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  :چکیده

دهد، هر تغییر ساختاري از طریق صنعتی شدن نه تنها نقش اقتصادي با  میتجربیات کشورهاي متعدد نشان 

از این منظر صنعتی شدن  .گرددی، بلکه منجر به اقتصاد خود رانشی نیز منماید ارزش در مناطق روستایی ایجاد می

شغلی، تأمین نیازهاي هاي فرصت ، ایجادورينقشی معنادار در فرایند توسعه روستایی از طریق افزایش تولیدات، بهره

منجر خواهد  ايمنطقه هاياقتصادي ایجاد و در نهایت به کاهش نابرابريهاي ساسی، و ایجاد پیوند با دیگر بخشا

اردبیل در توسعه اقتصادي و کالبدي  2ارزیابی نقش صنایع شهرك صنعتی با هدف  تحقیقاین بر این اساس  .شد

است و با توجه به حجم جامعه تعداد  اياین تحقیق به روش میدانی و کتابخانه .انجام گرفته استروستاهاي پیرامون 

ستا انتخاب و رو 9نفر از سرپرستان خانوارهاي  340نمونه آماري تحقیق با استفاده از فرمول کوکران به تعداد 

صنایع تحقیق نشان داد که  هاينتایج حاصل از آمار استنباطی و آزمون فرضیه .توزیع گردیدها پرسشنامه در بین آن

 .اردبیل در توسعه اقتصادي و کالبدي روستاهاي پیرامون داراي نقش ضعیفی بوده است 2عتی موجود در شهرك صن

اقتصادي مربوط به روستاي  هاياردبیل در توسعه کل شاخص 2صنعتی ترین عملکرد صنایع موجود در شهركبه

توسعه کالبدي بهترین  ) و در04/2لکرد مربوط به روستاي آقبالغ رستم خانی (عم ترین) و ضعیف34/2آباد(سلطان

در  باشد می) 19/2عملکرد مربوط به تازه کند رضاآباد ( ترین) و ضعیف69/2عملکرد مربوط به روستاي سلطان آباد(

و کالبدي روستاهاي مورد مطالعه نقشی  يتوان اذعان کرد که استقرار صنایع روستایی در توسعه اقتصاد مینتیجه 

 اقتصادي فعالیتهاي عمده ماهیت به توجه با شود  می پیشنهاد رو این از .تحقیق رد شدند هاينداشته است لذا فرضیه

 حاصلخیز اراضی وجود علت به 2صنعتیشهرك ویژه به شهرکها، غذایی و تبدیلی صنایع باشد،  می کشاورزي منطقه،

 راستاي در دو هر تکامل جهت بخش دو این بین پیوند کلی طور به .یابند گسترش و تقویت منطقه، آن مستعد و

  .باشد  می ضروري و الزم پایدار توسعه

  اردبیل 2شهرك صنعتی  فضایی، - واژگان کلیدي: صنایع ،روستا، توسعه اقتصادي، توسعه کالبدي
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  مقدمه- 1-1

در سطح ملی مـرتبط   تريتوسعه روستایی بخشی از توسعه ملی است که اهداف آن با اهداف وسیع

اثـر   اجتماعات شهري و روستایی به طور مکمل و به عنوان دو عامل مهم بر یکپـارچگی سیسـتم  باشدمی

نقش و جایگاه روستاها در فرآیند توسعه و پیامدهاي ناشی از توسعه نیافتگی مناطق روسـتایی   گذارندمی

 .)25: 1384موجب توجه به توسعه روستایی و حتی تقدم آن بر توسعه شهري گردیـده اسـت( ازکیـا،    

از  یکی از سیاستهاي اساسی دولت ایران در توسعه روستاي، تنوع بخشیدن به اقتصاد روسـتا، جلـوگیري  

فضایی بـین منـاطق شـهري و    هاي یی به مناطق شهري، کاهش نابرابرياز مناطق روستا رویهمهاجرت بی

تدوین شده و به صورت هدایت شـده   هاییو طرح هاکه این اهداف کلی در قالب برنامه .روستایی است

گروهـی از  در ایـن زمینـه    .مختلف کشور به ویژه در نواحی روسـتایی در حـال اجراسـت    هايدر بخش

استراتژي آینده مورد بحث قرار داده،  بنايمحققان توسعه روستایی، صنعتی شدن روستا را به عنوان سنگ

و معتقدند صنعتی شدن روستایی در چارچوب طرح جامع ملی، و نیز افزایش نـرخ صـادرات در جهـت    

یکـاري و کـاهش عـدم    با سه هدف عمده اصالح درآمد سرانه، کـاهش ب  هاایجاد تعادل در تراز پرداخت

با عنایت بـه ایـن مهـم، در دو     .امري اجتناب ناپذیر در فرآیند توسعه اقتصادي است ايتعادل بین منطقه

و نواحی صنعتی در دستور کار مسئوالن و برنامه  هادهه ي اخیر استقرار صنایع در روستا در قالب شهرك

  .)167: 1386ریزان کشور قرار گرفته است ( مطیعی لنگرودي و همکاران، 

نظریه صنعتی شدن مناطق روستایی به عنوان یک کاتالیزور در جهت ایجاد اشتغال و افزایش درآمد 

ر بخشی بالقوه در جهت حل و آخرین چاره کار براي حل مشکل فقر مناطق روستایی، در حال حاض

) بر اساس این 34: 1380طاهر خانی، گردد( میطق محروم روستایی محسوب مشکل بیکاري براي منا

غیر کشاورزي عاملی در افزایش رفاه و تأمین کاالها و  هايدیدگاه صنعتی شدن روستا و گسترش فعالیت

و نفوذ صنعت در مناطق روستایی  تأثیرات .شودخدمات ضروري براي خانوارهاي روستایی محسوب می

تواند داراي اثرات تکاثري باشد، به طور که تجربیات کشورهاي متعدد  میضمن ایجاد اقتصادي فعال 

هر تغییري ساختاري از طریق صنعتی شدن، نه تنها نقش اقتصادي با ارزش در مناطق  دهدنشان می

بدین  .) Misra & etal, 1990:17( شودمیبلکه منجر به اقتصاد خود رانشی  کندروستایی ایجاد می

در توسعه روستایی از طریق افزایش تولیدات روستایی،  مینقش بسیار مه تواندمنوال، صنعتی شدن می
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ي اقتصادي ها شغلی، تأمین نیازهاي اساسی و ایجاد پیوند با دیگر بخش هايبهره وري ، ایجاد فرصت

صنعتی در  هاياین پژوهش بر اساس این مفهوم که صنعتی کردن روستاها یا استقرار شهرك .ایفا نماید

اطراف روستاها، باعث ایجاد اشتغال براي افراد بیکار در روستاها یا افراد روستایی مازاد بخش کشاورزي 

مراکز شهري  کمکی در راستاي جلوگیري از جریان مهاجرت روستاییان بیکار به تواندشده و این امر می

هاي استفاده کامل از مهارتي اقتصادي مراکز روستاي شده و باعث ها شود، همچنین باعث تقویت پایه

ي ي اساسی و کاالهاي مصرفی براها موجود در ناحیه ، فرآوري تولیدات کشاورزي محلی و تهیه نهاده

  .، بررسی شده استشودکشاورزان و دیگر افراد محلی می

  مسألهبیان  - 1-2

 این از یک که هر دهد می نشان سوم جهان رهايکشو در روستایی توسعۀ يها راهبرد مقولۀ بررسی

 داشته متفاوت رویکردهایی خود تاریخی ، و فرهنگی اجتماعی، اقتصادي، يها ویژگی با متناسب ها کشور

 صنعتی نواحی ایجاد طرح و روستاها سازي صنعتی 1370 تا 1350 يها دهه طی نیز ایران در .اند

   .)93: 1383رفت(اختر،  می شمار توسعه به مهم راهبردهاي از روستایی

 جغرافیایی صورت فضاهاي در آن پیامدهاي و اثرات و صنعت استقرار پیرامون زیادي مطالعات

 ابعاد که است ذکر شده شغلی فرصتهاي و درآمد افزایش ، رفاه ایجاد آن پیامدهاي مهمترین است؛ گرفته

 اوقات گذران بهبود و بهبود آموزش مصرف، الگوي تغییر بیمه، بهداشت، مسکن، ،اندازپس چون متفاوتی

: 1390 همکاران، و لنگرودي (مطیعی گیرد می بر در را کالبدي روستا – محیطی فراغت و پیامدهاي

 نواحی صنعتی و شهرکها قالب در روستا در صنایع استقرار اخیر دهه دو در مهم، به این عنایت با .)42

: 1386نجفی کانی،  و لنگرودي (مطیعی است گرفته قرار کشور برنامه ریزان و مسئوالن کار دستور در

ي ها و با توجه به اینکه پدیده بر این اساس توسعه شهرك صنعتی، یک نیاز ضروري است .)147

قتصادي و اجتماعی و کالبد، خصوصیات اجغرافیایی داراي دو بعد محتوا و کالبد هستند و محتوا، همان 

این صنعت  هايگستردگی فعالیت ) بنابراین92: 1378باشد(رضوانی،  میکالبدي  –فضایی هاي ویژگی

  .براي روستاها در دو قلمرو کالبدي و اقتصادي قابل تامل استجدید جهانی 

 اینکه بر عالوه کالبدي، توسعۀ .قلمرو کالبدي است بر روستاها،اولین قلمرو تاثیر صنعتی شدن 

 نیز اجتماعی زندگی تکامل بازتاب است، بشر زندگی محیط تکامل به بخشیدن جهت براي کوششی

 و است مرتبط روستایی مناطق کالبدي ساختار با عمدتاً روستاها در کالبدي توسعۀ .شود می محسوب

 تجهیزات و تأسیسات و نقل، حمل و ارتباطات اراضی، کاربري چون هاییمؤلفه و ن میمضا با آنگاه

 نیستند آن ن میتأ به قادر به تنهایی روستاییان که  میعمو رفاه و گردشگري، تفریح، کار، مسکن، زیربنایی،

 اجتماعی فرایندهاي کالبدي برنامۀ طریق از شودیم تالش کالبدي توسعۀ در .گیرد می قرار ارتباط در
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 براي طبیعی محیط و فضا از مفیدتر برداريهبهر با اجتماعی هايپویش هدایت بنابراین .شود هدایت

 .شود می مربوط جامعه با هم و فضا عنصر با هم کالبدي توسعۀ رو، این از .است سر می انسان زندگی

 ترینمطلوب براي است وجویی جست روستایی هايسکونتگاه در کالبدي توسعۀ ریزي برنامه پس،

  .)29: 1390همکاران ،  و (پورطاهري جامعه نفع به جامعه و فضا بین سازگاري حالت

فضاي جغرافیایی به مفهوم نمود فعالیت انسان بر محیط در بستر زمان، عرصه اصلی مطالعات علم 

اي را در فضاي جغرافیایی، باید نمودي از کنش متقابل  بنابراین هر پدیده .دهد جغرافیا را تشکیل می

ها،  ها و کنش متقابل بین آن یابی مجموعه پدیده نظم پذیري و سازمان انسان و محیط دانست و نحوه

هاي اندازتایی فضاهاي جغرافیایی و یا چشمهاي روس سکونتگاه .دآور فضاي جغرافیایی را به وجود می

فضایی حاصل برآیند مجموعه عوامل و نیروهاي چشم انداز طبیعی و چشم اندازهاي فرهنگی  –مکانی

هاي روستایی به عنوان نوعی چشم انداز  گیري و تحول سکونتگاهت دیگر، شکلبه عبار .هستند

پس با این نگرش،  )؛4، 1384هاي جغرافیایی است (سعیدي، یایی متأثر از روابط و میان ساختجغراف

آیند که از عملکرد فعالیت انسان  هاي روستایی به عنوان فضاهاي محدود جغرافیایی به شمار می عرصه

هاي روستایی از سوي دیگر در  محیط طبیعی از یک طرف و تأثیر نیروهاي بیرونی بر عرصهبر روي 

این تحوالت در بسیاري موارد منشأیی  .طول زمان شکل گرفته و دچار تغییرات و تحوالت گشته است

اي، ملی و جهانی پدیدار شده و  برونزا داشته، به واسطه رخدادهاي بیرونی در سطوح محلی، منطقه

گیرند هایی قرار می یی در معرض دگرگونیهاي روستا سان و در پی این فرایند، سکونتگاه شوند، بدین می

یابد؛  هاي متنوع تجلی می هاي روستایی به صور مختلف و در زمینه ها در عرصه هاي گوناگون آن و جلوه

هاي روستایی  سکونتگاهآنچه کمتر مورد عنایت بوده است این است که اینگونه تجلیات در تحول کالبدي 

تواند موجب  گیرند، به نوبه خود میتحوالت فیزیکی مورد توجه قرار میکه معموالً به عنوان 

هاي  هاي روستایی گردند، در مقابل، دگرگونی اقتصادي محیط –هاي درونی و ابعاد اجتماعی  دگرگونی

 .سازند هاي روستایی را متأثر می ایجاد شده در ابعاد اجتماعی و اقتصادي خصوصیات کالبدي سکونتگاه

گونه تغییري در هاست که هر و نظامواري از پدیده هاي روستایی شکل پیچیده بدین ترتیب سکونتگاه

  .)11همان: جزئی از آن، تغییر در ساخت، کارکرد و چشم انداز جغرافیایی آن خواهد داشت (

نظریه صنعتی شدن مناطق  .استقلمرو اقتصادي  دومین قلمرو تاثیر صنعتی شدن بر روستاها،

کل فقر روستایی به عنوان کاتالیزور در جهت ایجاد اشتغال پایدار و به عنوان آخرین چاره کار حل مش

اینک بخشی بالقوه در جهت حل مشکل بیکاري و عاملی تسکین دهنده براي مناطق مناطق روستایی هم

   .)2: 1379شود(طاهرخانی، محروم محسوب می

 را اقتصاد روستایی سازي متنوع براي مناسب هايابزار که است راهبردي روستایی سازي صنعتی

 توزیع و افزایش و ایجاد اشتغال با که رودمی شمار به اقتصادي رویکردي رو، این از و آوردمی فراهم
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 را روستایی پایدار توسعۀ به دستیابی نۀ میبخشده، ز بهبود را روستاییان زندگی سطح درآمدها، ترمتعادل

 تولیدات طریق افزایش از تواند می شدن صنعتی اساس، این ) و بر3: 2007، 1سازد(لی  می فراهم

 هايبخش دیگر با پیوند و ایجاد اساسی نیازهاي ن میتأ شغلی، هايفرصت ایجاد وري،بهره روستایی،

از دیگر تاثیرات صنعت بر  .)63: 2008، 2کند(رادپیر ایفا روستایی توسعۀ در مهم بسیار نقشی اقتصادي،

 عدم الگوي تحکیم به محلی منابع از استفاده با روستایی سازي صنعتی اقتصاد روستایی این است که

 .)83: 2007، 3یابد(والکرز می کاهش روستا و شهر نواحی در زندگی اختالف صنایع ترتیب، تمرکز

غیر اشتغال ایجاد و باعث دارد اشاره آن مراکز در صنعت استقرار به روستا کردن صنعتی بنابراین

 مراکز اقتصادي هايپایه شهري، تقویت مراکز به مهاجرت جریان از جلوگیري به کمک کشاورزي،

 هاينهاده تهیه و محلی کشاورزي فرآوري تولیدات ناحیه، در موجود مهارتهاي از کامل استفاده روستاي،

: 1389همکاران،  و نی میا شود(سرور می محلی دیگر افراد و کشاورزان براي مصرفی کاالهاي و اساسی

228(.  

کند اما به دلیل  ها سطح کوچکی را اشغال می هاي صنعتی در مقایسه با دیگر فعالیت هرچند فعالیت

تجارب  .هاي دیگر آثار و پیامدهاي مختلفی را در پی دارد پیچیدگی این نوع فعالیت نسبت به فعالیت

ها و نواحی صنعتی در نزدیکی  در حال توسعه بیانگر آن است که استقرار شهرك کشورهاي پیشرفته و

هاي کوچک و  در مقیاس و اقتصادي هاي بسیاري به لحاظ کالبدي تواند دگرگونی نواحی روستایی می

در توسعه  اردبیل 2صنعتی  شهرك نقشبزرگ به دنبال داشته باشد در تحقیق حاضر نیز به بررسی 

   .ه استشدپرداخته  پیرامون آنروستاي  و اقتصادي کالبدي

  ضرورت و اهمیت پژوهش- 1-3

هاي شغلی به ویژه در کشاورزي، فشار شینی، کمبود فرصتافزایش سریع جمیعت، گسترش شهرن

در ایجاد و گسترش صنایع متوسط و بزرگ به ویژه در کشورهاي در  میجمعیت بر منابع طبیعی و ناکا

ي ها در برنامه 1970شد که این کشورها راهبرد صنعتی سازي روستاها را از اواسط حال توسعه باعث 

اي هصنایع روستایی، صنایع کوچک، شهركدر این رابطه تأکید بر  .توسعه خود مد نظر قرار دهند

هاي صنعتی را آزمودند و برخی از کشورها هم از طریق قوانین بازدارنده صنعتی و تمرکززدایی از فعالیت

تواند از طریق هاي صنعتی میشتند، چرا که ایجاد و گسترش شهركتشویقی در این زمینه گام بردا و

ایجاد تنوع، افزایش اشتغال و درآمد، بهسازي مسکن، بهبود شرایط فیزیکی و کالبدي روستا، نقش موثري 

 بنابراین، .)92 :1387در توازن و تعادل شهر و روستا و توسعه نواحی روستایی داشته باشد(رضوانی، 

                                                             
1-Lee  

2-Radpear  
3-Walkers 
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 ایجاد باعث سو یک از روستاها، اطراف در صنعتی شهرکهاي استقرار که مفهوم این اساس بر پژوهش این

 مهاجرت جریان از جلوگیري راستاي در کمکی تواند می امر که شود روستاها در بیکار افراد براي اشتغال

 فضایی روستا، تقویت –باعث توسعه کالبدي  دیگر سوي از و شود، شهري مراکز به بیکار روستاییان

 فرآوري ناحیه، در موجود مهارتهاي از کامل استفاده باعث و شده روستاي مراکز اقتصادي يها پایه

 محلی افراد دیگر و کشاورزان براي مصرفی کاالهاي و اساسی نهادههاي تهیه و محلی کشاورزي تولیدات

 آن، از بخشهاي دیگر با منطقه یک در روستا شدن صنعتی صورتیکه در لذا، .است شده بررسی شود، می

 بود انداز روستاییانپس افزایش آن تبع به و درآمد افزایش شاهد توان می باشد، متناسب کشاورزي جمله

  .گردد روستا توسعه در سرمایه گذاري باعث تواند می امر این که

اردبیل به عنوان بخشی از جامعه بزرگ روستایی  2در این راستا روستاهاي پیرامون شهرك صنعتی 

واري با اردبیل از پتانسیل و استعداد قابل توجهی در زمینه توسعه کالبدي و اقتصادي به جهت همج

رسد این روستاها به دلیل کمبود مطالعات در این زمینه و اما به نظر می .خوردار استشهرك صنعتی بر

استفاده از صنایع در رشد و توسعه همه جانبه و همچنین به لحاظ فقدان یک برنامۀ منسجم ومدون در 

محرومیت جامعه روستایی از خدمات و امکانات زیر بنایی نتوانسته در زمینه توسعه کالبدي، اشتغال و 

جذب نیروي فعال و توسعه اقتصادي موفق باشد و این روستاها به روستاهاي مهاجر فرست تبدیل 

  .اند شده

باعث بررسی پیامدهاي کالبدي و اقتصادي شهرك صنعتی بر روستاهاي پیرامون،  بر این اساس،

تواند اسباب   میخواهد بود که  در این زمینهتولید اطالعاتی در جهت شناخت نقاط قوت وضعف 

واند ت  میدر وهله اول نتایج این تحقیق  .فراهم آورد وضعیت موجود رابهبود فرایند وارتقاء  اصالح و

از  .روستایی گرددبرنامه ریزي  اري وذسازي در سطوح مختلف سیاستگم میبزار نیرومند تصبعنوان ا

سوي دیگر با توجه به این که این تحقیق مسبوق به سابقه پژوهشی که این دو متغیر را بررسی کرده 

ر باشد، انجام این تحقیق در راستاي پرکردن خالً پژوهشی در این زمینه ضروري به نظ میباشند، ن

  .رسد می

  هاي) پژوهشسؤال (سؤال - 1-4

فضایی روستاهاي پیرامون آن داشته  - توسعه کالبدي اردبیل) چه نقشی در 2شهرك صنعتی( -1

  است؟

  فضایی کدام روستاها بیشترین تاثیر را داشته است؟ -اردبیل) در توسعه کالبدي 2شهرك صنعتی(-2

  اقتصادي روستاهاي پیرامون آن داشته است؟در توسعه  اردبیل) چه نقشی 2شهرك صنعتی( -3

  اردبیل) در توسعه اقتصادي کدام روستاها بیشترین تاثیر را داشته است؟ 2شهرك صنعتی( -4
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  هاي) پژوهشفرضیه(فرضیه - 1-5

فضایی روستاهاي  -اردبیل) موجب توسعه کالبدي 2رسد استقرار شهرك صنعتی(به نظر می -1 

ظاهري بافت روستا، بهبود الگوي ساخت مسکن و معماري روستا، بهبود پیرامون آن نظیر بهبود شکل 

وضعیت و شکل معابر اصلی روستا، سهولت در رفت و آمد اهالی، بهسازي مسکن روستایی، نظافت و 

  .پاکیزگی روستا شده است

فضایی روستاهاي  - اردبیل) موجب توسعه کالبدي 2رسد استقرار شهرك صنعتی(به نظر می -2

ن آن نظیر افزایش درآمد، افزایش پس انداز، افزایش ارزش اقتصادي زمین و مسکن، اشتغال و پیرامو

 .جلوگیري از فقر و مهاجرت شده است

   هدف (اهداف) پژوهش - 1-6

   ؛فضایی روستاهاي پیرامون آن -کالبدي در توسعه اردبیل) 2بررسی نقش شهرك صنعتی( -1

  .اقتصادي روستاهاي پیرامون آن توسعهدر  اردبیل) 2بررسی نقش شهرك صنعتی( -2

  پیشینه تحقیق- 1-7

صورت گرفته است؛ مطالعات زیادي پیرامون استقرار صنعت و پیامدهاي آن در فضاهاي جغرافیایی 

هاي شغلی و بهبود شرایط زندگی ذکر شده ایجاد رفاه، افزایش درآمد و فرصتترین پیامدهاي آن مهم

بیمه، تغییر الگوي مصرف، بهبود  و مسکن، بهداشت، ها بهبود سکونتگاهاست که ابعاد متفاوتی چون 

گیرد که ن اوقات فراغت را در بر میحمل و نقل، بهبود آموزش، بهبود استاندارهاي زندگی و بهبود گذرا

  شود: میها اشاره به نتایح برخی از آن

اسـتقرار   شد خـود تحـت عنـوان   ، در رساله کارشناسی ار)1389، به نقل از بارانی، 1377(شیبانی  -

اد آباد شهرسـتان ورامـین   بخش جو -صنایع کوچک در توسعه اقتصادي و انتظام فضایی نواحی روستایی

  گیرد: نتیجه می

بر مبناي امکان سنجی توسعه اقتصادي و صنایع بزرگ تبـدیلی   میدر میان انواع صنایع تبدیلی دا -1

ار از نظر زیست محیطی اولویت بیشتري در توسـعه صـنعتی   شیمیایی بر مبناي شرایط ویژه استقر-معدنی

   .باشند میمنطقه برخوردار 

با استقرار صنایع کوچک امکان سنجی شده و سایر صنایع دیگر قابل استقرار در ناحیـه صـنعتی    -2

هاي بیکار دائم جـوان رو بـه رشـد    ي اشتغال براي جمعیتها جاد زمینهکارکردهاي اقتصادي منطقه در ای

   .یابدو همچنین افزایش درآمد افزایش میپنهان و فصلی 
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با افزایش درآمد و ارزش افزوده ناشی از صنایع کوچک باالخص صنایع تبدیلی وابسته به منـابع   -3

یدشـان  وري از منـابع تول  ارعان و دامداران در حـداکثر بهـره  اکولوژیک اقتصادي کشاورزي امکان مالی ز

  یابد  میافزایش 

هاي اجتماعی شهرك –) در مطالعه خود به بررسی اثرات اقتصادي 1380مطیعی لنگرودي سال ( -

جغرافیایی بـه   مشهد که در مجله تحقیقات صنعتی شهرك :موردي مطالعهصنعتی در نواحی روستایی در 

مورد مطالعـه تعـداد زیـادي از    دهد که شهرك صنعتی نتایج مطالعه نشان می .ه استپرداخت پ رسیدهچا

جمعیت روستاهاي اطراف را جذب کار نموده و در زمینه ارتقاي کیفی زنـدگی روسـتاییان منطقـه مـؤثر     

هاي تلفیقی با کشاورزي نواحی روستایی عامل ایجاد فعالیتایجاد و گسترش صنعت در  .واقع شده است

به دنبال آن کسب درآمد در نواحی روسـتایی را  زایی و و صنعتی در نواحی روستایی بوده و توان اشتغال

   .افزایش داده است

) در مطالعه خود نقش نواحی صنعتی در توسعه منـاطق روسـتایی در نـواحی    1380طاهر خانی( -

هاي اجتماعی به چاپ رسیده را مورد بررسـی قـرار   که در مجله پژوهش صنعتی روستایی استان مرکزي

هاي شغلی براي روستاییان موفقیت آمیز نبوده است؛ دهد که ایجاد فرصت مییق وي نشان نتایج تحق .داد

هـم چنـین ،    .دهنـد ی را ساکنان مناطق شهري تشکیل مـی چرا که اکثریت شاغلین نواحی صنعتی روستای

ي هـا  یافتـه استفاده اندك از منابع محلی ، عدم صدور کاالهاي تولیدي و فقدان نظـام آموزشـی از دیگـر    

هاي توسعه نزد شاغلین نواحی صنعتی و ساکن در مناطق روستایی در دوره رسی شاخصبر .تحقیق است

ي دار در الگوي مصرف مواد غذایی و اسـتفاده از کاالهـا  اشتغال، بیانگر وجود تفاوت معنی قبل و بعد از

هاي روسـتایی  ن، بیمه و تأمین اجتماعی، مشارکتچنین مالکیت خصوصی مسکهم .مصرفی بادوام است

  .انددار برخوردار بودهل و بعد از اشتغال از تفاوت معنیضریب امنیت شغلی در دوره قبو 

 مرکزي بخش موردي، مطالعه روستایی، توسعه در صنایع اي با عنوان نقش ) مطالعه1385( وثوقی -

دهـد کـه صـنایع کوچـک و تبـدیلی باعـث        مینتایج این تحقیق نشان  .انجام داده است ،دماوندشهرستان

باال رفتن توان مـالی  ، افزایش فعالیت اقتصادي زنان روستایی، انداز روستائیانقدرت خرید و پسافزایش 

عـدم  و  کم شدن اختالف درآمـد شـهر و روسـتا   ، ها و در نتیجه سهم بردن بیشتر روستائیان از این کارگاه

  .تشده اس مهاجرت فصلی روستائیان به شهرها

 صنایع اعطایی به تسهیالت گونه هر افزایش چگونه که داد نشان خود مطالعه در )1380( شریفیان -

 او .گـردد  مـی  و روستایی کشاورزي بخش توسعه و رشد و صنایع این پیشرفت باعث کشاورزي تبدیلی

 در لـی  مـی تک و تبـدیلی  توسعه صـنایع  در عامل مهمترین را آسان و قیمت ارزان تسهیالت به دسترسی

  .داند می روستایی مناطق
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وري صـنایع روسـتایی در اسـتان    ) در مقاله اي تحـت عنـوان بهـره   1385حاجی نژاد و عسگري( -

سیستان و بلوچستان آورده است که صنایع تبـدیلی روسـتایی از یـک سـو بـه واسـطه نقـش و جایگـاه         

ي دیگر به دلیل داشتن پیوند تنگاتنـگ  انکارناپذیرشان در ایجاد اشتغال موثر در نواحی روستایی و از سو

بلکه در مقیاس کالن و  ي کشاورزي و خدمات نه تنها نقش بسزایی در توسعه روستایی دارد،ها به بخش

ترتیـب در فراینـد   ا نصیب نواحی روستایی کنـد و بـدین  تواند سهم قابل قبولی از تولید ملی رملی نیزمی

  .توسعه ملی نیز موثر و سودمند واقع شود

) در پژوهش خود صنعتی شدن را به عنوان یـک تصـمیم   1386مطیعی لنگرودي و نجفی کانی(  -

گرفتـه و بـه بررسـی و    سرنوشت ساز براي توسعه اقتصادي و اجتماعی کشورهاي در حال رشد در نظر 

طق روسـتایی شهرسـتان بابـل    ها و نواحی صـنعتی در توسـعه اجتمـاعی و اقتصـادي منـا     ارزیابی شهرك

خوراك، ي توسعه اعم از الگوي مصرف(ها خصدهد که اکثر شانتایج مطالعه مذکور نشان می .اندپرداخته

پوشاك، و کاالهاي مصرفی) ، مسکن، بیمه، رضایت و امنیت شغلی، آموزش، انگیزه ماندگاري در روستا 

  .تفاوت معناداري را نشان دادند

توسعه  فرآیند بر تأثیرگذار عاملی روستایی، تحت عنوان صنایع)در تحقیقی 1387نصیري( -

 شامل برگزیده، يها بومهن) نشان داد که شاخص شهر يها روستا تجربی اجتماعی(نمونه و اقتصادي

 جامعۀ دو ماندگاري، انگیزة مهاجرت، عدم ثبات شغلی، و رضایت مسکن، کیفیت پوشاك، خوراك،

 دارتفاوتی معنی روستاهاي فاقد صنایع)مطالعه(روستاهاي داراي صنایع و  مورد هايروستا از نمونه

  .دارند

) به بررسی اثرات شـهرك صـنعتی اشـتهارد بـر توسـعه همجـوار       1389سرورامینی و همکاران ( -

عامـل اثـرات    5لیل عاملی اثرات مثبت شهرك صنعتی اشتهارد در منطقه نشان داد که نتایج تح .اختندپرد

درصد از واریانس را تبیـین   98/65محیطی در مجموع اجتماعی، اقتصادي، کالبدي، کشاورزي و زیست 

عامل اثرات اجتماعی، اقتصادي، کشـاورزي و   4اثرات منفی شهرك اشتهارد نیز در منطقه شامل  .کنند می

   .کننددرصد کل واریانس را تبیین می 159/63زیست محیطی 

اجتمـاعی   –) در پژوهش خود تحت عنوان تحلیل اثـرات اقتصـادي   1389رضوانی و همکاران( -

نتیجـه  بـه ایـن    توسعه به چاپ رسیده و جغرافیا که در مجلهنواحی صنعتی در توسعه نواحی روستایی، 

اجتماعی روستاییان شاغل پس از ایجـاد ناحیـه صـنعتی     –هاي اقتصادي رسیدند که ارتقاء کلی شاخص

ي بیمه اجتماعی، اشتغال و در آمد، مشارکت ، توسعه مسکن، تغذیه و رفـاه  ها ده و آثار مثبتی در زمینهبو

  اجتماعی به همراه داشته است

بررسی کاربردهاي توسـعه و اقتصـاد   " )، در تحقیق خود تحت عنوان1389کالنتري و همکاران ( -

 و برنـده  پیش عوامل عنوان به عامل را چهار عاملی، تحلیل روش و با استفاده از تحلیل عاملی از "ایران
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 شمالی، خراسان استان در لی میتک و تبدیلی صنایع توسعه و ایجاد عوامل بازدارنده عنوان به عامل شش

عوامـل   از مـؤثرتر  برنـده  پیش عوامل سهم که دهد می نشان پژوهش نتایج .اندکرده ونامگذاري استخراج

 عوامل آمدن بر فایق و برنده پیش عوامل تقویت با توان می الزم نه میز ایجاد با نتیجه در و بوده بازدارنده

  .کرد کمک استان در کشاورزي لی میتک و تبدیلی صنایع توسعه به بازدارنده،

 گـذاري  سرمایه يها زمینه تعیین )، تحقیقی را تحت عنوان1390صفري علی اکبري و همکاران ( -

کرمانشاه انجام داده شهرستان  روستایی نواحی در روستایی صنایع فعالیتهايتوسعه  براي خصوصی بخش

 وجـود  رابطهـاي  گـذاري  سـرمایه  به تمایل و درآمد سطح بین که است آن بیانگر تحقیق يهافتهیا .است

 از دولتـی  حمایتهـاي  ماننـد  دیگـري  عوامل تأثیر تحت بیشتر خصوصی بخش گذاريسرمایه بلکه .ندارد

و  سـن  بـین  تنهـا  فـردي  ویژگیهاي بین از همچنین .دارد شغلی آینده و کارآفرینی آموزشهاي و قبیل وام

گویـان   پاسـخ  زیاد تمایل تحقیق این دیگر هايیافته از .دارد وجود معنادار رابطه گذاريسرمایه به تمایل

بخـش   کـه  اسـت  مهـم  نکتـه  ایـن  ذکـر  گیـري نتیجـه  در .میباشد روستایی صنایع بخش در فعالیت براي

ماننـد   گـذاري تأثیر عوامل اما دارد روستایی صنایع بخش در گذاريسرمایه براي زیادي تمایل خصوصی

  .بخشند بهبود را خصوصی بخش گذاريسرمایه روند میتواند دولتی بخش حمایتهاي و وام پرداخت

-شـهرك  ابی پیامدهاي فضایی اسـتقرار اي به ارزی) در مطالعه1390گرودي و همکاران(مطیعی لن -

نتـایج مطالعـه حـاکی از وجـود      .هاي صنعتی در نواحی روسـتایی در ابعـاد مختلـف فضـایی پرداختنـد     

ـ  در زمینه ي معناداريها تفاوت  .باشـد داز، رضـایت شـغلی و امنیـت شـغلی مـی     ي میزان درآمد، پـس ان

ضـی  وسـیع ارا توان به آلودگی هوا، تغییر کـاربردي  کالبدي می –ي پیامدهاي محیطی  همچنین، در زمینه

  .انداز محیطی اشاره کردکشاورزي مرغوب و تغییر در چشم

 توسـعه  در کشاورزي وتکمیلی تبدیلی صنایع نقش )، تحقیقی را با عنوان1391و یارقلی( عاشري -

نتایج این تحقیق نشان داده است که صـنایع تبـدیلی و تکمیلـی     .انجام داده است نقده شهرستان اقتصادي

  .داشته است باغی کشاورزي محصوالت ضایعات درکاهشنقش اساسی در ایجاد اشتغال، 

 بررسی عنوان تحت مقاله در روستایی ریزي برنامه ارشدکارشناسی دانشجوي) در 1391رحمانی( -

 30 بررسـی  بـه  بـاغی  کشـاورزي  محصـوالت  صادرات وتوسعه ضایعات کاهش در تبدیلی صنایع نقش

 کاهش در آن ونقش وتکمیلی تبدیلی صنایع ایجاد با که پرداخته کشاورزي محصوالت ضایعات درصدي

 موفـق  حضـور  جهـت  راهکارهایی وهمچنین واشتغال ارزي ودرآمدهاي افزودهشارز ایجاد و ضایعات

  .اند داده المللی بین دربازارهاي

توسعه  فرآیند بر تأثیرگذار عاملی روستایی، تحت عنوان صنایع)در تحقیقی 1387نصیري( -

 شامل برگزیده، هاينشان داد که شاخصبومهن)  شهر يها روستا تجربی (نمونه اجتماعی و اقتصادي

   جامعۀ دو ماندگاري، انگیزة مهاجرت، عدم شغلی،ثبات  و رضایت مسکن، کیفیت پوشاك، خوراك،
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Abstract: 

Experience shows multiple countries, any structural change through industrialization, not 

only in rural areas creates a valuable economic role, but also leads to its economy driving. 

From this perspective a significant role in the development process of rural industrialization 

through increased production, productivity, employment opportunities, basic needs and 

build links with other economic sectors and ultimately will lead to the reduction of regional 

disparities. Therefore, this study was conducted to evaluate the role of Ardebil Industrial 

Park 2 in economic and physical development of Surrounding villages. This study is a 

survey and library. And according to population size sample using a sample of 340 heads of 

households in 9 villages were selected were distributed among them. Inferential statistics 

and Frzyh¬Hay test results showed that the existing industries in the industrial zone 2 Wiki 

has been weak role in economic development and physical villages around. The results of 

statistical inference and hypothesis testing showed that the existing industries in the Ardabil 

industrial zone 2 has been weak role in economic and physical development of villages 

around. The best performing industries in the industrial city of Ardabil in the development 

of all economic indicators related to the village of Sultanabad (2.34) and the weakest 

performance is related to AGHBOLAGH Rostamkhani village (2.04). And physical 

development, best performance in Sultanabad (2.69) and the weakest performance is related 

to a new Reza-Abad (2.19). The result can be acknowledged that the establishment of 

cottage industries not involved in the economic and physical development of villages. The 

research hypotheses were rejected. Therefore, it is suggested that due to the nature of 

economic activities in the region, agricultural, food processing industries and towns, 

especially in the industrial area 2 strengthen and expand due to its fertile land and fertile 

area. In general, the link between these two parts to the evolution of both is necessary for 

sustainable development. 

Keywords:  industrial, rural, economic development, physical-spatial development, Ardabil 

industrial Park 2.  
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