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چکیده
تجربیات کشوهای متعدد نشان می دهد ،هر تغییر ساختاری از طریق صنعتی شدن نه تنها نقش اقتصادی با ارزش
در مناطق روستایی ایجاد می نماید ،بلکه منجر به اقتصاد خودرانشی نیز میگردد .هدف این مقاله بررسی
شهرکهای صنعتی در توسعه کالبدی و اقتصادی روستاهای پیرامون میباشد .این تحقیق از نوع کاربردی و به
روش توصیفی -تحلیلی میباشد که به استفاده از روش پیمایش انجام شده است .روایی صوری پرسشنامه توسط
متخصصان مورد تایید قرار گرفت .مطالعه راهنما در منطقه مشابه جامعه آماری با تعداد 03پرسشنامه صورت
گرفت و با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ در نرم افزار  ،SPSSپایایی بخشهای مختلف پرسشنامه تحقیق
 3/97الی  3/30بدست آمد .جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش ،خانوارهای  7روستای واقع در حواشی
شهرک صنعتی  2اردبیل میباشد که از این میان تعداد  043نفر با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه
آماری انتخاب شدند .نتایج حاصل از آزمون آماری نشان داد که صنایع موجود در شهرک صنعتی  2اردبیل در
توسعه اقتصادی و کالبدی روستاهای پیرامون دارای نقش ضعیفی بوده است به این معنی صنایع روستایی
نتوانسته است موجب بهبود معابر روستایی ،بهسازی مسکن روستایی ،سهولت رفت و آمد اهالی ،افزایش تجهیزات
رفاهی و امکانات زیربنایی گردد.
واژههای کلیدی :صنایع روستایی ،توسعه روستایی ،توسعه کالبدي-فضایی.

مقدمه و بررسی منابع

یکی از سياست هاي اساسی دولت ایران در توسعه روستایی ،تنوع بخشيدن به اقتصاد روستا ،جلوگيري از مهاجرت
بیرویه از مناطق روستایی به مناطق شهري ،کاهش نابرابريهاي فضایی بين مناطق شهري و روستایی است که این
اهداف کلی در قالب برنامهها و طرحهایی تدوین شده و به صورت هدایت شده در بخشهاي مختلف کشور
بهویژه نواحی روستایی در حال اجرا است(

 .)Motei Langrodi & Najafi kani,به عبارتی امروزه یکی از

 .1دانشيار جغرافيا و برنامه ریزي روستایی و عضو هيات علمی دانشگاه محقق اردبيلی(نویسنده مسئول) @Gmail.com
 .2دانشجوي کارشناسی ارشد جغرافيا و برنامهریزي روستایی ،دانشگاه محقق اردبيلی
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چالش هاي اساسی در فرآیند توسعه نواحی روستایی ،مشکل اشتغال و کسب درآمد میباشد .زمينههاي درآمدي
در نواحی روستایی در گذشته بيشتر متکی به کشاورزي و زیرمجموعههاي آن بوده اما امروزه تنوع درآمدي در
نواحی روستایی وجود دارد .امروزه روستاها بر اساس موقعيت جغرافيایی خود داراي پتانسيلهایی هستند که
زمينه هاي درآمدي متنوعی هم دارند که یکی از آنها ایجاد و توسعه صنایع کوچک مقياس و صنایع تبدیلی و
تکميلی در نواحی روستایی میباشد .تحقق این مهم در راستاي توسعه شهرکهاي صنعتی که نياز ضروري است
میباشد و گستردگی فعاليت هاي این صنعت جدید جهانی در سه قلمرو اقتصادي ،اجتماعی و اکولوژیکی قابل
تامل است و به باور برخی از صاحبنظران توسعه روستایی ایجاد و گسترش شهرکهاي صنعتی میتواند از طریق
ایجاد تنوع ،افزایش اشتغال و درآمد ،بهسازي مسکن ،بهبود شرایط فيزیکی و کالبدي روستا ،نقش موثري در
توازن و تعادل شهر و روستا و توسعه نواحی روستایی داشته باشد(

 .)Rezvani et al.,بررسی ادبيات توسعه

روستایی نشان می دهد که نظریه صنعتی شدن مناطق روستایی به عنوان یک کاتاليزور در جهت ایجاد اشتغال و
افزایش درآمد و آخرین چاره براي حل مشکل فقر مناطق روستایی ،در حال حاضر بخشی بالقوه در جهت حل
مشکل بيکاري براي مناطق محروم روستایی محسوب میگردد(

 .) Taherkhani,بر اساس این دیدگاه

صنعتی شدن روستا و گسترش فعاليتهاي غيرکشاورزي عاملی در افزایش رفاه و تامين کاالها و خدمات ضروري
براي خانوارهاي روستایی محسوب می شود .تاثيرات و نفوذ صنعت در مناطق روستایی ضمن ایجاد اقتصادي فعال
میتواند داراي اثرات تکاثري باشد ،به طوري که تجربيات کشورهاي متعدد نشان میدهد هر تغييري ساختاري از
طریق صنعتی شدن ،نه تنها نقش اقتصادي با ارزش درمناطق روستایی ایجاد میکند بلکه منجر به اقتصاد
خودرانشی میشود .از منظر نایاک(

 ،)Naiak,تنها راه حل مشکل فقر و بيکاري مناطق روستایی ایجاد

فرصتهاي شغلی است و برنامه ریزي به منظور استقرار صنعت درمناطق روستایی میتواند ضمن ایجاد اشتغال،
اهداف توسعه روستایی را محقق سازد .شی(

 )Shei,با بررسی سياستهاي توسعه روستایی درکشور تایوان

ظهور تخصص گرایی ،تعادل مناطق شهري و روستایی ،افزایش درآمدهاي محلی و افزایش ضریب اشتغال غير
کشاورزي را از آثار استقرار صنعت در مناطق روستایی میداند.
مطالعات بسياري پيرامون استقرار صنعت و اثرات و پيامدهاي آن در فضاهاي جغرافيایی صورت گرفته
است؛ مهمترین پيامدهاي آن ایجاد رفاه و افزایش درآمد و فرصتهاي شغلی ذکر شده است که ابعاد متفاوتی
چون پس انداز ،مسکن ،بهداشت ،بيمه ،تغيير الگوي مصرف ،بهبود آموزش و بهبود گذاران اوقات فراغت و
پيامدهاي-کالبدي روستا را در بر میگيرد(

 .)Rezvani,بر این اساس توسعه شهرک صنعتی ،یک نياز

ضروري است و با توجه به این که پدیدههاي جغرافيایی داراي دو بعد محتوا و کالبد هستند و محتوا ،همان
خصوصيات اقتصادي و اجتماعی و کالبد ،ویژگیهاي فضایی– کالبدي میباشد .بنابر این گستردگی فعاليتهاي
این صنعت جدید جهانی براي روستاها در دو قلمرو کالبدي و اقتصادي قابل تامل است( Portaheri et al.,

) .همانگونه که اشاره شد دومين قلمرو صنعتی شدن بر روستاها ،قلمرو اقتصادي است .صنعتیسازي
روستایی راهبردي است که ابزارهاي مناسب براي متنوعسازي اقتصاد روستایی را فراهم میآورد و از این رو،
رویکردي اقتصادي بهشمار میرود که با ایجاد اشتغال و افزایش و توزیع متعادلتر درآمدها ،سطح زندگی
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 .)Lee,براین اساس،

روستایيان را بهبود بخشيده ،زمينه دستيابی به توسعه پایدار روستایی را فراهم میسازد(

صنعتی شدن میتواند از طریق افزایش توليدات روستایی ،بهرهوري ،ایجاد فرصتهاي شغلی ،تامين نيازهاي
اساسی و ایجاد پيوند با دیگر بخشهاي اقتصادي ،نقشی مهم در توسعه روستایی ایفا کند(

 .)Radpear,از

دیگر تاثيرات صنعت بر اقتصاد روستایی این است که صنعتی سازي روستایی با استفاده از منابع محلی به تحکيم
الگوي عدم تمرکز صنایع  ،اختالف زندگی در نواحی شهر و روستا کاهش مییابد(

 .)Walkerz,از جهات

دیگر ،صنعتی کرد ن روستا به استقرار صنعت در مراکز آن اشاره دارد و باعث ایجاد اشتغال غير کشاورزي،
کمک به جلوگيري از جریان مهاجرت به مراکز شهري ،تقویت پایههاي اقتصادي مراکز روستایی ،استفاده کامل
از مهارتهاي موجود در ناحيه ،فرآوري توليدات کشاورزي محلی و تهيه نهادههاي اساسی و کاالهاي مصرفی
براي کشاورزان و دیگر افراد محلی میشود(

.)Sarvar Amini et al.,

مطالعات متعددي پيرامون اثرات صنعتی شدن بر توسعه نواحی روستایی صورت گرفته که در این راستا
نتایج پژوهش سرور امينی و همکاران(

 ،)Sarvar Amini et al.,در مطالعهاي با عنوان « بررسی اثرات

شهرک هاي صنعتی اشتهارد بر توسعه همجوار» نتيجهگرفتند که پنج عامل اثرات اجتماعی ،اقتصادي ،کالبدي،
کشاورزي و زیست محيطی در مجموع  52/31درصد از واریانس را تبيين میکند .نتایج پژوهش رضوانی و
همکاران(

 ،)Rezvani et al.,با عنوان «تحليل اثرات اقتصادي-اجتماعی نواحی صنعتی در توسعه نواحی

روستایی» حاکی از آن است که ارتقاي کلی شاخص هاي اقتصادي-اجتماعی روستایيان شاغل پس از ایجاد ناحيه
صنعتی بوده و آثار مثبتی در زمينه بيمه اجتماعی ،اشتغال و درآمد ،مشارکت ،توسعه مسکن ،تغذیه و رفاه
اجتماعی به همراه داشته است .نتایج پژوهش عاشري و یارقلی(

 ،)Asheri & Yargoli,نشان داد که صنایع

تبدیلی و تکميلی نقش اساسی در ایجاد اشتغال ،در کاهش ضایعات محصوالت کشاورزي باغی داشته است.
راجرز(

 ،)Rajerz,با بررسی اثرات استقرار صنعت در شهرکها و مناطق روستایی ایالت آیوا نشان داد که

صنعتی شدن روستایی منافع وسيعی را براي اجتماعات مورد مطالعه برداشته بهطوري که سبب افزایش یکپارچگی
خانوارها ،افزایش درآمد سرانه و توزیع متعادل درآمدها شده است .آبراهام(

 ،)Abrahem,با بررسی الگوي

صنعتی شدن روستایی هند معتقد است که استقرار صنعت در مناطق روستایی توانسته نقش بسيار مهمی در ایجاد
اشتغال و درآمد داشته باشد .صنعتی شدن روستایی با استفاده از منابع محلی سبب تحکيم الگوي تمرکز صنایع
بوده و پلی است که پيوند بين مناطق شهري و روستایی ایجاد می کند و در واقع اختالف زندگی در نواحی شهر و
روستا کاهش مییابد .وانگ و همکاران(

 ،)Wang et al.,در رابطه با اثرات محيطی استقرار صنایع در

نواحی روستایی در تحقيقی با عنوان نواحی صنعتی روستایی و آلودگی آب در چين ،این مساله را مشکلی جدي
قلمداد کرده و آلودگی منابع آب در این نواحی را در اثر استقرار این صنایع دانستهاند .گال(

 ،)Gal,در

مطالعهاي بر آن بودند تا ضمن مقایسه ميزان بهرهوري صنایع روستایی و صنایع مستقر در شهرها به رهنمودهاي
مناسبی درجهت سازماندهی صنایع روستایی در آمریکا دست یابند .نتایج تحقيق نشان میدهد که سطح بهرهوري
صنایع روستایی که در مجاورت نواح ی کالن قرار دارند ،نسبت به صنایع روستایی مستقر در نواحی دور ار مرکز
بيشتر بوده است در واقع تجزیه و تحليل بهرهوري صنایع مختلف روستایی نشان داد که مکان نقش عمدهاي در
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تعيين بهرهوري دارد هم چنين نتایج نشان میدهد که بهرهوري صنایع روستایی به عامل رقابت بسيار حساس بوده
و متناسب با سطح رقابتپذیري دچار نوسان میشود .به باور بچارا و موگرینی(

،)Bechara & Mogrini,

شهرکهاي صنعتی میتوانند آغازگر مسيرهاي توسعه باشند .از نتایج شهرکهاي صنعتی ،افزایش آگاهیها،
افزایش توليدات ،هماهنگی فرآیندهاي توسعه و به کارگيري نيروي انسانی میباشد .عالوه براین ،ميسرا و
آچوتا(

 ،)Misra & Achota,استقرار شهرکهاي صنعتی در فضاهاي روستایی همواره باید متناسب با

توليدات کشاورزي ،مانند(صنایع توليدي شکر و آب ميوه و غيره) ،ارتقاي دهنده صنایع دستی و تشویق کننده
واحدهاي کوچک مقياس در سطح روستاها باشد .مضاف بر این ،به باور کوپر(

 ،)Copper,طراحی شهرک

هاي صنعتی براي تحقق سياست هاي تمرکززدایی صنعتی بوده و هدف آن توسعه نواحی روستایی است.
گفتنی است که روستاهاي پيرامون شهرک صنعتی  2اردبيل به عنوان بخشی از جامعه بزرگ دستیابی
اردبيل از پت انسيل و استعداد قابل توجهی در زمينه توسعه کالبدي و اقتصادي به جهت همجواري با شهرک صنعتی
برخوردار است .اما به نظر می رسد که روستاها به دليل کمبود مطالعات در این زمينه و فقدان یک برنامه منسجم و
مدون در استفاده از صنایع در رشد و توسعه همه جانبه و هم چنين به لحاظ محروميت جامعه روستایی از خدمات
و امکانات زیربنایی نتوانسته در زمينه توسعه کالبدي ،اشتغال و جذب نيروي فعال و توسعه اقتصادي موفق باشد و
این روستاها به روستاهاي مهاجر فرست تبدیل شدهاند .بر این اساس ،بررسی پيامدهاي کالبدي و اقتصادي
شهرک صنعتی بر روستاهاي پيرامون ،باعث توليد اطالعاتی در جهت شناخت نقاط قوت و ضعف در این زمينه
خواهد بود که می تواند اسباب اصالح و بهبود فرآیند و ارتقاي وضعيت موجود را فراهم میآورد .سئوالی که در
این راستا مطرح میشود این است که شهرک صنعتی(2اردبيل) چه نقشی در توسعه کالبدي -فضایی روستاهاي
پيرامون آن داشته است؟
مواد و روشها

هدف کلی این تحقيق بررسی نقش شهرکهاي صنعتی در توسعه کالبدي و اقتصادي روستاهاي پيرامون
شهرستان اردبيل میباشد .تحقيق از نوع تحقيقات پيمایشی توصيفی و تحليلی به شمار میرود .جهت جمعآوري
اطالعات از طریق پرسشنامه به روستایيان ساکن در مناطق روستایی مستقر در حواشی شهرک صنعتی 2شهرستان
اردبيل که جامعه آماري را تشکيل میدادند مراجعه شد .از طریق این ابزار اثرات شهرکهاي صنعتی در توسعه
کالبدي و اقتصادي روستاهاي پيرامون به کمک  52سئوال بسته مورد سنجش قرار گرفت .پرسشنامه تحقيق
شامل سه بخش بود .بخش اول شامل  7سئوال جمعيتشناختی ،بخش دوم شامل  21سئوال در ارتباط با نقش
صنایع موجود در شهرک صنعتی  2اردبيل در توسعه روستایی در  4شاخص اشتغال( 2سئوال) ،درآمد( 5سئوال)،
توسعه کشاورزي( 5سئوال) و ارزش اقتصادي زمين( 1سئوال) و بخش سوم شامل  14سئوال در ارتباط با نقش
صنایع موجود در شهرک صنعتی  2اردبيل در توسعه کالبدي -فضایی روستاهاي پيرامون میباشد .جامعه آماري
مورد مطالعه در این پژوهش ،شامل کل روستایيان حواشی شهرک صنعتی 2شهرستان اردبيل میباشد(،)N=2111
که از این ميان تعداد  141نفر با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند .روایی صوري
پرسش نامه توسط متخصصان مورد تایيد قرار گرفت .مطالعه راهنما در منطقه مشابه جامعه آماري با تعداد11
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پرسش نامه صورت گرفت و با داده هاي کسب شده و استفاده از فرمول ویژه کرونباخ آلفا در نرم افزار ،SPSS
پایایی بخشهاي مختلف پرسش نامه تحقيق  1/73الی  1/11بدست آمد.
نتایج و بحث

هم چنان که در خصوص توزیع پاسخگویان بر اساس جنسيت جدول( )1نشان میدهد  112نفر(13درصد) از
پاسخ گویان مرد و  11نفر(11درصد) زن میباشد .سن پاسخ گویان مورد بررسی به  4گروه تقسيم شده است51 .
نفر (12درصد) کمتر از  11سال قرار دارند111 .نفر(17درصد) بين  11تا  41سال 115 ،نفر(13درصد) بين  41تا
 21سال و  22نفر(12درصد) باالي  21سال هستند.
جدول  -1توزیع پاسخگویان بر حسب جنسیت ،سن ،تحصیالت و شغل
Table - Distribution of respondents around Gender, Age, Education and Employment
ویژگی
تعداد
درصد
Percent

Property

Amount

مرد
Man

جنسيت

زن

Gender

Women

کمتر از 11سال
>

 11تا 41سال

سن

-

Age

 41تا  21سال
-

 21سال و باالتر
>

بیسواد
Illiteracy

تحصيالت

زیردیپلم

Education

Under High school graduate

دیپلم و فوق دیپلم
High school graduate

ليسانس و باالتر
License

بيکار
uemployment

کشاورز و دامدار
Farmer and stockbreeder

کارمند

شغل
Employment

employee

کارگر
worker

Source: Research Findings
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در مورد تحصيالت پاسخگویان 43 ،نفر( )%12بیسواد112 ،نفر( )%14زیردیپلم 125 ،نفر( )%41دیپلم و فوق دیپلم
و  21نفر( )%14ليسانس و باالتر می باشند .در مورد نوع شغل پاسخگویان ،نتایج جدول شماره( )1نشان میدهد 21
نفر( )%14بيکار 172 ،نفر( )%24کشاورز و دامدار 72 ،نفر( )%22کارمند و  41نفر( )%11کارگر می باشند.
جدول  -2نتایج آزمون  tپیرامون نقش شهرکهای صنعتی در توسعه کالبدی و اقتصادی روستاهای پیرامون
Table

- Results of T Test for Survey of role industrial town on physical and economical
مقدارp

مقدار t

انحراف

ميانگين

تعداد

شاخصهاي کالبدي -فضایی روستایی

P Value

T Statistic

معيار

Mean

پاسخگویان

Indexes of rural physical-spatial

SD

Amount of
respondent

-

کل شاخص کالبدي – فضایی
Indexes total of rural physical-spatial

-

بهبود شکل ظاهري بافت روستا
Improvement of apparent form of Rural
texture

-

بهبود الگوي ساخت و ساز مسکن
Improvement of construction pattern of
dwelling

-

مقاوم سازي مساکن روستایی
Retrofitting of rural dwelling

-

رعایت مقررات در ساخت و ساز
Consideration of construction regulation

-

بهبود وضعيت و شکل معابر
Improvement of road situation

شاخص هاي کالبدي -فضایی

-

سهولت در رفت و آمد

Facilitation of traffic
-

بهسازي مسکن روستایی

Improvement of rural settlement
-

نظافت و پاکيزگی روستا
Sanction of rural

-

شکل گيري محالت جدید

Forming of new parish
-

تحقق کاربريها و طرحهاي پيشنهادي
Achievement of land use and proposed
plans

-

تجهيزات رفاهی
Welfare equipment

-

خدمات زیربنایی
Infrastructure services
-

فضاي سبز روستایی
Rural greenbelt

-

دفع بهداشتی زباله و فاضالب
Sanitation repel of garbage and sewag

Source: Research Findings
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همانطوري که جدول( ،)2مشاهده میشود ميانگين و انحراف معيار کل شاخصهاي کالبدي-فضایی
( )2/42 + 1/11/14است که نشان میدهد صنایع موجود در شهرک صنعتی  2اردبيل در توسعه کالبدي –فضایی
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روستاهاي پيرامون خود نقش ضعيفی داشته است .به عبارتی صنایع موجود در شهرک صنعتی  2اردبيل ،در توسعه
کالبدي –فضایی روستاهاي پيرامون خود تاثير متوسط به پایين داشته است .نتایج جدول نشان میدهد که از بين
شاخصهاي توسعه کالبدي -فضایی ،صنایع موجود در شهرک صنعتی  2اردبيل بيشترین تاثير را بر مقاوم سازي
مساکن روستایی( )2/51 + 1/37و کمترین تاثير را بر توسعه فضاي سبز روستایی( )2/11 +1/13داشته است .این
یافتهها در سطح خطاي کمتر از  )p>1/11(1/11معنادار است.
چنانچه در جدول شماره( )1مشاهده میشود بهترین عملکرد صنایع موجود در شهرک صنعتی  2اردبيل در
کل شاخصهاي کالبدي -فضایی مربوط به روستاي سلطان آباد( )2/53و ضعيفترین عملکرد مربوط به تازه
کند رضاآباد( )2/13می باشد .به عبارت دیگر از بين روستاهاي مورد مطالعه اردبيل ،صنایع موجود در شهرک
صنعتی  2اردبيل براي روستاي سلطان آباد داراي بيشترین پيامد مثبت کالبدي-فضایی و براي روستاي تازهکند
رضاآباد کمترین پيامد اقتصادي بوده است .از این نظر روستاهاي آقبالغ خان رستم خانی( ،)2/51آقبالغ آقاجان
خان( ،)2/52تازهکند شریف آباد( ،)2/4کرکرق( ،)2/11گيالنده( )2/11و آقاباقر( )2/22در رتبههاي بعدي قرار
دارند.
جدول  -0نقش شهرک های صنعتی در توسعه کالبدی-فضایی به تفکیک روستاهای مورد مطالعه
Table - Role of industrial towns on physical and economical development on studied rural
شاخص کالبدي –فضایی
روستاهاي پيرامون شهرک صنعتی
Indexes of physical-spatial
ميانگين
انحراف معيار
Rural around of industrial towns
SD

Mean
آقبالغ رستم خانی
Aghbelagh Rostam Khani
گيالنده
Gilandhe
آقاباقر
Agabagher
کرکرق
Karkarag
تازه کند رضاآباد
Tazakandhe Reza abad
تازه کند شریف آباد
Tazakande Sharifabad
آقبالغ آقاجان خان
Aghbolagh Agajankan
سلطان آباد
Soltan Abad
ميانگين مجموع
Total
Source: Research Findings
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همانطور که در جدول( )4مشاهده میشود ،ميانگين و انحراف معيار کل شاخصهاي اقتصادي براي روستاهاي
مورد مطالعه( )2/17 + 1/42است که نشان میدهد صنایع موجود در شهرک صنعتی  2اردبيل در توسعه اقتصادي
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روستاهاي پيرامون خود داراي نقش ضعيفی بوده است .به عبارتی صنایع موجود در شهرکهاي صنعتی  2اردبيل،
در توسعه اقتصادي روستاهاي پيرامون خود تاثير متوسط پایين داشته است .از سوي دیگر نتایج دیگر این جدول
نشان میدهد که از بين شاخص هاي توسعه اقتصادي ،صنایع موجود در شهرک صنعتی  2اردبيل بيشترین تاثير را
بر شاخص افزایش ارزش زمين و مسکن( )2/42 + 1/72و کمترین تاثير بر توسعه شاخص درآمد()2/14 + 1/42
داشته است .این یافتهها در سطح خطاي کمتر از  (p>1/11(1/11معنادار است.
جدول  -4نتایج آزمون  Tنقش شهرک های صنعتی در توسعه شاخصهای اقتصادی روستاهای پیرامون
Table - Role of industrial towns on physical and economical development
مقدارp

مقدار t

انحراف
معيار

ميانگين

تعداد
پاسخگویان

-

شاخص اقتصادي روستا
Indexes of rural economy

کل شاخص هاي اقتصاد
Total of economy Indexes

-

شاخص افزایش ارزش زمين و مسکن
Indexes of land value and dwelling

-

رونق کشاورزي و کاهش ضایعات محصوالت
کشاورزي و دامی
Reinforcement of agriculture and
decreasing agricultural productions
wastage

-

شاخص اشتغال
Index of employment
-

شاخص درآمد
Index of income
Source: Research Findings
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همان طوري که در جدول( )2مالحظه میشود بهترین عملکرد صنایع موجود در شهرک صنعتی  2اردبيل در
توسعه کل شاخصهاي اقتصادي مربوط به روستاي سلطان آباد( )2/14و ضعيفترین عملکرد مربوط به روستاي
آقبالغ رستم خانی( ) 2/14بوده است .به عبارت دیگر از بين روستاهاي پيرامون شهرک صنعتی  2اردبيل ،صنایع
تبدیلی براي روستاي سلطان آباد داراي بيش ترین پيامد مثبت اقتصادي و براي روستاي آقبالغ رستم خانی داراي
کمترین پيامد اقتصادي بوده است .بهترین عملکرد صنایع شهرک صنعتی  2اردبيل در شاخص ارزش زمين و
مسکن روستایی مربوط به روستاي سلطان آباد( )2/51و ضعيفترین عملکرد مربوط به روستاي گيالنده()2/21
میباشد .بهترین عملکرد شهرک صنعتی  2در توسعه شاخص درآمد مربوط به روستاي کرکرق( )2/17و
ضعيفترین عملکرد مربوط به روستاي آقبالغ رستم خانی( )2/32میباشد .بهترین عملکرد صنایع شهرک
صنعتی  2در توسعه شاخص کشاورزي و کاهش ضایعات محصوالت آن مربوط به روستاي سلطان آباد( )2/15و
ضعيفترین عملکرد مربوط به روستاي آقبالغ رستم خانی( )1/11میباشد و در نهایت بهترین عملکرد صنایع
تبدیلی در شاخص اقتصاد مربوط به روستاي کرکرق( )2/21و ضعيف ترین عملکرد مربوط به روستاي تازه کند
رضاآباد( )1/12می باشد.
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جدول  -5نقش شهرک های صنعتی در توسعه اقتصادی به تفکیک روستاهای مورد مطالعه
Table - Role of industrial towns on physical and economical development on studied rural
روستاهاي پيرامون

شاخصهاي اقتصادي روستا

economy

اقتصاد

employment

اشتغال

Reinforcement of
agriculture

ضایعات کشاورزي و دامی

رونق کشاورزي و کاهش

Income

درآمد

land value

افزایش ارزش زمين و مسکن
آقبالغ رستم خانی
Aghbelagh Rostam
Khani

گيالنده
Gilandhe

آقاباقر
Agabagher

کرکرق
Karkarag

تازه کندرضاآباد
Tazakandhe Reza abad

تازه کند شریف آباد
Tazakande Sharifabad

آقبالغ آقاجان خان
Aghbolagh Agajankan

سلطان آباد
Soltan Abad
.

.

.

.

ميانگين مجموع
Total
Source: Research Findings
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نتایج این تحقيق نشان داد که صنایع موجود در شهرک صنعتی  2اردبيلل در توسلعه کالبلدي –فضلایی روسلتاهاي
پيرامون خود نقش ضلعيفی داشلته اسلت .بله عبلارتی دیگلر صلنایع روسلتایی نتوانسلته اسلت موجلب بهبلود معلابر
روستایی ،بهسازي مسکن روستایی ،سهولت رفت و آملد اهلالی ،افلزایش تجهيلزات رفلاهی و امکانلات زیربنلایی
و...گردد .این یافته با نتایج مطالعات  ،طاهر خانی(
 ،)et al.,جمشيدي و همکاران(

 ،)Taherkhani,سرور امينی و همکاران( Sarvar Amini

 )Jamshidi et al.,که در تحقيقات خود ارتباط مثبلت و معنلیداري

را بين صنایع و توسعه کالبدي روستا گزارش نموده اند ناهمسو میباشد .افزون بلر نتلایج ایلن تحقيلق گویلاي ایلن
واقعيت بود که صنایع موجود در شلهرک صلنعتی  2اردبيلل در توسلعه اقتصلادي روسلتاهاي پيراملون خلود نقلش
ضعيفی داشته است .به عبارتی دیگر صنایع روستایی نتوانسته اسلت موجلب بهبلود افلزایش درآملد ،افلزایش پلس
انداز ،افزایش ارزش اقتصادي زملين و مسلکن ،اشلتغال و جللوگيري از فقلر گلردد .ایلن یافتله بلا نتلایح تحقيقلات
طاهرخانی( ) 1111که عدم وجلود رابطله را بلين صلنایع روسلتایی و اشلتغال گلزارش کلرده اسلت همسلو و نتلایج
وثلوقی(

 ، ،)Vosoughi,مطيعلی لنگلرودي و نجفلی کلانی( Motei Langeroodi & Najafi Kani,
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) ،عاشلري و یلارقلی(

آبراهام(
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 ،)Asheri & Yargholi,پورطلاهري و همکلاران(

 )Portaheri et al.,و

 )Abraham,که ارتباط مثبت و معنیداري را بين صنایع و توسعه اقتصادي روستا گزارش کلردهانلد

ناهمسو میباشد .در نتيجه باید گفت که استقرار صنایع تبدیلی شهرک صنعتی  2اردبيل منجلر بله پياملدهاي مثبلت
اقتصادي به ویژه در حوزه اشتغال و درآمد روستاهاي پيرامون نشده است .به عبارت دیگر صلنایع تبلدیلی عليلرغم
فلسفه وجودي خود ،در برآورده ساختن نيازهاي اقتصادي روستاهاي پيرامون خلود در حلوزه درآملد و اشلتغال از
عملکرد مطلوبی برخودار نبوده است و این مساله نيازمند بازنگري و توجله بله فراینلد کلار صلنایع تبلدیلی در ایلن
مناطق میباشد .چرا که در شرایط امروز ایران و جهان عمدهترین مشکل اقتصادي مردم به ویژه در روسلتاها فقلر و
بيکاري است که نيازمند تمام برنامههاي روستایی به ایجاد اشلتغال و کلاهش فقلر روسلتایی منجلر شلود .املا نتلایح
اميللداور کننللده ایللن تحقيللق ایللن بللود کلله صللنایع تبللدیلی از افللزایش ارزش زمللين و مسللکن روسللتایی و افللزایش
سرمایهگذاري در حوزه زمين و مسکن داراي عملکرد بهتري نسبت به درآمد و اشتغال بوده است املا ایلن مقلدار
عملکرد نيز از وضعيت آرمانی فاصله دارد .چرا که این عمکلرد صنایع تبدیلی نيز در این حلوزه متوسلط بله پلایين
بوده است .در نهایت با استناد به نتایج تحقيق پيشنهاد میگردد با توجه به عملکرد ضعيف صنایع تبلدیلی شلهرک
صنعتی  2در افزایش درآمد روستایيان ،فراهم کردن بسترهاي مشارکت مالی روسلتایيان در ایجلاد نلواحی صلنعتی
روستایی و فعاليت در آن؛ از مواردي مهم و در پایداري معيشت روستایيان منطقه مورد مطالعه میتواند باشد .بنلابر
این باید به سمتی حرکت کرد که بتوان زمينه سرمایه گذاري روستایيان را در این بخلش فلراهم کلرد و یلا حلداقل
قادر به جذب پس انداز روستایيان شد .در این راسلتا سلازمان صلنایع و معلادن و یلا سلازمانهلاي متلولی ایلن املر
می توانند با اعطاي امتيازات و اعتبارات مخصوص به صاحبان صنایعی که از سلرمایه گلذاري روسلتایيان(اگلر چله
اندک باشد) استقبال و استفاده کرد که این امر خود میتواند در ترغيلب روسلتایيان بله سلرمایهگلذاري در صلنایع
روستایی موثر ب اشد .عالوه بر این ،هر چند کله صلنایع تبلدیلی ملورد مطالعله باعلث افلزایش فرصلتهلاي اشلتغال
نشدهاند ،و با توجه این که این امر میتواند زمينه الزم اشتغال ثابت آنها(در صورت تمایلل کشلاورزان بله ویلژه در
ایام خشکسالی) در بخش صنعت فراهم نماید .مضاف بر این ،مطابق با رابطه بلين اسلتقرار شلهرکهلاي صلنعتی و
پتانسيل منطقه از لحاظ کشاورزي ،ایجاد و تحکيم روابط و پيوندهاي اقتصلادي و سلویه و مکملل بلا فعاليلتهلاي
اقتصادي نواحی روستایی و بازارهاي محلی؛ استراتژي صنعتی شدن منطقه ،مخصوصا نواحی روستایی ،بایلد داراي
جهتگيري باشد .از این رو پيشنهاد میشود با توجه به ماهيت فعاليتهاي اقتصلادي منطقله ،کشلاورزي ملیباشلد،
صنایع تبدیلی و غذایی شهرکها ،به ویژه شهرک صنعتی  2به علت وجود اراضی حاصلخيز و مستعد آن منطقله،
تقویت و گسترش یابند .به طور کلی پيوند بين این دو بخش جهت تکامل هر دو در راسلتاي توسلعه پایلدار الزم و
ضروري میباشد.
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