک شاخصهای اقتصادی ،اجتماعی ،محیطی و کالبدی در منطقه مورد مطالعه قرارگرفته و به
نسبت تعداد جمعیت توزی 
عشده است .نتایج پرسشنامه در نرمافزار  SPSSبا آزمونهای آماری مربوطه مورد تحلیل
قرارگرفتهاند :میانگین شاخصهای پژوهش (اقتصادی ،اجتماعی ،کالبدی و اقتصادی) مورد تحلیل قرارگرفته است و
یشده است و درنهایت با آزمون ANOVA
نتایج جهت سنجش معناداری در آزمون  tمستقل تک نمونهای بررس 

تفاوت معناداری تأثیر شهرک صنعتی در روستاهای مختلف مورد مقایسه قرارگرفته است .میانگین هر یک از ابعاد
یباشد .روایی پژوهش از طریق پرسش از اساتید و
تحقیق ،نتایج تحلیلها و محاسبات موردبررسی پژوهش م 
کارشناسان فن به اثبات رسیده و پایایی پژوهش نیز با شاخص آلفای کرونباخ به تأیید رسیده است .نتایج پایایی
یباشد (جدول .)2
لقبول و باالتر از  0/8نشاندهندهی پایایی باال م 
پژوهش :معمو ًالًال آلفای کرونباخ بین  0/6تا  0/8قاب 
با توجه به نتایج جدول  122نفر از افراد (  33درصد) کارگر کارخانه میباشند که بیشترین درصد فراوانی را به خود
اختصاص داده است بعدازآن به ترتیب  08 1نفر از افراد (  29.2درصد) مشغول خریدوفروش و کار آزاد 62 ,نفر
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( 6.8 1درصد) مشغول کار کشاورزی و دامداری 30 ،نفر ( 1.8درصد) کارگر روزمزد 46 ،نفر (  12.4درصد) کارمند
و نهایتًاًا  2نفر از جامعهی آماری ( 5.0درصد) راننده هستند.
جدول  -1حجم نمونهها و توزیع آن در محدودهی موردمطالعه
استان

شهرستان

بخش

دهستان/شهر

مرکزی

اراک

معصوميه

کآباد
مش 

نمونه

درصد

سکونتگاه

خانوار
128 1

3743

041

16 /2

ابراهیمآباد

518

1593

60

1/6

چشمه خورزن

80

173

6

8/6

شهسواران

302

863

32

5/4

لآباد
سه 

851

522

20

7/0

امر آباد

260

686

26

23 /2

خیرآباد

744

2280

86

37 /8

مجموع

3190

9860

370

کارچان

جمعيت

001

Source: Iran Census Bureau, Census of Population and Housing, 2016

جدول  -2نتایج پایایی پژوهش برحسب ضریب آلفای کرونباخ
ابعاد

محیطی

صها
تعداد شاخ 

9

آلفای کرونباخ
پایایی

اقتصادی
29

0/0 71
دارد

اجتماعی
15

0/ 825
دارد

0/ 78 6
دارد

کالبدی
15
0/ 302
ندارد

Source: Analytical Research Results ،2016

محدوده مورد مطالعه
شهرك صنعتي خيرآباد در شهرستان اراك واقعشده که مساحت آن معادل  ۳۸۹هكتار و سطح كاربري اراضي صنعتي
آن تقريبًاًا  ۱۶۹هكتار هست .اين شهرك در مجاورت جاده اراك -تهران و مسير راهآهن سراسری كشور واقع شده و
دارای امکاناتی چون آب و برق و گاز و تلفن ،دسترسی به اینترنت ،تصفیهخانهی فاضالب ،پست فشارقوی ،نزدی یک
به مرکز استان و موقعیت مطلوب ارتباطی میباشد .شهرستان اراك از شمال به تفرش ،از مغرب به همدان و مالیر ،از
مشرق به شهرستان محالت و از جنوب به شهرستان خمین و شازند محدودشده است .میانگین رطوبت سالیانه اراک
یباشد .اقلیم شهر
بترین و ماه مرداد با  ٪ 27خشکترین ماه سال م 
 ٪ 46میباشد که ماه دی با میانگین  ٪ 68مرطو 

یباشد .بر اساس روش
اراک بر اساس طبقهبندی دومارتن نیمهخشک و بر اساس طبقهبندی آمبرژه خشک و سرد م 
دومارتن ،منطقه موردمطالعه دارای اقلیم نیمهخشک و خشک است و بر اساس روش آمبرژه ،از اقلیم نیمهخشک و
یباشد .به-
خشک سرد برخوردار است .گونههای گیاهی غالب منطقه گونههایی نظیر درمنه ،شيرخشت ،گون و ...م 
یباشد و خصوصيات خاك و حاكميت شرايط
طورکلی ،اراضي محل طرح و پيرامون ،فاقد رويش گياهي متراكم م 
یهای باارزشهای اكولوژ كي
بوهوای نیمه بیابانی در اين محدوده موجب شده که رستن 
آ 

و نادر رويش نداشته

باشند.
شهرستان اراک دارای سه بخش مرکزی ،ساروق و معصومیه است .بخش معصومیه دارای دو دهستان معصومیه و
یباشد (جدول  .)1طبق سرشماری مرکز آمار در
مشکآباد بوده که در این پژوهش دهستان مشکآباد موردمطالعه م 
سال  5931محدوده موردمطالعه دارای  9860نفر جمعیت و  3190خانوار بوده که به تفکیک سکونتگاه در جدول
ذکرشده از این تعداد  4 99 4نفر مرد و  4866نفر زن هستند (جدول )3
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جدول  -3تقسیمات اداری-سیاسی و توزیع جمعیت در محدودهی موردمطالعه
شهرستان

بخش

اراک

معصومیه

دهستان /شهر

سکونتگاه

کآباد
مش 

مرد

زن

جمعیت

تعداد خانوار

ابراهیمآباد

518

1593

819

774

چشمه خورزن

80

173

75

98

شهسواران

302

863

154

412

لآباد
سه 

851

522

260

262

امر آباد

260

686

643

043

خیرآباد

447

2280

1165

1115

کارچان

128 1

3743

878 1

1865

مجموع

3190

9860

4 99 4

4866

Source: Iran Statistical Center, 2016

کآباد در طی سالهای  1335تا  5931به تفکیک
طبق سرشماری مرکز آمار ایران جمعیت سکونتگاههای دهستان مش 
تآمده است (جدول .)4
ذکرشده و نرخ رشد جمعیت این سکونتگاهها مطابق با فرمول  pn=p0 (1+r)nبهدس 
لهای 1355 - 95 31
جدول  -4تحوالت جمعیت و نرخ رشد آن در محدودهی موردمطالعه طی سا 
سال
نام
روستا

1355
جمعیت

1365
نرخ رشد

جمعیت

1375
نرخ رشد

جمعیت

1385

0931

نرخ رشد

جمعیت

نرخ رشد

جمعیت

5931
نرخ رشد

جمعیت

نرخ رشد

ابراهیمآباد

1719

0/5

1724

02 /0-

1649

5/0

738 1

5/0-

1617

1/3

1593

3/0

خیرآباد

1994

3/1-

2524

3/2-

2155

6/1

2312

7/0-

83 12

1/2

2280

8/0-

لآباد
سه 

481

6/1-

9 66

5/3-

673

05 /0-

693

2/0-

677

0/5

522

1/5

شهسواران

924

3/1

995

7/0-

868

4/1

864

1/0

648

0/5

863

1/0

1-

3752

-0/5

3743

1/0

348

2/4

686

1/2

7/7

173

5/5

کارچان

0 87 1

5/3-

71 28

1/4-

3191

1-

3642

امر آباد

1234

6/0-

1412

3/1-

1412

1/5

849

2/1-

چشمه خورزن

708

2

705

1/0

705

2

143

2

229

3/2-

10846

10653

55/9

38 501

5/1-

10147

مجموع

0398

- 82 / 11

Source: Iran Census Center, Population and Housing Census ،1976-2019

شکل  -1موقعیت جغرافیایی محدودهی موردمطالعه Source: Research Data, 1979

6/ 13

9860

4/ 12
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یافتههای پژوهش
در این بخش هریک از ابعاد پژوهش (اقتصادی ،اجتماعی ،زیستمحیطی و کالبدی) و پیامدهای مختلف ناشی از
شهرک صنعتی بر روستاها مورد بررسی قرارگرفته است.
آثار زیستمحیطی
تآمده از تحقیق و در پاسخ به این سؤال که شهرک صنعتی تا چه حد در توسعهی بخش زیستمحیطی
با توجه به نتایج بهدس 
تأثیرگذار بوده است  38نفر ( 3/1درصد) پاسخ خیلی کم 041 ،نفر ( 37 /8درصد) پاسخ کم 841 ،نفر (  40درصد) پاسخ
متوسط 40 ،نفر ( 01/8درصد) پاسخ زیاد و  4نفر ( 1/1درصد) پاسخ خیلی زیاد دادهاند .برای سنجش پیامدهای
تمحیطی
تمحیطی ناشی از شهرک صنعتی  9شاخص موردبررسی قرارگرفته است .درنتیجه ،پاسخ مردم به تأثیرات زیس 
زیس 
شهرک صنعتی بر بخش با طیف  5گزینهای لیکرت میانگین  3/ 56به دست آمد .در ادامه با آزمون  tتک نمونهای با میانگین 5
یباشد به
تآمده و آزمون فرضیه معنادار م 
در لیکرت اختالف میانگین  -1/43به دست آمد که آزمون فرضیه عدد صفر بهدس 
تمحیطی بخش موردنظر داشته است .بررسی تکتک
این معنا که شهرک صنعتی در کل تأثیر معناداری بر بعد زیس 
یدهد که بیشترین تأثیر شهرک صنعتی را شاخصهای (نابودی منابع طبیعی)( ،تغییر چشم-
تمحیطی نشان م 
صهای زیس 
شاخ 
اندازهای محیطی) و (آلودگی زبالههای صنعتی) به خود اختصاص داده و کمترین تأثیر شهرک صنعتی را شاخصهای (آلودگی
تمحیطی را
هوا)( ،آلودگی خاک) و (آلودگی آب) به خود اختصاص داده است .بیشترین انحراف معیار در بعد زیس 
صهای (آلودگی هوا)( ،نبودن روش مناسب برای دفع زبالههای صنعتی) و (آلودگی آب) و کمترین انحراف معیار در بعد
شاخ 
زیس 
تمحیطی را شاخصهای (تغییر چشماندازهای محیطی)( ،آلودگی صوتی) و (آلودگی زبالههای صنعتی) به خود
اختصاص داده است .به این معنا که نظر پاسخگویان بر این شاخصها متفقالقول به میانگین نزدیکتر است (جدول .)5
تمحیطی
صهای زیس 
جدول  .5نتایج اثرات ناحیه صنعتی بر شاخ 
ردیف

تمحیطی
صهای زیس 
شاخ 

میانگین

انحراف معیار

1

آلودگی صوتی

57 /3

57 /0

2

آلودگی آب

36 /3

73 /0

3

آلودگی خاک

81/3

61 /0

4

آلودگی هوا

31 /2

90 /0

5

نهای کشاورزی
تخریب و تغییر کاربری زمی 

74 /3

67 /0

6

آلودگی زبالههای صنعتی انباشتهشده در اطراف شهرک

87 /3

58 /0

7

تغییر چشماندازهای محیطی

92 /3

57 /0

8

نبودن روش مناسب برای دفع زبالههای صنعتی

82 /3

84 /0

9

نابودی منابع طبیعی و داروهای گیاهی خاص منطقه

28 /4

71 /0

3/ 56

میانگین

-

Source: Research findings, 2016

با توجه به نتایج بهدستآمده نتیجه تحلیل شاخصها معنادار بوده و میانگین بهدستآمده  3/ 56از  5میباشد.
درنتیجه از نظر پاسخگویان ناحیه صنعتی بر شاخصهای زیستمحیطی محدوده اثرگذار بوده است (جدول .)6
تمحیطی
جدول  .6نتایج تحلیل آماری پیامدهای زیس 
تعداد نمونه
370

تعداد شاخص
9

میانگین
3/ 56

انحراف استاندارد
0/ 38

خطای استاندارد میانگین

اختالف میانگین

t

0/ 019

- 71 / 90

-1/ 43

سطح معناداری
0

Source: Research findings, 2016

آثار اقتصادی
با توجه به نتایج تحقیق و در پاسخ به اینکه شهرک صنعتی خیرآباد تا چه حد در توسعهی بعد اقتصادی بخش
تأثیرگذار بوده است  2نفر ( 0/5درصد) پاسخ خیلی کم 33 ،نفر ( 8/9درصد) پاسخ متوسط 89 ،نفر ( 24 /1درصد)
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پاسخ زیاد و  642نفر ( 66 /5درصد) پاسخ خیلی زیاد را دادهاند .برای سنجش پیامدهای اقتصادی ناشی از شهرک
صنعتی  29شاخص موردبررسی قرارگرفته است .درنتیجه ،پاسخ مردم به تأثیرات اقتصادی شهرک صنعتی بر بخش با
طیف  5گزینهای لیکرت میانگین  4/55به دست آمد .در ادامه با آزمون  tتک نمونهای با میانگین  5در لیکرت
یباشد به این
تآمده و آزمون فرضیه معنادار م 
اختالف میانگین  -0/44دست آمد که آزمون فرضیه عدد صفر بهدس 
معنا که شهرک صنعتی در کل تأثیر معناداری بر بعد اقتصادی بخش موردنظر داشته است .بررسی تکتک
صهای (اثر سو بر بازارهای سنتی
یدهد که بیشترین تأثیر شهرک صنعتی را شاخ 
شاخصهای اقتصادی نشان م 
لونقل عمومی) و کمترین تأثیر شهرک صنعتی را
روستا)( ،فرصت اشتغال برای افراد بومی) و (بهبود وسایل حم 
شاخصهای (کاهش منابع آب کشاورزی)( ،کاهش نیروی کار در کشاورزی) و (کاهش توجه به مشکالت بخش
صهای (فروش بیشتر و
کشاورزی) به خود اختصاص داده است .کمترین انحراف معیار در بعد اقتصادی را شاخ 
تتر محصوالت کشاورزی و دامی)( ،باال رفتن تولید محصوالت کشاورزی و دامی) و (افزایش قیمت
راح 
صهای (فرصت
محصوالت کشاورزی) به خود اختصاص داده و بیشترین انحراف معیار در بعد اقتصادی به شاخ 
اشتغال برای تحصیلکردههای روستا)( ،افزایش قدرت خرید) و (افزایش درآمد) تعلق دارد (جدول .)7
صهای اقتصادی
جدول  .7نتایج اثرات شهرک صنعتی بر شاخ 
میانگین

انحراف معیار

ردیف

صهای اقتصادی
ش اخ 

1

افزایش درآمد

2

افزایش قدرت خرید

3

کسب درآمد ثابت

2/ 54

4

فرصت اشتغال برای افراد بومی

3/ 76

0/ 84

5

فرصت اشتغال برای مهاجرین

4/ 09

1/ 02

2/ 74

1/ 66

2/ 07

1/ 76
1/ 56

6

لکردههای روستا
فرصت اشتغال برای تحصی 

3/ 31

5/ 56

7

امکان اشتغال فصلی برای کشاورزان

2/ 47

0/ 59

8

اشتغال زنان روستایی

2/ 78

0/ 63

9

افزایش مشاغل خدماتی

2/ 03

0/ 53

01

افزایش قیمت محصوالت کشاورزی

2/ 37

0/ 40

11

باال رفتن تولید محصوالت کشاورزی و دامی

2/ 13

0/ 38

12

افزایش مکانیزاسیون در کشاورزی

2/ 48

0/ 42

13

تتر محصوالت کشاورزی و دامی
فروش بیشتر و راح 

2/ 23

0/ 34

14

افزایش ارزش اراضی کشاورزی

3/ 17

0/ 62

15

جذب سرمایه شهری به روستا

2/ 88

0/ 96

16

دسترسی روستاییان به تولیدات شهرک

2/ 30

0/ 49

استفاده از محصوالت کشاورزی در صنعت

2/ 26

0/ 60

81

افزایش صادرات محصوالت روستایی

2/ 78

0/ 54

19

بهبود راههای ارتباطی روستا

3/ 67

0/ 59

20

بهبود وسایل حملونقل عمومی

3/ 72

0/ 58

21

افزایش قدرت خرید نهادههای کشاورزی

2/ 07

0/ 67

22

کاهش نیروی کار در کشاورزی

1/ 88

0/ 66

23

کاهش منابع آب کشاورزی

1/ 18

0/ 45

24

کاهش توجه به مشکالت بخش کشاورزی

1/ 95

0/ 58

25

کاهش سرمایهگذاری در کشاورزی

2/ 04

0/ 59

26

فگرایی
لگرایی و مصر 
افزایش تجم 

3/ 04

0/ 07

27

اثر سو بر بازارهای سنتی روستا

3/ 80

0/ 56

28

کاهش نیروی کار جوان در کشاورزی

2/ 13

0/ 64

29

انتقال مازاد درآمد روستاییان به شهرها

3/ 48

0/ 53

17

میانگین

4/ 55

Source: Research findings, 2016

-
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بر این اساس ،نتیجه تحلیل شاخصها معنادار بوده و میانگین کلی  4/55از  5به دست آمده است .درنتیجه از نظر
پاسخگویان ،ناحیه صنعتی بر شاخصهای اقتصادی در محدوده اثرگذار بوده است (جدول .)8
جدول  .8نتایج تحلیل آماری پیامدهای اقتصادی شهرک صنعتی
تعداد نمونه
370

تعداد شاخص
29

میانگین

انحراف استاندارد

خطای استاندارد میانگین

t

اختالف میانگین

سطح معناداری

4 / 55

0 / 07

036 /0

12 / 09 -

44/0-

0

Source: Research findings, 2016

آثار اجتماعی
با توجه به نتایج بهدستآمده و در پاسخ به اینکه شهرک صنعتی خیرآباد در توسعهی بعد اجتماعی بخش موردنظر
نقش داشته است  01نفر ( 2/7درصد) پاسخ خیلی کم 30 ،نفر ( 8/1درصد) پاسخ کم 62 ،نفر ( 16 /8درصد) پاسخ
متوسط 218 ،نفر ( 58 /9درصد) پاسخ زیاد و  50نفر ( 13 /5درصد) پاسخ خیلی زیاد دادهاند .برای سنجش پیامدهای
اجتماعی  15شاخص موردبررسی قرارگرفته است .درنتیجه ،پاسخ مردم به تأثیرات اجتماعی شهرک صنعتی بر بخش
با طیف  5گزینهای لیکرت میانگین  3/ 72به دست آمد .در ادامه با آزمون  tتک نمونهای با میانگین  5در لیکرت
یباشد به این معنا که
تآمده و آزمون فرضیه معنادار م 
اختالف میانگین  -1/ 27و آزمون فرضیه عدد صفر بهدس 
شهرک صنعتی در کل تأثیر معناداری بر بعد اجتماعی بخش موردنظر داشته است .بررسی شاخصهای اجتماعی
یدهد که بیشترین تأثیر شهرک صنعتی را شاخصهای (مهاجرپذیری روستا)( ،ترک تحصیل فرزندان
نشان م 
صهای (برگزاری
خانوادههای روستا) و (افزایش استفاده از بیمه) شامل شده و کمترین تأثیر شهرک صنعتی را شاخ 
کال 
سهای آموزشی)( ،افزایش فرصت ادامه تحصیل برای روستاییان) و (ارتباط روستاییان با وسایل ارتباطجمعی) به
خود اختصاص داده است .کمترین انحراف معیار در بعد اجتماعی را شاخصهای (افزایش فرصت ادامه تحصیل
طجمعی) و (افزایش کیفیت زندگی) به خود اختصاص داده است
برای روستاییان)( ،ارتباط روستاییان با وسایل ارتبا 
و کمترین انحراف معیار در بعد اجتماعی به شاخصهای (مهاجرپذیری روستا)( ،کاهش مهاجرت روستاییان به
شهرها) و (باال رفتن آگاهی تخصصی مردم روستا) تعلق دارد (جدول .)9
صهای اجتماعی
جدول  .9نتایج اثرات شهرک صنعتی بر شاخ 
میانگین

انحراف معیار

ردیف

صهای اجتماعی
شاخ 

1

باال رفتن آگاهی تخصصی مردم روستا

3/ 28

0/ 67

2

افزایش فرصت ادامه تحصیل برای روستاییان

2/ 68

0/ 27

3

سهای آموزشی برای افزایش مهارت
برگزاری کال 

2/ 58

0/ 47

4

مشارکت روستاییان در امور روستا

3/ 43

0/ 50

5

میزان تمایل برای ادامه سکونت در روستا

3/ 50

0/ 47

6

افزایش کیفیت زندگی

3/ 34

0/ 43

7

کاهش نابرابری در منطقه

3/ 22

0/ 45

8

مهاجرپذیری روستا

4/ 15

1/ 26

3/ 44

1/ 08
0/ 54

9

کاهش مهاجرت روستاییان به شهرها

01

رضایت از وضعیت شغلی

3/ 29

11

امیدواری به آینده شغلی

3/ 21

0/ 53

12

افزایش استفاده از بیمه

3/ 68

0/ 51

13

ارتباط روستاییان با وسایل ارتباطجمعی

2/ 88

0/ 31

14

ترک تحصیل فرزندان خانوادههای روستا

3/ 82

0/ 57

15

لگرایی
تجم 

3/ 70

0/ 54

میانگین

3/ 72

Source: Research findings, 2016
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تآمده تحلیل شاخصها معنادار بوده و میانگین  3/ 72از  5به دست آمده؛ درنتیجه از نظر
با توجه به نتایج بهدس 
پاسخگویان ،ناحیه صنعتی بر شاخصهای اجتماعی در محدوده اثرگذار بوده است (جدول .)01
جدول  .01نتایج تحلیل آماری پیامدهای اجتماعی شهرک صنعتی
تعداد نمونه
370

تعداد شاخص
15

میانگین
3/ 72

انحراف استاندارد
0/ 89

خطای استاندارد میانگین

t

0/ 640

27 / 49 -

اختالف میانگین
-1/ 27

سطح معناداری
0

Source: Research findings, 2016

آثار کالبدی
با توجه به نتایج تحقیق و در پاسخ به اینکه شهرک صنعتی خیرآباد در توسعهی کالبدی بخش موردنظر تأثیرگذار بوده
است 40 .نفر ( 01/8درصد) پاسخ خیلی کم 78 1 ،نفر ( 48 /1درصد) پاسخ کم 98 ،نفر ( 26 /5درصد) پاسخ متوسط44 ،
نفر ( 11 /9درصد) پاسخ زیاد و  01نفر ( 2/7درصد) پاسخ خیلی زیاد را دادهاند برای سنجش پیامدهای کالبدی ناشی از
شهرک صنعتی  15شاخص موردبررسی قرارگرفته است .درنتیجه ،پاسخ مردم به تأثیرات کالبدی شهرک صنعتی بر بخش
با طیف  5گزینهای لیکرت میانگین  3/ 49به دست آمد .در ادامه با آزمون  tتک نمونهای با میانگین  5در لیکرت اختالف
یباشد به این معنا که
تآمده و آزمون فرضیه معنادار م 
میانگین  -1/ 50به دست آمد که آزمون فرضیه عدد صفر بهدس 
شهرک صنعتی در کل تأثیر معناداری بر بعد کالبدی بخش موردنظر داشته است .نتیجه بررسی شاخصهای کالبدی حاکی
از این است که بیشترین تأثیر شهرک صنعتی بر شاخ 
صهای (تخریب بافتهای با ارزش تاریخی و فرهنگی)( ،تخریب
صهای
لگیری سکونتگاههای غیررسمی) بوده و کمترین تأثیر شهرک صنعتی را شاخ 
خصوصیات بومی منطقه) و (شک 
توساز روستایی)
(افزایش غیرواقعی قیمت مساکن روستایی)( ،فاصله استاندارد شهرک با مساکن) و (تغییر الگوی ساخ 
صهای (افزایش غیرواقعی قیمت مساکن
به خود اختصاص داده است .بیشترین انحراف معیار در بعد کالبدی را شاخ 
لگیری سکونتگاههای غیررسمی) و کمترین انحراف معیار در بعد
روستایی)( ،تغییر الگوی ساختوساز روستایی) و (شک 
کالبدی را شاخصهای (فاصله استاندارد شهرک با مساکن)( ،بهبود تأسیسات و تجهیزات زیربنایی روستا) و (افزایش و
توآمد) به خود اختصاص داده است( .جدول .) 11
سهولت رف 
صهای کالبدی
جدول  .11نتایج اثرات شهرک صنعتی بر شاخ 
ردیف

صهای کالبدی
ش اخ 

میانگین

انحراف معیار

1

بهبود وضع راههای روستایی

82 /3

80 /0

2

باال رفتن کیفیت معابر

80 /3

78 /0

3

افزایش و سهولت رفتوآمد وسایل حملونقل عمومی

71 /3

96/0

4

نهای روستایی همجوار
ارزشمندتر شدن زمی 

74 /3

00 /1

5

بازسازی و باال رفتن کیفیت معابر

37 /3

75 /0

6

بهبود وضعیت مساکن روستایی

09 /3

72 /0

7

بهبود تأسیسات و تجهیزات زیربنایی روستا

32 /3

60 /0

8

افزایش ساخت خانههای دوم در روستا

37 /3

03 /1

9

فاصله استاندارد شهرک با مساکن

87 /2

51 /0

01

تخریب بافتهای باارزش تاریخی و فرهنگی

69/3

03 /1

11

تخریب خصوصیات بومی منطقه

92 /3

87 /0

12

تخریب فضاهای تفریحی مردم روستایی

77 /3

87 /0

13

افزایش غیرواقعی قیمت مساکن روستایی

48 /2

31 /1

14

تغییر الگوی ساختوساز روستایی

04 /3

19 /1

15

لگیری سکونتگاههای غیررسمی
شک 

83 /3

03 /1

میانگین

3/ 49

Source: Research findings, 2016

-

ارزیابی نقش نواحی صنعتی در توسعهی721 ...

تآمده  3/ 49از میانگین کلی 5
تآمده نتیجه تحلیل شاخصها معنادار بوده و میانگین بهدس 
با توجه به نتایج بهدس 
میباشد .درنتیجه از نظر پاسخگویان ،ناحیه صنعتی بر شاخصهای کالبدی در محدوده اثرگذار بوده است (جدول
.) 12
جدول  . 12نتایج تحلیل آماری پیامدهای کالبدی
تعداد نمونه
370

تعداد شاخص
15

میانگین
3/ 49

خطای استاندارد میانگین

انحراف استاندارد

0/ 0174

0/ 335

اختالف میانگین

t

-1/ 50

- 86 /3

سطح معناداری
0

Source: Research findings, 2016

جدول  13نشان میدهد آزمونهای انجام شده در هر یک از ابعاد و مجموع ابعاد مورد بررسی با سطح معناداری
صفر (  )0/ 00دارای معناداری میباشد.
جدول  . 13نتایج پیامدهای زیستمحیطی ،اقتصادی ،اجتماعی و کالبدی شهرک صنعتی
مجموع مربعاتF
بین گروهها

میانگین مربعاتدرجهی آزادیسطح معناداری

11 / 375

1/ 896

درون گروهها محیطی 42 /309

0/ 18 1 16 /140

جمع

54 / 278

بین گروهها

2/ 917

0/ 486

درون گروهها کالبدی 29 / 36 9

0/ 082 5/ 894

جمع

32 /358

بین گروهها

60 /259

درون گروهها اقتصادی 021/042

01/951
0/ 331 30 /9 66

جمع

181 / 192

بین گروهها

107 / 516

17 / 919

درون گروهها اجتماعی 186 / 365

0/ 513 34 /309

جمع

293 /1 88

6

0/0

363

0/0

963

0/0

6

0/0

363

0/0

963

0/0

6

0/0

36 3

0/0

963

0/0

6

0/0

363

0/0

963

0/0

Source: Research findings, 2016

نتیجهگیری و دستاورد علمی پژوهشی
یسازی روستاها راهبردی مؤثری برای توسعهی روستایی است که در بسیاری از کشورهای درحالتوسعه
صنعت 
تجارب مثبتی در مورد آن وجود دارد .اجرای این راهبرد در ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری-کنترل مهاجرتهای
روستایی-شهری ،افزایش ارز 
شافزودهی تولیدات کشاورزی و کاهش فقر ،افزایش سرمایهگذاری ،گسترش فرهنگ
صنعتی در نواحی روستایی مؤثر بوده است .صنعت 
يسازی روستايي راهبردی است كه ابزارهای مناسب براي متنوع
یرود كه با ايجاد اشتغال و
یآورد و ازاینرو ،رويكردي اقتصادی به شمار م 
سازي اقتصاد روستايي را فراهم م 
افزايش و توزيع متعادلتر درآمدها ،سطح زندگي روستا يي ان را بهبود بخشیده ،زمينهی دستيابی به توسعهی پايدار
تهای
یسازی مناطق روستایی با توانایی ایجاد فرص 
روستايي را فراهم میسازد ) )Lee, 2007به همین دلیل صنعت 
شغلی و فعالیتهای درآمدزا بهعنوان راهکاری بهمنظور کاهش نابرابری در مناطق روستایی مورد توجه
سیاس 
تگذاران توسعه قرارگرفته ))Rahimi, 2005:42؛ و قادر است از طریق تأمین نیازهای اساسی و ایجاد پیوند با
دیگر بخشهای اقتصاد ،نقش مؤثری در فرایند توسعهی روستایی ایفاء نماید .وجود شهرکهای صنعتي و
كارخانجات در مناطق كمتر توسعهیافته میتواند باعث برقراری رابطه و ایجاد انگیزه و بهرهبرداری افراد و اهالي آن
کهای صنعتي اطراف مناطق کمتر توسعهیافته باعث انگیزه
مناطق جهت توسعه موقعیت خود و منطقه گردد .شهر 
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یگردد.
جهت تولید و همچنین بهکارگیری خالقیت جهت عرضه آنکه خود باعث اشاعهی فرهنگ آن منطقه م 
نوسازی و توسعه ،بهوسیله آموزش و همچنین پرورش افرادی كه با تفکر و خالقیت خود باعث پیشرفت و توسعه
تهای
یتواند ايجاد شود .جامعه امروزی ايران با آنچه در سالهای پیش بود تفاو 
یگردند م 
مناطق كمتر توسعهیافته م 
يخورد ،شرايط زندگي شهری با
تها در زندگي شهری وروستايي به چشم م 
آشکار پیدا كرده است كه اين تفاو 
پیچیدگ 
یهای خود بر روابط میان افراد حاكمیت دارد و جوامع روستايي دربیشتر مناطق هنوز با آن ديد و نگرش
سنتي خود در حركت است و از طرفي محدوديت امکانات در زمینههای سرمايه ،مديريت ،نیروی كار در روستاها
سبب عدم گسترش و عقب ماندگي در مناطق روستايي كشورمان شده است .ايجاد اشتغال با هزينههای پائین ،ايجاد
مشاركت و به حركت در آوردن و شکوفا كردن استعدادهای فکری و علمي در مناطق كمتر توسعه يافته ميتواند به
حركت رو به رشد و توسعه اين مناطق كمک شايان نمايد .فرهنگ توسعه به عنوان کي ي از مهمترين شاخصهای
پیشرفت كشور با مولفههای نظیر مسئولیت پذيری ،آگاهي بخشي ،اعتماد به توانايي ،نوآوری و خالقیت ،مشاركت
تها و ورود
و ...جملگي مي بايست جهت ارتقای توان داخلي مورد استفاده قرار گیرد كه اين امر نیاز به حماي 
صنعت به واسطه شهركهای صنعتي جهت رشد وارتقای آن مناطق است ).)Ghorbanpour, 2010: 20
در این پژوهش آثار اقتصادی ،اجتماعی ،محیطی و کالبدی ناحیه صنعتی خیرآباد در محدودهی روستایی دهستان
کآباد واقع در بخش معصومیه شهرستان اراک موردبررسی قرارگرفته است .دادههای پژوهش نشان میدهد
مش 
استقرار شهرک صنعتی اثرات مختلف مثبت و منفی بر روستاهای منطقه در ابعاد مختلف اقتصادی ،اجتماعی ،زیست-
محیطی و کالبدی داشته است .نتایج آثار شهرک صنعتی بر منطقه موردمطالعه نشان میدهد مجموع میانگین
تمحیطی  3/ 56و در بعد کالبدی 3/ 49
شاخصهای اقتصادی عدد  ،4/55در بعد اجتماعی  ،3/ 72در بعد زیس 
بهدس 
تآمده است .بر این اساس از نظر پاسخگویان به طور نسبی ،شهرک صنعتی در همه ابعاد نسبتًاًا تأثیرگذار بوده
ولی این تأثیرگذاری در ابعاد اقتصادی ،اجتماعی و کالبدی مثبت و در بعد زیستمحیطی نسبتا منفی بوده است؛
صهای توسعه روستایی داشته و میزان اثرگذاری
وجود شهرک صنعتی در محدوده ،درمجموع تأثیرات مثبتی بر شاخ 
به ترتیب شامل ابعاد اقتصادی ،اجتماعی و کالبدی میگردد .بهطور نمونه شهرک صنعتی موجب افزایش فرصت
اشتغال برای مردم بومی و مهاجر در روستا گردیده که البته بیشتر این فرص 
تها بهجای جوامع روستایی در اختیار
یتوان دالیل آن را در عدم توانایی سکونتگاههای پیرامون برای
مهاجرین مرکزنشینان استان قرارگرفته است که م 
تأمین نیروی متخصص موردنیاز واحدهای کارگاهی ،ضعف آموز 
شهای صنعتی و گرایش مدیران صنایع کوچک به
جذب نیرو از میان خویشان و آشنایان به شمار آورد .اثرات منفی زیستمحیطی ،روندهای مختلف مهاجرپذیری و
مهاجر فرستی در روستاها ،افزایش استفاده از بیمه ،کاهش توجه به بخش کشاورزی و مسائل مربوط به آن از دیگر
پیامدهای ناحیه صنعتی است.
ايران به عنوان کي ي از كشورهای در حال توسعه برای تقويت ساختاری خود بايد صنايع روستايي را توسعه دهد
زيرا كه اين دسته از صنايع در توسعه و رشد مناطق روستايي و تعادل بین شهر و روستا ازاهمیت زيادی
برخوردارند ،به طوري که رشد وتوسعه بخش كشاورزی افزايش درآمد و سطح رفاه روستائیان ،كاهش روند
مهاجرت از روستا به شهر و استفاده بهینه از منابع موجود در منطقه را به ارمغان خواهد آورد.ايجاد و گسترش صنايع
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در مناطق عشايری و روستايي كشور و طرح آن به عنوان يک جريان تولیدی وسیع و همه جانبه و در جايگاه مکمل
و پشتیبان بخش كشاورزی و افزايش درآمد شاغالن اين بخش وهمچنین يک جانشین نیرومند برای جذب نیروی
كار مازاد بر فعالیتهای كشاورزی در مناطق روستايي از اهداف اصلي ايجادصنعت روستايي و عشايری كشور ميباشد
) .)Nobakht et al., 2015شهرکهای صنعتی که عمدتًاًا در خارج از محدوده شهرها و در قلمرو نواحی روستایی
استقرار دارند به عنوان یک کاتالیزور بسیارنیرومند در جهت تقویت توسعه نواحی روستایی پیرامونی مطرح هستند.
یسازی در کشورها بوده که در جهت دگرگونی
کها و نواحی صنعتی ی یک از رویکردهای رایج صنعت 
ایجاد شهر 
تکنولوژیک و درراستای بهبود کیفیت زندگی بویژه در نواحی روستایی مطرح گردیده که در نهایت شکوفایی و
توسعه روستا و کل کشور را به همراه داشته است (.)Rezvani et al.،2019
استان مرکزی و شهر 
کهای صنعتی آن:
تهای صنعتی و حمایتهای قانونی برای اجرای آنها و برای
با تعیین استراتژی ،اهداف ،راهبردها و سیاس 
جلوگیری از کارهای پراکنده و بخشی و مدیریت سرمایهگذاری در صنعت نیازمند یک حرکت برنامهریزیشده و
یک نظارت قوی هستیم که لحاظ کردن آنها در طرح آمایش با ضمانت اجرایی میتواند آغازی برای آن باشد.
ایجاد بانک اطالعاتی شهرک :عضویت تمامی واحدهای صنعتی در این شهرک میتواند به شناخت بهتر صنایع از
یکدیگر در داخل و ارتباط بهتر آنها در درون شهرک و همکاری با صنایع منطقه مؤثر باشد.
صهای صنعتی منطقه :با ایجاد این نهادها و تفویض برخی از
نها برای تمامی تخص 
لگیری نهادها و انجم 
شک 
اختیارات به آنها میتوانند عالوه بر حمایت از صنایع همسنخ خود و تقویت صنایع کوچک و متوسط و تسهیل
روند ارتباط سازمانهای مختلف با این صنایع به رشد فناوریها و ف 
نهای جدید تولید کمک کند.
تقویت خوشهسازی هدایت تولید صنایع مستقر در شهرک به سمت نیازهای صنایع بزرگ منطقه :شناخت خوشههای
صنعتی که در حال حاضر در منطقه وجود دارند که شامل خوشه ریلی ،نفت و گاز و نیرو ،سازه فلزی و خودرو و
یباشد و حمایت همهجانبه از آنها از سوی سازمانهای مرتبط و جه 
آلومینیوم م 
تبخشی به تولیدات واحدهای
مختلف صنعتی بهویژه صنایع فلزی که بیشترین تعداد از صنایع شهرک را به خود اختصاص دادهاند .در راستای مواد
یتواند به ایجاد همکاریهای افقی و عمودی بینجامد و با بهرهمندی از صرفههای
موردنیاز صنایع بزرگ منطقه م 
تجمیع ،کاهش هزینهها ،تسهیل خرید و بازاریابی ،رشد کمیت و ارتقای کیفیت تولی و...را فراهم نماید.
تشویق ایجاد و استقرار واحدهای تولیدی مشابه و یا مکمل با صنایع موجود در شهرک :ایجاد و یا انتقال این واحدها
یتواند در ایجاد یک محیط رقابتی ،تجهیز دانش تخصصی افزایش قدرت صنایع کوچک و متوسط و در سطحی
م
باالتر منطقه بندی صنایع و رشد خوشههای صنعتی مؤثر باشد.
ایجاد تسهیالت موردنیاز کارگران و مدیران واحدهای صنعتی بهمنظور کاهش هزینهها و بهبود محیط فعالیت :تأمین
نهای تخصصی،
نیازهای مختلف به خدمات اداری-بان یک  ،رفاهی ،بهداشتی ،آموزشی -تخصصی با ایجاد دفاتر انجم 
آزمایشگاههای کنترل مرغوبیت ،شعب بان یک با اختیارات گسترده ،مرکز ورزشی ،رستوران فضای سبز ،درمانگاه،
مراکز آموزشی پژوهشی میتواند در کاهش هزینههای واحدهای صنعتی و افزایش تمایل مدیران و کارکنان برای
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تهای صنعتی درزمینه تولید و تکنیکهای جدید را به وجود
  امکان آموزش آنها و رشد مهار،فعالیت در این محیط
.آورد
 هزینه کردن بخشی از سرمایههای حاصل از:حمایت مالی و بان یک از صنایع کوچک و متوسط در جهت رشد تولید
به این صنایع به دلیل

توسعهی صنعتی استان برای رشد صنایع کوچک و متوسط و پرداخت تسهیالت بان یک

 بپذیری و نیاز بیشتر آنها به حمای
 آسی
تهای مالی در مقایسه با صنایع بزرگ و قدرت پایین آنها در
 بازپرداختهای سنگین با شرایطی آسانتر م
یتواند ضمانتی برای بقای این صنایع و افزایش تولید و رشد صنعتی در
.)Hasheminejad,2012( آینده باشد
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