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 چکیده

ی اد کشاورزه اقتصصنایع روستایی به دلیل ایجاد اشتغال، افزایش درآمد و کاهش فقر در جامعه روستایی بویژه در جوامعی ک

و  امع شهریبین جو مسائل و مشکالت زیستی، اختالف درآمد و سطح زندگیسزایی برخوردار است. حکمفرماست از اهمیت به 

دید توسعه های جیاستراتژ شهری است، بسیاری از برنامه ریزان را به اتخاذ-های روستاییروستایی که از عوامل مهم مهاجرت

واحی نقتصادی ارسی نقش شهرک های صنعتی در پایداری هدف از این تحقیق برروستایی بویژه صنعتی کردن روستاها واداشت. 

 -تفاده توصیفیتحقیق حاضر از نوع کاربردی می باشد و روش مورد اس روستایی در دهستان القچین شهرستان چرام می باشد.

راحی و طیکرت لتحلیلی است. روش گردآوری اطالعات نیز به صورت کتابخانه ای و میدانی از طریق پرسشنامه در قالب طیف 

وکران کفرمول  حجم نمونه مورد مطالعه منتج ازاقدام به سنجش سطح عملکرد شهرک صنعتی بر روستاهای پیرامون شده است. 

ای تحقیق نشان می دهد که هیافته .انجام شده است Spss نرم افزارو تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از   خانوار بوده است 179

 ون بین متغیرهای اقصادی و زیست محیطی رابطه معناداری وجود دارد.بر اساس آزمون ویلکاکس

 هاي صنعتي، پايداري اقتصادي، دهستان القچین، شهرستان چرام.کلیدواژگان: صنعتي شدن، شهرک
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 مقدمه

نابع ر مبکمبود فرصت های شغلی به ویژه در کشاورزی، فشار جمعیت  گسترش شهرنشینی، افزایش سریع جمعیت،

ه این ث شد کطبیعی و ناکامی در ایجاد و گسترش صنایع متوسط و بزرگ به ویژه در کشورهای در حال توسعه باع

کشورهای  ار دهند.در برنامه های توسعه خود مد نظر قر1970کشورها راهبرد صنعتی سازی روستاها را از اواسط دهه 

ع کوچک، یی، صنایع روستاآن هستند. در این رابطه تأکید بر صنایمتعددی این راهبرد را اجرا کردند یا به دنبال اجرای 

قوانین  ز طریقشهرک های کوچک صنعتی و تمرکز زدایی از فعالیت های صنعتی را آزمودند و برخی از کشورها هم ا

یجاد یق از طرواند اتباز دارنده و تشویقی در این زمینه گام برداشتند، چرا که ایجاد و گسترش شهرک های صنعتی می 

ثری در ،نقش مؤافزایش اشتغال و درآمد، افزایش ارزش افزوده فعالیت های کشاورزی و گسترش فرهنگ صنعتی، تنوع

ایی به دلیل ایجاد صنایع روست (.2، 1392رضوانی، )توازن و تعادل شهر و روستا و توسعه نواحی روستایی داشته باشد

ز ارماست کشاورزی حکمف وستایی بویژه در جوامعی که اقتصاداشتغال، افزایش درآمد و کاهش فقر در جامعه ر

هری و بین جوامع ش اهمیت به سزایی برخوردار است. مسائل و مشکالت زیستی، اختالف درآمد و سطح زندگی

 استراتژیهای جدید ذشهری است، بسیاری از برنامه ریزان را به اتخا -روستایی که از عوامل مهم مهاجرتهای روستایی

ن آن از ارا نمودک ایی وه روستایی بویژه صنعتی کردن روستاها واداشت. بنابراین باید به متنوع سازی اقتصاد روستتوسع

 (.2، 1386، مطیعی لنگرودی)های اقتصادی به خصوص صنعتی کردن روستاها توجه نمود طریق ایجاد انواع فعالیت

لقچین اقتصادی نواحی روستایی در دهستان اهدف از این تحقیق بررسی نقش شهرک های صنعتی در پایداری 

ام نعتی چرصایجاد وتوسعه شهرک شهرستان چرام می باشد. تحقیق حاضر با هدف پاسخگویی به این سوال است که 

 چه تاثیراتی بر پایداری و توانمندسازی اقتصادی روستاهای مورد مطالعه داشته است؟

 مباني نظري

کار  عنوان یک کاتالیزور در جهت ایجاد اشتغال و افزایش درآمد و آخرین چاره ظریه صنعتی شدن مناطق روستایی بهن

 برای حل مشکل فقر مناطق روستایی، هم اینک بخشی بالقوه در جهت حل مشکل بیکاری برای مناطق محروم

ه دارد .صنعتی کردن روستا به استقرار صنعت در مراکز روستایی اشار( Samal, 1997, 57)روستایی محسوب میگردد

و باعث ایجاد اشتغال غیر کشاورزی، کمک به جلوگیری از جریان مهاجرت به مراکز شهری، تقویت پایه های 

-های موجود در ناحیه، فرآوری تولید کشاورزی محلی و تهیه نهادهاقتصادی مراکز روستایی، استفاده کامل از مهارت

(. با توجه به این 228، 1389سرورامینی،)د محلی می شودهای اساسی و کاالهای مصرفی برای کشاورزان و دیگر افرا

ها و نواحی صنعتی در دستور کار مسئوالن و برنامه ی اخیر استقرار صنایع در روستا در قالب شهرکامر مهم، در دهه

در های صنعتی (. در همین بین، ایجاد شهرک148، 1390مطیعی لنگرودی و نجفی کانی، )ریزان کشور قرار گرفته است

تواند در تعدیل مشکالت و تامین اشتغال و درآمد برای روستاییان، بدون عوامل تولید بسیار موثر نواحی روستایی می

باشد. در حال حاضر که به دلیل کمبود عوامل تولید و آب و خاک، تامین اشتغال در نواحی روستایی از طریق بخش 

جرت های بی رویه روستایی شده است، توجه به توان کشاورزی با مشکل روبرو است و این کمبود عامل مها

روستایی صنایع، برای کارایی محیط روستا بسیار موثر است؛ زیرا، توسعه روستایی صرفا توسعه کشاورزی نیست و 

از نظر (. 6، 1383قاسمی سیانی، )شودهای توسعه روستایی محسوب میتوسعه کشاورزی یکی از زیر سیستم

صنایع در روستاها با کمک سرمایه گذاری در توسعه فضایی به ارتقایی شاخص های زیست  وسعه، ت2007()1مینا

های صنعتی نیازی ضروری است و از توان گفت که توسعه شهرکبنابراین، میپذیری روستاییان کمک کرده است.

                                                           
1- Meena 
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ده فرآیندهای توسعه و ها از توسعه، افزایش تولیدات، تسهیل کننهای صنعتی، افزایش آگاهینتایج شکل گیری شهرک

رشد سریع صنایع در جهان امروز، از لحاظ  (.Margin & Bechara, 2009, 654)به کارگیری نیروی انسانی است

کمی وکیفی، نیاز به برنامه ریزی را برای سازماندهی صنایع در زمینه های مختلف آشکار می سازد. درسال های اخیر، 

یش کشاورزی به سوی مکانیزاسیون، ایجاد اشتغال در نواحی روستایی را با به لحاظ افزایش جمعیت روستایی و گرا

مشکل روبه رو ساخته است.ایجاد واحدهای صنعتی در نواحی روستایی،به ویژه تمرکز شهرک های صنعتی دراین 

 مطیعی)نواحی،قادر است پویایی جمعیت روستایی و ارتقای سطح کمی وکیفی زندگی روستاییان را فراهم سازد

(.توسعه شهرک صنعتی، یک نیاز ضروری است. گستردگی فعالیت های این صنعت جدید 195، 1386لنگرودی، 

جهانی در سه قلمرو اقتصادی، اجتماعی و اکولوژی قابل تأمل است. شهرک های صنعتی می توانند آغازگر مسیرهای 

فزایش تولیدات، هماهنگی فرایندهای توسعه باشند. از نتایج شکل گیری شهرک های صنعتی، افزایش آگاهی ها، ا

همانطور که می دانیم صنعتی شدن در  Bechara,2009,654). )توسعه و به کارگیری نیروی انسانی می باشد

کشورهای در حال توسعه به نهاده های اقتصادی وابسته است و باید مسیر طبیعی توسعه را طی کند. سرعت توسعه 

قرار می دهد و در تداوم رشد اقتصادی سریع، می تواند منجربه کاهش فقر و  صنایع،صنعت روستایی را تحت تأثیر

 .1(.2009,3Unido)بیکاری گردد

ل تعدی راستقرار صنایع روستایی به عنوان یک بخش مولد اقتصادی یکی از موضوع های مهم و گامی اساسی د

ت به مهاجر ز موثرترین عوامل کاهشاختالف درآمد بین مناطق شهری و روستایی است که به اعتقاد متخصصان، ا

و پیوند مناسب  (. از این رو، در صورت صنعتی شدن روستا در یک منطقه2، 1390رضوانی و اکبرپور، )شماره میرود

د که اییان بوز روستاندا آن با بخشهای دیگر از جمله کشاورزی، می توان شاهد افزایش درآمد و به تبع آن افزایش پس

ورزی و سایر رونق بخش کشا همچنین میتواند شاهد(. Zhang, 1994, 22)باعث توسعه روستا گردداین امر می تواند 

اهم ستایی فرتصاد رومتنوع کردن اق بخش های اقتصاد ملی گردد. بدین ترتیب با صنعتی کردن روستاها ابزارهایی برای

ل عه متعادلی، توسروستایی و اقتصاد م می شود که می تواند فقر روستایی را کاهش دهد و با توسعه صنایع، اقتصاد

ی و یی صنعتاقتصاد منطقه ای و تمرکززدا میان خانوارهای شهری و روستایی، بخش کشاورزی و صنعت و باالخره

 (.  Lee, 2001, 3 ؛Choi, 2001, 1)شهری را میسر سازد

ارزیابی و  لف جغرافیایی باشد کهصنایع روستایی می تواند دارای پیامدهای مثبت و منفی متعددی در مقیاس های مخت

این پیامدها در  شناخت آن برای برنامه ریزی های بعدی در توسعه صنایع روستایی مفید میباشد. لذا شناخت وارزیابی

ابعاد مختلف فضایی میتواند از یکسوگویای میزان اثر بخشی این برنامه ها و طرح ها باشد وجایگاه عملکردی این 

گامی باشد در جهت  در راستایی اهداف توسعه محلی و منطق های نشان دهد و از سوی دیگر،ها را گونه فعالیت

برنامه ریزی و انتظام فضایی نواحی که این فعالیت ها در آنجا استقرار یافته اند و به نوعی ازآن ها بهره مند می 

به دنبال داشته باشد؛  واند پیامدهایبنابراین، کارکردهای صنایع روستایی می ت(. Berdegue et al,2010, 412)شوند

از جمله این پیامدها می تواند از یک سو، زمینه های الزم را جهت رشد ابتکارات، خالقیت وشکوفایی استعداد 

(، 22، 1374سعیدی ورضوانی، )روستاییان ایجاد تنوع سازی در فعالیت های اقتصادی کاهش بیکاری دورهای و فصلی

؛ 45، 1378امیرانی،  )(، اشاعه فرهنگ فنگرایی در روستاها1383رحمیی، )گیری از مهاجرتکاهش فقر روستایی و جلو

( و ارتقاء یکپارچگی ملی و ایجاد پیوندهای قوی در ابعاد داخلی را فراهم کند. و از سوی 355، 1387ازکیا و ایمانی، 

 بین رفتن پوشش های گیاهی، فرسایش تواند سبب بروز آلودگی صوتی، منابع آب، آلودگی رودخانه ها، از دیگر، می

                                                           
1- United Nations Industrial Development Organization 
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، 1375توالیی،  )های زیر زمینی و سطحی شود و بهره برداری بی رویه از منابع آبخاک، تعارض در منابع پایه محلی 

(. بسیاری از کشورهای جهان امروزه به وجود آوردن مناطق و شهارهای صنعتی را قادم مثبت و ماؤثری در راه 120

توسعه اقتصادی کشاور خاود می دانند. اولین نمونه های تجمعات صنعتی در انگلستان و صنعتی شدن و رشد و 

آمریکا در اوایل قرن اخیر با مالکیت خصوصی و به منظور استفاده های تبلیغاتی و مستغالتی به وجود آمدند، مانند 

دید و در نتیجه مخارج حمل و منطقه صنعتی و تولیدی مرکز شیکاگو که نزدیک به خطوط راه آهن شیکاگو احداث گر

بدون  نقل کاالها به بازار مصرف را مستقیماً عاید خط راه آهن شیکاگو نمود. در انگلستان در مناطق ترافدون و اسلو 

های اطراف این قطب های صنعتی پایه گذاری  کمترین کمک از طرف دولت و صرفا به منظور باال رفتن قیمت زمین

و پس از جنگ جهانی دوم به وجود  1930اولیه که در سال های رکود اقتصادی دهه شدند.در شهرک های صنعتی 

که سودهی کمترین موضوع مورد نظر بوده  آمدند، احداث آنها با برنامه ریزی و سیاست های متعددی انجام می شد،

رنیزاسیون به وجاود (. کاهش منابع طبیعی در مناطق روستایی و نیز تحوالتی که در اثر مد63، 1378افخمی،  )است

آمده ظرفیت های اشتغاال در بخش کشاورزی به ویژه کشااورزی سنتی را، نه تنها با محدودیت رو به رو ساخته، بلکه 

شیوه آموزش نیروی انسانی نیز در دوران مدرن به شیوهای عمل کرده که تمایل قشر تحصیل کرده به اشتغال در بخش 

این امر، ظرفیت جمعیت پذیری روستاها کاهش یافته و  داده است. در نتیجه سنتی کشاورزی را روز به روز کاهش

بدین ترتیب موج مهاجرت روستاییان به شهرها در دهه اخیر مشکالتی را در توسعه روستا و شهر پدید آورده است. 

 -یرات اجتماعی های اشتغال در مناطق روستایی و توسعه مشاغل متناسب با تغی در این شرایط تنوع بخشی به ظرفیت

اقتصادی و محیطی ضرورت یافته است. یکی از زمینه هایی که ضمن ایجاد فرصت شغلی جدید میتواند به عنوان 

مکمل فعالیت کشاورزی به توسعه این بخش کمک کند، توسعه فعالیت های صنعتی است. به همین دلیل ایجاد و 

یی تعقیب شده است. طرفداران این سیاست معتقدند که گسترش صنایع در دهه های اخیر به عنوان یک سیاست اجرا

اگر ایجاد وگسترش صنعت در روستاها بیش از پیش جدی گرفته شود و با صبر وحوصله و با کارشناسی دقیق مورد 

تواند زمینه ساز خروج بسیاری از تنگناهای موجود باشد. بنابراین با توسعه شهرک  پیگیری قرار گیرد بی گمان می

تی و صنعتی کردن روستاها میتوان به اهداف توسعه روستاها وخروج آنها از انزوای جغرافیایی دست یافت. های صنع

فقدان یا کمبود فعالیت های صنعتی و راکد بودن فعالیت های خدماتی برخاسته از درون روستا و اتکا به بخش 

ت. فعال کردن بخش صنعت در کشاورزی جهت کسب درآمد، از مشخصه های اصلی اقتصاد روستایی کشور اس

تواند موجب فعال کردن بخش خدمات نیز شده و اقتصاد روستایی را واجد قابلیت هایی تازه  نواحی روستایی می

امروزه در توسعه روستایی پرداختن به تحلیل اقتصادی فضاهای جغرافیایی جایگاه مهمی دارد. توسعه به معنی  نماید.

رسد که تحلیل های اقتصادی در کنار سایر ابعاد اجتماعی، محیطی و کالبدی و واقعی آن زمانی به پایداری می

تولید صنعتی و چگونگی نفوذ آن به نواحی  70زیرساختی به صورتی متوازن و البته مکمل سامان یابند. در اواخر دهه 

ه از طریق صنعتی شدن آغاز مرحله جدیدی از استراتژی توسع 80روستایی مورد توجه قرار گرفت. بدین ترتیب، دهه 

در مناطق بالقوه روستایی »طرفداران این استراتژی معتقدند که  و استقرار صنعت برای توسعه مناطق روستایی بود.

توسعه صنایع به عنوان روشی برای رسیدن به اهداف کلی توسعه مورد توجه برنامه ریزان است و تصور اصلی این 

تواند موجب متنوع ساختن اقتصاد روستایی، افزایش ارزش  ر پیرامون آن میاست که ایجاد صنایع در روستا و یا د

افزوده تولیدات کشاورزی، ایجاد اشتغال، افزایش سطح درآمد روستاییان، کاهش مهاجرت روستایی و در نهایت 

ی بررسی کاهش نابرابری میان شهر و روستا گردد. دیری نپایید که این استراتژی نیز به چالش کشیده شده و برا

پیامدهای آن مطالعات گسترده ای آغاز شد. اولین مطالعات ارزیابی در جهت شناخت پیامدهای صنعتی شدن 

روستایی، در دهه هشتاد با هدف شناسایی نقاط قوت و ضعف استقرار صنعت به شکل منطقه ای و موردی در مناطق 

های غالب دهه های اخیر، تمرکز  کی از استراتژیروستایی کشورهای در حال توسعه آغاز گردید. در کشور ما نیز ی
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برنامه های توسعه روستایی بر محور صنعتی کردن مناطق روستایی در قالب ایجاد نواحی صنعتی و شهرک ها بوده 

است. تصور بر این بوده که ایجاد این نواحی در مناطق روستایی بتواند به عنوان یک جریان تولیدی به صورت وسیع و 

ه و به عنوان مکمل و پشتیبان کشاورزی و افزایش درآمد شاغالن این بخش باشد.انتظار میرود با ایجاد شهرک همه جانب

درآمد برای روستاهای پیرامون کاهش یابد. در حال حاضر  های صنعتی در نواحی روستایی مشکالت تأمین اشتغال و

یل کمبود عوامل تولید آب و خاک با مشکل روبه که تأمین اشتغال در نواحی روستایی از طریق بخش کشاورزی به دل

رو است و این کمبود عامل مهاجرت های بی رویه روستایی گردیده است. توجه به توان صنایع روستایی، برای کارایی 

محیط روستا بسیار مؤثر است. زیرا توسعه روستایی صرفاً توسعه کشاورزی نیست و توسعه کشاورزی یکی از زیر 

 (. 2، 1387قاسمی،  )سعه روستایی محسوب میشودسیستم های تو

ای هراتژی اماروزه بسیااری از شهارک های صنعتی کشاورهای توسعه یاافته دارای بخش های یکپاارچه و استا

ارد. به طور هزار شهرک صنعتی جهان در کشورهای توسعه یافته وجود د12درصد از 80تاوسعه می باشند. بیش از 

یری أثیرپذتای خدماات صنعتی، بیشتار در جهت تحقاق ناوآوری ها و افازایش ضااریب تکلی در شهرک های صنع

ف آن ه و هدمنااطق گاام بر می دارند. طراحی شهرک های صنعتی برای تحقق سیاست های تمرکززدایی صنعتی بود

م رج کشور انجاخل و خا(. بنابراین، مطالعات مختلفی در این زمینه در داKapur, 2002, 61 )نیز توسعه نواحی است

 شده است که در جدول زیر خالصه ای از این مطالعات آورده شده است.

 : پیشینه تحقیق1جدول 

 اهداف کار عنوان پژوهش سال محقق رديف

 Spatial Inequalit of Rural Industrial 1994 1ژائو پنگ شن 1
Development Chin 

مشخص نمودن کیفیت 

 فضاهای صنعتی در

 ی چینروستاها

آلکا پاریخ و  2

 2همکاران

1996  
As part of the process of developing a 
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India 

کاهش فقر بررسی 

،افزایش آگاهی ها، 

گسترش آموزش، 

سرمایه گذاری بیشتر در 

بخش کشاورزی و 

افزایش درآمد خانواده 

های کم درآمد، اشتغال 

خش زایی در ب

کشاورزی و افزایش 

 درآمد روستاییان

لیلیان بچنر و  3

 3بگرین الساندرا

 

2000 

Eco-Industrial Park Development in Rio 

de Janeiro, Brazil : a tool for sustainable 

development 

توجه به شرایط زیست 

 محیطی و اکولوژیکی

پیدایش شهرک های 

 صنعتی در برزیل

                                                           
1- Zhao Peng Shen 

2- Alka Parykh et al 
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 شالینگ سینگها و 4

 1امیت کاپور

 

2001 

Industrial Estates Planning and 

Manengment in India- 
پیامد شهرک های 

صنعتی و اثرات آن در 

روستایی  توسعه

ویکپارچگی بسوی 

 اکولوژی صنعتی

  2005 2بانک جهانی 5

Industrial Estates Development 

انتخاب مکان مناسب 

 برای ایجاد شهرک های

متی صنعتی و تأمین سال

 نواحی وسکونتگاه ها

 Review of innovation policy in the 2007 3والکرز 6

sustainable development of rural 
صنعتی شدن بررسی 

روستایی با استفاده از 

 منابع محلی

آنیت مخرجت و  7

 4بو ژانگ ژائو

 

2009 

Rural, Industrial 

ization,inChin,anIndia:Role of Policies 

and Institutions 

بررسی نقش مؤسسات 

 و بنگاه های صنعتی در

توسعه صنعت در سطح 

 روستاها

ساندرا و سری  8

 5ویسانا

2009 Rural, Industrial 
ization:ChallengesandProposition 

هدف استقرار واحدهای 

 صنعتی در مقیاس های

کوچک وبزرگ متناسب 

 با پتانسیل های روستایی

ر ثرات و پیامدهای استقرار شهرک های صنعتی المرد دا 1390 محمد غالمی 9

 توسعه مناطق روستایی

بررسی اثرات شهرک 

های صنعتی بر 

سکونتگاههای روستایی 

پیرامون و روندهای 

اقتصادی  -اجتماعی

حاکم بر شهرک های 

 صنعتی

معصومه  10

 مالنوروزی

بررسی تاثیرات شهرک صنعتی خیام بر کیفیت زندگی  1391

 نیشابور روستاییان

سنجش تاثیرات شهرک 

های صنعتی بر کیفیت 

زندگی روستاییان با 

توجه به شاخص های 

 عینی و ذهنی

مهدی پور طاهری  11

 و همکاران

نقش شهرک های صنعتی در توسعه اقتصادی روستاهای  1392

 پیرامون، شهرک صنعتی بهشهر

بررسی شناخت تأثیرات 

شهرک های  صنعتی از 

بعد اقتصادی بر 

 تاهای پیرامونروس

 منبع: مطالعات نگارنده

 

                                                           
1- Shalyng Singh and Amit Kapoor 

2- World Bank 

3- Valkrz 

4- Bo Zhang and Zhao Nyt Mkhrjt 

5- Sandra and Sri Vysana 
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روستا به  از این رو در زمینه استقرار صنایع، گروهی از محققان توسعة روستایی، با بحث بررسی پیرامون صنعتی سازی

روستایی در ابعاد  مثابه سنگ بنای راهبرد توسعة آینده، بر این باورند که در فرآیند توسعة اقتصادی، صنعتی سازی

شود. در ابعاد اجتماعی سبب  زمینه اشتغالزایی، درآمدزایی، تنوع قعالیتهای اقتصادی و کاهش بیکاری( می)اقتصادی

محیطی منجر به تخریب محیط زیست،  کاهش مهاجرت، بهبود استانداردهای زندگی، مشارکت و همکاری، در ابعاد

وستاها، کیفیت معابر و بازسازی روستاها های گیاهی و آلودگی محیط و در ابعاد کالبدی به بهبود کالبد رپوشش

 انجامیده است که زمینه توسعه پایداری روستاها را فراهم میکند.

 هاها و روش  داده

به منظور عملیاتی نمودن شاخص های نظری تبیین کننده سطح عملکرد شهرک صنعتی چرام در روستاهای پیرامون با 

ر در هر یک از شاخص های اشتغال، درآمد، دارائی، آب وخاک، آلودگی، تأکید بر خانوارهای روستایی به طراحی متغی

 ( می باشد. 2 )خدمات، مدیریت و تسهیالت مطابق با جدول

 متغیرهاي مورد سنجش در تحقیق :2جدول 

 متغیر شاخص ابعاد

 

 

 اقتصادی

 یت شغلیمیزان رضایت از اشتغال،اطمینان به امن ، میزان تنوع شغلی ، میزان اشتغال اشتغال

میزان رضایت از  پس انداز،  رضایت از میزان درآمد، میزان فقر در روستاهای  ، میزان درآمد افراد شاغل درآمد

 منطقه

، میزان مالکیت اراضی کشاورزی  ، میزان فروش اراضی کشاورزی، میزان دسترسی به تسهیالت بانکی دارائی

 شهرک صنعتی، میزان استفاده از تولیدات صنعتیمیزان رضایت افراد از کاالهای تولید شده در 

 

 

 

 

 زیست محیطی

 میزان مصرف آب، صرف جویی در مصرف آب آب وخاک

 )آشامیدنی، کشاورزی و...(، میزان آلودگی اراضی کشاورزی،  میزان آلودگی صوتی )میزان آلودگی آب آلودگی

 سطح نابودی مراتع طبیعی ، فعالیت های صنعتی(

 سالم، زباله کمتر،آب آشامیدنی سالم هوای خدمات

مدیریت 

 وتسهیالت

میزان توجه مدیران در حفظ محیط زیست روستا،  میزان آگاهی ساکنان روستا در حفاظت از محیط 

زیست،  میزان کیفیت و کمیت منابع آب روستا،  میزان دسترسی جهت بهره مندی از آب آشامیدنی 

 وری و دفع فاضالب در روستاهامیزان راه اندازی شبکه جمع آ، سالم

 هاي پژوهشمنبع: يافته

 روش تحقیق

تحلیلی است. روش گردآوری اطالعات نیز به  -تحقیق حاضر از نوع کاربردی می باشد و روش مورد استفاده توصیفی

صورت کتابخانه ای و میدانی از طریق پرسشنامه در قالب طیف لیکرت طراحی و اقدام به سنجش سطح عملکرد 

جامعه هرک صنعتی بر روستاهای پیرامون شده است. قلمرو مکانی این تحقیق دهستان القچین شهرستان چرام است. ش

نقطه ی روستایی و  13آماری در تحقیق حاضر خانوارهای دهستان القچین از توابع شهرستان چرام می باشد که دارای 

نفر می باشد. با توجه به تعداد اندک روستاها از  5476خانوار روستایی وبا جمعیت  1323دارای  1390طبق آمار سال 

ها برای یکی از پرکاربردترین روش)روش تمام شماری استفاده شده است و برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران
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خانوار و طبق فرمول اصالح شده  207محاسبه حجم نمونه آماری ( استفاده شده است که طبق فرمول کوکران اصلی 

خانوار می باشد و نحوه تکمیل پرسشنامه ها در هر روستا به صورت تصادفی بوده و همچنین برای انتخاب حجم  179

سواالت تحقیق از طریق  روستاها( از روش نمونه گیری منطبق استفاده شده است. )نمونه در داخل هر یک از گروهها

کیلومتری  7در ار گرفته است. شهرک صنعتی چرام مورد تحلیل قر"آزمون ویلکاکسون  "مبتنی بر  SPSS))نرم افزار

تاسیس شده است. این شهرک به  1378شهر چرام و در نزدیکی روستای بردیان از توابع شهرستان چرام ودر سال 

ای در تولید استان دارد. مساحت های صنعتی استان کهگیلویه و بویراحمد، نقش ارزندهعنوان یکی از مهمترین شهرک

دقیقه  45′درجه و  30˚هکتار می باشد. دهستان القچین در بخش مرکزی شهرستان چرام بین  78ک کلی این شهر

روستا به نام های   13(. این دهستان دارای 1شکل )دقیقه طول شرقی واقع شده است 43′درجه و  30˚عرض شمالی و 

، دمدره بی بی رشیده، ینیه سربردیانحس، ، چشمه زعفرانالقچین علیا، بردیان، بلهدان، توبری، تمبی ،القچین سفلی

 (.1390مرکز آمار ایران،  )سراب موگرم، موگرم و شیخ حسین می باشد، سردره بی بی رشیده

 
 موقعیت سیاسي دهستان القچین شهرستان چرام : 1شکل 

 های تحقیقیافته

( نشان می دهد که از جمع N)های زمانی(، بر اساس آزمون ویلکاکسون، تعداد برتری دوره3). با توجه به جدول1

را در دوره قبل و بعد از احداث شهرک صنعتی قبول داشته اند و به آن پاسخ  نفر پاسخ دهنده چند نفر هر متغیر 179

( بیشترین و همچنین 75.67)فروش اراضی کشاورزی میزانداده اند. میانگین رتبه ای هر دوره نشان می دهد که متغیر 

( کمترین تاثیرات را بعد از احداث شهرک صنعتی در دهستان مورد مطالعه داشته 21.48)نطقهمیزان فقر درروستاهای م

دولت باید زمین های کشاورزی که برای ، نیاز به زمینی با وسعت زیاد دارد اند. به علت اینکه احداث شهرک صنعتی

ش اراضی کشاورزی بعد از احداث شهرک در نظر گرفته شده از روستاییان خریداری کند؛ و به همین علت فرو
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احداث شهرک زیاد بوده و بیشترین تاثیر را داشته است. همچنین به علت اینکه اشتغال بعد از احداث شهرک تا حدی 

بهبود یافته و برخی از افراد ساکن روستاها در شهرک صنعتی شاغل شده اند میزان فقر در روستاها بعد از احداث 

همواره منفی بوده و بزرگتر بودن آن به مفهوم باال بودن تفاوت    Zآماره  اشته است.نعتی کمترین تاثیر را دشهرک ص

میزان فقر "آماری دو دوره زمانی است. با توجه به سطح معناداری می توان گفت که بین  همه متغیرها به جز متغیر

 معناداری وجود دارد. ( پایین می باشد، در هر دوره رابطه.002)که در سطح معناداری "درروستاهای منطقه

 تحلیل وضعیت پايداري و توانمندسازي در سطح ابعاد اقتصادي بر اساس آزمون ويلکاکسون : 3جدول 

 هاي پژوهشمنبع: يافته

 

هاي تعداد برتري دوره ابعاد اقتصادي

 (Nزماني) 

 سطح معناداري Zآماره آزمون  میانگین رتبه اي هر دوره

 دوره بعد دوره قبل دوره بعد دوره قبل متغیرها

 .000 -389.8 20.64 65.52 112 13 ان اشتغالمیز

 .000 -503.7 50.64 50.57 108 18 میزان تنوع شغلی

میزان رضایت از 

 اشتغال

17 112 35.52 92.66 971.7- 000. 

اطمینان به امنیت 

 شغلی

30 94 92.55 60.64 715.5- 000. 

میزان درآمد افراد 

 شاغل

17 99 76.49 00.60 305.7- 000. 

رضایت از   میزان

 پس انداز

24 81 83.53 75.52 033.5- 000. 

رضایت از میزان 

 درآمد

15 96 17.56 97.55 040.7- 000. 

میزان فقر 

درروستاهای 

 منطقه

68 43 93.60 21.48 148.3- 002. 

میزان دسترسی به 

 تسهیالت بانکی

15 102 07.50 31.60 693.7- 000. 

فروش  میزان

 اراضی کشاورزی

34 96 15.59 75.67 310.5- 000. 

میزان مالکیت 

 اراضی کشاورزی

79 48 54.68 53.56 304.3- 001. 

میزان رضایت 

افراد از کاالهای 

تولید شده در 

 شهرک صنعتی

25 89 26.56 85.57 516.5- 000. 

میزان استفاده از 

 تولیدات صنعتی

30 96 75.51 17.67 164.6- 000. 
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هد که از جمع ( نشان می دN)های زمانی(، بر اساس آزمون ویلکاکسون، تعداد برتری دوره4)توجه به جدولبا . 2

خ ه اند و به آن پاسرا در دوره قبل و بعد از احداث شهرک صنعتی قبول داشت نفر پاسخ دهنده چند نفر هر متغیر 179

شترین و همچنین متغیر ( بی14.72)ح نابودی مراتع طبیعیداده اند. میانگین رتبه ای هر دوره نشان می دهد که متغیر سط

هستان مورد د( کمترین تاثیرات را بعد از احداث شهرک صنعتی در 32.58)میزان کیفیت و کمیت منابع آب روستا

 حداث فازابرای  ومطالعه داشته اند. احداث فاز دوم شهرک صنعتی چرام همزمان با احداث فاز اول شهرک بوده است 

عی راتع طبیابودی مزمین هایی در نظر گرفته شد که تقریبا پوشیده از درختان بلوط بوده؛ به همین دلیل سطح ندوم 

نی غیر چنداع آب تبیشترین تاثیر را داشته و همچنین به علت اینکه با وجود احداث احداث شهرک صنعتی کیفیت مناب

م باال بودن تفاوت  نفی بوده و بزرگتر بودن آن به مفهوهمواره م Zنکرده است، کمترین تاثیر را داشته است.آماره 

دگی میزان آلو"تغیر مآماری دو دوره زمانی است. با توجه به سطح معناداری می توان گفت که بین همه متغیرها به جز 

 دارد. عناداری وجود( پایین می باشد، در هر دوره رابطه م.036)که در سطح معناداری "آشامیدنی، کشاورزی و...()آب

 تحلیل وضعیت پايداري و توانمندسازي در سطح ابعاد زيست محیطي  بر اساس آزمون ويلکاکسون :4جدول 

 های پژوهشمنبع: یافته

اد وتوسعه ایجو  ردنتایج تحقیق نشان می دهد که بین متغیرهای اقصادی و زیست محیطی رابطه معناداری وجود دا. 3

  شهرک صنعتی چرام بر پایداری و توانمندسازی اقتصادی روستاهای مورد مطالعه تاثیر داشته است.

 نتیجه گیري

تعدیل  استقرار صنایع روستایی به عنوان یک بخش مولد اقتصادی یکی از موضوع های مهم و گامی اساسی در

 بهمهاجرت به اعتقاد متخصصان، از موثرترین عوامل کاهشکه اختالف درآمد بین مناطق شهری و روستایی است

های دیگر از  و پیوند مناسب آن با بخش از این رو، در صورت صنعتی شدن روستا در یک منطقه رود. شماره می

تواند باعث  انداز روستاییان بود که این امر می جمله کشاورزی، میتوان شاهد افزایش درآمد و به تبع آن افزایش پس

توسعه روستا گردد. توسعه شهرک های صنعتی یک نیاز ضروری است. گستردگی فعالیت های این صنعت جدید 

هاي تعداد برتري دوره ابعاد زيست محیطي

 (Nزماني) 

آماره آزمون  میانگین رتبه اي هر دوره

Z 

سطح 

 معناداري

 دوره بعد دوره قبل دوره بعد دوره قبل متغیرها

 .000 -112.6 28.71 86.44 92 35 آبمیزان مصرف 

 .000 -535.3 49.58 97.68 87 35 صرف جویی در مصرف آب

میزان آلودگی آب) آشامیدنی، 

 کشاورزی و ...(

49 74 14.61 57.62 102.2- 036. 

 .000 -437.7 31.71 92.45 107 25 میزان آلودگی اراضی کشاورزی

میزان آلودگی صوتی)فعالیت 

 های صنعتی(

19 112 18.44 70.69 087.8- 000. 

 .000 -140.8 14.72 52.42 113 21 سطح نابودی مراتع طبیعی

میزان کیفیت و کمیت منابع آب 

 روستا

38 76 86.55 32.58 403.3- 001. 
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جهانی در سه قلمرو اقتصادی، اجتماعی و اکولوژی قابل تأمل است. شهرک های صنعتی می توانند آغازگر مسیرهای 

دیل مشکالت و تامین اشتغال و درآمد برای تواند در تعهای صنعتی در نواحی روستایی میایجاد شهرکتوسعه باشند. 

روستاییان، بدون عوامل تولید بسیار موثر باشد. در حال حاضر که به دلیل کمبود عوامل تولید و آب و خاک، تامین 

اشتغال در نواحی روستایی از طریق بخش کشاورزی با مشکل روبرو است و این کمبود عامل مهاجرت های بی رویه 

، توجه به توان روستایی صنایع، برای کارایی محیط روستا بسیار موثر است؛ زیرا، توسعه روستایی روستایی شده است

با این شود. های توسعه روستایی محسوب میصرفا توسعه کشاورزی نیست و توسعه کشاورزی یکی از زیر سیستم

روستایی پرداخته نشان داد که  نقش شهرک های صنعتی در پایداری اقتصادی نواحینگرش، مقاله حاضرکه به بررسی 

اشتغال، های  های صنعتی آثار مثبت اقتصادی معناداری بر روستاهای پیرامون خود داشته با توجه به شاخصشهرک

( می توان استنباط نمود بین 4)( و3)هایدرآمد، دارائی، آب وخاک، آلودگی، خدمات، مدیریت و تسهیالت در جدول

 "و  "میزان فروش اراضی کشاورزی"رابطه معناداری وجود دارد که بیشترین آن در  ها به لحاظ آماریاین شاخص

 نمود یافته است.  "سطح نابودی مراتع طبیعی
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