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 چکیده

کردن روستاها   یبا هدف صنعت ،یمحدوده مورد بررس ییدر مناطق روستا هیعسلو یکالن و مل عیتقرار صنااس

 افتهیاستقرار و گسترش  رامونیپ ییروستا طیو بدون توجه به مح یبه منظور توسعه صنعت هیعسلو عینبوده است، بلکه صنا

مرتبط با آن، نسبت به قبل از ورود صنعت در منطقه شده  یها تیو فعال یاقتصاد یساختارها رییامر موجب تغ نیا. است

پژوهش حاضر عبارت است  یپرسش اصل. مصاحبه شده است هیخانوار در دهستان عسلو 722در پژوهش حاضر با . است

 انیپژوهش، م یها افتهیشده است؟ بر اساس  ییاقتصاد روستا فیسبب تضع ،ییروستا یاستقرار صنعت در نواح ایآ: از

وجود  یدار یرابطه معن ییمؤثر بر اقتصاد روستا یاقتصاد یرهایو متغ یو توسعه صنعت یصنعت به منطقه مورد بررس دورو

 یها مؤلفه ریو سا انییدرآمد روستا زانیروستا، م یاقتصاد یها تیرا در فعال یفراوان راتییکه صنعت تغ یطوربه. دارد

 یکشاورز آالت نیو استفاده از ماش التیاستفاده از تسه ،یکشاورز دیولت وهیاز جمله منابع آب و خاک، ش ییاقتصاد روستا
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 مقدمه و طرح مسأله

 گذارد یم مذکور بر نواحی بسیاری یراتتأث ،استقرار صنایع بزرگ و کوچک در نواحی روستایی

در و  شوند یروستاها به شهر تبدیل مبرخی . شود یم  دگرگونی کامل آنموجب گاهی اوقات و 

و نوع مصالح  یساز خانه  و نحوه گیرد یم شتاب، نوسازی آیند یروستاهایی که به صورت شهر در نم

به  ،کشاورزی مجاور صنایع های ینزم. شود ییراتی میتغ چارو مشاغل مردم د یابد یساختمانی تغییر م

صنعتی با ایجاد مشاغل جدید، موجب جذب نیروی کار از  های یتفعال. دهد یتغییر کاربری م یجتدر

تمرکز جمعیت در مراکز زیست مانند روستاها و شهرهای مجاور  .شود یروستاها و شهرهای پیرامون م

مذکور  ارضآثار و عودلیل پیدایش . دشو یاجتماعی م پیامدهایاز  یا مجموعه پیدایشصنایع، موجب 

صنایعی که  ویژه در نزدیک به شهر یا روستا، به  فاصله نواحی باتمرکز صنایع در حاشیه یا  این است که

جذب صنعت در یک  .شود یدور تسلسل مایجاد احتیاج دارند، موجب  فراوانیبه نیروی انسانی 

 پیدایشو ( اه اختیرسزیربناها و ز)ها  موجب ایجاد جاذبه آن نیزها و  سبب جذب انسان ،منطقه

طبیعی است که برای جلوگیری . شود یمتسلسل دور   سبب جذب صنعت و شروع دوبارهنیز ها  جاذبه

قطع کرد یا اینکه  یا را از نقطه  از چنین دور تسلسلی و ایجاد مانع در برابر آثار جانبی به ناچار باید آن

 (.       22-23: 2932 جه استان اصفهان،برنامه و بود)ثری در نقطه شروع آن انجام داد ؤاقدامات م

در مناطق  یرکشاورزیو غ یاقتصاد کشاورز های یتفعال یی همهبا توجه با اینکه اقتصاد روستا

 یبررس است، یو رفاه عموم ییمواد غذا ینتأمنیز علم اقتصاد  ییو هدف غاشود  را شامل می ییروستا

 یت فراوانیویژه کشاورزی کشور از اهم به، ااقتصادی روست های یتانجام فعال یو چگونگ یتوضع

مورد توجه  یدیتول یها باید به عنوان مکان ییمناطق روستا، یفعل یطدر شرا زیرا. برخوردار است

، به یتحقق اهداف توسعه مل یدر راستا ،از جمله صنعت یاقتصاد یها و همه بخش یردقرار گ یجد

استقرار صنایع در محدوده روستاها یا  ،بنابراین(. 3 :2913، یاسوری)هماهنگ و مکمل عمل کند  طور

صنایع  یرتأثدر پژوهش حاضر،  .یراتی کندتغی چارها ممکن است اقتصاد روستایی را د در مجاورت آن

 .گیرد مورد بررسی قرار می فوقبر اقتصاد روستاهای مذکور 

زی، دامداری و کشاور های یتاقتصاد روستاهای دهستان عسلویه، قبل از ورود صنعت، فعال

شده   را شامل می -اند که وسیله حمل و نقل دریایی بوده-ها  ها و لنج کشتی درکار  وتجارت از راه دریا 
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. ده استمعیشت مردم محلی بو ینتأمهای  ترین راه اصلیهای فوق،  اشتغال به فعالیت. است

. کشت شده بوده است ترین محصوالت عمده ،، خرما، برخی مرکبات، سیفی و سبزیجاتفرنگی گوجه

روستایی و  دامداری نیز به صورت کامالً. است بودههای کشاورزی  فعالیت ینتر صید ماهی نیز از مهم

فارس و تجارت  سفر به کشورهای خلیج. شده است ها در مراتع منطقه انجام می مبتنی بر چرای دام

ورود صنعت، توسعه صنعتی و اما بعد از . کاالهای مختلف نیز راهی برای کسب معیشت بوده است

آن، کشف ذخایر عظیم  و پس از 2922ایجاد مراکز فرآوری گاز و انواع محصوالت پتروشیمی از سال 

میزان به  دستیابیو  این طرحمتعددی برای پیشبرد  مراحلگازی در منطقه پارس جنوبی، آغاز و 

صنایع بزرگ و ملی و  گونه یناستقرار ا. برداری از منابع گاز تعریف شده است از بهره بیشتری

که را پدید آورده است ای  روستایی، نه تنها مسائل عدیده گذاری عظیم در محیط اجتماعی کامالً سرمایه

بلکه کارکرد اقتصادی روستاها  ،است ینیافته و مظاهر صنعت حاصل تعارض بین محیط اجتماعی توسعه

-33 :2912 ،طالبیان و همکاران) کرده استغییراتی ت دچارها را نیز  کارکرد اجتماعی آن ،و به تبع آن

آیا استقرار صنایع  :حاضر، پاسخ به پرسش ذیل استپژوهش هدف ، مذکوربا توجه به مطالب (. 39

اقتصادی روستاهای  های یت، تغییراتی در ساختارهای اقتصادی و فعالبررسیعسلویه در محدوده مورد 

 آورده است؟ پدیدپیرامون 

 

 مبانی نظری

، یاسی، سی، اجتماعی، اقتصادیعیعوامل مختلف طب در آن دربارهاست که  یعلم ییاقتصاد روستا

همچنین . ثر استؤم ییروستا یواحد کشاورز یککه در وضع شود  بحث می یو صنعت ی، تجاریمال

 یانبا ذکر نواقص و مشکالت ب یکشاورز یازهایراه و روش اداره، طرق استفاده و رفع ن در آن

از اقتصاد است که با اقتصاد  یا شاخه ییاقتصاد روستا ،به عبارت بهتر(. 21 :2923 ،آسایش)د گرد یم

در اقتصاد  ییریتغ نوعهر . است یاز اقتصاد مل ی، خود جزئیتمتقابل دارد و در کل یوابستگ یکشاورز

عمدتاً  یی،تاساخت اقتصاد روس که کارکرد و ییاز آنجا. شود می ییدر اقتصاد روستا ییرباعث تغ ی،مل

 و ی، پرورش ماهی، زنبورداری، مرغداری، دامپروری، دامداریزراعت، باغدار) یکشاورز یها از بخش

 ییاقتصاد مناطق روستا یهضعف بن ،شده یلتشک یخدمات های یت، و فعالییو روستا یدست یعصنا (غیره
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بر اقتصاد  یمثبت بازرگان ارآثاز عوامل مهم کاهش  ییبر اقتصاد روستا یشهر یو غلبه اقتصاد بازرگان

 (.221 :2913 ،یاسوری) بوده است ییروستا

توسعه اقتصادی و اجتماعی  حوزهساز در  سرنوشت یتصمیم شدن  یصنعت ید،بدون ترد

صنعتی شدن در همه  آثار .(227: 2912حیدری،) ناپذیر است است و اجتنابکشورهای جهان سوم 

توسعه اقتصادی برای از منابع مالی  فراوانی بخشتحرک  و باعث گردد میاقتصادی احساس  یها بخش

صنعتی شدن به عنوان ابزار ایجاد رشد سریع اقتصادی  ،به عبارت دیگر( 273: 2931کاسترو، )شود  می

           (.                                          22: 2323 یونیدو،) استتوسعه  یافته و درحال و توسعه اجتماعی کشورهای توسعه

توسعه ویژه  بهترین ابزار در توسعه  که امروزه صنعت به عنوان اصلی کردباید اذعان بدین ترتیب، 

از این ناشی  وضعیت مذکور شاید. نقش محوری را به خود اختصاص داده است ،مانده مناطق عقب

بجایی و کشاورزی قابلیت جابخش واقعیت است که عوامل تولید در بخش صنعت در مقایسه با 

 ،به همین دلیل. ای و ملی دارد منطقه-ل محیطیپذیری بیشتری با شرایط، اوضاع و احوا انعطاف

توسعه برای مناسب  ظرفیتمناطقی که فاقد  ودر کشورهای جهان سوم  ویژه توسعه به یها قطب

                                                             .(237: 2931 مطیعی لنگرودی و نجفی کانی،)صنعت است مبتنی بر  است، کشاورزی

کشور  یعصنا (واردات یگزینیجا راهبرد) سوم یکشور در برنامه عمران یصنعت راهبردبر اساس 

کشور در دوران  ینظام صنعت های یاستس. گردید و گسترش یافتکشور متمرکز  احیهدر چند ن

بود  "ها از آن یتبرندگان و حما ینشگز"و  "رگبز های یاسمق یقتشو"بر دو محور  یمبتنمذکور، 

و  یازهاهمواره از امت یاسمق بزرگ یباعث شد که واحدها های مذکور یاستس(. 227 :2922 ،مردوخی)

ارز ارزان و ( یداخل)شده  ینتضم ی، بازارهایحیبه صورت اعتبارات ترج یگوناگون دولت های یتحما

یی واردات، مناطق روستا یگزینیدر پرتو راهبرد جا یعه صنعتتوس یندبرخوردار گردند و در فرا فراوان

باشند  یمناطق شهر یبرا یمتارزان ق ییو عرضه مواد غذا یهسرما ینکار ارزان، تأم یروین کننده ینتأم

، استقرار صنایع بزرگ و ملی در نواحی های مذکور یاستبا توجه به س (.729 :2913 یاسوری،)

نیافته در راستای  در نواحی توسعه آنهاروستاها نبوده، بلکه ایجاد  روستایی با هدف صنعتی کردن

دگرگونی در  وجبای بوده است که همواره م منطقه های یتمرکززدایی صنعتی، تعدیل و کاهش نابرابر

که بسیاری  در حالی. محیطی شده است فضایی و زیست-و تغییرات کالبدیاجتماعی -ساختار اقتصادی
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و بسیاری آن را  کنند یسنتی روستا را توجیه م های یتجواری صنعت با فعال هم ،از کارشناسان توسعه

البته باید توجه داشت که (. 2-9: 2911، رحمانی، میرزایی) دانند یبرای روستا و صنعت نامساعد م

 های مذکور یتفعالهمان طور که  .مختلفی خواهد داشت یها خوردباز ،صنعتی های یتورود فعال

موجب جذب نیروی کار از روستاها و شهرهای پیرامون شود،  ،ایجاد مشاغل جدید ممکن است با

با ایجاد واحدهای جدید، موجب تخریب اراضی زراعی اطراف روستاها و بسیاری از  تواند یم

، اهاکه روست ییاز آنجا(. 21: 2922 نژاد، قره)محیطی گردد  مشکالت اجتماعی و اقتصادی و زیست

با قبول  ،است یبه بخش کشاورز یها متک آن های یتهستند که مرکز ثقل فعال یاقتصاد یها حوزه

و اقتصاد مذکور از مناطق  ییها قسمت شدن، ی در مرحله صنعت ویژه ن، به، در طول زمایفیتعر ینچن

 (.277 :2913، یاسوری)حول خواهد شد تچار روستایی د

 :شده است های پیشین درباره موضوع مورد بررسی در ذیل بیان پژوهش
 پژوهش یشینهپ(: 2)جدول 

 ها یافته عنوان و سال پژوهشگر
طالبیان و همکاران 

(2917) 
صنعتی   اجتماعی توسعه یرتأث یلتحل

 عسلویه  در منطقه
نداشته  یریتأث ،عمومی توسعه های یرساختصنعتی در بهبود زندگی بومیان و ایجاد ز  توسعه

 .منطقه تحمیل شده استمردم  آن بر ناگوار پیامدهایولی  ،است

 رحمانی و میرزایی
(2911) 

 یها حوزهگسترش صنعت در 
روستای  :بررسی موردی) کشاورزی

ایرج، دهستان روئین، شهرستان 
 (اسفراین

بهبود تعداد واحدهای تجاری  ،ارتباطی، اشتغال، افزایش درآمد یها بهبود کیفیت راهنتایج بیانگر 
 اما پیامدهای منفی. ها است آن تمجاوردر استقرار صنعت  با نطقه مورد بررسیو خدماتی در م

کشاورزی و  های ینکشاورزی و دامداری، کاهش زم های یتافزایش جمعیت، کاهش فعال مانند
 .است پدید آورده منابع آب و تغییرات کالبدی و تغییر در کاربری اراضی را نیز

 (2912)فرنام 
ناپایداری توسعه و عدم توازن 

پارس   حوزه یها سکونتگاه یا منطقه
 جنوبی

 یها گسترده و توسعه پاالیشگاهای نفت و گاز و افزایش فرصت گذاری یههر چند سرما 
 پدید آمده ولی آثار توسعه در روستاهای پیرامون آن به کندی انجام شده،شغلی در عسلویه 

 .نیستای  قهپایدار منط  ها متناسب با توسعه و توازن توزیع جمعیت، فعالیت و زیرساخت

و  یزپورعز
 (2913)قاسمی

 ینقش منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوب
فضایی  -در تحول مکانی( عسلویه)

: موردی بررسی)روستایی  یها سکونتگاه
 (ناحیه کنگان) روستای اخند

دگرگونی شدیدی را در مدت  در کوتاه ،عنوان منطقه ویژه اقتصادی با ای یدهظهور پد
در روستای  فضایی –فرهنگی، اقتصادی و کالبدی  –اجتماعی  محیطی، زیست های جنبه

 .آورده است بررسی پدیدمورد 

سرور امینی و 
 (2913)همکاران 

  شهرک صنعتی اشتهارد بر توسعه آثار
 روستاهای همجوار

 آثارپنج عامل  .مثبت شهرک صنعتی اشتهارد را در منطقه نشان داد آثارنتایج تحلیل عاملی، 
درصد از  31.31محیطی در مجموع  صادی، کالبدی، کشاورزی و زیستاجتماعی، اقت

 ه، چهار عامل آثارمنفی شهرک صنعتی اشتهارد در منطق آثار. کرده استواریانس را تبیین 
کل از درصد  39.213که  شود را شامل میمحیطی  اقتصادی، اجتماعی، کشاورزی و زیست

 .کند یواریانس را تبیین م
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 پژوهشروش 

. استتحلیلی -توصیفی وکاربردی  یها ماهیت از نوع پژوهش حاضر به لحاظ پژوهش

 امبانی نظری ب مرور. انجام شده است( پرسشنامه)میدانی و  یا کتابخانه با روش ها داده آوری جمع

روستاهای  همه پژوهش، جامعه آماری. استانجام شده استقرایی  نحوروش قیاسی و تعمیم نتایج به 
روستای دارای  هفت ،2931در سرشماری سال عسلویه دهستان  .شود یمرا شامل دهستان عسلویه 

تعداد نمونه الزم  ،بر اساس فرمول کوکران .داشته است یتنفر جمع 22211خانوار و  7332 باسکنه 
سپس برای مشخص کردن خانوارهای هر روستا . خانوار محاسبه گردید 722برای تنظیم پرسشنامه 

با  ،شده از طریق پرسشنامه یآور جمع یها داده .مه، از روش شماتیک استفاده شدتکمیل پرسشنا برای

فراوانی، انحراف ) یتوصیف ماراز آ ها تجزیه و تحلیل داده رایب. تحلیل گردید spss افزار نرماستفاده از 
اده در مورد استف یها شاخص .استفاده گردید (ویلکاکسون آزمون) یو آمار استنباط( یانگینمعیار و م

 .بیان شده است( 7)پژوهش حاضر در جدول 
 ییبر اقتصاد روستا یرصنعتثأت یمورد استفاده در بررس های یهگو(: 2)جدول 

 مقیاس ها یهگو ها شاخص
 

 های یتفعال
 اقتصادی

های  یتهای دامداری، اشتغال به فعال های تجاری با کشورهای خلیج فارس، اشتغال به زراعت و کشاورزی، فعالیت فعالیت
میزان افزایش کارگری خارج از  ،(غیره داری و داری، مکانیکی، اجاره مغازهانند م) یهای خدمات صیادی، اشتغال به فعالیت

 .های صنعتی روستا، میزان افزایش کارگری داخل  روستا، میزان اشتغال به فعالیت

 
 ترتیبی

بخشی به  تنوع
 منابع درآمد

های اشتغال غیرکشاورزی، وجود اشتغال  ها، افزایش درآمد، وجود فرصت یاریافزایش درآمد عمومی محل نظیر ده
های دامداری، وجود درآمد  غیرکشاورزی مرتبط با کشاورزی در روستا، وجود درآمدهای مناسب حاصل از فعالیت

فروش های کشاورزی،  ، همکاری زنان و سایر اعضای خانواده در فعالیتکشاورزی های یتمستقیم حاصل از فعال
زودهنگام محصول به دلیل نیاز مالی، وجود تسهیالت انبارداری و فرآوری مواد غذایی، باال بودن تولید در واحد سطح، 

 .کشاورزی های ینباال بودن تولید به ازای هر فرد فعال در زم

 
 ترتیبی

های  تغییر شیوه
 تولید کشاورزی

های آبی، استفاده  دی و بازاری، میزان تنوع کشت در زمینتغییر در الگوی کشت از دیمی به آبی، کشت محصوالت نق
 .ها ها، بهبود کیفی نژاد دام های دامداری با اصول ترویجی، تعداد و تنوع دام از بیمه محصوالت کشاورزی، وجود شیوه

 ترتیبی
 

ها  استفاده از نهاده
 و ماشین آالت

های نوین آبیاری، استفاده صحیح از ادوات  ، استفاده از روشیند کشتاآالت در فر ها و ماشین نوآوری استفاده ازهزینه 
های مناسب با  ، انتخاب نهاده(کود، سم و غیره، بذر) ها موقع نهاده هآالت در مزارع، توانایی تأمین و خرید ب و ماشین

 .با توجه به دستورالعمل مروجان ها اقلیم و خاک و آب، استفاده مفید از نهاده

 ترتیبی

ز استفاده ا
 تسهیالت

به استفاده از اعتبار به صورت گروهی، میزان وابستگی به منابع مالی  تمایلانداز برای خانوار، میزان  وجود زمینه پس
 .بانکی یالتها، افزایش فرصت و میزان استفاده از اعتبارات بانکی برای توسعه کشاورزی، میزان استفاده از تسه واسطه

 ترتیبی

توسعه منابع آب، 
 استفاده از آن خاک و

زیر  های ینگذاری در تسطیح خاک زم ، سرمایهزمین برای کشت یساز بهبود دسترسی به اراضی، بهبود عملیات آماده
 .به یکپارچه سازی اراضی تمایل، کشت آبی

 ترتیبی



 ...  استقرار صنعت یثرات اقتصادا لیتحل

Journal of Rural Development 
Editor in Chief: Prof. Dr. Mehdi Taleb       Director in Charge: Dr. Younes Nourbakhsh  

Executive Editor: Hassan Bakhshizadeh     Index: www.ISC.gov.ir & www.ricest.ac.ir 

Copyright Holder: The Faculty of Social Sciences, University of Tehran      

: jrd@ut.ac.irEmailwww.jrd.ut.ac.ir :  Website8981   -2008 ISSN:  

279 

 پژوهش یها افتهی

 وضعیت اشتغال

از کل  نتایج،بر اساس . وضعیت شغلی پاسخگویان در هشت طبقه مورد ارزیابی قرار گرفت

خدمات و کارگری به خود  افراد شاغل در بخشرا کشاورزان و  نحجم نمونه، بیشترین درصد شاغال

افزایش و تعدد مشاغل غیرکشاورزی در بیانگر  ،بررسی وضعیت شغلی .است  اختصاص داده

 (.9جدول ) بررسی استروستاهای مورد 
 یشغل یتبر اساس وضع یانپاسخگو یعتوز(: 9)جدول 

 فراوانی تجمعی درصد تعداد لشغ

 2/2 2/2 21 بیکار

 1/72 2/71 23 کشاورز

 1/21 21 22 (صنعت) کارگر خارج از روستا

 17 3/3 23 کارگر داخل روستا

 2/11 9/9 1 کارگر فصلی خارج از روستا و کشاورز

 2/21 2/23 21 (غیرهداری و  داری و اجاره مغازه) یخدمات

 7/23 ¼ 21 دار خانه

 211 3/71 12 لتی و سایردو

               

 ماهیانه درآمد

، میانگین  گفت قبل از ورود صنعت توان یبه منظور ارزیابی درآمد ماهیانه در بین پاسخگویان، م

هزار تومان بوده است که  121، برابر با 2932هزار تومان و در سال  777، برابر با 2917درآمد در سال 

 229)محاسبه درآمد با توجه به نرخ تورم با اما . دهد یمسال نشان  21ل درصد رشد را در طو 222

 .چندان افزایش نیافته است نسبت به قبل از ورود صنعت اییاندرآمد روستمشخص گردید که ، (درصد

 (.2 لجدو) شود د مالحظه میدرصد کسری درآم 13که  به طوری

 

                                                
سال مبدأ برای قبل از ورود . بل از ورود صنعت، زمانی است که هنوز صنایع عسلویه به طور کامل مستقر نشده و گسترش نیافته بودندمنظور از ق 2

 .در نظر گرفته شده است 2917صنعت، سال 
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 یانهبر حسب درآمد ماه یانپاسخگو یعتوز(: 4)جدول 
 بعد از ورود صنعت قبل از ورود صنعت 

 فراوانی تجمعی درصد فراوانی فراوانی تجمعی درصد فراوانی درآمد ماهیانه

 9/9 9/9 1 13 13 222 تومان 711111کمتر از 

 3/29 2/21 73 3/23 3/22 29 تومان 911111-711111

 3/91 71 32 2/31 2/21 21 تومان 211111-911111

 3/17 3/29 92 2/33 3/2 2 مانتو 111111-211111

 211 2/22 221 211 9/9 1 111111از  یشترب

 - 211 722 - 211 722 جمع

 های کشاورزی مساحت زمین

 مشخص گردیدمیزان اراضی آبی و دیم، قبل و بعد از ورود صنعت مربوط به  های یافتهتحلیل با 

و بعد از بوده هکتار  73/9به منطقه برابر با ورود صنایع از ، قبل بردار بهرهمتوسط اراضی آبی برای هر 

، قبل از بردار در اراضی دیم، میانگین اراضی برای هر بهره .هکتار رسیده است 17/7ورود صنعت، به 

 یها بررسی دادهبا  .هکتار رسیده است 31/1 هو بعد از آن ببوده هکتار  72/2ورود صنعت، برابر با 

و دیم نیز کاهش مساحت اراضی کشاورزی آبی  مشخص گردید ،میزان اراضی آبی و دیم مربوط به

موجود در منطقه و  یها شرکتفروش زمین به شرکت پارس و پتروشیمی و سایر  دلیل آن. یافته است

 .است ها شرکتبرای کارکنان  ها خوابگاهو ایجاد  یساز افزایش خانه نیزمختلف و  یها شرکتتأسیس 

 یتجاری و خدمات های یمساحت کاربر

تجاری و خدماتی، قبل و بعد از ورود صنعت،  های یکاربر مربوط بهبررسی مساحت اراضی با 

و بوده متر مربع  79/23، های مذکور یکاربرمتوسط مساحت  ،که قبل از ورود صنعتمشخص گردید 

 یها یتفعا افزایش فعالیت و اشتغال در رسیده است که بیانگرمتر مربع  22/92 هببعد از ورود صنعت 

 .استخدماتی و تجاری 

  ها یمساحت دامدار

متوسط  مشخص گردید ورود صنعتاز برداران، قبل و بعد  بهره یبررسی مساحت دامداربا 

متر مربع  19/921ورود صنعت، از متر مربع و بعد  32/122مساحت دامداری، قبل از ورود صنعت، 

 . بوده است
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 ارهای روستایی اقتصادی خانو یها تیتحلیل تأثیر صنعت بر فعال

آزمون اقتصادی خانوارهای روستایی، از  های یتصنعت بر فعال یرتأث یزانبررسی م برای

های  بین فعالیت در بعد اقتصادی مذکور، نتایج آزمونبر اساس . ویلکاکسون استفاده شده است

  zوجه به آمارهکه با ت به طوری. رابطه معناداری وجود دارد ،قبل و بعد از ورود آن ،اقتصادی و صنعت

های تجاری با کشورهای  فعالیت های یهورود صنعت بر گو ها، و معناداری و میانگین توصیفی داده

های  های دامداری، اشتغال به فعالیت حاشیه خلیج فارس، اشتغال به زراعت و کشاورزی، فعالیت

مانند ) یهای خدمات الیتاشتغال به فع های یهو بر گو هصیادی و کارگری داخل روستا تأثیر منفی داشت

 (های صنعتی خارج از روستا و اشتغال به فعالیتدر کارگری  غیره، داری و داری، مکانیکی، اجاره مغازه

اشتغال به  های یهگو .شده است های مذکور یتتأثیر مثبت داشته و باعث افزایش اشتغال به فعال

ترین تفاوت معنادار با ورود صنعت را بیش ،خدماتی های یتو اشتغال به فعالکشاورزی  های یتفعال

 (.1جدول )دارد 

 یلکاکسونبر اساس آزمون و یاقتصاد های یتبر فعال یعصنا یرتأث یلتحل(: 5)جدول 
تعداد  شاخص

 نمونه

 ها میانگین رتبه
 aبرای گروه 

ها  میانگین رتبه
 bبرای گروه 

 معناداری Zآماره 

های تجاری با کشورهای حاشیه  فعالیت
 رسخلیج فا

722 13/219 21/13 317/2- 111/1 

 111/1 -212/29 72 21/271 722 اشتغال به زراعت و کشاورزی

 111/1 -731/27 11/212 19/222 722 های دامداری فعالیت

 111/1 -321/21 11/93 22/13 722 های صیادی اشتغال به فعالیت

مانند ) یهای خدمات اشتغال به فعالیت
 (غیره داری و جارهداری، مکانیکی، ا مغازه

722 91/33 31/271 213/27- 111/1 

 111/1 -923/22 31/223 21/211 722 میزان افزایش کارگری خارج از روستا

 111/1 -231/27 11/211 32/222 722 میزان افزایش کارگری داخل  روستا

 111/1 -321/21 72/223 13/221 722 های صنعتی میزان اشتغال به فعالیت

 بخشی به منابع درآمدی ثیر صنعت در تنوعتحلیل تأ

به منابع  یبخش ، بر تنوعقبل و بعد از ورود صنعت ،حاصل از تأثیر صنایع های یافتهبررسی با 

فروش زودهنگام  های یهبه جز گو ها یهگو همهکه بین ورود صنعت و مشخص گردید  درآمدی

که به طوری . داری وجود دارد ، رابطه معنیبه دلیل نیاز مالی و باال بودن تولید در واحد سطح ،محصول
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جدول )های اشتغال غیرکشاورزی داشته است  وجود فرصت  ورود صنعت بیشترین تأثیر را بر مؤلفه

3.) 
 یلکاکسونبر اساس آزمون و یبه منابع درآمد یبخش صنعت بر تنوع یرتأث یلتحل(: 6)جدول 

تعداد  شاخص
 نمونه

 ها میانگین رتبه
 aبرای گروه 

ها  انگین رتبهمی
 bبرای گروه 

 معناداری Zآماره 

 111/1 -329/22 21/272 31/223 722 ها افزایش درآمد عمومی محل نظیر دهیاری

 111/1 -231/21 11/221 32/222 722 افزایش درآمد

 111/1 -192/27 23/279 31/21 722 های اشتغال غیرکشاورزی وجود فرصت

 121/1 -113/7 13/12 21/33 722 کشاورزی در روستا وجود اشتغال غیرکشاورزی مرتبط با

 111/1 -372/21 11 22/31 722 های دامداری وجود درآمدهای مناسب حاصل از فعالیت

 های یتوجود درآمد مناسب مستقیم حاصل از فعال
 کشاورزی

722 32/221 32/11 122/21- 111/1 

های  همکاری زنان و سایر اعضای خانواده در فعالیت
 ورزیکشا

722 32/211 22/23 711/27- 111/1 

 211/1 -923/1 21/12 12/33 722 فروش زودهنگام محصول به دلیل نیاز مالی

 111/1 -172/1 21/212 71/211 722 وجود تسهیالت انبارداری و فرآوری مواد غذایی

 723/1 -217/2 19/32 13/11 722 باال بودن تولید در واحد سطح

 111/1 -391/1 71/11 11/32 722 کشاورزی های ینازای هر فرد فعال در زم باال بودن تولید به

 

 تولید کشاورزی یها وهیتحلیل تأثیر صنعت بر تغییر ش

صنعت بر تغییر شیوه تولید کشاورزی  آثارتبیین  برایمورد نظر  یها تحلیل شاخصبا 

آن و تغییر شیوه تولید  قبل و بعد از ورود ،بین صنعت مشخص گردید که بررسی خانوارهای مورد

در میان . کشاورزی به جز گویه تغییر در الگوی کشت از دیمی به آبی، رابطه معناداری وجود دارد

های آبی و  میزان تنوع کشت در زمین یها مؤلفه را بربیشترین تأثیر صنعت  ،های مورد بررسیگویه

تضعیف  ،و در نتیجه ی مذکورها بر مؤلفهها داشته است که به معنی تأثیر منفی صنعت  تعداد و تنوع دام

ثیر مثبت را نیز بر مؤلفه استفاده از بیمه صنعت بیشترین تأ. استکشاورزی و اقتصاد روستایی 

 (.2جدول )محصوالت کشاورزی داشته است 
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 یلکاکسونبا استفاده از آزمون و یکشاورز یدتول یوهبر ش یهعسلو یعصنا یرتأث یلتحل(: 7)جدول 
داد تع شاخص

 نمونه

 ها میانگین رتبه
 aبرای گروه 

ها  میانگین رتبه
 bبرای گروه 

 معناداری Zآماره 

 112/1 -312/2 11/21 32 722 تغییر در الگوی کشت از دیمی به آبی

 111/1 -232/3 29/211 33/32 722 کشت محصوالت نقدی و بازاری

 111/1 -213/22 11/12 21/271 722 های آبی میزان تنوع کشت در زمین

 111/1 -723/3 222 12/32 722 استفاده از بیمه محصوالت کشاورزی

 111/1 -221/3 31/22 29/233 722 های دامداری با اصول ترویجی وجود شیوه

 111/1 -117/22 32/227 12/272 722 ها تعداد و تنوع دام

 111/1 -172/1 29/21 29/32 722 ها بهبود کیفی نژاد دام

 آالت کشاورزی ها و ماشین استفاده از نهاده تأثیر صنعت بر

 یها مؤلفه همهآن و ورود از  قبل و بعد ،میان ورود صنعت ،از میان شش شاخص مورد بررسی

 ،ورود صنعت و صنعتی شدن .کشاورزی رابطه معناداری وجود دارد آالت ینماشو  ها نهادهاستفاده از 

داشته  یند کشتاآالت در فر ها و ماشین نوآوری اده ازاستفهزینه بیشترین تفاوت معنادار را با گویه 

 (.1جدول )ی مذکور داشته است ها شاخصبر نیز مثبتی  یرتأثورود صنعت عالوه بر این،  .است
 یلکاکسونبا استفاده از آزمون و یکشاورز آالت ینها و ماش صنعت بر استفاده از نهاده یرتأث یلتحل(: 8)جدول 

تعداد  شاخص
 نمونه

 ها ین رتبهمیانگ
 aبرای گروه 

ها  میانگین رتبه
 bبرای گروه 

 معناداری Zآماره 

 111/1 -219/3 39/221 91/272 722 یند کشتاآالت در فر ها و ماشین نوآوری استفاده ازهزینه 

 111/1 -213/21 97/291 22/221 722 های نوین آبیاری استفاده از روش

 111/1 -192/3 91/272 23/31 722 مزارع آالت در استفاده صحیح از ادوات و ماشین

 111/1 -323/1 22/31 21/211 722 (غیرهو  کود، سم، بذر) ها موقع نهاده توانایی تأمین و خرید به

 111/1 -221/2 99/29 12/22 722 های مناسب با اقلیم و خاک و آب انتخاب نهاده

 111/1 -123/2 11/223 22/11 722 با توجه به دستورالعمل مروجان ها استفاده مفید از نهاده

 تحلیل تأثیر صنعت در استفاده از تسهیالت 

 یها در میان شاخص. رابطه معناداری وجود دارد ذکورم یها شاخص همهمیان ورود صنعت و 

 در حالی. داشته استبانکی  یالتبر مؤلفه میزان استفاده از تسهبیشترین تأثیر را صنعت  ،مورد بررسی
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مصرف شده یا اینکه اقتصاد کشاورزی و روستایی  حوزهبه صورت محدود در کور مذ یالتکه تسه

 (.3جدول . )اصالً مصرف نشده است
 یلکاکسونبر اساس آزمون و یالتصنعت بر استفاده از تسه یرتأث یلتحل (:3)جدول 

تعداد  ها یهگو
 نمونه

 ها میانگین رتبه
 aبرای گروه 

ها  میانگین رتبه
 bبرای گروه 

 معناداری Zآماره 

 111/1 -222/1 13/211 19/227 722 انداز برای خانوار وجود زمینه پس

 111/1 -217/2 21/13 22/27 722 به استفاده از اعتبارات به صورت گروهی تمایلمیزان 

 111/1 -913/3 72/31 22/211 722 ها میزان وابستگی به منابع مالی واسطه

بارات بانکی برای توسعه افزایش فرصت و میزان استفاده از اعت
 کشاورزی

722 11/222 92/212 121/3- 111/1 

 111/1 -733/27 21/277 71/32 722 بانکی یالتمیزان استفاده از تسه

 تحلیل نقش صنعت در توسعه منابع آب، خاک و استفاده از آن

، ورود صنعت قبل و بعد ازدر دوره  ،آنها تأثیر صنعت بر منبع آب و خاک و استفاده از با بررسی

بیشترین  .داردرابطه معناداری وجود  مورد نظر های یهگو همهبین ورود صنعت و که  مشخص گردید

با توجه . استزیر کشت آبی  های ینگذاری در تسطیح خاک زم سرمایهبه گویه ربوط تفاوت معنادار م

ها  و استفاده از آنکاهش و ضعف منابع آب و خاک موجب ورود صنعت  zو آماره  ها به میانگین رتبه

 (.21جدول )شده است 
 یلکاکسونها بر اساس آزمون و صنعت بر منابع آب و خاک و استفاده از آن یرتأث یلتحل(: 21)جدول 

تعداد  شاخص
 نمونه

 ها میانگین رتبه
 aبرای گروه 

ها  میانگین رتبه
 bبرای گروه 

 معناداری Zآماره 

 111 -732/3 22/12 13/37 722 بهبود دسترسی به اراضی

 111 -112/27 29/27 72/227 722 زمین برای کشت یساز بهبود عملیات آماده

 111 -123/29 11/12 11/221 722 زیر کشت آبی های ینگذاری در تسطیح خاک زم سرمایه

 111 -191/21 22/227 32/232 722 به یکپارچه سازی اراضی تمایلمیزان 

 

 یریگ جهینت

افزایش درآمد بیانگر  ،تأثیر صنعت بر درآمد خانوارهای روستایی بارهدرهای پژوهش  یافته

در عمدتاً افزایش درآمد  .تبعد از ورود صنعت نسبت به قبل از آن اسدوره خانوارهای روستایی در 
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تغییر  ،افزایش درآمد زیاد وخدماتی و صنعتی بوده است که با توجه به تورم  های یتفعال حوزه

که میزان درآمد حاصل از زراعت و  در حالی. استپدید نیامده  ییانمحسوسی در زندگی روستا

، قبل از ورود صنعت بودهدر دوره  ییانغالب روستا های یتکه از فعال ،باغداری، دامداری و تجارت

کاهش و نابودی تدریجی ، بیانگر اقتصادی های یتفعال های مربوط به یافته. بسیار کاهش یافته است

 های یتکه اشتغال به فعال ریبه طو .استمعمول در روستاهای دهستان  های یتفعالکشاورزی و 

که قبل از ورود صنعت بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده، بعد از ورود  ،زراعی و کشاورزی

خدماتی و  های یتفعالو اقتصاد روستایی جایگاه تولیدی خود را به یافته صنعت کاهش شدیدی 

با ورود بیانگر آن است که بخشی به منابع درآمدی  تنوع یج مربوط به حوزهنتا. مصرفی داده است

 البته. اشتغال غیرکشاورزی در روستاهای دهستان افزایش یافته است یها فرصتصنعت، درآمد و 

غالب  های یتفعالکشاورزی و  های یتفعالافزایش درآمد و تنوع فعالیت، مرتبط با  شایان ذکر است که

میانگین به  یشترینقبل از ورود صنعت، بدر دوره مورد بررسی  یها در میان شاخص. ستروستا نبوده ا

استفاده از بیمه  هبه گویکمترین میانگین نیز و  32/9های آبی با میانگین  گویه میزان تنوع کشت در زمین

 د صنعتبعد از ورو در دوره بررسی متغیرهابا اما . ربوط استم 17/2محصوالت کشاورزی با میانگین 

و میزان تنوع بیشترین  12/7مؤلفه تغییر در الگوی کشت از دیمی به آبی با میانگین مشخص گردید 

میزان تنوع  .است  به خود اختصاص دادهکمترین میانگین را  39/2های آبی با میانگین  کشت در زمین

کمبود زمین و مرتع به ناشی از  تواند یمکه است  یافتههش شدیدی کانیز  ها دامکشت و تعداد و تنوع 

و  ها شرکتو  ها کارخانه، و کمبود آب به دلیل خشکی زیاد منطقه و مصارف ها آنسبب فروش 

 t یها با توجه به آزمون) یتحلیل تأثیر صنعت بر شیوه تولید کشاورزبا  .باشدجمعیت دهستان افزایش 

صنعت  ،های مورد بررسییهدر میان گو نیز مشخص گردید (و ویلکاکسون یا یک نمونه و دو نمونه

ها داشته است که  های آبی و تعداد و تنوع دام میزان تنوع کشت در زمین یها مؤلفهبر بیشترین تأثیر را 

تضعیف کشاورزی و اقتصاد روستایی  ،و در نتیجه ی مذکورها به معنی تأثیر منفی صنعت بر مؤلفه

ه استفاده از بیمه محصوالت کشاورزی داشته ثیر مثبت را نیز بر مؤلفصنعت بیشترین تأدر ضمن، . است

ورود صنعت و صنعتی شدن بیشترین  نیز کشاورزی آالت ینماشو  ها هدر زمینه استفاده از نهاد. است

در . داشته است یند کشتاآالت در فر ها و ماشین نوآوری استفاده ازهزینه تفاوت معنادار را با گویه 
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میانگین ورود صنعت، از قبل  .ی مذکور داشته استها صشاخمثبتی بر  یرتأثورود صنعت واقع، 

افزایش فرصت و میزان استفاده از میانگین و  13/7ها  میزان وابستگی به منابع مالی واسطه های یهگو

وجود  گویه، میانگین بعد از ورود صنعت. بوده است 11/7اعتبارات بانکی برای توسعه کشاورزی 

گروهی  طوربه استفاده از اعتبارات به  تمایلگویه میزان و میانگین ، 93/9انداز برای خانوار  زمینه پس

تضعیف بیانگر  ها آنمربوط به توسعه  منابع آب و خاک و استفاده از  های یافتهتحلیل . بوده است 13/7

 ها آنو استفاده از  زیر کشت آبی های ینخاک زمدر تسطیع  گذاری یهسرما حوزهویژه در  به ها یهگواین 

رفاهی و  یها مجتمع، خدمات انبارداری و ها شرکتایجاد ه دلیل ب .استبعد از ورود صنعت دوره  در

دسترسی به  است، گسترش یافتهکه به دنبال استقرار صنایع در منطقه  ،خوابگاهی و سایر مؤسسات

 :ی این تحقیق عبارتند ازهاپیشنهاد .شده استبا مشکل روبرو اراضی 

 بررسی، مانندکشاورزی در محدوده مورد  های یتی و تکمیلی مرتبط با فعالاستقرار صنایع تبدیل -

اشتغال مرتبط با  یها افزایش فرصت به منظور خرما یبند فرنگی و بسته صنایع فرآوری گوجه

 ؛کشاورزی

 غیره؛ بافی، حصیربافی و گرگوربافی، گلیم مانندمرتبط با صنایع دستی  های یتاحیا و گسترش فعال -

 بررسی؛دامداری در محدوده مورد  های یتپایداری و گسترش فعالافزایش  برای مراتع تقویت -

 ؛کشاورزی به صاحبان صنایع های ینمجاور روستاها و زم های ینکاهش فروش زم برایریزی  برنامه -

نیروی کار بومی در استخدام به شغلی از طریق اولویت دادن  یها توزیع مناسب فرصت برایتالش  -

 ؛به مهاجران وارد شدهنسبت 

افزایش مهارت برای استخدام در صنایع مستقر در  به منظورای  مناسب فنی و حرفه یها ارائه آموزش -

 ؛منطقه

 ییان؛اراضی کشاورزی به منظور افزایش تولید و درآمد روستا سازی یکپارچه -

 بررسی؛ورد کشاورزی، صنایع دستی، تجارت در محدوده م حوزهتسهیالت مناسب در  عرضه -

احداث صنایع و  ،اعتبارات مناسب پرداخت صنعتی از طریق های یاستقرار و گسترش دامدار -

 .فرآوری شیر در روستاهای دهستان
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 نابعم

 .نور یامدانشگاه پ .ییاقتصاد روستا (.2923) ین، حسیشآسا

اجتمااعی   –اقتصادی  تحلیلی  بر اثرات صنایع عسلویه، بر تغییرات کارکردی و .(2937)بارانی، عصمت 
ارشاد جغرافیاا و    پایان ناماه کارشناسای  )شهرستان کنگان، دهستان عسلویه : مطالعه موردی ؛روستاهای پیرامون

 .دانشگاه زنجان (.ریزی روستایی برنامه

 :اصافهان  .خطوط هادی برای سازماندهی صنعتی استان اصافهان  (.2932) برنامه و بودجه استان اصفهان

 .جهبرنامه و بود

 .کیهان :تهران .باقر ساروخانیترجمه  .فرهنگ علوم اجتماعی (.2921) بیرو، آلن

مطالعاه روساتای    :گسترش صنعت در عرصه های کشااورزی  (.2913) میرزایی، محمد و رحمانی، بیژن

 .33-11 ،13، های جغرافیایی پژوهش .شهرستان اسفراین، دهستان روئین ،ایرج

 .کیهان :تهران .بر علوم اجتماعی درآمدی (.2911) ساروخانی، باقر

. اجتمااعی شهرساتان کنگاان    -سایمای اقتصاادی  . (2911) استان بوشاهر  یزیر برنامهسازمان مدیریت و 

 .استان بوشهر یزیر برنامهسازمان مدیریت و  :بوشهر

مه علوم نا. عسلویه  صنعتی در منطقه ی اجتماعی توسعه یرتأث یلتحل (.2912) طالبیان، سید امیر و همکاران
 .33-39 ،99، اجتماعی

  .آستان قدس رضوی :مشهد .شناسی صنعتی اصول و مبانی جامعه (.2921)فریار، اکبر 

   .جهاد دانشگاهی دانشگاه اصفهان .ای بر جغرافیای صنعتی مقدمه (.2922) نژاد، حسن قره

جمشید ترجمه . ب صنعتیتکنولوژی و توسعه در سومین انقال (.2922) کاپلینسکی، رافائل و کوپر، چارلز

 . وزارت امور خارجه :تهران .زنگنه

 .نی :تهران .ابراهیم فتاحی و لیالیی محمدترجمه  .شدن الگوهای تاریخی صنعتی (.2923) کمپ، تام

 http://kangankhabar.sepehrblog.ir کنگان نیوز 

. ر ساازمان برناماه و بودجاه   د .یار قرن  اخ یمن یط یرانا یتوسعه صنعت یندفرا (.2922)یزید ، بایمردوخ

 و یو نظاام فنا   یمنطقه ا. یبخش یزیر مباحث برنامه .یراندر ا یزیر پنجاه سال برنامه یشمجموعه مقاالت هما

 .ییاجرا

 .مرکز آمار ایران: تهران .شهرستان کنگان های یآبادفرهنگ  .(2931) مرکز آمار ایران

، ها یهنظر) سازی روستاها توسعه و صنعتی .(2931) اکبر مطیعی لنگرودی، سید حسن و نجفی کانی، علی



 2932پاییز و زمستان ، 2، شماره مپنجدوره  ،توسعه روستایی

Journal of Rural Development 
Editor in Chief: Prof. Dr. Mehdi Taleb       Director in Charge: Dr. Younes Nourbakhsh      
Executive Editor: Hassan Bakhshizadeh     Index: www.ISC.gov.ir & www.ricest.ac.ir 

Copyright Holder: The Faculty of Social Sciences, University of Tehran      
 ISSN: 2008-8981   Website:  www.jrd.ut.ac.ir Email: jrd@ut.ac.ir   

297 

 .دانشگاه تهران: تهران (.ها و راهبردهای توسعه صنعتی روش

 .جا بی :تهران .شناسی مقدمات جامعه(. 2929) منوچهری، محسن

 .نشر به :مشهد .بر اقتصاد روستایی با تأکید بر بخش کشاورزی یا مقدمه .(2913)یاسوری، مجید 

 
 

 

 


