
 

 

 

 

 

 

 
 ۱۳۸۶ يزيپا، ۳، شماره ۱۰فصلنامه روستا و توسعه، سال 

 
 :يي در مناطق روستاي صنعتي استقرار نواحيامدهايپ

 شهرستان تهران، اهروديدهستان س  در کمرديروستا يالعه موردمط

*سيد رحيم مشيري، نسرين آذرباد 1 
: تاريخ دريافت ۲۶/۶/۱۳۸۶: ، تاريخ پذيرش۹/۳/۱۳۸۶

 ده يچک
اسـتقرار  .  دارد ييسـزا   بـه  نقش   ي به اهداف توسعه مل    يابي روستاها در دست   سازي  صنعتيراهبرد  

ـ  ز ات اثر ، کمرد يت روستا  در مجاور  ي صنعت هاي  خودجوش واحد   و  ياقتـصاد ،  يطـ يمح ستي
ه يـ  استقرار ناحهاي  امدي پ ي بررس ،رو ني است؛ از ا   داشتهه مورد مطالعه    ي بر ناح  ي متعدد ياجتماع
 بـر   يق به کار رفتـه متکـ      يروش تحق  .دارد ضرورت   يا  و منطقه  ياس محل ي کمرد در مق   يصنعت
 موجـود   ي صنعت يها  گروه يب مکان ي ضر  و ي محل شاغالنل  ي تحل به منظور  يه اقتصاد يه پا ينظر

افتـه  يمشاهده تحقق نيز از طريق   و  اي     مطالعات کتابخانه  ي کمرد است که در پ     يه صنعت يدر ناح 
 ي واحـد صـنعت    ۶۰۰ تعـداد کـل      ۱۳۸۰-۸۴ يدر مقطع زمان  ،   آمده دست  بهج  ي نتا براساس .است

 در زمـره    ير گـروه صـنعت    افته است و تنها چهـا     ي کاهش   ي صنعت يها  گروه اما تنوع    ،ثابت مانده 
ط ي و بهداشت محـ   انسان سالمت   يطيست مح ي ز هاي  ندهيد آال يتول. ه قرار گرفته است   يع پا يصنا

ـ  يـ  ناح يدني آب آشـام   ي آلـودگ  ،CODدارد  استان براساسکه   ي به طور  ، كردهد  يرا تهد   ش از  يه ب
 جـاد سـاالنه    يا. دارد است استان برابر حد    ۲۵ش از   ي ب ي کشاورز ي آب مصرف  يآلودگو   برابر   ۵۰

                                                 
و دكتراي جغرافياي طبيعي و استاد گـروه جغرافيـاي دانـشگاه آزاد اسـالمي، واحـد تهـران مركـزي؛                    به ترتيب    *

 ريزي روستايي دانشگاه تهران رنامهدانشجوي دكتراي ب
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/ مطالعـه مـوردي    /ييع روستا يصنا /ي صنعت يواحدها /يه صنعت يناح / مناطق روستايي  :ها  كليد واژه 

 ).استان (تهران)/ دهستان( سياهرود /)روستا( كمرد

* * * 

  مقدمه

تخاذ ا ،کنند  مي ي زندگ هات کشور در روستا   يدرصد از جمع   ۵/۳۱ نکه هنوز يبا توجه به ا   

 يساز تنوعمبا ن مهم ياست و ا تي اهمحائز هات در روستاي جمعحفظ براي ييراهبردها

 .استسر ي ميي روستايساز ي راهبرد صنعتاز جمله يياقتصاد روستا

 يرويـ  و جـذب ن    يـي زا اشتغال،  ي اقتصاد هاي  انيت بن ي با تقو  ، روستاها يساز يصنعت

ده ي انجامي محليها  از منابع و مهارتيبردار بهرهک به اند  هاي  هيج سرما يبس  و مازاد کار 

 .جلـوگيري كـرده اسـت      ان به شـهرها   يي از مهاجرت روستا   ،و با شکستن دور باطل فقر     

 .)۴۳:۱۳۸۰، انييصحرا(

 از  يريبـه منظـور جلـوگ      ي صنعت ي در قالب نواح   ي صنعت ي واحدها يبا تمرکز مکان  

ع ي رشد و توسعه صـنا     ي الزم برا  يها ينهاز زم ي واحدها و ارائه خدمات مورد ن      يپراکندگ

 ).۳۵: ۱۳۸۰، يطاهرخان(د يآ ميفراهم 
 

 مسئله طرح 

.  روبـرو هـستند    يا ژهيـ ط و يع و شرا  يها با تحوالت سر   شهر   نکال مجاور   ييمناطق روستا 

 ي و بررسـ   هـا   کارگاه شاغالن،  ي صنعت يها  گروه و تنوع    ي صنعت هاي  کارگاهمطالعه تعداد   

 و  ياقتـصاد ،  يطـ يمح ستيـ  در ابعـاد مختلـف ز      ي صـنعت  ي از استقرار واحدها   ي ناش اثر

 . ه ضرورت داردي در شناخت وضع موجود ناحياجتماع
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 روسـتا   يستيـ  ز هـاي   قابليـت ه و سودآور متناسـب بـا        ي پا ي صنعت يها  گروهن  ييبا تع 
. ت کـرد  يب و هدا  يه ترغ يع پا ي صنا يساز  فعال براي را   يگذاران خصوص  هيتوان سرما  مي

،  را از حالـت منفعـل      ي صـنعت  يواحـدها ،  اهشنهادي کردن پ  ياتيع و عمل  ي صنا يسامانده
ل يـ  و تکم  ي و افقـ   ي عمـود  يارتبـاط  يوندهايجاد پ ي ا يمنفرد و مستقل خارج و به سو      

 بـا برطـرف کـردن       يتي حما يها  سياستق  يطر کند و از   ميت  ي هدا اي  شبکه هاي  رهيزنج
 .آورد مينده فراهم ي را در آي صنعتهاي خوشه يريگ  شکلهاي نهيموانع توسعه زم

ر يـ  اخ هـاي   سـال  ي طـ  ،اهرود واقع در شرق شهرستان تهـران      ي دهستان س  يروستاها
 بـازار بـزرگ     عنـوان   بـه  تهـران    شـهر   کـالن  چون مجاورت با     يل مختلف  عوام تأثيرتحت  
ل در امـر    يتسه،  ي صنعت هاي   و کارخانه  ها  کارگاهه  ي مواد اول  تأمينل در امر    يتسه،  مصرف

د يـ ر مراکز خري با ساي هراز و شبکه ارتباطـ تهران  يتيق جاده ترانزيحمل و نقل از طر
 کارگر بخـش    يروي ن تأمين بودن منطقه و     ريمهاجرپذ،  نيمت زم يارزان بودن ق  ،  و فروش 
 و  ي صـنعت  هـاي   ي کـاربر  ي بـه سـو    ي و مرتع  ي کشاورز ي اراض ير کاربر ييبا تغ ،  صنعت
 يه صنعتي موجود در ناحي صنعتيها و واحدها ش سولهيدايپ.  مواجه بوده است   يخدمات
 تأسـيس . است  يمتکمي   و مشارکت مرد   ي بخش خصوص  گذاري  سرمايه به   صرفًا ،کمرد

 کمرد يه صنعتيع ناحيان صاحبان صناي مي متولعنوان به جاجرود ـ کمرد  ي صنعتمؤسسه
 .است  مي خودجوش مردي از نهادهاينمونه بارز،  کشورهاي ارگان و ها سازمانو 

 يهاها و واحد کارگاهحاصل از  کم سود، عيصنا صاحبان کارفرماها و مسئله  نيتر مهم
 يهـا   فعاليـت ر مداوم نـوع     يي و تغ  ها  کارگاه مدت بودن عمر    است که سبب کوتاه    يصنعت
 . استيصنعت

 يهـا  سياسـت  نبـود  را باال بـرده و  ي مصرفيها  هزينه،   مناسب يها رساختيفقدان ز 
ت به علت مقرون    يرممکن ساخته است که در نها     يت را غ  ي ادامه و گسترش فعال    يتيحما

ع غالبـًا   يصاحبان صـنا  زه  يانگ. افتد مي اتفاق   ي ورشکستگ ها  کارگاهبه صرفه نبودن درآمد     
 .ا عالقه به زادگاه استي و يا  عالقه حرفهبراساس

، ي صـنعت  يهـا   دفـع فاضـالب    براي مناسب   هاي   شبكهکمبود آب در منطقه و فقدان       
 ).۱۳۸۱، آذرباد(  استشده آب را سبب يست باالخص آلودگيط زي محيآلودگ
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 قي تحقي نظريمبان

 اسـت کـه در      ي اقتـصاد  يايـ طـرح در جغراف    م يهـا   نظريه از جمله    يه اقتصاد يه پا ينظر

. ا سـتانده اسـت    يه  ي با درآمد ناح   گذاري  سرمايه مصرف و    يها  هزينه يرهايرنده متغ يبرگ

 يهـا   هزينـه و کـل    ) C(ي مـصرف  يهـا   هزينهبرابر است با مجموع کل      ) Y(ه  يدرآمد ناح 

 Yt = Ct + It         :يا به عبارتيو ) I( هي ناحگذاري سرمايه

 زمان ثابت فـرض     يرات را در ط   يين است که تغ   يه ا يه اقتصاد پا  ي نظر بي از معا  يکي

رات ييسم تغيبه مکان، هي مدل پاييايه و پو ي ناح ياز اقتصاد اند   تجسم چشم  يکند و برا   مي

 ي مصرف يها  هزينه قبل در    هاي  سال از درآمد    β رو نسبت  نياز ا . نياز است  زمان   يدر ط 

 .۱Ct= βYt- (Sheppard and Trevor, 2003: 29-30) :يا به عبارتي شود يممنظور 

.  استوار است  )۲(هيپاريع غ ي و صنا  )۱(هيع پا يک صنا ي بر تفک  يه اقتصاد يه پا ياساس نظر 

ه معمـوًال   يـ ع پا ي و صـنا   ي و داخلـ   ي محل يازهايه به منظور رفع ن    يرپايع غ يصناتوليدات  

ه موجـب   يـ  پا يهـا   فعاليتش  يافزا. شود  يم ارائه و صادرات    ي برون مرز  ي بازارها يبرا

 کاالهـا و    يش تقاضـا بـرا    ين امـر موجـب افـزا      يا. است درآمد به منطقه     يان ورود يجر

 يا تبعـ  يـ ه  يرپاي غ يها  فعاليتش حجم   ي افزا و در پي آن نسبت    خدمات در درون منطقه     

 ).۱۳۷۷،  زنوزيهاد. (شود يم
 

 قيروش تحق

 بـومهن و    يشـهردار ،   کمرد ي صنعت ي اخذ شده از شورا    ي صنعت ي آمار واحدها  براساس

 و  ي محلـ  شاغالنل  ي تحل براي يه اقتصاد يه پا ي نظر ، تهران استان ي صنعت هاي  کارگاهآمار  

در مرحله .  شده استمطالعه ۱۳۸۰-۸۵ ي در مقطع زماني صنعتيها گروه يب مکانيضر

ع منـاطق   ي موجـود در صـنا     يهـا  يبنـد   در قالـب گـروه     ي صنعت يه واحدها ي کل يمقدمات

 محاسـبه   ي صنعت يها  گروهک از   ي در هر    شاغالن و   بندي  قهطب شهرستان تهران    ييروستا

 . اند شده
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 )۳(يب مکـان  ي به نام ضـر    يبي استفاده از ضر   يه اقتصاد ين روش در مدل پا    يتر مرسوم

بـه کـل    ) ei(يت اقتصاد يک گروه فعال  يدر  اي     منطقه شاغالناست که برابر نسبت تعداد      

 شـاغالن به کل   ) EI(يت اقتصاد يعال همان ف  شاغالنم بر تعداد    يتقس) et(  منطقه شاغالن

         اي) ET(يمل

ETEI
eteiLQ

/
/

= 

 :ر استيسه حالت امکانپذگروه صنعتي  يب مکانيپس از محاسبه ضر
هيک جزء بخش پايش از يب  ؛ ۱-

ير پايک جزء بخش غيکمتر از    ه؛-۲

 . استييک مرحله خودکفايبرابر  -۳

ه ي پا يها  فعاليتدر  ) Nlei (ير محل ي غ شاغالناز  ) Lei (ي محل شاغالنن  ي تخم يبرا

 – NLei NLei = ei -EI(et / ET) , Lei = ei :ر اسـتفاده شـده اسـت   يـ  زهاي از فرمول

 . شود يمتعيين ) B.M(ه يب پاي به نام ضريبيضرسپس 

 آمده از تفـاوت درصـد   دست بهم عدد صد بر عدد يه عبارت است از تقس  يب پا يضر

 تهـران در خـصوص      اسـتان  ي صـنعت  هـاي   کارگـاه   کمـرد و   يه صـنعت  يـ  در ناح  شاغالن

 .هي پايها فعاليت

در اي     منطقه شاغالن کل   ضرب  حاصل،   اشتغال کل در سال افق روستا      بيني  پيش يبرا

 e`t = B.M (et)       :يم به عبارتيآور مي دست بهه را يب پايضر
 بـه صـورت نـسبت تعـداد کـل      ينـز ي ک)۴(ندهيب فزايضر، لين تحليچارچوب ا در

   : يعبارته ا بيه محاسبه شد ي پاشاغالنبر کل  ه مورد مطالعهيناح غالنشا

      K =et /eB  

ب يبـر ضـر  )  (e`tبرابر است با نـسبت اشـتغال کـل   ) e`B( ه در سال افقياشتغال پا

از اشـتغال  ) (e`tق اشـتغال کـل   يـ  و از حاصل تفرe`B = e`t / k يبه عبارت اي Kنده يفزا
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 قي تحقهاي افتهي

 ي در مجاور روستا   يه صنعت ي استقرار ناح  ي و اجتماع  ياقتصاد،  يطيست مح ي ز هاي  امديپ

 .شود يمهاي تحقيق، بررسي  به منزلة يافتهکمرد 
 

 يطيست محي زيامدهايپ
 واحـد   ۶۰۰ از   ي واحد صنعت  ۱۱تنها  ،   تهران استانست  يط ز يظ مح  حف مانسازطبق آمار   

 به علـت    ي واحد صنعت  ۵۸۹ند و   ا  تي کمرد مجاز به فعال    يه صنعت ي موجود در ناح   يصنعت

 . مجازندريو غ ير قانونيغ، يطيست محي زهاي ندهيد آاليتول

ـ  گزارش آزما  بر اساس    COD  تهـران  اسـتان  ستيـ ط ز ياداره کـل حفـظ محـ       شگاهي

 ، رودخانه کمرد و جـاجرود     يها در آب ) ييايمي ش يها  فعاليت برايژن الزم   يمقدار اکس (

کـه در مـصارف      COD دارداسـتان  بـا در نظـر گـرفتن        که استتر  يگرم در ل   يلي م ۵۱۵۹

تـر  يگـرم در ل  يلي م۱۰۰ ينيرزمي و زي سطحيتر و در آبهاي در ل  گرم  ميلي ۲۰۰ يکشاورز

و در مـصارف   دارداسـتان  برابر حـد  ۵۰ ش ازي بيدني آب در مصارف آشام ياست آلودگ 

 . دارد استاستان برابر حد ۲۵ش از ي بيکشاورز

ــودگ ــه کمــرد يآل ــودگ،  جــاجرود- آب رودخان ــودگ،  هــوايآل ــروز ،  خــاکيآل ب

ق يـ  از طر  ي صـنعت  هـاي   کارگـاه  از دفع فاضالب     يناش...  و ي و پوست  ي تنفس يها  بيماري

د يـ ها با تهد طين محي را در ا  انسانسالمت   انابي و خ  يا روان در جو   يفاضالب   هاي  چاه

 .ده استيط را سبب گردي محيو خطر مواجه ساخته و آلودگ

 استانست  يط ز ي حفظ مح  سازمان ينده از سو  ي آال ي صنعت ي واحدها در حال حاضر،  

 تا  اند  دهكر اقدام   ها  آلودگي رفع   برايلتر  يو به طور موقت با نصب ف        شده ييتهران شناسا 

 .ابندي انتقال يو در مهلت مقرر به مراکز صنعت  شدهيبند  زمان برنامهيدر ط
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ن منطقـه ممنـوع و      يـ  در ا  ي احداث هر گونـه واحـد صـنعت        ،با توجه به مطالب فوق    

 ربـط   ذي يهـا   سازمان ي که با کسب مجوز از سو      ي صنعت ي مگر واحدها  است غيرمجاز

 ).۱۳۸۴،  تهراناستانست يط زي حفظ محسازمان( در محل مستقر شوند

 ي اقتصاديامدهايپ
 نکـرده   يريي با گذشت زمان تغ    ي واحد صنعت  ۶۰۰تعداد کل   ،  ۱۳۸۰-۸۴ يدر مقطع زمان  

افتـه  يل  ي تقل ۱۳۸۴ در سال    ي گروه صنعت  ۹ به   ۱۳۸۰ سال يچهارده گروه صنعت   اما است؛

 ،يع نـساج  ي صـنا  ،ييع مـواد غـذا    ي شـامل صـنا    ي شـش گـروه صـنعت      ي به عبـارت   ؛است

  ويکـ ياپت  و يد ابـزار پزشـک    يـ  تول ،ي ادار آالت  ماشيند  يل تو ،ير فلز ي غ يمحصوالت کان 

 . اند  حذف شدهيل حمل و نقل به کليوسا ريسا ديع توليصنا

 نفر در   ۴۵۵۰ به   ۱۳۸۰ نفر در سال     ۲۸۲۵از   ها  و کارخانه  ها  کارگاه در   شاغالنتعداد  

 هـاي   کارگـاه  فعـال در     شاغالن در طول چهار سال تعداد       يعني. ده است ي رس ۱۳۸۴سال  

 جذب ، نفر۴۳۱ حدود ، و به طور متوسط هر سال.افته استيش ي درصد افزا ۶۱ يصنعت

 .اند  کمرد شدهي صنعتهاي واحد
محـصوالت   ع چـوب و   ي چهار گروه صـنا    ، آمده دست  به يب مکان ي ضرا براساس

 انتقــال بــرق و،  مولــدآالت ماشــينع ي صــنا،يد فلــزات اساســيــع تولي صــنا،يچــوب

ه يـ ع پايع متفرقه جـزء صـنا  يگر و صناي د ي نشده در جا   بندي  طبقه ي برق يها دستگاه

چاپ و  ،  مقوا،  ع کاغذ يمانده صنا يگروه باق  رود و پنج   ميبه شمار    ه مورد مطالعه  يناح

 ي نـشده در جـا  بندي طبقهزات ي و تجه آالت  ماشينع  ي؛ صنا ييايميع ش ي؛ صنا يصحاف

د يـ ع تول يصـنا  ،يل ارتبـاط  يون و دسـتگاه و وسـا      يـ زيتلو،  ويد راد يع تول يگر؛ صنا يد

 .گردد ميه محسوب يرپايع غيلر جزء صنايم تريلر و نيتر، يه موتوريل نقليوسا

 برخوردار  ييه از خودکفا  ي ناح ي صنعت يها  گروهک از   يچ  يان ذکر است که ه    يشا

 ).۱جدول ( اند نبوده
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 ۱۳۸۴کمرد در سال  يه صنعتي در ناحي اقتصاديه و مبنايه پايکاربرد نظر -۱جدول 

 ي صنايعگروه بند

 تعداد 
 شاغالن 
  درناحيه
 صنعتي 

)ei( کمرد

 درصد 
 شاغالن
 در ناحيه

 صنعتي  
 کمرد

تعداد شاغالن 
 هاي کارگاه

 صنعتي 
 ده نفرکارکن

)EI(و بيشتر 

شاغالن درصد
 هاي  کارگاه

صنعتي ده نفر 
بيشتر و کارکن
 تهران استان

 ضريب 
 مکاني

)LQ( 

 تفاوت درصد 
شاغالن درناحيه 

د و صنعتي کمر
هاي صنعتي  کارگاه

 استان تهران

 صنايع موادغذايي، 
 -۰۶/۱۳ ۰>۱ ۰۶/۱۳ ۴۷۲۷۹ ۰ ۰ دخانيات و ها آشاميدني

 ۶/۴ ۰>۱ ۴/۶ ۲۳۱۶۹ ۰ ۰نساجي، پوشاک وچرم صنايع
 صنايع چوب و 
 ۵۹/۵۶۳/۱۴>۱ ۱۹/۳ ۱۱۵۳۷ ۸۲/۱۷ ۸۱۱ محصوالت چوبي

 صنايع کاغذ، مقوا، 
 -۲۹/۰۵۸/۳>۱ ۰۵/۵ ۱۸۲۸۶ ۴۷/۱ ۶۷ چاپ و صحافي

 -۹۴/۳ ۷/۰>۱ ۱/۱۳ ۴۷۴۲۷ ۱۶/۹ ۴۱۷ صنايع شيميايي
 صنايع محصوالت 
 -۷۰/۸ ۰>۱ ۷۰/۸ ۳۱۴۹۳ ۰ ۰ کاني غير فلزي

 ۹۷/۱۱۸/۱۱>۱ ۴۸/۱۱ ۴۱۵۴۹ ۶۶/۲۲ ۱۰۳۱صنايع توليد فلزات اساسي
  آالت و صنايع ماشين
بندي نشده  تجهيزات طبقه

 در جاي ديگر
۷۰ ۵۴/۱ ۳۶۱۲۸ ۹۸/۹ ۱<۱۵/۰۴۴/۸- 

  آالت  صنايع توليد ماشين
 ۷۱/۰ ۰>۱ ۷۱/۰ ۲۵۷۲ ۰ ۰ و محاسباتي اداري 

آالت مولد،  ماشين صنايع 
هاي  انتقال برق و دستگاه

 بندي نشده  طبقه برقي
 درجاي ديگر

۱۰۱۱ ۲۲/۲۲ ۱۶۲۱۳ ۴۸/۴ ۱<۹۶/۴۷۴/۱۷ 

راديو،تلويزيون  صنايع توليد
 -۱۱/۰۴۴/۱>۱ ۶۱/۱ ۵۸۲۷ ۱۷/۰ ۸و دستگاه و وسايل ارتباطي

صنايع توليد ابزار پزشکي و 
ابزاراپتيکي، ابزار دقيق و 

مچي و انواع ديگر ساعتهاي
۰ ۰ ۶۲۰۰ ۷۱/۱ ۱<۰ ۷۱/۱- 

صنايع توليد وسايل نقليه 
 -۴۳/۰۶۳/۱۰>۱ ۷۲/۱۸ ۶۷۷۶۳ ۰۹/۸ ۳۶۸موتوري، تريلر و نيم تريلر

صنايع توليد ساير وسايل 
 -۷۹/۱ ۰>۱ ۷۹/۱ ۶۴۷۴ ۰ ۰ حمل و نقل

 ۶۱/۸۲۴۸۳/۱۶<۱ ۰۲/۰ ۷۴ ۸۵/۱۶ ۷۶۷ صنايع متفرقه
   et۱۰۰ ۳۶۱۹۹۱=ET۱۰۰=۴۵۵۰ مجموع
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 نفـر و مجمـوع  ۴/۲۷۸۷  بالغ بـر يرمحلي غشاغالنتعداد مجموع ه ي پا يها  فعاليتدر  

 در  يرمحلـ ي غ شـاغالن  تعـداد    ي نفر است؛ به عبـارت     ۳/۸۳۲ بالغ بر    ي محل شاغالنتعداد  

 امر به نوبه خود بـر  ني است که اي محلشاغالنش از سه برابر تعداد يه بي پاياه فعاليت

 .ه داللت داردير بودن ناحي و مهاجرپذييزا اشتغال
 وحـداقل تعـداد     يد فلـزات اساسـ    يع تول ي به گروه صنا   ي محل شاغالنحداکثر تعداد   

 يرمحليغ شاغالنن حداقل تعداد    ي همچن ؛ع متفرقه اختصاص دارد   ي به گروه صنا   شاغالن

ع ي در گــروه صــناشــاغالنتعــداد   و حــداکثريد فلــزات اساســيــع توليدر گــروه صــنا

 .گر قرار داردي دي نشده در جابندي طبقه يها دستگاهانتقال برق و ،  مولدآالت ماشين
 خـالف  ،ه استيع پاي صنا يرمحلي و غ  ي محل شاغالن که معرف    ۱نمودار   يها يمنحن

ن يتـر  نيي پـا  ي محلـ  شـاغالن  يکه نقطه اوج منحن    ورط ؛ آن اند  گر قرار گرفته  يکديجهت  

 . استيرمحلي غشاغالن ينقطه منحن

  نفـر  ۳۶۱۹  بالغ بر  ۱۳۸۴ه در سال    يع پا ي صنا يرمحليغ  و ي محل شاغالنمجموع کل   

 .نفر برسد ۱۲۴۴۲ رقم  بهيدرصد ۳۴/۰ شيافق با افزا سال در شود يم بيني پيشکه  است

ع ي صنا شاغالن که تعداد    شود  يم بيني  پيش ۲ول  مطابق با محاسبات ارائه شده در جد      

در . اسـت ه در سال افـق      يع پا ي صنا شاغالنه در سال افق حدود چهار برابر تعداد         يرپايغ

 ،ه درحال حاضـر   يع پا ي صنا شاغالن صورت گرفته تعداد     هاي  بيني  پيشعکس  که بر  يحال

 يعبـارت  به .استه  يرپايع غ ي صنا شاغالن کمرد حدود چهار برابر تعداد       يه صنعت يدر ناح 

 .هستيمه يرپاي غي صنعتيها فعاليت در رشد مشاغل  شاهديآت هاي سال در

 کـل   بينـي   پـيش  يرات منحنـ  ييـ گردد روند تغ   مي مالحظه   ۲طور که در نمودار      همان

ـ     يرپاي غ شاغالن ياشتغال در سال افق بر منحن       ي منحنـ  ، امـا  ؛ش منطبـق اسـت    يه کـم و ب

جـذب    را در  ياديـ  تفـاوت ز   ها   منحني ري همسو با سا   تقريبًا يريگ ه با جهت  ي پا شاغالن

؛ مرکـز آمـار     ۱۳۸۴،   بومهن يشهردار( دهد مي قبل نشان    ي کار نسبت به دو منحن     يروين

 ).۱۳۸۰، جاجرود - کمردي؛ مؤسسه صنعت۱۳۷۵، رانيا

 



   سيد رحيم مشيري، نسرين آذرباد          ۱۹۰

 
   ۹۰۰ 

۸۰۰  
۷۰۰ 

 ۶۰۰ 
۵۰۰  
۴۰۰ 

 ۳۰۰ 
۲۰۰  
۱۰۰ 

 ۰ 

 

 
یر محلین غشاغال ن محلیشاغال

 
  ي صنايع پايه ناحيه صنعتي کمردمقايسه شاغالن غيرمحلي با شاغالن محل -۱ نمودار

 چوب و صنايع 
 محصوالت چوبي

 توليدصنايع 
 فلزات اساس

ت مولد، انتقال الآ صنايع ماشين
هاي برقي  برق و دستگاه

 بندي شده در جاي ديگر طبقه

 متفرقهصنايع 
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اشتغال کلهيشتغال پااهير پاياشتغال غ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

هاي پايه ناحيه صنعتي کمرد با اشتغال  بيني کل شاغالن فعاليت  مقايسه پيش-۲نمودار
 پايه و غير پايه در سال افق
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 هاي پايه منطقه در بخش صنعت  محاسبات مربوط به فعاليت-۲جدول 
 

 اي فعاليت پايه منطقه
  بخش صنعتدر

 

 شاغالن
غيرمحلي

)Nlei( 

شاغالن 
 محلي

)Lei( 

ضريب 
 پايه

)B.M(

بيني  پيش
 اشتغال کل
در سال افق

t) َ(e 

ضرايب 
 فزاينده

)k( 

بيني  پيش
اشتغال پايه 
در سال افق

 )Bَe( 

بيني  پيش
 اشتغال

 غيرپايه در
 سال افق

۸۶/۶۵/۳۱۰۷۶۶۱/۵۴۸/۵۵۳۹۰۲/۲۵۵۳۷ ۴/۱۳۸ ۵/۶۷۲صنايع چوب ومحصوالت چوبي

۴۱/۴۸۱/۹۲۲۳۱۹/۳۱۴۵۳ ۹۴/۸۴۰۶۷۷ ۶/۴۹۸ ۴/۵۳۲ صنايع توليد فلزات اساسي

 آالت مولد،  صنايع ماشين
هاي برقي  انتقال برق و دستگاه

 بندي نشده در جاي ديگر طبقه
۴/۸۱۶ ۵/۱۹۴ ۶۴/۵۲۵۶۶۲ ۵۰/۴۶۷/۵۷۰۲۳۳/۱۹۹۵۹

۹۳/۵۶۷/۴۵۵۷۳۳/۲۲۴۶۹ ۹۴/۵۲۷۰۲۷ ۸/۰ ۱/۷۶۶ صنايع متفرقه

۶۳/۲۵۰۲۳۸۷/۹۹۴۱۸ ۵/۱۲۴۴۴۲ ۴/۲۷۸۷۳/۸۳۲ مجموع

 

 ي اجتماعيامدهايپ
 کمـرد در سـال      يروستا،  رانيا آمار  نفوس ومسکن مرکز   ين آمار سرشمار  يمطابق آخر 

معادل  ت روستا ي جمع ينسبت جنس . ت است ي نفر جمع  ۵۳۳ خانوار و    ۱۴۱ ي دارا ۱۳۸۵

 . تا باسواد هستندت روسي نفر از کل جمع۳۹۵ و است ۶۷/۱۱۰

 ت اسـت و   ي نفر جمع  ۱۴۰۷ خانوار و    ۶۱۲ ي دارا ۱۳۸۵ کمرد در سال     يه صنعت يناح

 کمـرد   يه صـنعت  يـ  ناح ي نسبت جنـس   .ک درصد روبرو بوده است    يساالنه   متوسط رشد 

 يران و روسـتا ي اي روستاهايش از سه برابر متوسط نسبت جنس   ي است که ب   ۴۲۰معادل  

 . باسواد استيه صنعتيت ناحيکل جمع نفر از ۱۴۴۵تعداد است و  کمرد
 کمـرد نـسبت بـه       يه صـنعت  يـ  ناح يت و باال بودن نـسبت جنـس       يش رشد جمع  يافزا

 يتـ ي آسان به جـاده ترانز     ي تهران و دسترس   شهر  کالن کمرد به علت مجاورت با       يروستا

 کـار   يرويـ ز در جـذب ن    يـ  ن ي صنعت ي و واحدها  ها  کارگاههراز بوده است؛ البته استقرار      

 . داشته استييسزا به نقش ي شغلهاي جاد فرصتيوان و امردان ج
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 يريگ جهينت

و   مي کـار بـو    يرويـ  ساالنه در جـذب ن     ي فرصت شغل  ۴۳۱جاد  ي کمرد با ا   يه صنعت يناح

 يش درآمـد خانوارهـا    ين امـر بـه نوبـه خـود در افـزا           يـ  بوده است؛ که ا    مؤثر  ميبوريغ

  ييسـزا   بـه  تـأثير ن منطقـه    ات و رفـاه سـاکن     يـ  جمع يزه مانـدگار  يش انگ يافزا،  ييروستا

 .داشته است

تنـوع    از ،۱۳۸۰ -۱۳۸۴ هـاي   سـال  ي طـ  ي صنعت يرغم ثبات تعداد کل واحدها     يعل

 بـا   يتـر  عياس وسـ  يـ ع سودآورتر در سطح و مق     يع موجود کاسته شده است و صنا      يصنا

 .اند دادهت خود ادامه ياز به فعالي کار مورد نيرويجذب ن

؛ يمحصوالت چوب  ع چوب و  ي چهار گروه صنا    آمده دست  به يب مکان ي ضرا براساس

 ي برقـ يهـا  دسـتگاه  انتقال بـرق و ،  مولدآالت ماشينع ي؛ صنايد فلزات اساس يع تول يصنا

 .رود ميشمار  ه بهيع پايع متفرقه جزء صنايگر و صناي دي نشده در جابندي طبقه

ش يش تقاضـا و افـزا     يافـزا ،   درآمـد  يان ورود يـ ه به نوبه خود موجب جر     يع پا يصنا

ع ي صـنا شـاغالن ط موجـود تعـداد   ي و بـرخالف شـرا     شود  يمه  يرپاي غ يها  فعاليتحجم  

  شـده اسـت و  بيني پيشه يع پاي صناشاغالنه در سال افق حدود چهار برابر تعداد     يرپايغ

 .ميه باشيپاري غي صنعتيها فعاليت شاهد رشد مشاغل در ي آتهاي سال رود در ميانتظار 

د قرار داده   يط را مورد تهد   ي و بهداشت مح   انسان سالمت،  ي صنعت هاي  استقرار واحد 

 برابر  ۵۰ش از يه ب ي ناح يدني آب آشام  ي آلودگ CODدارد  استان براساسکه   ياست به طور  

ـ  ي آب مورد مصرف کشاورز    يدارد و آلودگ  استانحد   دارد اسـتان  برابـر حـد      ۲۵ش از   ي ب

 .است
 
 شنهادهايپ

 کمـرد و    يه صـنعت  ي ناح ي صنعت هاي  کارگاه بودن   غيرمجاز بودن و    ير قانون يباتوجه به غ  

 ينـده بـه شـهرک صـنعت       ي آال ي صـنعت  يانتقال واحـدها  ،  يطيست مح ي ز ي منف يامدهايپ

 تهران واقع در شمال شرق شهرستان تهـران         يلومتري ک ۱۲۵محدوده   روزکوه خارج از  يف
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 نفع  ذي و افراد    ي صنعت ي از مشکالت مربوط به واحدها     يارين از آنجا که بس    يهمچن

 در قالـب    يت صـنعت  يري است مطالعه مد   ي صنعت هاي   واحد ي به علت ناکارآمد   ها  کارگاه

 ها کارگاه ي رفع موانع رشد و توسعه داخلبه منظور ي صنعتهاي کارگاه يسنجش کارآمد 

 .دگرد يمتوصيه 
 يهـا   گـروه  عوامل مؤثر در کـاهش تنـوع         يتواند در قالب بررس    ي مقاله فوق م   جينتا

ا راهبـرد   يـ  و   يي در منـاطق روسـتا     ي صـنعت  يهـا   فعاليـت  يي فـضا  يدهـ  سامان،  يصنعت

 .ابدي به توسعه روستا تداوم ي اقتصاديکرديرو منزلة  به روستا سازي صنعتي

 

 ها يادداشت
1. basic industries 
2. non basic industries 
3. location quotient 
4. multiplier coefficient 

 
 منابع 
 مطالعـه ، يي در منـاطق روسـتا  ي صـنعت ي اسـتقرار نـواح  هاي  امديپ،  )۱۳۸۱(ن  ينسر،  آذرباد

 ارشد  يان نامه کارشناس  يپا . تهران استان،  اهرودي کمرد از دهستان س    يروستا: يمورد
 .ايدانشکده جغراف، دانشگاه تهران

 . تهران.گزارش نتايج آزمايشگاه، )۱۳۸۴(ست استان تهران  حفاظت محيط زياداره كل
 .يد بهشتيدانشگاه شه ).يجزوء درس.(راني در اي شهرريزي برنامه، )۱۳۷۸ (لهيجم، اي نيتوکل
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