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چکیده

در طی قرن گذشته ،برخالف اصول پارادایم توسعهپایدار ،فرایند جهانیشدن و رقابت بینالملل للی سبب کش  لل لللگی ییری ی ییک مس هقبا
نامحدود برای رشد اق صت ادی میان کشورها گردیدهاست .مواجهه با اثرات منفی چنین رشد اق صت ادی (مبتنی بر تولید و مصرفانبوه)،
لسبززز،
در کنار گسترش توجهات جهانی به مسائل زیستمحیطی و ظهور مفاهیمی نظیر تولی یید پاکککیزه ،بومممشناس سسیص عن تتت ی و مش غا ل ل
موجبشده بسیاری از کشورها ،مجتمعهای صن تع ی سبز را به عنوان یکی از ابزارهای تحقق پارادایم توسعهههپای ییدار در زمینههه توس هع

صن تع ی مورد توجه قرار دهند .از اینرو ،هدف کلی این مقاله "برنامهریزی یک مجتمع صن تع ی سبز متناسب با ویژگیها ،امکانات و

محدودیتهای شهرستان کرج" میباشد .تحقیق از نوع پژوهشهای کاربردی و به شیوه اکتشافی انجام گرفتهاست .محدوده مطالعه
شهرستان کرج است و دادههای مورد استفاده همگی دادههای ثانویه هستند که به روش اسنادی جمعآوری و تحلیل شدهاند .نتا ایج
تحقیق نشان میدهند که با توجه به قابلیتها و محدودیتهای شهرستان کرج ،از میان انواع مجتمعهای صن تع ی سبز ،مجتمع صن تع ی
سبز کشاورزی برای این شهرستان مناسب میباشد .با توجه به ترکیب بهینه صنایع برای دستیابی به بیشترین همافزاییها در تبادالت
آب ،انرژی و مواد فرعی و نیز با درنظرگرفتن روندهای گذشته صنعت و کشاورزی شهرستان ،این مجتمع ب اسم ا حح حححت ح دود 160
هکتار شامل مجتمع تبدیل پسماند ،خوشه فرآوری موادغذایی ،خوشه تولیدکنندگان متراکم موادغذایی ،مزارع و باغات پش تتت یبان و
موسسات آموزشی و برای اش غت ال حدود  3000نفر برنامهریزی شده و میتواند از سه جنبه تبادل آب ،مواد فرعی سیستم و انرژی ،به
بسته شدن اکوسیستم صن تع ی کمک کند و در کنار آن ،مزایای شناخته شده کشاورزی شهری را نیز فراهم سازد.

واژگان کلیدی :مجتمع صنعتی سبز ،بومشناسی صنعتی ،مجتمع صنعتی سبز کشاورزی ،شهرستان کرج
( -1نویسنده مسئول) haghshenas61@gmail.com
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مقدمه
پارادایم توسعهپایدار بر دو نکته کلیدی تاکید دارد )1 :من عبا و دنتسه دودحم نیمز   

 )2در درون سیس مت تشپ یی یییبان

حیات ،همه چیز به هم مرتبط است .برخالف این دو نکته ،در طی قرن گذشته و به ویژه پس از جن هج گ اا ااانی دوم،
فرایند جهانی شدن و رقابت بینالمللی ،سبب شکلگیری یک مسابقه نامحدود براای رش صتقا د ا دد دددی میاننن کش ششورها
گردیدهاست .استخراج منابع زمین از  40میلیارد تن در سال  1980میالدی به ح دود

 55میلی لاس رد نت درا     2002

ن میاننن
رسیده و پیشبینی میشود که تا سال  2020به  80میلیارد تن برسد ( )OECD, 2008نکته قاب  رد هجوت ل اا اااین ن
اینکه نیمی از این مقدار در طی زمانی کمتر از شش ماه دوباره به عنوان پسماند به زمین بازگردانده م ممیشودد .رشد
لجام گسیخته صنایع باعث شده که امروزه صنعت مصر ودح ف د     30درص و یژرنا د

دیلوت      50درص یاهزاگ د   

گلخانهای دنیا را برعهده داشتهباشد و این در حالی است که بنابر پیشبینیها ،مصرف انرژی در طی  35ساللل آین هد
در بخش صنعت نزدیک به یک و نیم برابر خواهدشد و در حالی که مصر یاهروشک تعنص شخب رد یژرنا ف      
بیشتر توسعه یافته (که در حال حاضر مصرف بخش عمده انرژی در صنعت را برررعهدهه دارند)) ،س نالا ههه ح دود
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درصد رشد خواهد داشت ،بخش اعظم افزایش مصرف انرژی بخش صنعت بر عهده کشورهای کمتر توسعهیافت اب ه   
افزایش ساالنه  1/8درصد خواهد بود (.)EIA, 2010
فرایندهای صنعتی سنتی ،یک فرایند خطی را طی میکنند که با استخراج مواد خام آغاز میش  اب و دو پپ پ پپپپردازش این
مواد و تبدیل به کاال ،تحویل مصرفکننده میگردند .پسماندهای این سیستم دور انداخته میشوند و هزینهه عفد یا
این مواد و تامین مواد جدید بر صنایع و مصرفکنندگان تحمیل میشود و از سوی دیگر باعث آلودگی محیطزیست
و از میان رفتن منابع تجدیدناپذیر (حداقل در کوتاه مدت) میگردند .مواجهه با اثرات منفی اقتصاد مبتنی بر و دیلوت 
مصرف انبوه ،بسیاری از کشورها را به فکر یافتن یک چشمانداز ج تخادنا یتعنص هعسوت یارب نیزگیا ههههه ههههههاس اب .ت   
ی2و مش لغا
گسترش توجهات جهانی به مسائل زیست محیطی و ظهور مفاهیمی نظیر تولید پاکیزه 1،بومشناسی ص تعن ی ی
سبز 3،بسیاری از کشورها مجتمعهای صنعتی سبز4را به عنوان یکی از ابزارهای تحقق پارادایم توس قیدصت رادیاپ هع    
ی ،ب  تشذگ ا ت اهن    
نموده و انواع مختلفی از اینگونه پروژهها را گسترش دادهاند به نحوی که در ساللل  2000م دالی ی ی
هفت سال از پدیدار شدن مفهوم مجتمعهای صنعتی سبز ،بطور مثال در کشور ژاپن بیش از  60نمون نوگ نیا زا ه ههه هههه
مجتمعها در حال فعالیت یا احداث بودهاند و در سایر نقاط جهان نیز پروژهه یا ی رد تسد نیا زا 

شرتسگ لاح      

هستند.
ی تولیددد
در ایران نیز تجارب مشابهی با آنچه در مورد سایر کشورهای جهان ذکر شد وجود داشتهاس  و ت ففراین اهد ی ی
ل کردههان .د
صنعتی سنتی به ویژه در اطراف شهرهای بزرگ ،آلودگیها و پس هدنام اای بس سسیاری را ب م ه حح حححیط تحمیل ل
ی،
نمونهای از این شهرها ،کرج میباشد .وجود صنایع کهنه و دارای رتبه باالی آالین کیتسالپ تادیلوت لماش( یگد یی یی یییی
ریسندگی و بافندگی ،صنایع شیمیایی ،کودهای شیمیایی و آفتکشها و صمغ مصنوعی) در اطراف ایننن شهررر و به
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ویژه استقرار حدود  30صنعت واقع در میان  50ص رد ناهج هدنیالآ تعن

شا یتعنص کرهش ت راه دددددد ددددددد ،تولیددد کنن هد

ی (مصرف
پسماندها و انتشاراتی هستند که هزینههای مادی و محیطی بسیاری را تحمیل میکنند .بروز عوامل محیطی ی
منابع و تولید پسماندها) ،انگیزههای اقتصادی و رقابتی (که کارآمدی در بهرهگیری از منابع را در ک شها

ی
هزززینههههای ی

تولید موثر میداند) و افزایش آگاهی و خواست جامعه برای یافتن روشهای تولید پایدارتر و دوستدار محیط زیست
جیههه م ممیکنددد.
از جمله عواملی هستند که برنامهریزی و احداث یک مجتمع عنص تت تتتی س  جرک ناتسرهش رد زب را وت ججج ججج
بنابراین پژوهش حاضر با انتخاب شهرستان کرج به عنوان نمونهموردی در پی برنامهریزی یک مجتمع زبس یتعنص    
در شهرستان کرج میباشد .با توجه به قابلیتها و محدودیتهای توسعه مجتمعهای صنعتی سبز در شهرس جرک نات
و نیز روند موجود صنایع مستقر در این شهرستان ،بر مبنای راهبرده مانرب یلک یا ههه ههههری و زبس یتعنص عمتجم یز   
روشهای همزیستی صنایع در این مجتم ععع هاا ،نوععع ،اع زبس یتعنص عمتجم هزادنا و اض

و صخشم ناتسرهش      

برنامهریزی شدهاست.
مفاهیم ،دیدگاهها و مبانی نظری (مجتمعهای صنعتی سبز)
مجتمعهای صنعتی سبز ،یکی از راهبردهای اساسی در پیادهسازی مفهوم بومشناسی صنعتی هستند که ای آ هد ننن اول للین
بار در یکی از کنفرانسهای سازمان ملل در مورد محیط زیست و توسعه در سال  1992مطرح ش لاس رد و د    1993
از طریق یکی از موسسات وابسته به سازمان حفاظت محیطزیست ایالت متحده ،به مفهوممی ش تخان هههش ناهج رد هد   
تبدیل شد)Fleig, 2000,10( .
به منظور برنامهریزی برای مجتمعهای سبز و استفاده از راهبردهای این رویکرد برای زمینهه یسررب اب فلتخم یا     
شه یا
تعاریف این نوع مجتمعها ،مهمترین ویژگیها و اصول اساسی آنها تبیین میشود .بر مبنای این اص ور و لو ش ش
همزیستی صنایع در این مجتمعها ،امکان برنامهریزی فراهم میشود .بنابراین نخس ن یاتسار ماگ نیت ی فده هب ل

    

برنامهریزی برای مجتمع صنعتی سبز ،بررسی موارد مذکور در باال است.
ارائه یک تعریف واحد از مجتمعهای صنعتی سبز که مورد قبول همه متخ  ناصص مم مممرتبط ب شاب عوضوم ا ددد دددد ،دش راو

است .نمرو ( ،)1995یک مجتمع صنعتی سبز را به صورت" :یک مجموعه منتخب از کارخانههای صنعتی سازگار که
در یک جای مشخص در کنار هم قرار گرفتهاند تا هم آثار زیستمحیطی و هم هزینههای تولید را به حداقل رس نا ن .د
ل،
این اهداف به وسیله بهکارگیری پسماندهای یک کارخانه به عنوان مواد خام کارخانه دیگر ب قن و لمح لقادح ا لللل لللل
ی که
ذخیرهسازی و آمادهسازی مواد خام انجام میگیرد" تعریف میکند ( .)El – Haggar, 2007, 92تعریففف دیگری ی

امروزه تقریبًاًا مورد قبول و استفاده اکثر متون مرتبط با موضوع م ممیباشددد ،مجتم ععع هاای صنعععتی س تروص هب ار زب    

"اجتماعی از مشاغل تولیدی و خدماتی که در یک ملک مشخص در کنار هم قرار گرفتهاند و مش  رد وضع لغا پپ پ پپپپی

عملکرد ارتقاء یافته اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی از طریق همکاری در مدیریت منابع و محیط زیست هس نت ددد
ی فرددی ک ره ه   
و اجتماع مشاغل به وسیله همکاری با هم ،در پی یک مزیت دسته جمعی هستند که از جمع مزایای ی
ت" تعری م ف یی یی
شرکت به وسیله بهینهسازی عملکرد خود میتوانست بهدستآورد ،بیشتررر است ت
یکند ( Lowe, 2001
.)(a),1
مهمترین تفاوت میان یک مجتمع صنعتی و مجتمع صنعتی سبز را در موارد زیر دانستهاند:
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همکاری و تبادل بیشتر میان شرکتها ،مدیریت مجتمع و تصمیمسازان محلی و منطقهای
ی ص عن تتی ک ن زا ه ظظ ظظظر
ک چش ممم ان اعف زا زاد لللیتتتهای ی
کنشگران حاضر در یک مجتمع صنعتی سبز در جهت ایج ی دا کک کک
اقتصادی ،اجتماعی و بومشناسی پایدار هستند ،تالش میکنند (.)Fleig, 2000,3
مزایا و معایب مجتمعهای صنعتی سبز نیز از جمله عواملی است که به تبیین این مفهوم کمک میکن عمتجم کی .د   
صنعتی سبز سعی در پر کردن شکاف میان منافع صنایع و منافع عمومی دارد و صنایع را قادر میس ب هوالع ات دزا ررر رررررر
توسعه خود ،منافع متعددی را هم برای اجتماع و هم برای محیط زیست فراهم سازند .ب اح نیا ا للل لللل اس یا زا هدافت نن ننن
رویکرد میتواند با چالشها و مخاطراتی نیز مواجه گردد (جدول شماره .)1
جدول شماره  -1مزایا و معایب توسعه مجتمعهای صنعتی سبز
چالشها

منافع
• منافع برای صنایع

•

ایجاد ارزش افزوده باالتر و تولید کاالهای رقابتیتر

دوره بازگشت طوالنی سرمایهگذاری در هزینههای اضافی مجتمع

اشتراک هزینههای خدماتی

خطر افزایش نیازها و هزینههای زیست محیطی

• منافع برای محیطزیست

•

کاهش استفاده از منابع

افزایش وابستگی شرکتهای عضو به مواد سمی

کاهش تولید آلودگیها

مخاطرات مالی

مخاطرات زیستمحیطی

وابستگی اعضا به شرکتهای کوچک آالینده در خارج مجتمع

توسعه مطابق با توان تحمل محیطی
• منافع برای جامعه

•

توسعه متنوع اقتصادی و ایجاد مشاغل جدید

نیازمندی مجتمع به برنامهریزی متمرکز

مخاطرات قانونی و برنامهریزی

افزایش ذخایر مالی شرکتها و تثبیت موقعیت شغلی احتراز صنایع از ورود به تعامل و تبادل با یکدیگر به دلیل عدم اعتماد
مغایرت برخی ابتکارات مورد نیاز در مجتمع با ضوابط موجود

بهبود کیفیت شغلی

منبع :نگارندگان بر اساس )Lowe, 2001 (a

با توجه به ضرورتهای مذکور و تعاریف ارائه شده ،اصول اساسی برنامهریزی مجتمعهای صنعتی سبز ،راهبرده یا
کلی برنامهریزی این مجتمعها و روشهای همزیستی صنایع در آنها به منظور ارائه برنامهریزی اصولی مورد توجه و
بررسی قرار گرفتهاست.
اصول اساسی مجتمعهای صنعتی سبز
مفهوم مجتمعهای صنعتی سبز بر پایه زمینههای نظری و تجرب ببی بن رد هک هدش ا ده هه ههههههههاای  1980و  1990پدی اد ررر
گشتند .این زمینهها شامل تولید پاکیزه ،بومشناسی صنعتی و برنامهریزی ،معماری و ساختمانسازی پای اد ررر م ممیگرددد
که همه در زیر چتر توسعه پایدار قرار گرفتهاند.
• تولید پاکیزه
تولید پاکیزه یک زمینه تحقیقی و تجربی است که با مفهوم بومشناسی صنعتی در اهداف و اصول اولیه مشترک است
( .)Veiga, Magrini, 2009,2بر اساس تعریف برنامه محیطزیست سازمان ملل متحد و سازمان توسعه ص عن تتی ملل
متحد ،تعریف تولید پاکیزه به صورت زیر است:

ت و خ رب تامد اا ااای اف ففزایش
ی پیش ناریگ ههه در فرآین هد اا ،تولی اد ت ت
تمحیطی ی
"تولید پاکیزه ،بکارگیری یک راهبر  د زززیست ت
بهرهوری نهایی و کاهش مخاطرات برای انسان و محیط زیست است .هدف نهایی تولیددد پاککیزه ،ب فص ه ر رس ااا ااااندن
مقدار پسماندها دانستهشدهاست .این هدف ،صنایع را از کنترل آلودگیها به سمت یک انگاشت جدید سوق میدهددد:
خوشههای صنعتی که در آنها پسماند یک صنعت ،ورودی دیگری است" (.)Ibid, 2
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• بومشناسی صنعتی
بومشناسی صنعتی را "دانش توسعهپایدار" دانستهاند و ادعا شده که فهم گستردهتری نس وت هب تب لل لللیددد پاککیزه ارائه
میکند ( .)Lowe, 2001(a) ,4این مفهوم به عنوان یکی از زیر شاخههای بومشناسی شناختهم ممیشودد ح ود هب لقاد   
دلیل:
ی
 به اکوسیستمهای طبیعی غیرانسانی به عنوان مدلهایی برای فعالیت صنعتی مینگرد زیراا اغل وکا ب سسسیست ممم های ی
طبیعی به طور ویژه در بازیافت منابع موفقند و بنابراین به عنوان مثالهاایی براای چرخ مآراک ه دد ددد م رنا و داو ژژ ژژژی در
صنعت بهشمار میآیند.
 فعالیتهای تکنولوژیکی انسان ـ صنعت ـ را در زمممینه اکوسیستم گستردهتررری ک شپ ار نآ ه تت تتتیبانی م ممیکنددد قر را
میدهد و منابعی که در این اجتماع مصرف میشود و محلی که مواد دفعی را جذب میکند یا در جهت باز تولیددد آن
عمل میکند را شناسایی مینماید .این جنبه از بومشناسی ،بومشناسی صنعتی را به سواالتی در رابطه با ظرفیت تحمل
ی ک  تامدخ ه
و قابلیت بازگشت و این پرسش که چگونه و چقدر جامعه تکنولوژیکی بر اکوسیستمه یا ی ی

اا اااساس سسی را

برای بشر فراهم میسازند ،ضربه وارد میسازد ،مرتبط میکند (.)Lifset, E.Graedel, 2001, 3-4
همچنین بومشناسی صنعتی ،صنعتی است از آن جهت که بر روی تولید و فرآیند تولید تمرکز دارد و در آن شرکتها
به عنوان عواملی دیده میشوند که باعث ارتقاء کیفیت محیطزیست میگردند زیرا تخصصهای تکنولوژژژیکی ایجادد
ن مفه  رب مو ر وو وووی
ت ضروررری هس  رد .دنت ااین ن
میکنند که برای موفقیت در طراحی زیستمحیطی فرآیندها و تولی اد ت ت
ت بخش
صنعت به عنوان بخشی از جامعه که اغلب کاالها و خدمات را تولید میکند تمرکز شدهاس  ت زززیراا موفقیت ت
مهم اما نه انحصاری آسیبهای زیستمحیطی را برعهده دارد.
در تعریف اکوسیستم صنعتی گفته شده است "سیستمی است که مصرف مواد و انرژی در آن بهینه است ،تولید زباله

کیلم ممیدهنددد" ( Heere et al.,
در آن به حداقل میرسد و پسماندهای یک فرآیند ،م رف ماخ داو آآ آآآینددد دیگررر را تشک ک

 .)2004,986اکوسیستمها در طبیعت خود ،راهبردهای فراوانی برای مصرف پسماندها دارند که میتوانددد ب تعنص ا   
مرتبط باشد:
 منبع یگانه انرژی برای اکوسیستمها ،خورشید است.
 مواد سمی به صورت محلی تولید و مصرف میشوند.
 کارایی و بازدهی با قابلیت بازگشت در یک تعادل پویا هستند.
 اکوسیستمها در برابر تغییرات از طریق تنوع گونهها که در یک ش  طباور هکب پپ پپپیچیدهه س سسازمان یافتهههانددد ،حالت
ارتجاعی دارند .بسیاری از روابط از طریق فرآیندهای خودسازماندهی محافظت میشوند و نه توسط کنترل مرکزی.
 در یک اکوسیستم ،هر گونهای مستقالنه عمل میکند اما در الگوهای فعالیت خود با دیگر گونهه  ا ننیززز همکاررری
میکند .همکاری و رقابت در یک تعادل با هم قرار دارند.
بومشناسان معتقدند که سیستمهای صنعتی پایدار ،بیشتر ارائهدهنده چنین خصوص صصیاتی هس  دنت ( (Lowe, 2001(b),4-

. )5
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مفهوم مجمعهای صنعتی سبز بر پایه اصول بومشناسی صنعتی شکل گرفته و بر این اساس در برخ خخی تعاررریف ،یک ک
ک
مجتمع صنعتی سبز به صورت "مشارکت عمومی یا خصوصی در جایی که رویکرد بومممشناس سسی ص عن تتی در توس هع

صنایع به کار گرفته شدهاست" تعریف شده و مجتمعهای صنعتی سبز و بومشناسی ص عن تتی ،جلوهههاایی تک ما للی از

اندیشه پایداری شناخته شدهاند (.)Potts Carr, 1998,240
راهبردهای کلی برنامهریزی مجتمعهای صنعتی سبز
هدف عمده یک مجتمع ص عن تتی س اصتقا درکلمع ءاقترا زب دددد دددددی در کن  تارثا شهاک را ززز ززززیست

محیط و تسا ی

راهبردهای دستیابی به این اهداف شامل موارد زیر میگردد ():)Lowe, 2001 (a
 انطباق با محیط طبیعی
 بهرهوری باال در استفاده از انرژی
 استفاده حداکثر از انرژیهای تجدیدپذیر
 استفاده از مواد فرعی سیستم
 استفاده مجدد از پسماندها
 استفاده مجدد از آب
 استفاده از سیستمهای حمایتی پیشرفته
 توسعه خدمات پشتیبانی مشترک
روشهای همزیستی صنایع در مجتمعهای صنعتی سبز

همزیستی صنایع را تجلی منطقهای اصول اساسی مفهوم بومشناسی صنعتی میدانند و آن را به صورت "وج دو

یک ک
ک

شبکه تبادل مواد فرعی برای دستیابی به مزایای دوجانبه" ( )Lambert, Boons, 2002, 474و یا "همزیس سستی صناایع،
صنایع جدا از هم را در یک رویکرد کلی برای بهدستآوردن مزایای رقابتی با استفاده از تب اوم لدا دد ددد ،انرژژژی ،آب و

مواد فرعی ،یکپارچهمیسازد" ( )Mirata, Pearee, 2006, 79تعریف کردهاند( .شکل شماره .)1

مهمترین ابزار همزیستی صنایع که گاهی با معنای مترادف با آن نیز به کار گرفتهشده ،تب وم لدا اا اااد فرع ععی ن اد ما رررد و
آشناترین مفهوم بومشناسی صنعتی بهشمار میآید .عنصر اصلی این مفهوم ایجاد یک سیستم برای تبادل مواد ،انرژژژی
و آب فرعی میان کارخانههای اغلب در یک مجتمع یا در یک منطقه میباشد .با وجود آن که ایجاد یک سیستم تبادل
مواد فرعی یکی از راهبردهای اساسی در مجتمعهای سبز به شمار میآید با این حال این سیستم ،تنها یکی از عناصر
توسعه چنین مجتمعی است و راهبردهای فراوان دیگری برای دستیابی به بازده باالتر منابع و پسماندهای کمتر وجود
دارد .ایجاد یک سیستم تبادل مواد فرعی ممکن است در یک مجتمع امکانپذیر باشد و یا نباشد .ب  ا اایننن ح رب لا اا ااای
ل،
دستیابی به استفاده بهینه از مواد فرعی ،ممکن است از یک سیستم بازیافت یکپارچه بهره گرفتهشود که شامل حمل ل
استفاده مجدد ،بازیافت ،تولید مجدد ،کمپوست و تولید انرژیهای زیستی باشد و گاهی نیز این کاار از طریققق تب لدا
مستقیم مواد فرعی میان شرکتها مقرون بهصرفهتر میباشد ()Lowe, 2001(a),9-10
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استفاده بیرونی از پسماندها

محصوالت

پسماندها

پسماندها

تجهیزات

2

1

مواد خام
مواد کمکی

استفاده از پسماندهای بیرونی

شکل شماره  :1همزیستی صنایع

منبعLambert, Boons, 2002: 475 :

ی صناایع ،مش صخ
برای انتخاب اعضای مجتمع صنعتی سبز با استفاده از رویکرد بومممشناس سسی ص عن تتی و ه ممم زیستی ی
ساختن جریانات انرژی ،مواد و آب و شناسایی امکانات بالقوه تبادل میان گروههای مختلف صنایع ،ضروررری اس .ت
ی چرخ مع ه ررررر2وج  دراد دو ( (.)Hodge, 2007,15
برای این منظور دو ابزار به نامهای تحلیل جریانات م او د د1و ارزی با ی ی
ابزار تحلیل جریانات مواد به تحلیل سلسله فرآیندهای مربوط به استخراج مواد اولیه ،تغییرات شیمیایی ،فرآیند تولید،
مصرف ،بازیافت و دفع مواد میپردازد ( .)Bringezu, Moriguchi, 2002,79ابزار ارزیابی چرخه عمر ،روش ششی براای
ارزیابی جنبههای زیستمحیطی و اثرات بالقوه مرتبط با تولید یک محصول به وسیله جمعآوری فهرس ادنورد ت د هه ههها
و بروندادهای یک سیستم و تفسیر آن فهرست و اثرات آن بر اهداف مطالعه اس  ت ( ( .)Haes, Helias, 2001, 138با
این حال این دو ابزار نیازمند اطالعات و آمار دقیق دروندادها و بروندادهای هر محصول هستند .در کنار این ابزارهاا،
چند مدل رایانهای نیز به طور ویژه برای برنامهریزی یک مجتمع صنعتی سبز ایجاد شدهاند .یکی از ایننن مدللله هک ا   
توسط سازمان حفاظت محیطزیست ایاالت متحده ایجاد شده ،یک ابزار یاریرسان تصمیمگیری است که ش هس لما   
جنبه مختلف برنامهریزی میباشد :مدل همزیستی کارخانهها که اطالعات اولیه برای برنامهریزی یک مجتمع ص عن تتی
سبز را فراهم میکند و شامل یک بانک اطالعاتی از ویژگیهای صناایع مختل و تسا ف

هدادنورد ا هدادنورب و  اا اا ااااای

انواع مختلف کارخانهها را که میتوانند در مجتمع مستقر شوند ارائه میکند و به برنامهریز اجازه میدهد ک رت ه ککیببب
بهینه صنایع را بر اساس بهینهسازی نوع و اندازه صنایع مستقر و میزان زمین موجود برای توسعه و با مشخصصصکر ند
اتصاالت میان کارخانهها ،برگزیند.
دو مدل دیگر شامل مدل طراحی اکوسیستمهای صنعتی است که یک مدل برنامهریزی خط ططی اس اکما و ت نن نننپذذذیری
ترکیبهای مختلف کارخانهها را معین میکند و به برنامهریز اجازه میدهد که میزان اهمیت نسبی اهداف حفاظ زا ت
ی
ط م ه لد ممممم زیستی ی
ب مش  هدش صخ تت تتتوسط ط
محیط زیست ،هزینه کمتر و ایجاد مشاغل بیشتر را تعیین کن رت و د ککیب ب
کارخانهها را بهینهسازی کند .مدل دیگر ،مدل قانونی ،اقتصادی و منطق ققی اس هدومنهر و ت اا ااای ق ونا ننی ،اقت اص ددی و
منطقی در مورد استفاده و استفاده مجدد مواد ،انرژی و آب در یک مجتمع ارائههه م ممیکنددد ( Industrial Economics,

.)Incorporared Cambridge,1998,314-321
- Material Flow Anlysis
- Life Cycle Assessment

1
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جدول شماره  :2ترکیبهای بهینه همنشینی صنایع در مجتمعهای صنعتی سبز
جنبههای جذب اعضا مجتمعهای صنعتی سبز

اعضای بالقوه
تامینکنندگان تجهیزات ،انرژی و خدمات
خوشه فرآوری مواد غذایی

مجتمع صنعتی سبز کشاورزی

استفادهکنندگان از مواد فرعی بخشی از سیستم
تولیدکنندگان متراکم مواد غذایی
خوشه بازیافت مواد
خوشه تولیدکنندگان مرتبط با پسماندها

مجتمع صنعتی سبز بازیافت مواد

خوشه تولیدکنندگان متراکم مواد غذایی
نیروگاه تبدیل پسماند
مجتمع صنعتی سبز انرژیهای تجدیدپذیر

خوشه انرژیهای تجدیدپذیر
تولیدکنندگان تجهیزات افزایش کارایی انرژی
تولید تجهیزات انرژیهای تجدیدپذیر
نیروگاه برق فسیلی

مجتمع صنعتی سبز نیروگاهی

خوشه تامین مواد اولیه ،تجهیزات و خدمات نیروگاه
استفادهکنندگان از مواد فرعی نیروگاه
تولیدکنندگان تجهیزات صرفهجویی در مصرف انرژی
پاالیشگاه مواد نفتی

مجتمع صنعتی سبز پتروشیمی

خوشه تولیدات شیمیایی سبز
تولیدکنندگان متراکم مواد غذایی

منبعLowe, 2001(c):18 :

مدل دیگر مدلی است که توسط شرکت "بچتل" ایجاد شدهاست .این مدل شامل دو ابزار به نامهای "دای ممم  "1و "مچ
ک بان اعالطا ک تت تتتی ش لما
میکر "2است ( )Grant, 2006,39و به طور کلی یک مدل برنامهریزی خطی است که به یک ک
ت م  درو ننیاززز مت و تسا لص
دروندادها ،بروندادها ،فرآیند تولید دفع پسماند و تجهی از ت ت

کما تالدابت ا نننن نننننپذذذیر میاننن

کارخانهها در یک مجتمع را معین میکند ( .)Lowe, 2001(c),18مدل "ابزار برنامهریزی بومشناسی ص عن تتی "3اول للین
مدل همزیستی صنایع بود که از امکانات سیستم اطالعات جغرافیایی برای این منظور بهره میبرد و تواناایی محاس هب
هزینههای حمل و نقل مواد و مواد فرعی میان کارخانهها را داشت (.)Grant, 2006,40
در کنار این ابزارها و مدلها که استفاده از هریک از آنها نیازمند دسترسی به اطالعات جزئی مرب ورد هب طو نن ن نننندادها،
بروندادها و فرآیند تولید محصوالت مختلف و یا دسترسی به مدل رایانهای مورد نظر است ،مدلهاای کل للی از ان عاو
بهینه همزیستی صنایع در یک مجتمع صنعتی سبز نیز ارائه شدهاند (جدول شماره .)2
مواد و روشها
محدوده مطالعه تحقیق ،شهرستان کرج است که با وسعت  2457کیلومتر مربع ،پر وسعتترین شهرستان اس ربلا نات زز ززز
تتر نی
بهشمار میآید و شهر کرج با  1/38میلیون جمعیت در سال  ،1385ب عیمجرپ ناونع ه تتت تتت

ش و زربلا ناتسا ره

پنجمین کالن شهر بزرگ کشور در آن واقع شدهاست (مهندسان مشاور باوند.)1387 ،
- DIME
- Matchmaker
3
)- Industrial Ecology Planning Tool (IEPT
1
2

 - 4الزم به ذکر است با توجه به این که تا قبل از سال  1389شهرستان کرج بخشی از استان تهران به شمار میرفته و در تقریبا همه موارد
آمارها و اطالعات این شهرستان در کنار آمارها و اطالعات استان تهران ذکر میشدهاست و دسترسی به آمار مستقل استان البرز برای
سالهای گذشته امکانپذیر نبودهاست ،در مواردی مقایسه آمار شهرستان با استان تهران آمدهاست.

4
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تحقیق مورد نظر یک پژوهش کاربردی بوده و به شیوه اکتشافی انجام گرفته است و در پی شناس یا ی ون  عع ععع ،ان  هزاد ووو
ترکیب صنایع مناسب یک مجتمع صنعتی سبز با توجه به فرصتها و محدودیتهای شهرستان کرج میباشد .مطالعه
ویژگیهای ساختار فضایی شهرستان با هدف بهدست آوردن تصویری از قابلیتها و محدودیتهای آن برای توس هع
یکی از انواع مجتمعهای صنعتی سبز به روش اسنادی و با استفاده از دادههای ثانویه انجام گرفتهاستتت و نش نآ رگنا
است که در سال  ،1387در مجموع  1642واحد صنعتی در حال فعالی و عیانص ترازو زا زوجم یاراد و ت ممم ممممع ندا
ایران در شهرستان کرج وجود داشته و  45654نفر در این واحدها اشتغال داشتهاند (وزارت صنایع و مع دا د اریا ن نن ننن،
 )1388و در میان گروههای عمده صنعتی ،بیشترین تعداد ش اک هورگ رد نیلغا الال الالاله و ا ماش ششینآالت ص یزلف یتعن   
( 16440نفر) ،تولیدات شیمیایی ( 9962نفر) ،تولیدات نساجی ( 6872نفر) و صنایع غذایی ( 5652نفر)) مش هب لوغ   
کار بودهاند .بر این اساس ،آالیندهترین گروههای صنعتی شهرستان کرج را گروههه یکیتسالپ تادیلوت یتعنص یا     
ی ،م ممواد
تک ششش ه عونصم غمص و ا ییی ییی
طبقهبندینشده ،ریسندگی و بافندگی ،صنایع شیمیایی ،کودهای ش یایمی ی فآ و  تت تت
پالستیکی و فیبر مصنوعی تشکیل میدهند (شکل شماره .)2
بحث (برنامهریزی مجتمع صنعتی سبز شهرستان کرج)
مطالعه اسناد و آمارهای رسمی ،نشان می دهد شهرستان کرج به دالیل ذی رانک رد یتعنص هعسوت هب ل       توج هب ه   
موضوعات محیط زیستی نیاز دارد:
• نسبت باالتر بیکاری نسبت به میانگین کشور (مرکز آمار ایران)1390 ،
• باالتر بودن نسبت جمعیت واقع در سن فعالیت نسبت به استان تهران (همان)
• ایجاد تنها هفت درصد فرصتهای شغلی استان تهران در شهرستان کرج (در مقابل نسبت جمعیت  13درص )ید
(همان)
• حادث شدن حدود  97درصد توسعههای صنعتی طی دهه  88ـ  1377در اراضی نامناسب بر یتعنص هعسوت یا    
(مهندسان مشاور باوند.)1387 ،
خصیصه خوابگاهی ناشی از رشد انفجاری جمعیت و مشکالت ناشی از ان شامل (همان):اتالف زیاد وقت و نیروییی
انسانی در روند تردد روزانه طوالنی میان محل زندگی و کار؛
ک س هام دمآرد مو ان ههه هههه خ دو
افزایش هزینه خانوارهای عمومًاًا کمدرآمد و میاندرآمد که گاه نزدیک به یک ک

را صرف

پرداخت کرایه وسایل نقلیه عمومی میکنند؛
 باال رفتن حجم تردد برون شهری که باعث افزایش آلودگی هوا ،بروز تصادفات با خسارتهاای مالللی و انساننی
میشود.
� تداخل فعالیتهای آالینده (مرغداری ،دامپروری و صنایع مزاحم) با سکونتگاهها (همان)

• قرار دادن چشمانداز "حوزهای که قطب چند کارکردی مکمل تهران و تامینکننده خدمات برتر ناتسا برغ رد     

تهران خواهدبود و صنایع غیرآالینده یکی از پایههای اصلی توسعه آن را شکل خواهند داد" در ط ططرح ح هش هزو ری   
کرج شهریار (همان).
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• قرار دادن چشمانداز "حوزهای با قطبهای اقتصادی موفق در زمینه سرمایهگذاری و اشتغال که در آن پارکهاای
علمی ،اداری و صنعتی همپیوند با واحدهای پژوهشی و دانشگاهی ایج دا م ممیگرددد"در طر جرک یرهش هزوح ح    
شهریار (همان)
• قرار دادن چشمانداز "حوزهای با خودبسندگی نسبی که تعادل میان عرصههای سکونت ،خدمات و اش نآ رد لاغت

تامین میشود و زندگی ،کار و فعالیت آن را از وضعیت خوابگاهی خارج خواهد کرد" در طرح حوزه ش جرک یره
شهریار (همان)

• اتخاذ راهبرد "تشویق سرمایهگذاری در صنایع پیشرفته و غیرآالینده" در طرح حوزه شهری کرج شهریار
• اتخاذ راهبرد "ایجاد فرصتهای شغلی کافی" در طرح حوزه شهری کرج شهریار

• اتخاذ راهبرد "سرمایهگذاری در کشاورزی و باغداری پیشرفته و ترویج تولید ص ناد یهاگراک و یتعن ششششششش محوررر،
مرتبط با کشاورزی و باغداری و فرآوری مواد غذایی" در طرح حوزه شهری کرج شهریار.

شکل شماره  :2نحوه پراکنش گروههای صنعتی عمده شهرستان کرج
منبع :نگارندگان ،براساس آمار وزارت صنایع و معادن1388 ،
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قابلیتهای توسعه مجتمع صنعتی سبز
• آستانه جمعیتی مناسب شهرستان کرج؛
• ترکیب جوان جمعیت؛
• اقلیم معتدل؛
• وسعت پوشش سبز؛
• کانون صنعتی غرب استان تهران؛
• زیرساختهای ارتباطی مناسب؛
• قرارگیری در موقعیت ارتباطی مناسب؛
• وجود مراکز آموزشی و پژوهشی (با مزیت نسبی کشاورزی و منابع طبیعی)؛
• باال بودن ضریب مکانی فعالیتهای کشاورزی و باغداری در شهرستان( )2/19( ،مهندسان مشاور باوند)1387 ،؛
• سهم باالتر اراضی زراعی و بهویژه باغی شهرستان کرج نسبت به محدودههای اطراف (قرارگیر دصرد تشه ی    
اراضی باغی و سه درصد از اراضی زراعی استان تهران در شهرستان کرج (در مقابل سهم  7/6درص هش ید رررس زا نات
وسعت استان تهران)؛
• تولید دو درصد محصوالت زراعی و هشت درصد محصوالت باغی اس رتشیب( جرک ناتسرهش رد نارهت نات ین      
محصوالت زراعی را نباتات علوفهای ،سبزیجات و غالت و بیشترین محصوالت باغی را میوههای هستهدار ،میوههای
دانهدار و میوههای دانهریز تشکیل میدهند)؛
• سهم باالی شهرستان کرج در تولید گوشت مرغ ،تخممرغ و آبزیان در استان تهران (اداره جهاد کش ناتسا یزروا   
تهران)1388 ،؛
ی،
• سهم بسیار باالی اراضی مناسب بر واشک هعسوت یا ر زا یز ا هج ترازو( جرک ناتسرهش یضار ا زرواشکد ییییییی ییییییی
.)1386
محدودیتهای توسعه مجتمع صنعتی سبز
• تقلیل سهم بخش کشاورزی در فعالیتهای اقتصادی شهرستان از سه درصد در سال  1373به  1/6درصد در سال
1381؛
• روند عمده تغییر کاربرد زمین به سمت کاهش اراضی کشاورزی (زراعی و باغی) و اف شیاز

اک ربر سم د ککک ککککونی و

صنعتی؛
• بیالن آبی منفی شهرستان کرج (در صورت اجرای طرحهای بازیافتی آب 15 ،میلیون متر مکعب آب بازی هب یتفا   
کشاورزی وارد خواهد شد)؛
• تضعیف فعالیتهای کشاورزی و باغداری و تغییر کاربرد این اراضی به مسکونی؛
• کاهش آبدهی رودخانه کرج و پایین رفتن سطح آب سفرههای زیرزمینی.
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اعضای مجتمع صنعتی سبز شهرستان کرج
با توجه به قابلیتهای و محدودیتهای توسعه انواع مجتمعهای صنعتی سبز در شهرستان کرج ،به ویژه:
• ممنوعیت احداث واحدهای صنعتی جدید (جز صنایع غذایی) در شعاع  120کیلومتری تهران؛
• توصیه برنامه فرادست به توسعه صنایع مرتبط با کشاورزی و باغداری؛
• روند توسعه صنایع غذایی در شهرستان کرج؛
• امکان ارتقاء کارایی استفاده از آب و خاک و حفاظت از توانهای زیستمحیطی شهرستان کرج؛
• مزایای کشاورزی شهری شامل :کاهش فاصله تولید و مصرف و در نتیجه آن کاهش حملونقل و انبار محصوالت
که به کاهش تولید گازهای گلخانهای منجر میشود ،بهبود خرد اقلیم محلی ،ایجاد تعادل میان دیاکسیدکربن تولیدی ی
ی
در شهرها با مصرف بخشی از آن در مزارع ،ارتقاء تنوعزیستی ،ایجاد مشاغل تازه و ساختارهای جدید ب ببرای توس هع
اقتصادی؛
الگوهای عمومی مجتمعهای صنعتی سبز معرفی شده در بند  ،3-2مورد سنجش قر و دنتفرگ را

شور هب هجوت اب

   

دستیابی به اهداف (که به صورت خالصه در جدول شماره  3ارائه شده است) مجتم ععع ص عن تتی س رواشک زب زز زززی ب ببه
عنوان هدف اصلی جذب اعضای مجتمع در نظر گرفته شدهاست .ب علاطم هب هجوت ا ا فرگ تروص ت ت روم رد ه د      
ترکیب بهینه اعضای مجتعهای صنعتی سبز (مبتنی بر جریانات کلی تبادل مواد ،آب و انرژی) ،اع ارب هوقلاب یاض ییی ییی
ی
تهاای
ت ،شرکت ت
ی ،م داو و خ امد ت ت
ت ،انرژی ی
نکنن ازیهجت ناگد تت تت
استقرار در یک مجتمع صنعتی سبز کشاورزی را ت یما ن ن
نوآوری موادغذایی و توزیع آن ،شرکتهای استفادهکننده از مواد فرعی بخشی از سیستم و تولیدکنندگان م او د دغ یاذ ی
به صورت متراکم تشکیل میدهند .بنابراین با توجه به قابلیتها و محدودیتهای شهرس رک نات ججججج  ،اعضاای مجتمع
صنعتی سبز این شهرستان شامل اعضای زیر میگردد:
• مجتمع تبدیل پسماند
• خوشه تولید متراکم مواد غذایی که شامل گلخانهها و استخرهای پرورش آبزیان میشود
• خوشه فرآوری مواد غذایی که اعضای آن با توجه به نوع تولیدات مجتمع ،فرآورندگان سبزی و صیفیجات نظیررر
کارخانههای تولید رب و سس گوجهفرنگی ،فرآورندگان میوه و فرآورندگان آبزیان خواهند بود؛
• مزارع و باغات پشتیبان برای تامین بخشی از منابع تولید خوشه فرآوری مواد غذایی؛
• تصفیهخانهی بیهوازی؛
• موسسات آموزشی که فنآوریهای نوین تولید و آموزشهای مربوط را در اختیار اعضای مجتمع قرار میدهند.
اندازه مجتمع صنعتی سبز کشاورزی شهرستان کرج
اندازه مجتمع صنعتی سبز شهرستان کرج برابر با مجموع نیاز به فضای خوشه صنعتی فرآوری م او ددغ یاذ ی هشوخ و    
تولید متراکم مواد غذایی بوده و از طریق تقابل امکانات و محدودیتهای توسعهی هریک از خوشههای عضو کنترل
شدهاست.
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جدول شماره  :3سنجش قابلیت انواع مجتمعهای صنعتی سبز بر اساس اهداف
قابلیتها ()+

اقتصادی ()2
محدودیتها (-

محدودیتها ()-

قابلیتها ()+

-توصیه به سرمایه

 -دسترسی به بازار تولید

-بیالن منفی منابع

-امکان توسعه تولیدات متراکم

-سهم پایین

محصوالت زراعی و به ویژه

آب در آبخیز

کشاورزی و مواد غذایی (ارتقاء

شهرستان از

گذاری در صنایع

باغی شهرستان کرج و

)

()-

تهران ـ کرج در

سهم تولیدات غذایی متراکم

مجموع تولیدات

پیشرفته و غیر آالینده

وضع کنونی

شهرستان از سه درصد در استان

زراعی استان

در شهرستان در برنامه

تهران به  10تا  12درصد)

تهران (سه

های فرادست

کشاورزی

-ضریب مکانی باالی تولیدات

درصد)

-توصیه به سرمایه

-رتبه پایین تولیدات غذایی

کشاورزی در محدوده حوزه

سهم پایین

گذاری در کشاورزی و

و کشاورزی در میان صنایع

شهریار
-اقلیم معتدل و مناسب برای

محدودیتها

(∑)

مجتمع صنعتی سبز کشاورزی

شهری کرج ـ شهریار

تولیدات متراکم

باغداری پیشرفته در

آالینده محیط زیست

-دسترسی به بازار مصرف 13

غذایی شهرستان

شهرستان در در برنامه

-امکان حفظ و ارتقای

درصدی شهرستان کرج از

نسبت به استان

های فرادست

تهران

-توصیه به ترویج تولید

کیفیت محیط زیست

تولیدات غذایی استان تهران

شهرستان از طریق توسعه

-دسترسی نزدیک به بزرگترین

صنعتی و کارگاهی

فعالیتهای کشاورزی

بازار مصرف کشور (شهر

دانش محور ،مرتبط با

-امکان بهبود خرد اقلیم

تهران)

کشاورزی و باغداری و

محلی از طریق توسعه

روند افزایشی کسب مجوزهای

فرآوری مواد غذایی

کشاورزی

صنایع غذایی

پیشرفته در در برنامه

-ایجاد تعادل میان دی

-امکان کاهش فاصله محل

های فرادست

اکسید کربن تولیدی در

تولید و مصرف مواد غذایی و

مستثنی شدن صنایع

سکونتگاهها و مصرف آن در

در نتیجه آن کاهش حمل و نقل

غذایی از ممنوعیت

مزارع

و انبار و کاهش تولید گازهای

استقرار صنایع جدید

گلخانهای

در شعاع 120

+30+5-10+2-15

اهداف

زیستمحیطی ()5

قانونی و نهادی ()5
قابلیتها ()+

مجموع

مجتمع صنعتی سبز بازیافت مواد

-امکان کاهش فشار به

-نزدیکی به بازار مصرف

-توصیه به ایجاد یک یا

-عدم وجود

محیط زیست منطقه و

پسماندهای بازیافت شده شامل

دو کانون متمرکز دفع و

قوانین مربوط

پاکسازی محیط زیست از

کود و کمپوست ،انرژی و مواد

بازیافت زباله در برنامه

به هزینههای

طریق بازیافت پسماندها

بازیافتی

های فرادست

زیست محیطی

-وجود شهر کرج با بیش از

-امکان ایجاد مشاغل جدید و

-توصیه به بازیافت

در بهای تمام

 1/3میلیون نفر جمعیت به

کاهش وابستگی شغلی به شهر

زباله (به صورت

شده کاالها و

عنوان منبع متمرکز تولید

تهران از طریق توسعه مشاغل

کمپوست و دیگر مواد

غیر رقابتی

پسماند و ایجاد امکان

مرتبط با بازیافت مواد

قابل بازیافت) و استفاده

شدن بعضی از

استفاده اقتصادی از

-عدم وجود سیستم یکپارچه

از انرژی تولیدی و دفع

تولیدات

پسماندها

جداسازی ،جمعآوری و

اصولی زایدات در

مربوط به مواد

مدیریت پسماندها

برنامه های فرادست

بازیافتی.

-10+6+10+5

کیلومتری تهران

مجتمع صنعتی سبز انرژیهای تجدید پذیر

-قرارگیری کشور ایران در

-هزینههای باالتر

-نزدیکی به شهر کرج به عنوان

-حجم باالی

-عدم وجود

محدوده بسیار مناسب

تولید انرژی های

مصرف کننده بزرگ انرژی،

سرمایه اولیه

قوانین مربوط

استفاده از انرژیهای

تجدید پذیر در

کاهش فاصله میان تولید

مورد نیاز برای

به هزینههای

خورشیدی در جهان

مقایسه با

کنندگان انرژی و مصرف

توسعه مجتمع

زیست محیطی

-کاهش هزینههای زیست

سوختهای فسیلی

کنندگان و درنتیجه کاهش

های انرژی های

در بهای تمام

تجدید پذیر

شده انرژی و

محیطی از طریق کاهش

به ویژه در کشور

هزینههای انتقال و اتالف انرژی

مصرف انرژیهای فسیلی

ایران

-کاهش هزینههای توسعه شبکه

غیر رقابتی

دوره بازگشت

و هزینههای متمرکز برای

شدن تولید

نسبتا طوالنی

نیروگاههای فسیلی

انرژی های

سرمایه گذاری در

-وسعت دامنه مشاغل تبعی

تجدیدپذیر

تولید انرژیهای

وابسته به انرژیهای تجدید

تجدیدپذیر

پذیر و امکان ایجاد مشاغل

-10+5-6+2-5
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جدید
وجود نیروگاه تولید برق درمجتمع صنعتی سبز نیروگاهی

شهرستان کرج
-امکان ایجاد خوشههای

جدید (جز

کشاورزی و تولید مواد غذایی

صنایع غذایی)

برای بهرهگیری از مواد فرعی و

در شعاع 120

پسماندهای نیروگاه

کیلومتری شهر

-4+5

ممنوعیتاحداث صنایع

-رتبه باالی

-نزدیکی به بزرگ ترین بازار

-دوری

-ممنوعیت

منطقه از طریق جایگزینی

تولیدات

مصرف کشور

شهرستان کرج

احداث

کارخانه های تولید کاالهای

پتروشیمی در

-سهم باالی تولیدات شیمیایی

از منابع تولید

واحدهای

-امکان بهبود محیط زیست

مجتمع صنعتی سبز پتروشیمی

شیمیایی کنونی با مجتمع

میان صنایع

در صنایع کنونی شهرستان

نفت

صنعتی جدید

پتروشیمی سبز

آالینده

(دومین گروه عمده صنعتی

-هزینه های

(جز صنایع

شهرستان)

باالی تغییر

غذایی) در

-دسترسی به بازار کار متمرکز

فرایند تولید یا

شعاع 120

و متخصص

جابجایی

کیلومتری

کارخانه های

-5+5-4+4-5

تهران

تهران

تولید کاالهای
شیمیایی

منبع :نگارندگان1388 ،

خوشه فرآوری موادغذایی
به منظور تخمین نیاز به فضای خوشه فرآوری موادغذایی ،از برونیابی روند توسعه صنایع غذایی در شهرستان کر ججج
در دورههای  65ـ  75 ،1355ـ  1365و  85ـ  1375در کنار اندازه مجتمعهای مشابه در تجارب سایر کشورها و نیز
توصیههای سازمان توسعه صنعتی ملل متحد بهره گرفته شده است.
اندازه می یگنا ننن خوشههههاای فر وا ررری م ذغ داو اا ااایی در کش هرو اای آس سسیایی ب ببین  20تا  100هکت  توافتم را

اا اااست ت
ت

( .)Anbumozhi, 2007در توصیههای سازمان توسعه صنعتی مللمتحد ،توصیه شده اندازه مجتمعهاای ص عن تتی ب ببین
 40تا  80هکتار در نظر گرفتهشوند زیرا از سویی صرفههای مقیاس در سایتهای با مساحت باالی  50هکت قافتا را   
میافتد (برای مثال هزینه زیرساختها در هر هکتار در مساحت  10هکت را  110000دالر ،در  25هکتاررر  56000دالر
و در  50هکتار  46000دالر خواهدبود) و از سوی دیگر مساحتهای باالتر باعث آلودگیهای زیستمحیطی خواهد
شد (.)UNIDO,1997

ارزیابی و برنامهریزی مجتمعهای صنعتی سبز199 ...

در طی دوره  65ـ  ،1355در استان تهران  615مجوز تاسیس واحدهای صنعتی برای اشتغال  41597نفر صاادر ش هد
که از این تعداد 52 ،مجوز با  8474نفر اشتغال در شهرستان کرج بودهاست .از مجموع مجوزهای صادره 116 ،مج زو
با اشتغال  6669نفر ( 16درصد اشتغال ایجادشده در صنعت) در بخش صنایع غ یاذ ی دوب  هه هههاس ناتسرهش مهس و ت    
کرج از این مجوزها 17 ،مجوز با اشتغال  451نفر بودهاست (شش درصد اشتغال ایجاد شده در صنایعغذایی اس و نات
پنج درصد مشاغل جدید صنعتی شهرستان کرج).
در دوره  75ـ  ،1365تعداد مجوزهای صنعتی صادر شده در استان 1210 ،مجوز با اشغال  56031نفر بوده که از این
تعداد 451 ،مجوز با اشتغال  11466نفردر بخش صنایع غذایی بودهاست 20( .درصد اشتغال ایج تعنص رد هدش دا    
استان) .در این دوره کل مجوزهای صادره در صنایع شهرستان کرج  219مج  اب زو ا لاغتش      8988نفر ( ( 16درصد
اشتغال ایجاد شده در صنعت استان) و مجوزهای صنایع غذایی شهرستان 72 ،مجوز با اشتغال  1451نفر ب ببودهاس .ت
( 12درصد اشتغال ایجاد شده در صنایع غذایی استان و  16درصد اشتغال ایجاد شده در شهرستان کرج).
در دوره  85ـ  ،1375کل تعداد مجوزهای صنعتی صادر شده در استان تهران 1278 ،مجوز ب لاغتشا ا     44160نفر و 
تعداد مجوزهای صنایع غذایی استان 448 ،مجوز با اشتغال  11484نفر بودهاست ( 26درصد کل اش هدش داجیا لاغت    
در صنعت استان) .در این دوره مجوزهای صادره در صنایع شهرستان کرج 558 ،مج  اب زو ا لاغتش      20119نفر ( (45
درصد کل اشتغال ایجاد شده در صنایع استان) و مجوزهای صادره در بخش ص عیان ناتسرهش ییاذغ      77مجوووز با
اشتغال  1851نفر بودهاست ( 16درصد اشتغال ایجاد شده در صنایعغذایی استان و نه درصد اش  هدش داجیا لاغت در   
صنعت شهرستان کرج) .ارقام فوق ،نشانگر روند افزایشی سهم صنایع غذایی از صنعت استان ،رون ازفا د ییش مهس ی
صنایع غذایی شهرستان کرج از صنایع غذایی استان و روند افزایشی ایج یزرواشک عیانص رد لاغتشا دا      شهرس نات
کرج در مقابل روند کاهشی ایجاد اشتغال صنعتی در استان تهران میباشد.
با برونیابی روند ایجاد اشتغال در بخش صنایعغذایی شهرستان کرج ،تعداد ایجاد مش  دیدج لغا د د شخب نیا ر ر

  

شهرستان کرج در دوره  98ـ  2651 ،1385شغل بدست خواهد آمد (شکل شماره .)3
3000

2651
1851

2000
1451

1000
451

1385-95

1375-85

1365-75

1355-65

0

شکل شماره  :3برونیابی تمایل صدور مجوز در صنایع غذایی شهرستان کرج در سالهای 1395-1355
منبع :نگارندگان بر اساس وزارت صنایع و معادن1388 ،

از میان مجموع مشاغل بخش صنایعغذایی 18 ،درصد مشاغل به تولیدات گلخانهای ،پرورش آبزیان و تولیدات ب یغا
مرتبط میباشد.
در سال  217 ،1385واحد با اشتغال  5652نفر در بخش صنایعغذایی شهرستان کرج فعالیت داشتهههان نیگنایم( د    27
نفردر هر واحد) از میان این واحدها آم نیمز تحاسم هب طوبرم را        174شر هک تسا دوجوم تک

در عومجم       
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 2139633مترمربع مساحت دارند .با حذف پ ایسب تکرش جن ر زا شیب تحاسم یاراد گرزب    

    50000مترررمرب ععع ،

میانگین مساحت واحدهای صنایعغذایی شهرستان  4803مترمربع میباشد و بنابراین تراکم صننعتی خ لا صصص1برابر اب    
 283مترمربع به ازاء هر نفر شاغل خواهد بود.
بنابراین با فرض ایجاد  447شغل جدید در صنایع غذایی شهرستان در طی دوره  95ـ  ،1385ب ودح ه د     18هکت را
فضای جدید برای توسعه این صنایع نیاز خواهدبود .و با توج هک نیا هب ه

ص هعسوت نامزاس هیصوت ربانب ننننننننن ننننننننننعتی

مللمتحد 45 ،درصد زمین در مجتمعهای صنعتی به اراضی صنعتی و  55درصد به معابر و سایر خ صتخا تامد اص
مییابد ،اندازه خوشه مورد نظر حدود  40هکتار خواهد بود که با اندازه توصیهشده توس یتعنص هعسوت نامزاس ط     
مللمتحد و اندازه مجتمعهای مشابه در کشورهای آسیایی نیز مطابقت دارد.
بنابر توصیههای سازمان توسعه صنعتی ملل متحد برای چنین خوشهای تامین یک مگاوات بر ا هب زور رد ق زز زززی هر
 10هکتار و  40تا  80مترمکعب آب (بسته به نوع صنایع و میزان تمرکز آنها) در هر هکتار در روز ضروری خواهد
بود ( )UNIDO,1997و بنابراین خوشه مورد نظر نیازمند چهار مگاوات برق و بین  1600تا  3200متر مکعب آب در
روز خواهد بود.
خوشه تولیدات غذایی متراکم
عالوه بر خوشه فرآوری موادغذایی و تولید انرژی از پسماند ،مجتمع تولید متراکم موادغذایی نیز از اع عمتجم یاض
صنعتی سبز کشاورزی شهرستان کرج خواهدبود .بر اساس نتایج یک تحقیق در ایران ،استقرار مجتم ععع هاای پر شرو
آبزیان در کنار مزارع و مراکز تولید گلخانهای ،کارایی نهادههای تولید را افزایش میدهد (خیاطی و مشعوفی.)1386 ،
از سوی دیگر نزدیکی مجتمعهای تولید متراکم موادغذایی و فراوری موادغذایی ،ضمن کاهش هزینههای حملونقل،
ی ،تولی تشم د ر زا یژرنا ک
امکان تبادل آب ،آبگرم ،موادغذایی مورد نیاز خوشه فر اوم یروا دد دددغ یاذ ی ی

هدنامسپ ا ااا ااااا و

استفاده از کود ارگانیک و کمپوست را فراهم میسازد .همچنین توسعه کشتهای گلخانهای و متراکم ،ضمن ارتق یا
کارایی مصرف آب از  18000مترمکعب در هکتار در سال در مزارع به  7500مترمکعب در گلخانهها ،باعث اف شیاز
تولید تا  10برابر مزارع میگردد (دهقانی سانیچ و زارعی.)1386 ،
میانگین تولید محصول در هر هکتار کشت گلخانهای در سال  1385در این شهرستان  210تن در هکت دوب را هه هههاس .ت
در همین شدت فعالیت2میانگین درونداد صنایعغذایی در شهرستان کر ججج  454 ،کیل تم ره رد لوصحم مرگو ررر ررررررمربع
بودهاست (وزارت صنایعومعادن .)1388 ،بنابراین برای ایجاد تعادل میان خوش هشوخ و ییاذغ مکارتم تادیلوت ه      
فرآوری موادغذایی ،به  132هکتار زمین برای تولیدات غذایی نیاز خواهد بود .براساس آمارهاا ،به ازای هر اتکه  ر   
مجتمع گلخانهای 22 ،نفر ( 20کارگر و  2متخصص) اشتغال مییابند (افشار .)1381 ،بنابراین خوشه تولیدات متر مکا
مواد غذایی حدود  132هکتار مساحت خواهد داشت و روزانه نیازمند حدود  2700متررر مکع هاوخ بآ ب دد ددد ب و دو
برای حدود  2900نفر شغل ایجاد خواهد کرد.
 -1تعداد شاغلین صنعتی /سطح ساختمان های صنعتی (دانشپور)1386 ،
 -2برونداد /واحد سطح

ارزیابی و برنامهریزی مجتمعهای صنعتی سبز201 ...

خالصه مشخصات مجتمع صنعتی سبز کشاورزی شهرستان کرج به صورت جدول شماره  4میباشد.
در مجتمع صنعتی سبز کشاورزی برنامهریزی شده ،عنصر اصلی در تبادل ،مجتمع تب لید

پس هاوخ اهدنام دد دددب هک دو   

خروجیهای آن شامل کودهای ارگانیک ،کمپوست ،برق ،آب گرم ،بخار آب و غذای حیوان ب تا هه ههه عن ادنورد ناو د   
ی ،چن یعمتجم نی   
سایر اعضای مجتمع مورد استفاده قرار میگیرد .ج واشک یاهدنامسپ زا اد ر یانص و یز ععععععععع غ یاذ ی ی
میتواند پسماندهای شهری را نیز مورد استفاده قرار دهد .دومین عنصر اساسی در این مجتمع ،تصفیهخانه آب است
که برای بازیافت آب خوشه صنایع غذایی و فاضالب شهری میتواند به کار گرفتهشود.
در این مجتمع ،از میان اعضای بالقوه یک مجتمع صنعتی سبز کشاورزی ،با توجه به آالیندگی فعالیته یرادغرم یا   
و دامپروری ،مجتمع پرورش دام و طیور حذف میشود و اعضا به صورت زیر میباشند:
مجتمع تبدیل پسماند که شامل منبع ذخیره پسماندها ،کارخانه تولی و تسوپمک د

ک ،منب ععع ذخیره
 یاهدوک ا گر ا ین کککک کککک

بیوگاز ،منبع ذخیره فاضالب و ژنراتور برق میباشد و در صورت استفاده از پسماندهای ش جرک یره

م ممیتوان ات د   

 74 mw/hبرق تولید کند .گزینه دیگر تولید برق مجتمع ،استفاده از تولید همزمان برق و حرارت با اس  زا هدافت گگ گگگاز
طبیعی است که امکانسنجی ایجاد آن در شهرکهای صنعتی س اف نادیپ ر و س

یآب اتسلگ ناتسا رد دا ننن نننن ،نش نا
لع ییی ییی

میدهد که استفاده از چنین سیستمی ،ضمن ارتقاء بهرهوری انرژی از  ٪36در نیروگاههای حرارت هب ینونک ی     ،٪90
میتواند از نظر اقتصادی نیز مقرون بهصرفه باشد (شرکت مهندسی مشاور نیروی خراسان.)1387 ،
تصفیهخانهی بیهوازی که با استفاده از نیروی الکتریسیته دریافتی از مجتمع تبدیل پسماند و یا مجتمع تولید همزم نا
یکن بآ و د
برق و حرارت ،فاضالبهای شهری و فاضالبهای تولیدی در خوشه تولی اوم د دد دددغ یاذ ی م هیفصت ار  ییی ییی
بازیافتی میتواند در گلخانهها ،مزارع پرورش آبزیان و مزارع بهکار گرفتهشود.
جدول شماره  :4خالصه مشخصات مجتمع صنعتی سبز کشاورزی شهرستان کرج
اعضای مجتمع

اندازه

تعداد کارگر

آب مورد نیاز روزانه (مترمکعب)

برق مورد نیاز روزانه

خوشه فرآوری مواد غذایی

 40هکتار

 447نفر

بین  1600تا 3200

 4مگاوات

خوشه تولیدات متراکم مواد غذایی

 132هکتار

2900نفر

 2700متر مکعب در روز

-

مجتمع بازیافت پسماند

بسته به میزان پسماند بازیافتی

بسته به میزان پسماند بازیافتی

-

-

کل

حداقل  172هکتار

حداقل  2347نفر

بین  4300تا 5900

منبع :نگارندگان

خوشه تولید متراکم موادغذایی شامل گلخانهها و استخرهای پرورش آبزیان میشود .مح ناخلگ هدمع لوص ههه ههههه اب ا   
توجه به تولیدات کنونی گلخانههای استان تهران ،سبزی و صیفیجات خواهدبود که در کارخانههای فرآوری می و هو
سبزیجات به کار گرفتهمیشوند .مطالعات نشان دادهاست که میزان بهرهوری عوامل تولید در مزارع دو منظ دیلوت هرو   
ب  ،در
محصوالت گلخانهای در کنار پرورش آبزیان بیشتر خواهدبود (خیاطی و مشعوفی )1386 ،با توجه به این مطلب ب
کنار گلخانهها ،پرورش آبزیان نیز از دیگر اعضای مجتمع خواهندبود.
خوشه فرآوری موادغذایی که اعضای آن با توجه به نوع تولیدات مجتمع ،فرآورن و یزبس ناگد

یج ریظن تا   
فیص ییی ییی

کارخانههای تولید رب و سس گوجهفرنگی ،فرآورندگان میوه و فرآورن نهاوخ نایزبآ ناگد ددد ددددب وآرف دنیآرف .دو ری    
موادغذایی ،نیازمند آب گرم و بخار آب است که از طریق مجتمع تبدیل پسماند و یا کارخانه تولی تشم د ر  قرب ک ووو وووو
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حرارت تامین میشود و پسماندهای مایع مجتمع (شامل فاضالب با "ب ا دی ( ")BODباال) در تصفیهخانه ،ت هیفص
میشود و پسماندهای جامد برای تولید کمپوست به مجتمع تبدیل پسماند وارد میشوند.
موسسات آموزشی که فنآوریهای نوین تولید و آموزشهای مربوط را در اختیار اعضای مجتمع قرار میدهد.
مزارع و باغات پشتیبان برای تامین بخشی از منابع تولید خوشه فرآوری م نایرج ییاذغ داو ا وقلاب ت هههه ههههه م او دد ،آب و
انرژی به منظور به حداکثر رساندن کارایی به صورت شکلهای شماره  4تا  6خواهدبود.
مﻮﺳﺴات ﺁمﻮزشی
ﻓﺮﺁوری مﻴﻮﻩ و
ﺳﺒﺰیﺠات
ﭘﺮورﺵ ﺁﺑﺰیان

ﻓﺮﺁوری ﮔﻮشﺖ و
مﻮاد ﮔﻮشﺘی

ﮔﻠﺨانﻪ ها

ﻓﺮﺁوری مﻮاد ﻟﺒﻨی

مﺰارﻉ

مﺠﺘﻤﻊ تﺒﺪیﻞ ﭘﺴﻤانﺪ
ﺑاﻏات

تﺼفﻴﻪ خانﻪ ﺑی
هﻮازی

میوه و سبزی
ماﻫی

ﻓﺮﺁوری مﻴﻮﻩ و
ﺳﺒﺰیﺠات
ﭘﺮورﺵ ﺁﺑﺰیان

ﻓﺮﺁوری ﮔﻮشﺖ و
مﻮاد ﮔﻮشﺘی

ﮔﻠﺨانﻪ ها

ﻓﺮﺁوری مﻮاد ﻟﺒﻨی

مﻮﺳﺴات ﺁمﻮزشی

ﭘسماند
ﺣیوانات
کمﭙوست و ﻏﺬای
مﺰارﻉ

شکل شماره  -4جریانات بالقوه مواد در مجتمع صنعتی سبز کشاورزی شهرستان کرج
مﺠﺘﻤﻊ تﺒﺪیﻞ ﭘﺴﻤانﺪ

منبع :نگارندگان
تﺼفﻴﻪ خانﻪ ﺑی
هﻮازی

ﻓﺮﺁوری مﻴﻮﻩ و
ﺳﺒﺰیﺠات
ﭘﺮورﺵ ﺁﺑﺰیان

ﻓﺮﺁوری ﮔﻮشﺖ و
مﻮاد ﮔﻮشﺘی

ﮔﻠﺨانﻪ ها

ﻓﺮﺁوری مﻮاد ﻟﺒﻨی

ﺑاﻏات

مﻮﺳﺴات ﺁمﻮزشی

مﺰارﻉ
مﺠﺘﻤﻊ تﺒﺪیﻞ ﭘﺴﻤانﺪ

ﺑاﻏات
ﻓاﺿالﺏ

تﺼفﻴﻪ خانﻪ ﺑی
هﻮازی

ﭘﺮورﺵ ﺁﺑﺰیان

مﻮﺳﺴات ﺁمﻮزشی

ﻓﺮﺁوری مﻴﻮﻩ و
ﺳﺒﺰیﺠات

آﺏ سالﻢ

ﻓاﺿالﺏ ﻫمراه با
مواد ﺟامد

ﻓﺮﺁوری ﮔﻮشﺖ و
مﻮاد ﮔﻮشﺘی

مﺰارﻉ

مﺠﺘﻤﻊ تﺒﺪیﻞ ﭘﺴﻤانﺪ

ﻓﺮﺁورییمﻮادسبﻟﺒﻨیز کشاورزی شهرستان کرج منبع :نگارندگان
ﮔﻠﺨانﻪههاآب در مجتمع صنعت
شکل شماره  -5جریانات بالقو

تﺼفﻴﻪ خانﻪ ﺑی
هﻮازی

ﻓﺮﺁوری مﻴﻮﻩ و
ﺳﺒﺰیﺠات
ﭘﺮورﺵ ﺁﺑﺰیان

ﻓﺮﺁوری ﮔﻮشﺖ و
مﻮاد ﮔﻮشﺘی

ﮔﻠﺨانﻪ ها

ﻓﺮﺁوری مﻮاد ﻟﺒﻨی

ﺑاﻏات

ﻓاﺿالﺏ
مﻮﺳﺴات آﺏ سالﻢ
ﺁمﻮزشی

ﻓاﺿالﺏ ﻫمراه با
مواد ﺟامد

مﺰارﻉ
مﺠﺘﻤﻊ تﺒﺪیﻞ ﭘﺴﻤانﺪ

بﺨار آﺏ

الکتریسیته

ﺑاﻏات

آموزﺵ

تﺼفﻴﻪ خانﻪ ﺑی
هﻮازی

شکل شماره  -6جریانات بالقوه انرژی در مجتمع صنعتی سبز کشاورزی شهرستان کرج
منبع :نگارندگان

نتیجهگیری

بﺨار آﺏ

الکتریسیته
آموزﺵ

در حالیکه فرایند صنعتی شدن رفاه و توسعه را برای کشورها به ارمغان آورده ،اما جنبههای دیگری نیز ب هب دوخ ا    
همراه داشتهاست .یکی از این جنبهها ،تولید آلودگیهایی بوده که امروزه سالمت و حیات بشر را به مخاطره انداخته
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و از سوی دیگر ،بهرهبرداری از منابع زمین را به نحو لجام گسیختهای اف شیاز

داد ههاس هجاوم .ت ه رثا اب  ا یفنم ت      

اقتصاد مبتنی بر تولید و مصرف انبوه و ظهور مفاهیمی نظیر تولید پاکیزه ،بوم شناسی صنعتی و مشاغل سبز ،زمینهساز
شکلگیری مفهوم جدیدی به نام مجتمعهای صنعتی سبز گردیده و بسیاری از کشورها آن را بهعن یارب یرازبا ناو    
تحقق پارادایم توسعه پایدار تصدیق نمودهاند.

یهاا ،امکان و تا مح ود ددیته یا
ب با ویژگی ی
پژوهش حاضر با هدف "برنامهریزی یک مجتمع صنعتی سبز متناسب ب
شهرستان کرج" انجام گرفته و از میان انواع مجتمعهای صنعتی سبز در ترکیبهای بهینه ه ممم نش :لماش( عیانص ینی    
مجتمع صنعتی سبز کشاورزی ،مجتمع صنعتی سبز بازیافت مواد ،مجتمع صنعتی سبز انرژیهای تجدیدپذیر ،مجتمع
صنعتی سبز نیروگاهی و مجتمع صنعتی سبز پتروشیمی) بر اساس بررسی قابلیتها و محدودیتهای هری نیا زا ک   
انواع و با توجه به ممنوعیت احداث واحدهای صنعتی جدید (جز صنایع غذاایی) در ش عاع  120کیل رتمو ییی تهراننن؛

توصیه برنامه فرادست به توسعه صنایع مرتبط با کشاورزی و باغداری؛ روند توسعه صنایع غذایی در شهرستان کرج؛
حفاظت از توانهای زیستمحیطی شهرستان و امکان ارتقا کارآیی منابع آب آن و مزایای کشاورزی شهری ،اح ثاد
یک مجتمع صنعتی سبز کشاورزی را شامل مجتمع تبدیل پسماند ،خوشه فرآوری مواد غذایی ،خوش کدیلوت ه ننن ناگد
یتوان قیرط زا د   
متراکم موادغذایی ،مزارع و باغات پشتیبان و موسسات آموزشی پیشنهاد کردهاست .ای م عمتجم ن ییی ییی
ایجاد تبادل آب بازیافتی میان تصفیهخانه و گلخانهه ورپ عرازم و ا ر ایزبآ ش نننن ننننن ،تب و هویم لدا ییاذغ داوم      خاممم،
پسماندها و کمپوست میان مزارع ،مجتمع تبدیل پسماند و گلخانهها و انتقال بخ  دنامسپ لیدبت عمتجم زا بآ را وووو ووووو
کارخانههای فرآوری مواد غذایی به گلخانهها و مزارع پرورش م لیدبت عمتجم زا یدیلوت قرب لاقتنا زین و یها       
پسماند به کارخانههای فرآوری مواد غذایی ،گلخانهها و مزارع پرورش ماهی به بسته شدن اکوسیستم ص کمک یتعن   
کند و نیز با گسترش کشاورزی شهری ،به کاهش حملونقل و انبار محصوالت و کاهش تولیددد گازهاای گلخانهههای،
بهبود خرداقلیممحلی ،ایجاد تعادل میان دیاکسیدکربن تولیدی در شهرها با مصر خب ف شش شششی از آن در م ممزارع ،ارتق ءا
تنوعزیستی ،ایجادمشاغلتازه و ساختارهای جدید برای توسعه اقتصادی و در نتیجه بهبود محیط زیست شهری کمک
کند.
یتوانن یایازم د   
با وجود مزایای برشمرده ،توجه به این نکته ضروری است که اگرچه مجتم ععع ه م زبس یتعنص یا یییی یییی
زیستمحیطی ،اجتماعی و اقتصادی فراوانی داشتهباشند و ابزاری برای توس یاپ هع دد دددار ص امش هب یتعن ر نیآ  دددد ددددد ،اما
موضوع برنامهریزی متمرکز و نیز همکاری مداوم میان دولت ،بخش خصوصی و نهادهای علمی و دانش زا هک یهاگ   
الزامات موفقیت چنین مجتمعهایی هستند همچنان مورد بحث میباشند به نح زا یخرب هک یو

ب اهروشک ه یاج 

    

رویکرد متمرکز مجتمعهای صنعتی سبز ،رویکرد بومشناسی صنعتی را ک  هدوب رتشیب فاطعنا یاراد ه و مت رب  ر زک       
جغرافیایی اعضا تاکید نمیکند به عنوان یک راهحل جایگزین انتخاب کردهاند .با توجه ب ضوم نیا ه و ععع عععع ،ب وظنم ه ر   
موفقیت برنامهریزی یک مجتمع صنعتی سبز ،توجه به موارد زیر ضروری است:
• همکاری مداوم میان دولت ،صاحبان صنایع ،بانکها ،نهادهای عمومی و دانشگاهها؛
• اعتماد میان اعضای مجتمع و نیز اعضا و مدیریت مجتمع برای تداوم فعالیت اقتصادی اعضا؛

1397  زمستان، شماره اول، سال نهم،) فصلنامه علمی – پژوهشی جغرافیا (برنامهریزی منطقهای204

 پرداخت، تدوووین ق او ننین زیستتتمحیط ططی مناسببب:• نقش مهم دولت بهویژه در مراحل ابتداایی پر ز رد هژو ممینههه
تسهیالت و حمایتهای قانونی؛
.¬ افزایش حساسیت و آگاهیهای عمومی به ویژه در زمینه مسائل زیستمحیطی
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