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ویژگی های خوشه های صنعتی و اثرات آن 
در توسعه منطقه ای

چکیده
هدف از این مقاله معرفی خوشه¬های صنعتی از طریق رجوع به ویژگی¬های آن و واکاوی نحوه اثرگذاری این گونه از تجمعات صنعتی 
بر توس��عه منطقه ای می باش��د تا بدین¬ترتیب در وهله نخست چارچوبی جهت شناسایی خوش��ه¬های صنعتی حاصل آید و در وهله 
دوم کانال¬های اثرگذاری خوش��ه¬های صنعتی بر توس��عه منطقه ای مشخص گردد. در این راستا در این مطالعه بر اساس روش تحقیق 
توصیفی- تحلیلی و بر مبنای مطالعه کتابخانه¬ای، ابتدا مفهوم خوش��ه های صنعتی مورد بحث قرار گرفت و س��پس ویژگی های مربوط به 
آن دسته¬بندی گردید و سپس بر مبنای ویژگی¬های مذکور، نقش این تجمعات در توسعه مناطق مورد واکاوی قرار گرفت. نتایج حاصل 
از این بررسی¬ها نشان می¬دهد که اوالً برای شناسایی خوشه¬های صنعتی بر مبنای ویژگی¬های این تجمعات بایستی به ویژگی¬های 
کالبدی ش��امل تمرکز جغرافیایی صنایع، تقس��یم کار فزاینده و وجود نیروی کار متخصص، وجود فناوری و نهادهای عینی تامین¬کننده 
خدمات پشتیبان خوشه و وجود تاسیسات زیربنایی و ویژگی¬های فعالیتی شامل پیوندهای اقتصادی، پیوندهای فناوری و پیوندهای نهادی 
توجه نمود و ثانیاً خوشه¬های صنعتی دارای اثرات مختلف اجتماعی، اقتصادی و کالبدی بر مناطق بوده و از طرفی با کارآفرینی بسزایی 
هم��راه ب��وده و می توانند با ایجاد صرفه های مختلف اقتصادی و خلق ایده های نو منجر به ایجاد مزیت های رقابتی در روند جهانی ش��دن 
گردند و از طرفی دیگر باعث ش��کل گیری و ارتقای دس��ته ای از نهادهای اجتماعی و روابط مابین آنها در درون مناطق دربرگیرنده شده و 

بدین ترتیب زمینه را برای تقویت سرمایه اجتماعی و ارتقای جامعه مدنی فراهم آورند. 

 محمدحسین شریف زادگان1، همایون نورائی *2

واژگان کلیدي: خوشه های صنعتی، توسعه منطقه ای، ویژگی های کالبدی و فیزیکی، ویژگی های فعالیتی.
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1 .  بايد توجه داشت كه ريشه انگاشت خوشه های صنعتی در نظريات مارشال در دهه دوم قرن بيستم وجود داشته است ]6[  ولی اين انگاشت تا پيش از دهه 
1980 ميالدی كه به صورت وسيعی مورد استقبال انديشمندان قرار گرفت، به واسطه هژمونی شيوه توليد فورديسم مورد غفلت قرار گرفته بود.

2. Firms
3. Businesses
4. Agents
5. Brokers 
6.Value-adding
7. Locational economies
8 . ذكر اين نکته ضروری است كه اگرچه ويژگی های ذكر شده در اين قسمت، ويژگی هايی هستند كه در اغلب خوشه های صنعتی ديده می شوند، ولی بايد 
به اين نکته توجه داشت كه خوشه ها به نوبه خود در طول زمان تغيير كرده و دگرگون می گردند؛ ضمن اينکه روند شکل گيری و دگرگونی اين خوشه ها نيز با 

توجه به شرايط مختلف می تواند اشکال متفاوتی به خود گيرد.

مقدمه

انگاش��ت خوش��ه صنعتی كه با تمركز جغرافيايی صنايع دارای روابط 
درونی و نهادهای مرتبط با آن در يک حوزه ويژه، تعريف می شود ]1[، 
در دهه های اخير به دليل گسترش جهانی شدن و فضاهای ريسک، به 
يکی از مهمترين انگاشت های مطرح شده در ارتباط با توسعه منطقه ای 
تبديل گش��ته است كه می تواند با تخصصی نمودن يک منطقه و ايجاد 
شرايط يادگيری و انتشار دانش، نقش قابل مالحظه ای در توسعه در ابعاد 

مختلف اجتماعی، اقتصادی و كالبدی مناطق ايفا نمايد ]2[. 
علی رغم اهميت خوشه های صنعتی از جنبه های مختلف فوق الذكر، 
كمتر توجهی به جنبه های اجتماعی و كالبدی آن در ادبيات خوشه های 
صنعتی ش��ده است و بيش��تر متون نظری و تجربی مرتبط، از يک سو 
بر عواملی چون تقاضامحور و انعطاف پذير بودن و از س��وی ديگر بر 
كوچک مقياس و دانش محور بودن خوشه های صنعتی تاكيد داشته اند 

]3[ كه همگی بيش از هر چيز جنبه اقتصادی دارد.
با توجه به نقصان ش��ناخت صرفاً اقتصادی از خوشه های صنعتی به 
عن��وان نم��ود فضايی صنايع خرد، كوچک و متوس��ط و با عنايت به 
اهمي��ت و ضرورت شناس��ايی ابعاد و جنبه ه��ای مختلف آن جهت 
بازجس��ت و رديابی مناس��ب تر اين گونه از فضاها، در اين نوش��تار 
سعی بر آن است كه ضمن معرفی خوشه های صنعتی از طريق رجوع 
ب��ه ويژگی های آن، نحوه اثرگذاری اين گونه از تجمعات صنعتی بر 
توسعه منطقه ای )كه در واقع توسعه ای است كه جنبه های مختلف 
اقتص��ادی، اجتماع��ی، فرهنگی و كالبدی را تحت تاثي��ر قرار داده و 
توس��عه می بخش��د ]4[( مورد كنکاش قرار گيرد و بدين ترتيب اوالً 
چارچوبی جهت شناس��ايی خوش��ه های صنعتی حاص��ل آيد و ثانيًا 
كانال های اثرگذاری خوشه های صنعتی بر توسعه منطقه ای در ابعاد 

مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و كالبدی مشخص گردد. 

مفهوم خوشه های صنعتی

اگرچه از مطرح شدن انگاشت خوشه های صنعتی در مجامع علمی به 
صورت گسترده در دهه 1980 بيش از سی سال می گذرد1 ، ولی همچنان 
تعريف مشخص و مورد توافقی از خوشه های صنعتی ارائه نشده است 

و نهادها، متفکرين و انديشمندان مختلف از خوشه های صنعتی تعاريف 
متفاوتی ارائه داده اند. در همين ارتباط برخی از متفکرين خوش��ه های 
صنعتی را تمركز گروهی از بنگاه ها2  در مکان جغرافيايی مشخصی می 
دانن��د كه در يک بخش معين به فعاليت می پردازند ]1 و 2[. اما برخی 
ديگر ع��الوه بر موارد فوق، در تعريف خوش��ه های صنعتی بر وجود 
ارتباطات منسجم، شبکه های درونی كسب و كار3   همکارانه و نهادهای 
مرتبط با فعاليت مذكور )همچون متصديان تخصص يافته،  كنشگران4  
توليد كننده دانش مثل نهادهای پژوهشی و دانشگاه ها، نهادهای ميانجی 
مثل واس��طه ها5  و مش��اورين و مصرف كنندگان هر يک از آن ها در 

زنجيره توليد ارزش افزوده6( نيز تأكيد كرده اند ]1 و 2 و 5[. 
برخی ديگر از انديش��مندان نيز ضمن اش��اره به ويژگی های فوق، در 
تعاريف خود از خوش��ه های صنعتی به بعضی از آثار ش��کل گيری اين 
گونه از توس��عه های صنعتی نيز اش��اره كرده اند و ايجاد مزيت های 
اقتصادی محلی، وجود صرفه های مکانی7  و صرفه های ناشی از تجمع 
فعاليت های به هم مرتبط اقتصادی و درنتيجه انتقال دانش و فناوری و 
به تبع آن افزايش يادگيری ]7[ را به عنوان پيامدهای مثبت ش��کل گيری 
خوش��ه های صنعتی عنوان نموده اند. با توجه به اين تعاريف كه نشان 
از تفاوت بين ديدگاه های مختلف برای تعريف انگاش��ت خوشه های 
صنعتی دارد، اين موضوع مش��خص می گردد كه شناسايی خوشه های 
صنعتی جز از طريق شناس��ايی ويژگی های آن امکان پذير نيس��ت؛ بر 
اين اساس در ادامه به شناسايی ويژگی های خوشه های صنعتی پرداخته 

می شود.

ویژگی ه�ای خوش�ه های صنعتی و ش�اخص های 
شناسایی آن

اگرچه تنوع خوش��ه های صنعتی موجب گرديده تا يک الگوی ويژه از 
آن وجود نداش��ته و در برخورد با آن ها طيف گس��ترده ای از اش��کال 
اين خوش��ه ها مشاهده ش��ود، ولی علی رغم آن، برخی از ويژگی های 
خوش��ه های صنعتی مشترك است كه شناسايی آن ها نه تنها ديد كلی را 
نس��بت به اين گونه از خوشه ها ارتقاء می بخشد، بلکه خود می تواند 
به عنوان پايه ای برای تفکيک خوشه های صنعتی از انواع ديگر صنايع، 

در نظر گرفته شود. 8 
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در اين راس��تا و بر اس��اس ادبيات مطالعه ش��ده، می توان گفت كه اين 
ويژگی ها بر مبنای اين معيار كه جنبه عينی و نمود ظاهری دارند، و يا به 
ارتباط بين نمودهای ظاهری برمی گردند، قابل طبقه بندی به دو دسته از 
ويژگی های كالبدی- فيزيکی و ويژگی های فعاليتی می باشند كه در ادامه 

به هر يک از آن ها پرداخته می شود.

1- ویژگی های کالبدی و فیزیکی
به ويژگی هايی از خوشه های صنعتی اطالق می گردد كه جنبه كالبدی 
و فيزيکی دارد و با نمود ظاهری و عينی همراه است. اين ويژگی ها 

را می توان شامل موارد زير دانست:
• تمرک��ز جغرافیایی صنای��ع: قرارگيری صنايع تش��کيل دهنده 
خوش��ه های صنعتی در كن��ار يکديگر به لح��اظ جغرافيايی يکی از 
مهم ترين ويژگی های خوش��ه های صنعتی به شمار می رود كه در پی 
خود صرفه های اقتصادی ناش��ی از مقي��اس توليد، تنوع محصول و 

تجمع را به دنبال خواهد داشت ]2 و 8 و 9[.
• تقس��یم کار فزاین��ده و وجود نی��روی کار متخصص: يکی از 
مهم ترين ويژگی های خوش��ه های صنعتی آن اس��ت كه در آن نه تنها 
صناي��ع در بخش جغرافيايی معينی تمركز م��ی يابند، بلکه در بخش 
مشخصی از فعاليت ها رشد كرده و بنابراين با تقسيم كار فزاينده ای 
همراه اس��ت ]2 و 5 و 8 و 9[. اين موضوع خود باعث می ش��ود كه 
در خوشه های صنعتی قشری از نيروی كار متخصص پديدار گردد و 

بدين ترتيب مهارت ها توسعه يابد.
• وجود فناوری: تقسيم كار فزاينده و وجود نيروی كار متخصص 
در خوش��ه های صنعتی از يک سو و گسترش رقابت جهانی از سوی 
ديگر باعث می گردد كه صنايع موجود در خوشه های صنعتی خواسته 
و يا ناخواس��ته در تکاپوی افزايش فناوری برای توليد خود باشند تا 
بدي��ن طريق بتوانند نيازهای متنوع مصرف كنندگان در يک محصول 
خاص را پوش��ش داده و بنابراين بقای خود را در چرخه توليد حفظ 

نمايند ]2 و 8 و 9 و 10[.
• وجود نهادهای عینی تامین کننده خدمات پش��تیبان خوشه: هر 
يک از خوش��ه های صنعتی نه تنها دارای تمركز جغرافيايی صنايع در 
بخش��ی خاص می باشند، بلکه در ميان صنايع مذكور، نهادهايی عينی 
را برای تامي��ن برخی از نيازهای مرتبط با صنايع نيز در برمی گيرند. 
وجود برخی از بانک ها، اتحاديه ها، كنسرسيوم ها، پژوهشکده های 
مرتبط با صنايع، در خوشه های صنعتی نمونه هايی از نهادهای مذكور 

در خوشه های صنعتی به شمار می آيند ]5 و 8 و 9[.1 
• وجود تاسیس��ات زیربنایی: خوش��ه های صنعتی، اگرچه غالباً به 
صورت خودجوش به وجود آمده و بنابراين در ابتدا فاقد  تاسيس��ات 

زيربنايی مناس��ب و كارآمد می باش��ند، ولی با گسترش اين خوشه ها، 
به تدري��ج به دليل كاهش هزينه ه��ای حمل و نقل و توليد، يا از طرف 
خود صاحبان خوشه های صنعتی و يا توسط نهادهای دولتی، تاسيسات 

زيربنايی همچون راه، آب، برق، گاز و مخابرات تامين می گردد ]11[.

2-ویژگی های فعالیتی
به ويژگی هايی از خوش��ه های صنعتی اطالق م��ی گردد كه مرتبط با 
فعاليت های بين عناصر كالبدی )كه در قس��مت قبل به آن ها پرداخته 
شد( می باشند و ريشه در ارتباطات و پيوندهای ميان آن ها دارند. اين 

ويژگی ها را می توان شامل موارد زير دانست:
• پیوندهای اقتصادی: يکی از مهم ترين ويژگی خوشه های صنعتی، 
وجود پيوندهای رسمی و غيررسمی اقتصادی قوی ميان اجزای تشکيل 
دهنده خوشه می باشد. به گونه ای كه در خوشه های صنعتی نه تنها با ساير 
بنگاه های فعال در بخش های مکمل دارای پيوندهای روبه جلو و رو به 
عقب اقتصادی می باشند، بلکه از پيوندهای افقی اقتصادی با بنگاه های 
فعال در بخش های كاماًل مش��ابه نيز س��ود می برند و مبادالت پولی و 
مالی گس��ترده ای در ميان آن ها وجود دارد. عالوه بر اين، كنار هم قرار 
گرفتن اجزای تشکيل دهنده خوشه ها باعث گرديده است كه نوعی از 
بازار نيروی كار متخصص و غالباً ارزان قيمت در خوش��ه های صنعتی 
شکل گيرد و بدين ترتيب دسترسی به نيروی كار در اين مکان ها تسهيل 

گردد ]2 و 5 و 8 و 9 و 10[. 
• پیونده��ای فناوری: نه تنها صنايع تش��کيل دهنده خوش��ه های 
صنعتی به صورت منفرد از فناوری بااليی برخوردار می باشند )كه در 
اين باره در قسمت پيشين توضيح داده شد(، بلکه جريانی از تبادالت 
فناوری در اين خوشه ها وجود دارد كه اين خود باعث ارتقای دانش 
و يادگيری جمعی و هم افزايی فناوری ش��ده و نوآوری را افزون می 

كند ]2 و 5 و 8 و 9 و 10[.
• پیوندهای نهادی: وجود پيوندهای نهادی در خوشه های صنعتی 
به دو عامل بر می گردد؛ نخست، وجود ارتباطات قوی در بين نهادهای 
عينی موجود )به معنای وجود ارتباط قوی بين صنايع موجود در محدوده 
جغرافيايی خوش��ه های صنعتی، و بانک ها، اتحاديه ها، كنسرسيوم ها، 
پارك های علم و فناوری، پژوهش��کده ها و س��اير نهادهای مرتبط با 
صنايع در درون و يا بيرون از محدوده جغرافيايی خوشه های صنعتی(؛ 
و دوم، وجود نهادهای مش��ترك و ضوابط رفتاری نس��بتاً همس��ان و 
مورد قبول عام بين اجزای تش��کيل دهنده خوش��ه ه��ا  كه از ارزش 
های فرهنگی مش��ترك در بين آن ها نش��ات گرفته است )بدين معنی 
كه در خوش��ه های صنعتی نوعی از قوانين نانوشته شامل ارزش ها و 
نظرات مشترك حکم فرما می باشد كه همگی، خواسته و يا ناخواسته 

1 .  اين موضوع در ادبيات غالباً به همراه پديده صرفه های ناشی از شهری شدن تعريف گشته است.
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از آن پي��روی ك��رده و در صورت عدم تبعي��ت از آن ها، به گونه ای از 
طرف جمع مطرود می گردند(. درواقع اين پيوندهای نهادی، ريش��ه 
اعتماد، فرهنگ مشاركت و سرمايه اجتماعی مثبتی است كه در درون 
خوش��ه های صنعتی پابرجاست و توس��عه ريسک را در اين مکان ها 

امکان پذير می سازد ]2 و 5 و 6 و 9 و 10[. 

نقش خوشه های صنعتی در توسعه منطقه ای

ش��کل گيری خوشه های صنعتی در محدوده های جغرافيايی معين به 
دنبال خود تاثيرات مختلفی بر توس��عه مناطق می گذارد كه شناخت 
آن ها، نه تنها به درك بهتر ضرورت پرداختن به موضوع خوش��ه های 
صنعت��ی كمک می كند، بلکه چارچوبی جهت ارزيابی ميزان موفقيت 
هر يک از خوشه های صنعتی نيز فراهم می آورد. اين اثرات قابل طبقه 
بندی در سه بعد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، و كالبدی و فيزيکی 

است كه در ادامه به تشريح هر يک از آن ها پرداخته می شود.

1- نقش خوشه های صنعتی در توسعه اقتصادی مناطق
خوشه های صنعتی كه تجمعی از صنايع كوچک و متوسط و خدمات 
مربوط به آن در يک فعاليت مش��خص محسوب می گردند، به لحاظ 
اقتصادی از طرفی با كارآفرينی بس��زايی همراه اس��ت ]2 و 5 و 8 و 
9 و 10[  و افزاي��ش فرصت های ش��غلی در مناطق را در پی دارد و 
بدين ص��ورت می تواند به توزيع مج��دد درآمد در مناطق و در نهايت 
افزاي��ش عدالت اجتماعی بيانجام��د و از طرف ديگر با فراهم آوردن 
مزي��ت ها و صرفه جويی های بس��ياری در مناطق همراه اس��ت. اين 

صرفه جويی ها و مزيت ها عبارتند از ]10 و 11[:
2- صرفه های ناشی از تجمع: 

به دليل نزديکی و همجواری واحدهای مشابه يا مکمل در يک ناحيه 
به لحاظ برخورداری از نيروی كار ماهر، مواد اوليه، قطعات مصرفی، 
بازاريابی، فروش، مشاوره، حمل و نقل، بيمه، خدمات مالی و اعتباری 
و انتقال س��ريع تجارب و گردش آسان اطالعات كه به كاهش هزينه 
ها، كارايی و بهره وری بيش��تر می انجامد، خوشه های صنعتی دارای 

صرفه های ناشی از تجمع می باشند.
3- صرفه های ناشی از مقیاس تولید:

 كاهش هزينه های متوس��ط توليد در بلندمدت، بر اثر افزايش حجم 
توليد را اصطالحاً “صرفه مقياس توليد” گويند. قرار گرفتن يک بنگاه 
كوچک در قالب خوشه، اين امکان را فراهم می كند كه از جهت توليد 
انبوه مانند يک شركت بزرگ عمل كرده و به لحاظ مجزا بودن نيز از 

قدرت انعطاف پذيری بيشتری برخوردار باشد.
4- صرفه های ناشی از تنوع:

 تنوع بخشيدن به محصوالت توليدی از راهبردهای نفوذ در بازارهای 
هدف می باشد. معموالً بنگاه های كوچک و متوسط به صورت منفرد 
از چنين قابليتی برخوردار نيس��تند، اما همين بنگاه ها در صورت گرد 

آمدن در كنار هم و تش��کيل خوشه های صنعتی، واحدهای اقتصادی 
بزرگی قلمداد می ش��وند كه می توانند ب��ا توليد محصوالت مختلف 

ميزان تنوع را در خوشه افزايش دهند.
5- صرفه های ناشی از اقدام جمعی:

 با تجمع گروهی از بنگاه ها در جوار يکديگر و تش��کيل خوشه های 
صنعتی، نوعی از همکاری های مش��ترك مانند آم��وزش، بازاريابی، 
خري��د و يا تغييرات خ��اص در بازار و فراينده��ای توليد كه مزايای 
گس��ترده ای را برای مجموع آن ها به ارمغان می آورد، فراهم می شود 
و بدين صورت از طريق اقدام جمعی صرفه جويی هايی پديد می آيد.

عالوه بر موارد فوق، خوشه های صنعتی با تقسيم شدن سرمايه گذاری 
ه��ا به تعداد و مراحل كوچک تر و با ريس��ک پايين تر همراه بوده و 
بنابراين امکان رويارويی بيشتری با معضالت و بحران های اقتصادی 
دارد. ضم��ن اينکه ب��ه دليل وجود روحيه كارآفرينی در خوش��ه های 
صنعتی ازيک طرف و وجود همکاری ها و رقابت های بين بنگاهی از 
طرف ديگر، نوآوری و خلق ايده های نو در اين مناطق بسيار آشکار 
بوده و اين موضوع باعث گرديده است كه خوشه های صنعتی با ايجاد 

مزيت های رقابتی در روند جهانی شدن همراه باشد ]2[.

• نقش خوشه های صنعتی در توسعه اجتماعی و فرهنگی مناطق
اگرچه در مبانی نظری و تجربی بيش از همه به خوش��ه های صنعتی 
به عنوان پديده ای اقتصادی توجه ش��ده اس��ت، اما آثار اين خوشه ها 
مح��دود به آثار اقتصادی نبوده و دارای ابعاد اجتماعی و فرهنگی نيز 

می باشد. 
درواقع در صورت نگاه به فعاليت های رخ داده در درون خوشه های 
صنعتی اين موضوع مش��خص می گردد كه ش��کل گيری خوشه های 
صنعتی باعث ش��کل گيری و ارتقای دس��ته ای از نهادهای اجتماعی 
در درون مناط��ق دربرگيرنده می گردند كه خود اين نهادها محصول 

ارتباطات اجتماعی ميان بنگاه های تشکيل دهنده اند. 
درواقع در كنار هم قرارگيری بنگاه های تش��کيل دهنده خوش��ه های 
صنعت��ی به لحاظ جغرافيايی از يک س��و و ارتباطات عمودی و افقی 
ميان آن ها به لحاظ فعاليتی از س��وی ديگر باعث می شود تا ارتباطات 
اجتماعی وسيعی در مناطق دربرگيرنده خوشه های صنعتی در جريان 
باش��د كه اين موضوع خود به گس��ترش فرهن��گ كار ازيک طرف و 
ش��کل گيری و ارتقاء يادگيری جمع��ی از طرف ديگر كمک می كند 
]5 و 6 و 8 و 9 و 10[ و بدين ص��ورت گذش��ت زمان در اين مناطق 
نوعی از هويت اجتماعی را به بار می آورد كه به خود زيربنای تقويت 

سرمايه اجتماعی و ارتقای جامعه مدنی می گردد.

نقش خوش�ه های صنعت�ی در توس�عه کالبدی و 
فیزیکی مناطق

توسعه كالبدی و فيزيکی در مناطق بيش از هر چيز به توسعه اجتماعی 
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و اقتصادی در همان مناطق وابس��ته اس��ت؛ به عبارت ديگر امروزه بر 
اين نکته تأكيد می شود كه برای داشتن توسعه كالبدی و فيزيکی، الزم 
اس��ت تا زمينه های توس��عه اجتماعی و اقتصادی در مکان فراهم آيد. 
اين موضوع برای خوش��ه های صنعتی نيز صادق اس��ت؛ بدين صورت 
كه توسعه های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی تبيين شده در قسمت 
پيش��ين، می توانند در پی خود موجبات توس��عه كالبدی و فيزيکی را 
فراهم آورده و بدين ترتيب به توسعه كالبدی و فيزيکی محيط و مناطِق 

دربرگيرندۀ توسعه های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی كمک كند.
عالوه بر اين تجربه نش��ان داده است كه گسترش خوشه های صنعتی 
در كنترل جريانات مهاجرتی نقش موثری داشته ]12[ و توسعه آن ها 
در ش��هرهای كوچک و متوسط و حتی در برخی از روستاها می تواند 
به جلوگيری از مهاجرت های گس��ترده كمک كرده و بنابراين باعث 
تمركززدايی از ش��هرهای بزرگ گردد. ازاين رو يکی ديگر از آثاری 
كه می توان برای خوشه های صنعتی در توسعه كالبدی و فيزيکی در 
نظر گرفت، همين تعادل بخش��ی جمعيتی به مناطق با فراهم ساختن 

فرصت های شغلی در شهرها و روستاهاِی مبدا مهاجرت است.

نتیجه گیری

ه��دف از اين مقاله معرفی خوش��ه های صنعت��ی از طريق رجوع به 
ويژگ��ی ه��ای آن و واكاوی نحوه اثرگذاری اي��ن گونه از تجمعات 
صنعتی بر توسعه مناطق جغرافيايی بود تا بدين ترتيب اوالً چارچوبی 
جهت شناس��ايی خوش��ه های صنعتی حاصل آيد و ثانياً كانال های 
اثرگذاری خوشه های صنعتی بر توسعه منطقه ای مشخص گردد. در 
اين راستا در اين مطالعه در مرحله نخست مفهوم خوشه های صنعتی 

مورد بحث قرار گرفت و سپس ويژگی های مربوط به آن دسته بندی 
گرديده و ارائه شد. نتايج به دست آمده از اين بخش از مطالعه نشان 
از اين موض��وع دارد كه می توان چارچوبی ب��ه صورت جدول )1( 
جهت شناس��ايی خوش��ه های صنعتی بر مبنای ويژگی های مختلف 
اين تجمعات ارائه نمود به گونه ای كه دربرگيرنده جنبه های مختلف 

اجتماعی، اقتصادی و كالبدی خوشه های صنعتی باشد.
اما آنچه كه از اين جدول استنتاج می گردد آن است كه به جز وجود 
تاسيس��ات زيربنايی و وج��ود نهادهای عينی تامي��ن كننده خدمات 
پشتيبان كه الزمه هر گونه توسعه صنعتی بوده و دولت های مختلف 
الزم است تا نسبت به فراهم نمودن آن برای تسريع روند صنعتی شدن 
اقدام نمايند، س��اير ويژگی های خوشه های صنعتی )برخالف گونه 
های ديگر توسعه صنعتی همچون شهرك های صنعتی و مناطق ويژه 
صنعتی( بيش از هر چيز وابس��ته به خود افراد شاغل در خوشه های 
صنعتی اعم از مديران و كارگران درون بنگاه ها و كارگاه های خوشه 
های صنعتی اس��ت؛ از اين بابت است كه امروزه خوشه های صنعتی 
نه به عنوان موجوديتی كه از طرف دولت ها ايجاد ش��ده باشد، بلکه 
به عنوان گونه ای خاص از توسعه صنعتی مردم نهاد شناخته می شود 
و دولت ها از هر گونه دخالت در اين خوش��ه های بدون مالحظات 

اجتماعی و فرهنگی درون خوشه ها برحذر داشته می شوند.
در مرحله دوم از اين مقاله نيز نقش خوش��ه های صنعتی با دارا بودن 
ويژگی ه��ای فوق الذكر در توس��عه منطقه ای، م��ورد واكاوی قرار 
گرفت و مش��خص گرديد كه خوشه های صنعتی مذكور دارای اثرات 
مختل��ف اجتماعی، اقتصادی و كالبدی بر مناطق بوده و می توانند از 
طرفی با كارآفرينی بسزايی همراه بوده و با ايجاد صرفه های مختلف 
اقتص��ادی و خل��ق ايده های نو منجر به ايج��اد مزيت های رقابتی در 
روند جهانی شدن گردند و از طرفی ديگر باعث شکل گيری و ارتقای 
دس��ته ای از نهاده��ای اجتماعی و روابط مابين آنه��ا در درون مناطق 
دربرگيرنده شده و بدين ترتيب زمينه را برای تقويت سرمايه اجتماعی 

و ارتقای جامعه مدنی فراهم آورند.
بنابر نتايج فوق الذكر با توجه به ويژگی های خوش��ه های صنعتی كه 
نشان دهنده مردم نهاد بودن اين گونه توسعه صنعتی است از يک سو و 
اثرات قابل توجه خوشه های صنعتی با ويژگی های مذكور در توسعه 
منطقه ای از س��وی ديگر، پيشنهاد می شود راهبرد توسعه خوشه های 
صنعت��ی به عنوان يکی از مس��يرهای ارتقای توس��عه در ابعاد مختلف 
اجتماعی، اقتصادی و كالبدی در مناطق از طريق ارتقای نقش نظارتی )و 
نه دخالتی( دولت در مساعدت به اين گونه صنعتی مردم نهاد و بهبود 
ويژگی های فوق االشاره در دستور كار قرار گيرد و از هر گونه دخالت 
ناآگاهانه در اين خوشه های صنعتی خودداری گردد تا بدين طريق اوالً 
خوش��ه های صنعتِی موجود در كشور بتوانند به خوشه های صنعتی با 
ويژگی های تدوين ش��ده ارتقای درجه يابند و صنايع نس��ل سومی را 
برای كش��ور به بار بياورند و ثانياً قدرت رقابت منطقه ای خوشه های 
صنعتی موجود در ايران افزايش يافته و به تبع آن توان صادراتی آن ها 

نيز بهبود يابد. 

ویژگی های جزییویژگی های کلی

کالبدی و 
فیزیکی

تمرکز جغرافيایی صنایع

تقسيم کار فزاینده و وجود نيروی کار متخصص

وجود فناوری و تکنولوژی

وجود نهادهای عينی تامين کننده خدمات پشتيبان خوشه

وجود تاسيسات زیربنایی

فعالیتی

وجود پيوندهای اقتصادی

وجود پيوندهای تکنولوژیکی و فناوری

وجود پيوندهای نهادی

جدول )۱(. چارچوب شناسایی خوشه های صنعتی بر مبنای
 ویژگی های مختلف این تجمعات
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سپاسگزاری

مقاله حاضر مستخرج از رس��اله دوره دكتری با عنوان “اثرات محيط 
نهادی خوش��ه های صنعتی بر توسعه منطقه ای؛ مورد پژوهی: خوشه 
های صنعتی س��نگ منطقه )مجموعه شهری( اصفهان” می باشد كه با 
حمايت مادی و معنوی شركت ش��هرك های صنعتی استان اصفهان 
انجام پذيرفته است و بدين وسيله نگارندگان سپاسگزاری خود را از 

آنها اعالم می دارند.
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