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 روستايیاقتصاد خوشه های صنعتی روستايی راهبردی برای توسعه 

 حميده نوراني-2حميدرضا باغياني، -1

 ريزي روستايي، دانشكده جغرافيا، دانشگاه تهران دانشجوي دكتري جغرافيا و برنامه-1
 ريزي توريسم، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم و تحقيقات كارشناس ارشد جغرافيا و برنامه-2

 

 چكيده

خوشه صنعتي پديده جديدي نيست. اين مفهوم بعد از گذار 
از طريق تعدادي از تئوري هاي اقتصادي توسعه يعني تئوري 

توسط فون تونن، تئوري فاصله صنعتي  1826مكاني در سال 
) و 1950)، تئوري مجموعه صنعتي ماكس وبر (1920مارشال (

) شروع و گسترش 1990تئوري خوشه صنعتي ميشل پورتر (
افت. مفهوم خوشه توجه بسياري از تصميم گيران، دانشگاهيان ي

و محققين را به عنوان يك استراتژي حياتي براي توسعه 
روستايي(اقتصادي و صنعتي) به خود معطوف نموده است. امروزه 
در اقتصادهاي توسعه يافته و در حال توسعه، بكارگيري مفهوم 

ي كوچك و صنايع خوشه به عنوان ابزاري براي توسعه روستاها
با اين صنايع مورد خانگي و همچنين براي توسعه جوامع مرتبط 

 -اي اين مقاله، با بكارگيري روش كتابخانهتوجه مي باشد. 
اسنادي به شيوه مروري، منابع موجود در زمينه خوشه هاي 
صنعتي، بويژه خوشه هاي صنعتي روستايي را مورد بررسي قرار 

مده نشان مي دهد كه استقرار مي دهد. يافته هاي بدست آ
هاي صنعتي و نتايجي كه مي تواند به دنبال داشته باشد  خوشه

نواحي اقتصادي و كاهش فقر مي تواند نقش مؤثري در توسعه 
 داشته باشد. روستايي

ي صنعتي روستايي، توسعه  واژگان كليدي: خوشه، خوشه
 روستايي، روستا.

 مقدمه .1

يت راهبردي در بسياري از توسعه روستايي غيركشاورزي، اولو
كشورهاي در حال توسعه در طول دوره گذار اقتصاديشان از يك 
جامعه كشاورزي به صنعتي مي باشد. اين نوع توسعه، نقش 

ها در  مهمي را در ايجاد اشتغال محلي و پيوند با ديگر بخش

 .Reardon, et alكند ( كشورهاي در حال توسعه بازي مي

ي روستايي به دليل نقش مهمي كه ).  بخش غيركشاورز2007
تواند داشته باشد، مورد توجه مي  در كاهش فقر روستايي مي

اندازي و گسترش صنايع  ). راهkimura, 2011: 1باشد (
توانند در راستاي توسعه  روستايي با توجه به نقش مؤثري كه مي

ترين  اقتصادي و اجتماعي ايفا كنند، يكي از مهمترين و اساسي
ا براي غلبه بر معظالت مناطق روستايي محسوب مي ه حل راه

هاي شغلي در مناطق روستايي، توزيع  شود. توسعه فرصت
تر درآمد، كاهش شكاف درآمدي بين شهر و روستا،  عادالنه

كاهش فقر و مهاجرت، افزايش صادرات و كاهش واردات، امكان 
نين استفاده بهينه از منابع، امكانات موجود و مواد اوليه و همچ

كمك در تسريع روند توسعه كشاورزي از جمله مهمترين 
پيامدهاي مثبت و قابل ذكر صنايع روستايي محسوب مي شود 

. از سوي ديگر، مهمترين دليل براي )43: 1384(دربان آستانه، 
استقرار صنعت در روستا، عدم امكان جذب تمام نيروي انساني 

به عبارت ديگر  آماده به كار روستايي در بخش كشاورزي است.
اقتصاد روستايي امكان الزم براي جذب اين نيروي كار مازاد خود 

 از طريق توسعه زيربخشهاي غيرزراعي را دارد.
عالرغم اين اهميت، شكاف اطالعاتي عميقي در اين زمينه 

هاي غيركشاورزي روستايي بويژه در  وجود دارد كه چگونه فعاليت
. اولين چالش مهم در دوردست ترين مناطق سازماندهي شود

هاي اعتبار مالي  توسعه بخش غيركشاورزي روستايي، محدوديت
باشد. مردم فقير معموالً دسترسي كافي به منابع  و سرمايه مي

مالي و اعتبارات رسمي براي شروع مشاغل در بخش 
غيركشاورزي ندارند. بنابراين، مروري معمولي در زمينه ادبيات 

باشد  رطي براي توسعه صنعتي ميبازار مالي موجود، پيش ش
)Ayyagari et al. 2006 در بسياري از كشورهاي در حال .(
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توسعه، گسترش بازار مالي داير اغلب برايشان كاري چالش 
 باشد. برانگيز مي
ها مي  هاي صنعتي راهي براي غلبه بر اين محدوديت خوشه

 هاي اقتصادي باشد. يك خوشه تمركزِ بخشي و جغرافيايي بنگاه
). مارشال و كروگمن فوايد Schmitz, 1995باشد ( مي

سازي صنعتي را مخصوصا در زمينه دسترسي به بازارها،  خوشه
اند.  فقر بازار كار و سرريزهاي تكنولوژيكي شناسايي كرده

توانند  هاي دسته جمعي، خوشه ها مي مخصوصاً از طريق بازدهي
مشاركت نمايند  كارآفرينان را قادر سازند تا در توليدات صنعتي

كه در غير اينصورت ممكن است براي آنها غيرقابل دسترس باشد 
تا در اين توليدات مشاركت نمايند. اين بويژه در كشورهاي در 

ي در دسترس، محدود است، مهم  حال توسعه كه كار و سرمايه
مي باشد. اثر مهم بازدهي دسته جمعي اين مي باشد كه خوشه 

ار، به محدوديت هاي سرمايه را جبران سازي  از طريق تقسيم ك
هاي كاربرد  ايده ).Ruan and Zhang, 2009كند( مي

هاي صنعتي براي توسعه اقتصادي از يك كشور به كشور  خوشه
اي به منطقه ديگر متفاوت مي باشد. در  ديگر و از منطقه

كشورهاي توسعه يافته مثل ايتاليا و ژاپن و... كه باالترين سطح 
ها در زمينه خوشه هاي صنعتي،  ا دارا مي باشند، ايدهتكنولوژي ر

پذيري  به سمت نفوذ در بازارهاي جهاني و افزايش قدرت رقابت
مي باشد اما در كشورهاي در حال توسعه مثل هند، راهبرد 
خوشه براي توسعه اقتصادي روستاها، توسعه جوامع (از طريق 

ه بازارها و... مي ها و دانش سنتي)، كاهش فقر، توسع ارتقاء مهارت
 ).Das et al. 2011, 162باشد(

 صنعتي خوشه .2

 UNIDOباشد.  اي مي ي اقتصادي پيش پاافتاده خوشه، پديده
هاي اقتصادي توليدكننده و  خوشه را به عنوان تجمع محلي بنگاه

كننده بوده و در درون  فروشنده كه با يكديگر مرتبط يا تكميل
يك بخش يا زيربخش صنعتي خاص مي باشند، تعريف مي 

 ).Tambunan, 2006: 1نمايد(
تعريفي كه آقاي پورتر از خوشه ارائه كرده به شرح همچنين 

 زير است:

هاي  شركتارتست از تمركز جغرافيايي نهادهاي خوشه عب«
نبرگ در تعريف ديگر آلت». مرتبط با يكديگر در يك حوزه خاص

پذير (نه كيفي مانند  با توجه به متغيرهاي اندازه 0F1و اشتامر
اعتماد، اتكا به اجتماع يا محيط اخالقي و..) خوشه را اينچنين 

 تعريف كرده است:
بزرگ از شركت هاست كه در  اي نسبتاً مجموعهخوشه «

محدوده مكاني خاصي قرار دارند، پيشينه تخصصي مشخص 
شركتي و تخصص شركت هاي دارند و در آن تجارت بين 

 .)1381اشميتز، »(چشمگير است
مهمترين ويژگي خوشه ها كه همانا كارايي جمعي است مشروط 

 به ايجاد شرايط زير است:

گيري پيوندهاي پيشين و پسين در بين شركت  شكل -1
 ؛هاي درون خوشه

تبادل قوي اطالعات بين شركتها، نهادها و افراد درون  -2
 ؛آورد پديد مي خوشه ها، كه محيطي خالق

هاي تجاري و پيوندهاي تجاري كارآمد با  وجود شبكه -3
 ؛بازارهاي بزرگ و دور دست

هاي متنوع نهادي كه پشتيبان  وجود زيرساخت -4
 ؛ها هستند هاي خاص در خوشه فعاليت

فرهنگي كه در بردارنده  -گيري هويت اجتماعي شكل -5
هاي مشترك است و قرار گرفتن نقش آفرينان  شزار

محيط محلي كه اعتماد متقابل را تسهيل  محلي در
 و كند مي

هاي مؤثر عليه واحدهايي كه براي توافقات  وجود تحريم -6
 .)1381(اشميتز، جمعي ارزشي قايل نيستند 

اي كارخانجات  اي از مجموعه ها ممكن است كه نمونه خوشه
اند تا از منابع طبيعي  د كه در يك ناحيه واقع شدهصنعتي باشن

نمايند يا اينكه نزديك بازارهاي بزرگ يا تسهيالت كسب منفعت 
هاي حمل و نقل يا  در اين موارد، هزينه اشتراكي كار باشند.

ها  ها نسبت به استقرار آن هاي نيروي انساني در اين شركت هزينه
هاي صنعتي  . اما خوشهآمدتر خواهد  در جاهاي ديگر پايين

                                                           
۱ Altenburg & Stammer   
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هها داللت كالسيك، به رابطه پيچيده تري در ميان بنگا
 ). Gibbs and Bernat, 2002: 18(دارند

اي از صنايع كه از نظر جغرافيايي و  خوشه ها بر مجموعه
عملكردي با هم در رابطه هستند اشاره دارند. يك زيرمجموعه 
مهمي از خوشه ها، به عنوان خوشه اي از بنگاههاي مشابه تعريف 

د زيرا آنها هاي بخشي ناميده مي شو مي شود. برخي مواقع خوشه
ها، بيشتر در  اين گروه گيرند. بيشتر بخش صنعتي را در بر مي

در ادبيات  چندين خوشه از اين نوع،نواحي روستايي رواج دارند. 
اند؛ شامل صنعت فرش در  توسعه روستايي مشهور شده

در منطقه  منزل غرب جورجيا، صنعت مبلمان شمال
Piedmont  در كاليفرنياي شمالي وTupelo پي  در ميني سي

 :Gibbs and Bernat, 2002(و صنعت ساختمان در اينديانا

19 (. 

 صنعتي و عناصر تشكيل دهنده آن هاي  خوشه .3

) 1شكل ( .شكل از سه دسته عناصر اصلي استمتيك خوشه 
 .عناصر را نشان مي دهداز دسته  سه نحوه تعامل و استقرار اين

 

 ( ساختار كلي يك خوشه )   ) عناصر اصلي تشكيل دهنده يك خوشه و نحوه استقرار آنها1شكل (

 
 

عناصـر   اين عناصر اصلي در كنار يكديگر مي توانند با استفاده از
گرايـي و پـذيرش هويـت     ضمن حركت بـه سـمت تخصـص    زير

تخصصي مشخص، هزينه هاي خود را كاهش دهند و بتواننـد از  
هاي  رفهصهاي ناشي از مقياس بيروني و دروني و نيز  جوئي رفهص
هاي  وابستگي .برداري نمايند بت و متحرك ناشي از تجمع بهرهاث

هـا و نهادهـاي داخلـي يـك خوشـه صـنعتي كليـد         دروني بنگاه
هـا   شه هستند. اين وابستگي بين بنگـاه موفقيت و هويت يك خو

گيرد كه نهادهـاي   شكل ميهمكاري ها و فضاي  از طريق واسطه
. نهادهـاي   ، دولتي و يا محلي آنها را آسان تر مـي نمايـد   عمومي

را در تـأمين  راهبـردي  نقـش   ها،زيرسـاخت  انريز دولتي و برنامه
زيرساختهاي فيزيكي، ارائه خـدمات و تسـهيالت متعـدد چـون     

، ارائـه خـدمات مـالي و     هـاي ارزان  أمين سـرمايه از طريـق وام  ت
هـاي   ، تأمين سيستم اطالعاتي و هماهنگ كردن بخـش  اعتباري

هـاي   مختلف و نهادهاي سياسي و اقتصادي منطقه اي با تشـكل 

بـدين ترتيـب   را دارنـد.   و ساير نهادهاها  ، بانك صنعتي و صنفي
با درگيركردن  ،ورگردد كه توسعه صنعتي خوشه مح مالحظه مي

هـاي مـادي و    گيري و افزايش سرمايه شكل ،نهادهاي منطقه اي
 ).  1381، ( مجيدي كند را تسهيل ميمعنوي 

ها از طريـق ايجـاد يـك     بنگاه ارتباط دهندههاي ارتباطي و  بخش
اي  ذخيره مناسب از نيروي كار در سطوح مهارتي متفاوت، ذخيره

خـدماتي در بخـش تعميـر و نگهـداري      –هـاي فنـي    تخصص از 
هاي اجتماعي مربـوط بـه    آالت و نيز ذخيره اي از سرمايه ينماش

، نقـش   ها در داخل خوشـه  اقدامات مشترك گروهي و فردي بنگاه
هـاي   نماينـد . نمـودار زيـر ايـن بخـش      خود را در خوشه ايفا مـي 

 گذارد.   تري به نمايش مي ارتباطي را به نحوه ساده
دو گونه ارتباط عمودي و افقي  ،ها د پيوند درون خوشهبا اين وجو

ي مراحـل مختلـف توليـد و يـا     درد. در پيوند عموگيرا در بر مي 
فازهاي توليدي و خدمات مشترك در يك مجتمـع محلـي انجـام    
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گيرد و زنجيره داده و ستانده توليد يك كـاالي خـاص ايجـاد     مي
اي مشـابه كـه بـه    هـ  . در پيوند افقي بنگـاه  شده و توسعه مي يابد

توليد يك كاالي خـاص مبـادرت مـي ورزنـد و بـه نـوعي رقيـب        
يابند و در همـان حـال كـه بـا      ، در يك مكان تمركز مي يكديگرند

 يكديگر در حال رقابتند با يكـديگر در بسـياري از امـور همكـاري    
 ). Maskell, 2002نمايند (  مي

 شمرد: توان به شرح زير بر را مي ها خوشه تشكيل هاي  مزيت

خوشه سازي بسيج منابع مالي و انساني را تسهيل  -1
 مي كند.

درخوشه سازي سرمايه گذاري به مراحل كوچك  -2
 و با ريسك پايين تقسيم مي شود.

خوشه سازي بستري براي صعود و بالندگي  -3
 شركت هاي كوچك فراهم مي آورد.

امكان  شركت ها درخوشه سازي، -4
انباشت سرمايه و مهارت ها را براي 
يكديگر اغلب ناخواسته و گاهي آگاهانه 

 به وجود مي آورند.
پذيري در بازارهاي  افزايش قدرت رقابت -5

جهاني و توان صادراتي را بوجود 
 آورند. مي

باال بودن تخصص و همكاري بين شركت ها و پيوندهاي قوي 
نيز به نوع فعاليت خوشه ها بستگي دارد. اقتصادي  اجتماعي و

بتني بر فناوري پايين داراي سطوح پايين خوشه هاي با صنايع م
اي اند و در مقابل در  تري از تخصص و همكاري درون خوشه

جه تخصص و همكاري  هاي با صنايع داراي فناوري برتر در خوشه
هاي  توان از زاويه هزينه ها را مي يابد. نقش خوشه افزايش مي

مبادله نيز نگريست. هزينه هاي جستجوي اطالعات، تضمين 
راردادها، اجراي تعهدات و انجام مبادالت، هر يك بخشي ق

ازهزينه هاي مبادله اند. وجود هر نوع هزينه اي از اين دست به 
معناي صورت نگرفتن بخشي از معامالت و عدم امكان انجام 
بعضي فعاليتهاي اقتصادي است. لذا كاهش هزينه هاي مبادله، 

ها و آثار خارجي معادل با رونق فعاليتها است. تشكيل خوشه 
 ناشي از آن، كاهنده بخشي از هزينه هاي مبادله خواهد بود.

 اهداف استقرار صنعت در نواحي روستايي .4

به طور كلي، مهمترين اهداف استقرار صنايع روستايي عبارتست 
 از:

 ايجاد فرصتهاي اشتغال  •

 تقويت و توسعه بنيانهاي توليد كشاورزي •

به ايجاد تعادل بين افزايش درآمد روستائيان و كمك  •
 شهر و روستا

 ارتقاء سطح آگاهي عمومي و فني •

پيوند با بخش صنعت و كمك به توليدات صنعتي بويژه  •
 در زمينه كاالي مصرفي

جلوگيري از اتالف محصوالت كشاورزي و كمك به  •
 كاهش واسطه ها و

استفاده بهينه از سرمايه گذاري انجام شده در  •
 زيرساخت روستا.

اشتغال روستايي، بهره برداري از منابع و مواد  همچنين ايجاد
اوليه صنعتي، رشد و توسعه امكانات و خدمات زيربنايي، مشاركت 
فعال بخش خصوصي، كاهش مهاجرتهاي روستايي، مشاركت 
روستائيان در امر ساخت و توليد و سرمايه گذاري، توسعه 

ف صادرات غيرنفتي و بهبود كميت و كيفيت توليد از ديگر اهدا
: 1390استقرار و توسعه صنايع روستايي مي باشد(رضواني، 

208.( 

 توسعه  صنعتي پايدار مناطق روستايي .5

فعاليتهاي غيرزراعي كه يكي از اشكال مهم آن اشتغال صنعتي 
مي باشد، مي توانند پايداري فرآيند توسعه در مناطق روستايي را 

فعاليتها  از طرق مختلفي تحت تأثير قرار دهند. اول آنكه اين
تقاضا براي زمين كشاورزي و فشار برروي زمين را در مناطق 

توانند  هاي غيرزراعي مي دهند. در نتيجه فعاليت فقير كاهش مي
بهره برداري بيش از ظرفيت از  -فقر«در گسستن چرخه معيوب 

نقش مؤثري داشته باشند. دوم » فقر -تخريب اكولوژي -زمين
توانند به طور  يرزراعي ميآنكه درآمدهاي حاصل از بخش غ

چشمگيري درآمد كل خانوار روستايي را افزايش دهند و به تبع 
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هاي كشاورزي را باال ببرند.  گذاري در فعاليت آن ظرفيت سرمايه
ثباتي درآمدي  همچنين اينگونه درآمدها موجب تعديل بي

شود و به آنها توانايي اقتباس برخي تكنولوژي هاي  روستائيان مي
ي مفيد اما توأم با ريسك را مي دهد. سوم آنكه درآمد كشاورز

غيرزراعي، اغلب يك منبع براي پس انداز است كه نقش مهمي را 
كند. خانوارهاي روستايي كه به  در امنيت غذايي ايفا مي

هاي غيركشاورزي تنوع مي  درآمدشان از طريق شركت در فعاليت
هاي منفي  ر شوكبخشند، معموال توانايي بيشتري را براي غلبه ب

 ).386: 1386كنند(ازكيا و ايماني،  پيدا مي

 خوشه هاي صنعتي و كاهش فقر .6

خوشه صنعتي پديده جديد اقتصادي نيست. خوشه صنعتي در 
زمان طوالني گذشته رشد نموده است اما كاربرد واقعي آن در 

شروع شده است زمانيكه جهاني شدن و آزادي  19پايان قرن 
كشورهاي در حال توسعه اتفاق افتاد. امروزه  سازي در بسياري از

بيشتر كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه خوشه ها را به 
عنوان استراتژي براي توسعه اقتصاد منطقه اي بكار گرفته 

). از اينرو از اين استراتژي براي Das et al, 2011: 162اند(
 كاهش فقر استفاده نموده اند.

مينه جايگاه خوشه در كاهش فقر وجود ادبيات بسيار كمي در ز
با  2004در سال  UNIDOدارد. در ميان اين منابع كم، مطالعه 

عنوان خوشه هاي صنعتي و كاهش فقر بيان مي دارد كه خوشه 
و فقر در سه بخش متمايز ويژگي هاي خوشه، فرآيند خوشه و 
پويايي خوشه با هم در ارتباط هستند. ويژگي هاي خوشه در 

ر مرحله ابتدايي يا داوم خوشه دارد كه به طور مستقيم داللت ب
برروي فقر تأثير مي گذارد. بالغ ترين خوشه ها بوسيله ايجاد 
اشتغال و درآمد براي كارگران و خانواده هايشان كه به طور 
نسبي داراي درآمد پاييني هستند، تأثير دارند. فرآيند خوشه ها 

دسترسي به بازار از  توانايي شركتهاي كوچك را براي بهبود
طريق منافع بيروني و عملكرد پيوسته بهبود مي بخشند. اين 
فرآيند مي تواند درآمد، سرمايه و توانائيهاي كسانيكه را كه در 
اين خوشه ها فعاليت مي كنند را افزايش دهد و تأثير مهمي را 
برروي كاهش سطوح فقر و محروميت اجتماعي دارد. پويايي 

هاي  ايه انساني را افزايش مي دهد ظرفيتخوشه ها كه سرم

تكنولوژيكي را بهبود بخشيده و توانائيهاي كارگران و 
 ).UNIDO, 2004توليدكنندگان كوچك را افزايش مي دهد (

 نتيجه گيري .7

تأكيد بر گسترش اقتصاد غيركشاورزي به منظور تثبيت و بهبود 
شرايط معيشتي ذر مناطق روستايي امري ضروري به نظر مي 
رسد. هر چند اقتصاد غيركشاورزي داراي گستره نسبتا وسيعي از 
فعاليتهاست كه ضامن ايجاد فرصتهاي مختلف براي روستائيان در 
زمينه كسب درآمد و تنوع بخشي به منابع درآمدي است، اما 
يكي از مهمترين و اصلي ترين زمينه هاي بروز و ظهور آن در 

امر توسعه صنعتي مناطق  قالب مقوله صنايع روستايي و توجه به
 روستايي است.

صنعتي شدن روستاها يا استقرار صنعت در مناطق روستايي 
تواند به عنوان يكي از رايج ترين و مهمترين شيوه هاي بسط  مي

اقتصاد غيرزراعي در روستاها مطرح باشد. كمبود در برخي از 
عوامل اصلي توليد كشاورزي همچون منبع آب و خاك در عين 

اني عامل نيروي كار در اين مناطق، عالوه بر ايجاد فشار فراو
روزافزون بر زمين هاي زراعي، موجب مهاجرت گسترده 
روستائيان و به تبع آن، درگير ساختن ديگر مناطق با مشكالت 
ناشي از اين مهاجرتها مي شود. در چنين وضعيتي استقرار 

ينه صنعت بويژه در مناطقي كه پتانسيل هاي چنداني در زم
توليد كشاورزي ندارند، مي تواند ابزاري مناسب براي ثتبيت 
مكاني جمعيت روستايي و ارتقاي سطح شاخص هاي مختلف 
اقتصادي و اجتماعي همچون اشتغال، درآمد و برخورداري از 
امكانات بهداشتي، درماني و آموزشي و در عين صيانت از منابع 

 طبيعي تجديدناپذير مانند آب و خاك باشد.
بدين ترتيب صنعتي شدن روستا ضمن ايجاد فعاليت مولد 
اقتصادي، داراي اثرات تكاثري نيز مي باشد، به طوري كه 
تجربيات كشورهاي متععد نشان مي دهد كه هر تغيير ساختاري 
از طريق صنعتي شدن نه تنها ارزش اقتصادي مفيد در مناطق 

نيز مي روستايي ايجاد مي كند، بلكه منجر به رونق اقتصادي 
). از ديگر پيامدهاي مهم در اثر 205: 1390شود (رضواني، 

استقرار نواحي صنعتي ايجاد رفاه در نواحي روستايي است كه 
ابعاد متفاوتي چون مسكن، بهداشت، بيمه، مشاركتهاي روستايي 
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: 1386و بهبود گذران اوقات فراغت را در بر مي گيرد (تقديسي، 
25 .( 

صنعتي سازي مناطق روستايي از در مجموع مي توان گفت 
جمله راهبردهايي است كه به منظور توسعه نواحي روستايي در 
نقاط مختلف جهان تجربه شده و مي تواند راهبردي مؤثر براي 
توسعه روستايي بخصوص در كشورهاي در حال توسعه به شمار 

 آيد.
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