
 

  3، شماره1، دوره1397جغرافيا و روابط انساني، زمستان 

 يحليل وضعيت صنايع روستايي قبل و بعد از انقالب اسالمت

  درويشيحنا 

گروه جغرافياي انساني گرايش جغرافيا و برنامه ريزي روستايي، دانشكده جغرافيا، دانشگاه تهران، تهران، 

  نايرا

  /251397/12:پذيرش تاريخ 1397/12/19                                                     :دريافت تاريخ

 :چكيده

 ييروستا عياز صنا يفيخود تعر يتوسعه صنعت ياستراتژ زين و ييايجغراف يها يژگيبه و تيبا عنا يهر كشور

 ييمراكز روستا اي ييروستا يشود كه در نواح يگفته م يعيبه صنا ييروستا عيصناكلي به طور .ارائه داده است

محدود  يياينظر جغراف آنها از يبازار يوندهايپو كنند  ياستفاده م ييكار روستا يروين عمدتا از هستند و مستقر

بر مواد  يمتك يخدمات فن عيو صنا ،يليتبد عيصنا ،يدست عياز صنا يبيتوان ترك يرا م ييروستا عيصنا. است

 اريبوده كه نقش بس يزراع ريغ ييبخش اشتغال زا نيمناسب تر ،ييروستا عينمود، صنا يمعرف يكشاورز و هياول

كاهد.  يخاصه جوانان م انيداشته و به تبع آن از مهاجرت روستائ انيدر باالبردن درآمد سرانه روستائ ياديز

 ييتوسعه روستا اتيتجرب. است ازمندين انيكار روستائ يرويكم و ن هيسرما ن،ييپا يبه تكنولوژ عيصنا نيچرا كه ا

و  هيسرما قيصرفاٌ با تزر ييدهند كه توسعه روستا يمختلف جهان در چند دهه گذشته نشان م يدر كشورها

تحقيق حاضر به روش كتابخانه اي  كنند. ينقش م فايا نهيزم نيدر ا ياديشود و عوامل ز يمحقق نم يفناور

   مي باشد. هااسنادي بوده و هدف رشد صنايع روستايي در روستا –

 

  روستا، توسعه روستاييصنايع دستي، صنايع روستايي،  ژگان كليدي:وا
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  مقدمه

 نيبا ا ابدي ياست كه توسعه م يصنعت تيفعال نياول يدر هر اجتماع  انسان خانگي – ييابتدا  عيبدون شك صنا

بود، باز امروزه  تهاينوع فعال نياز ا يمردم ساكن كره خاك يصنعت يها تيقبل تمام فعال يكه در چهار قرن و اند

 عينوع صنا نيآنها ازمحدوده ا يصنعت تيفعال نوزتوان مشاهده كرد كه ه يرا م ييابتدا ياز انسانها يدسته ا

در حال توسعه،   ي. ادامه مهاجرت به شهرها، باعث شد تا در كشورها)22:1375(قره نژاد، خارج نشده است

دهه  انهياز م يصنعت استيس رييتغ نيا رنديكار گ به ييروستا عيرا با هدف رشد صنا يديجد يها استيس

 يشغل يفرصتها جاديكشورها ا نيآغاز شد و هدف ا ييوستار عيكوچك صنا يبه واحدها شتريو با توجه ب 1960

 ي(خزائبخش به منظور مقابله با فقر بود نيشاغل در ا انييدرآمد روستا شيو افزا ييروستا يدر بخشها

وزيع جمعيت بر حسب گروه هاي سني در مناطق روستايي كشور گوياي جواني . ت)107و106:1375،يقوژد

بافت جمعيت در روستاهاست كه از جمله مسايل ناشي از آن يكي سنگيني بار تكفل و ديگري عدم تعادل روز 

 افزون ميان عرضه و تقاضاي نيروي كار و در نتيجه دورنمايي تشديد بيكاري روستايي در آينده است، محدوديت

بخش كشاورزي در جذب نيروي كار، اين واقعيت را نشان مي دهد كه در آينده افزايش اشتغال در نواحي 

از اين رو مي توان توسعه  ).209:1385بيشتر در گرو توسعه بخش هاي صنعت و خدمات است(هودر،روستايي،

ظام فضايي روستاها شود،  زيرا صنايع روستايي را از گزينه هايي دانست كه مي تواند منجر به ايجاد تحول در ن

صنايع روستايي از يك سو در ايجاد اشتغال مفيد و موثر در نواحي روستايي و از سوي ديگربه دليل پيوند 

تنگاتنگ با بخش كشاورزي و خدمات نه تنها نقش بسزايي در توسعه روستايي در مقياس محلي دارند، بلكه در 

ابل قبولي را نصيب نواحي روستايي ساخته و بدين ترتيب در ايفاي مقياس كالن و ملي نيز مي توانند سهم ق

توسعه  اتيتجرب). 20:1385نقش موثر روستا در فرآيند توسعه ملي نيز موثر و سودمند باشند ( حاجي نژاد،

 قيصرفاٌ با تزر ييدهند كه توسعه روستا يمختلف جهان در چند دهه گذشته نشان م يدر كشورها ييروستا

از عوامل كه امروزه به  يكيكنند.  ينقش م فايا نهيزم نيدر ا ياديشود و عوامل ز يمحقق نم يفناورو  هيسرما

 انييروستا انيدر م يدست عيبه رونق صنا وجهشود ت يم يمعرف ييدر توسعه روستا يعنوان راهكار اساس

  ). 1394و همكاران،  ياست(اكبر

  

  :تعاريف صنايع روستايي

باشند، اما به  يم زين يمشترك يها نهيزم يارائه شده كه بعضأ دارا  ييروستا عياز صنا يمتعدد فيتاكنون تعار

 عياز صنا يفيخود تعر يتوسعه صنعت ياستراتژ زيون ييايجغراف يها يژگيبه و تيبا عنا يرسد هر كشور ينظر م

مورد استفاده قرار  يبر هيسرما و يكاربر زانيم ييروستا عيازصنا فيتعر نيارائه داده است. در ساده تر ييروستا

 ييكوچك روستا عيمعتقدند، صنا ييروستا عيبودن صنا اسيبر كوچك مق ديبا تأك يگروه نيگرفته است. همچن
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 يها تيدر ارتباط با امكانات و قابل دهيچيپ يهستند كه بدون وابسته بودن به فن آور يعيآن دسته از صنا

توسعه  مناسب امكان رشد و با دادن آموزش ساده و و يمحل و يبوم يروهاين يريبا به كارگ يمنطقه ا

 ييمراكز روستا اي ييروستا يشود كه در نواح يگفته م يعيبه صنا ييروستا عيصنا. )1:1365، يدارند(اسد

نظر  آنها از يبازار يوندهايپ ،يكنند. به طور كل ياستفاده م ييكار روستا يروين عمدتا از هستند و مستقر

 و رسانند يرا به مصرف م يمحل داتيتول ايمواد خام  شتريب عيصنا نيا ،يانيبه ب ايمحدود است؛  ييايجغراف

 يمل يخود را به بازارها داتيتول عيصنا نياما گاه ممكن است ا شود، يعرضه م يمحل يآنها به بازارها داتيتول

 فيسازمان ملل متحد در تعر يمركز توسعه منطقه ا ).102:1376،يقوژد ييعرضه كنند(خزا يالمل نيب و

 يم ابنديتوسعه  يشهر -و روستا ييتوانند درمراكز روستا يكه م يعيگفته است: تمام صنا ييروستا عيصنا

 شدن روستا يصنعت يبرا يا لهيمحسوب شوند، به شرط آنكه بتوانند وس ييروستا عيبه عنوان عناصر صنا ستيبا

 يمحل يكه با استفاده از توان ها يصنعت يديتول يها تيفعال هي). درحال حاضر، به كل81:1366سرا،يباشند(م

 ).154:1382،يلنگرود يعيشود(مط يگفته م ييروستا عيصنا ابند،ي يروستا استقرار م طيدر مح يا هيناح و

استفاده شده است  يآمار و ياقتصاد ارياز مجموعه چند مع ييروستا عيصنا فيتعر يازمنابع برا يبرخ در

سهم نسبتاٌ   يدارا ييروستا عيصنا.1 كند: يم فيتعر ريرا به صورت ز ييروستا عياساس صنا نيبرا "ياستور"

 يتيريفاقد ساختار مد شوند و ياداره م ينفر به صورت انفراد دو اي كيآنها توسط .2 باشد؛ يدر بازار م يكوچك

بزرگ  يبنگاه ها به واحدها و ياديز يوابستگ اند و يمستقل يواحدها ،ييروستا عيصنا.3 باشند؛ يم يرسم

  .(Story, P.6.1995).ندارند

  :صنايع روستاييمزاياي 

صنايع روستايي باعث جلوگيري از ضايعات فراوان مي گردد. وجود صنايع روستايي در اين زمينه مي تواند از  -

بيشتري براي فرد روستايي مي شود( نوروزي و  ضايعات محصوالت جلوگيري نموده و باعث درآمد

كاهش انگيزه مهاجرت: مهمترين عامل گرايش روستاييان به مهاجرت را مي توان وجود  -)1381همكاران،

بيكاري و كمي فرصت هاي جديد شغلي دانشت كه باعث مي شود اين قشر درآمد كافي براي گذران زندگي 

ليت هاي غير كشاورزي مي تواند با فراهم كردن زمينه هاي اشتغال جديد، نداشته باشند. در اين ميان توسعه فعا

ويي به نيازهايشان برخودار روستاييان را از اساسي ترين لوازم زندگي يعني درآمد كافي باري پاسخگ

صنايع روستايي وضعيت كل درآمد خانوار روستايي بهبود مي بخشد  -.(Ghadha,G,1993,286-295)نمايد

ك داري اقتصادي خانوار مي گردد. اين درآمدها اغلب با متنوع بودن منابع درآمدي خانواده، ريسو باعث پاي

روايج صنايع روستايي در روستاها زمينه هاي  - .Parminter,I,2000)د(هداقتصادي زارعان را كاهش مي د

ايجاد مي كند كه اين  جديدي از كار و آشنايي بيشتر روستاييان را با ديگر عرصه هاي فعاليت هاي اقتصادي

يادگيري راحت و آسان  - ).1379(شهبازي،امر باعث افزايش سطح مهارت ها در مناطق روستايي مي گردد

فنون در صنايع روستايي چشم انداز بسيار گسترده اي را در ارتقاي مهارت ها از طريق آموزش تجربي ايجاد مي 



 3، شماره1، دوره1397جغرافيا و روابط انساني، زمستان                      

 

917 

 

ي، سرمايه اي) كشور ما انطباق ندارند، درحالي كه صنايع ماهيت صنايع نوين با توان موجود (انساني،فن كند.

  روستايي انطباق دارند

  به دليل دوره برگشت سريع سرمايه و سوددهي زودتر، جذابيت زيادي در اين صنايع وجود دارد. -

  در اين صنايع، زمينه هاي بسيار زيادي براي نوآوري و كار آفريني وجود دارد. -

ايي عبارتند از: فراهم آوردن فرصت اشتغال غير كشاورزي براي روستاييان بيكار و نيمه ديگر مزاياي صنايع روست

درآمد سرانه روستاييان و در نتيجه كاهش فقر، تأمين  كار، تقويت پايه هاي اقتصاد روستايي از طريق افزايش

توزيع بهتر درآمد و بسط نيازهاي اساسي ساير بخش ها و توسعه كشاورزي، كاهش نابرابري منطقه اي از طريق 

  عدالت اجتماعي نام برد.

  ويژگي هاي صنايع روستايي

 در معدنياد وـم و ميدا ورزي،كشا هكنداپر و ودمحد تمحصوال ديلـتب و بذـج انوـت بايد ستاييرو صنايع

بابايي و صنايع خوراكي بزرگ را داشته باشند( بها نهآ ديلـتب و دهاـفتدورا و ستاييرو مناطق

صنايع روستايي بايد قادر به تأمين و توليد اكثر قطعات و كاالهاي نيمه ساخته مورد نياز  ).114:1380همكاران

صنايع روستايي بايد بستر مناسبي  ).226:1381ابراهيمي،و صنايع بزرگ داخلي و خارجي باشند(پاپلي يزدي

تي توليد كند كه تماماٌ و يا محصوال ).156:1381، براي پيوند بخش كشاورزي و صنعت ايجاد كنند(طاهرخاني

اندك  اين قبيل صنايع سرمايه گذاري ).197:1383قسمتي از آندر محل و يا ناحيه توليد مصرف گردد(مهدوي،

با شرايط جغرافيايي  ).33:1383، و ابعاد كوچك تر و نيروي كار كمتري براي راه اندازي نياز دارند(دربان آستانه

  ).260:1385خالدي،هر منطقه سازگاري داشته باشند(

  

  :طبقه بندي صنايع روستايي

طبقه بندي صنايع روستايي بر اساس مالك هاي متفاوتي صورت مي گيرد. اين مالك ها در بعضي كشورها 

مشترك و در بعضي ديگر متفاوت است. عالوه بر اين، در موارد مختلف حجم و اندازه معيني براي طبقه بندي 

بندي كه مالك سرمايه را مد نظر قرار مي دهد، يك ميليون ريال را مالك صنايع وجود ندارد. مثال در طبقه 

ريال، مالك صنايع متوسط است. طبقه بندي ديگري از  1000متوسط قرار مي داند، در صورتي در كشور ديگر

 از؛صنايع صورت گرفته است كه با وضعيت اقتصادي و اجتماعي ايران بيشتر هماهنگي دارد و آن عبارت است 

 ).صنايع دستي41:1374(صاحبي ، . صنايع خدمات فني و صنعتي روستا3 ،. صنايع تبديلي2 ،. صنايع دستي1

مجموعه اي از هنر و صنعت اطالق مي شود كه به طور عمده با استفاده از مواد اوليه بومي و انجام قسمتي  به
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در هر واحد از آن ذوق هنري و خالقيت  از مراحل اساسي توليد به كمك دست و ابزار دستي ساخته مي شود كه

فكري صنعت گر سازنده به نحوي تجلي يافته و همين عامل وجه تمايز اين گونه محصوالت از مصنوعات مشابه 

ماشيني و كارخانه اي است. اين صنايع كه به صنايع دستي خانگي و صنايع كارگاهي تقسيم مي شود، نياز به 

رد و متكي به تخصص هاي بومي و سنتي است. اين موضوع، استقالل و تكنولوژي پيشرفته و پيچيده ندا

خودكفايي اقتصادي اين نوع صنايع را نسبت به ساير صنايع روستايي، بيشتر نشان مي دهد. عالوه بر اين صنايع 

دستي داراي ويژگي هنري و مصرفي به طور توأمان است. اين صنعت، بينش، ذوق، انديشه و فرهنگ توليد 

روستايي را در درون خود جاي داده است. استفاده از دانش بومي و محلي در اين صنعت، نشانگر اصالت  كننده

اين صنعت در روستا است كه ريشه در تاريخ اجتماعي و فرهنگي اين جوامع دارد. صنايع دستي ايران را از 

ورده هاي دستي، يكي از مهم جهات مختلفي مي توان طبقه بندي كرد ولي آنجا كه روش و تكنيك توليد و فرآ

  ترين وجوه تمايز اين صنعت مي باشد

  

  :صنايع تبديلي و تكميلي

اين صنايع به صنايع تبديلي محصوالت كشاورزي و دامپروري تقسيم مي شود. در واقع محصول هر يك از بخش 

ربوط به قند، شكر، . صنايع مرده مي شودهاي كشاورزي و دامپروري به عنوان مواد اوليه اين صنعت به كار ب

، چرم سازي، نساجي و صنايع چوب جزو اين گروه از روغن كشي، كمپوت سازي، رب گوجه فرنگي، پنيرسازي

صنايع روستايي است. هم چنين با رشد هركدام ازاين صنايع، صنايع روستايي ديگري براي تكميل محصول 

نهايي به بازار به وجود مي آيد، مانند صنايع نگهداري، صنايع انبارداري و صنايع دسته بندي در كنار صنايع 

يعي با عنوان صنايع توليدي زنجيره اي وجود دارد كه وظيفه اش انتقال محصوالت نيمه تبديلي روستايي، صنا

تمام به مناطق شهري، به منظور تكميل مراحل مواد مي باشد. در اين صنايع، از تكنولوژي ساده كاربر و كم 

گسترش فعاليت هاي سرمايه استفاده مي شود. صنايع توليد زنجيره اي روستايي در مناطق توسعه نيافته امكان 

  ).217:1374(صاحبي،اقتصادي را به ارمغان مي آورد 

  :صنايع خدمات فني و صنعتي روستا

اين صنايع اغلب با عنوان صنايع كوچك روستايي ياد مي شود كه حالت گاركاهي دارد و عالوه بر شهرها، قابل 

ي انساني كمتر و تجهيزات و وسايل استقرار در روستاها نيز مي باشد. در مقايسه با صنايع سبك، به نيرو

محدودتري نياز دارد و محتاج سرمايه گذاري زياد نيست. در اين رشته از صنعت، بخشي از كار توليد، توسط 

ماشين و قسمتي ديگر توسط نيروي بدني كارگر انجام مي شود و در عين حال، دانش فني روستايي عامل اصلي 

  ).46:1374صاحبي،هنگري و... نمونه هايي از اين صنايع است (رشد اين صنايع مي باشد. جوشكاري وآ
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  :مباني نظري

ه ب ،ييه روستاآن در توسع رثيتا و ييروستا عيصنا نهيموجود در زم يهاگاه ديها و د هينظر تيمبا توجه به اه

  . ميپرداز يمهش وژپ يرنظ اتيادب

 تياهم نهيدر زم سييآرتورلو ياقتصاد جمع هيشدن روستاها، نظر يصنعت تياهم نهيزم در 1تامبوتان هينظر

اعتقادات كه  نيمورد استفاده قرار گرفته اند،تامبوتان برا قيتحق نيا يدرچارچوب نظر ييكوچك روستا عيصنا

  ).6:1381 ،يبه شمار رود(افتخار ييتواند به عنوان نقاط قوت وبخش صنعت در توسعه روستا يدوعامل م

مناسب در بخش  يشغل يوجود فرصت ها. 2 (عامل فشار) يبخش كشاورز تيظرف تيمحدود.1

  (عامل كنش)،يركشاورزيغ

كار  يروين كار وجود دارد. يروين يعرضه وتقاضا نيب دهيچيعملكرد متقابل پ كياعتقاد است كه  نيبر ا يو

 جاديا ييروستا عيتواند در قالب صنا يكه م يركشاورزيغ يمناسب در بخش ها يفرصت ها ليبه دل ييروستا

رد مو نيگزيجا يشغل خابانت كيصنعت به عنوان  يحالت نيشود. در چن يم يديواحد تول كيگردد، جذب 

كار  ييجوابگو عدم ليكار به دل يرويممكن است ن گريد ي. از سورديگ يروستا قرار م يانسان يرويتوجه مازاد ن

 عيصنا يحالت نيشود. درچن دهيكش يليوتكم يليتبد عيبه سمت صنا ،يزندگ يازهايبه ن يبخش كشاورز

 ييت روستا. با اشتغال در بخش صنعرنديگ يقرار م ادهمكمل مورد استف يانتخاب شغل كيبه عنوان  ييروستا

 يداريا خررتوسط بخش صنعت روستا  يديتول ياساس يقادر خواهند بود تا كاالها انييدرآمد، روستا شيوافزا

  .ديآ يدرآمد به وجود م جاديدورتقاضا، اشتغال وا كي جهيكنند. درنت

در  يدر حال توسعه است. و يكشورها يكاربر در رشد اقتصاد عياز طرفداران استفاده از صنا 2سييآرتورلو

 يكيزيف هياز سرما يكار با حجم مشخص يروياز ن شتريكند كه استفاده ب يم انيخود ب »ينظر به اقتصاد جمع«

 هيدهد كه در مصرف سرما يم زهشود. به گفته او صنعت كوچك اجا يم ييواشتغال زا ديتول شيمنجر به افزا

 هياول يدر دوره ها نادر است و كم و اريبس هياند، سرما افتهين يكه توسعه كاف ييشود. دركشورها ييصرفه جو

 يكشاورز ليوسا ،ياري, امور آبيهمگان هياول يها سيصرف امور حمل ونقل، سرو هيسرما نيچنانچه ا ،ياقتصاد

 يتوان ازآنها منافع ب يوجود دارد گردد، م يقابل توجه فراوان و ازاتيامتكه در آنها  يليتبد عيانواع صنا اي و

كوچك به كار  عيدرصنا پرثمر نو و يها وهيبا توسل به ش هيسرما نيكه ا يدر صورت يكسب كرد. ول يشمار

از ديدگاه    ).29:1350،يرود( وزارت كار وامور اجتماع يموثرتر به شمار م اريتواند بس يشود، م يگرفته م

) در شرايط كنوني بخش كشاورزي به تنهايي نمي تواند پاسخگوي مناسبي براي رفع نيازهاي 2007(3مينا

معيشتي مردم روستايي باشد بلكه ايجاد اشتغال در بخش صنعت براي جوانان روستايي يكي از ضرورت هاي 

                                           
1 Tombothan 
2 Arthur Louis breslich 
3 Meena 
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ترويج صنايع كوچك مقياس در روستاها مي توان مشكل فقر و بيكاري را كنار زد. اين عصر حاضر است؛ با 

درحالي است كه اين صنايع عالوه بر اين كه از اشتغال زايي بااليي برخوردارند، به سرمايه گذاري كمتري نياز 

اد روستايي و فقر دارند. به طور كلي گسترش انواع صنعت در سكونتگاه هاي روستايي از طريق رونق در اقتص

   توسعه روستايي را فراهم مي سازد زدايي، زمينه سرمايه گذاري در

كه چه نوع و چگونه  نيادو ديدگاه مهم توسعه صنايع روستايي و صنعتي كردن روستا وجود دارد: ديدگاه اول 

  و تأثيرات اين صنايع در روستاها چگونه است؟ مستقر گردند؟ ديروستا با عيصنا

  كنند؛ يعمل م شرفتهيپ يكشورها ييروستا عيدر توسعه صنا يعنصر اصل 3هوم مف نيدرهم

همچون كارخانه  ييدر مناطق روستا يكشاورز يبزرگ به عنوان مكمل فرآورده ها يكارخانه ا سيتاس  .1

  ،يكمپوت ساز شكر،ين

  كوچك، اسيدر مق يديتول يگسترش واحدها. 2

  .يدست عياز صنا تيحما. 3

به عنوان  ييروستا عيكند، صنا ينگاه م يصنعت انيجر كيبه عنوان  ييروستا عيتوسعه صنا بهديدگاه دوم:  

استفاده  يداخل يدر توسعه و گسترش آن از تكنولوژ زيباشد و ن يم يتوسعه اقتصاد انيجر رمجموعهيز كي

  ). 107:1376(خزاعي قوژدي،گردد يم

 كه باشد فيايياجغر مختلف يهاسمقيادر  ديمتعد منفيو  مثبت يپيامدهاداراي  نداميتو ستاييرو صنايع

 يابيو ارز شناخت الذ. ميباشد مفيد ستاييرو صنايع توسعهدر  يبعد يهاييزربرنامه ايبرآن  شناختو  يابيارز

و ،  باشد هاحطرو  برنامهها ينا بخشي ثرا انميز يگويا يكسواز  نداميتو فضايي مختلف دبعادر ا پيامدها ينا

 يگرد يسوو از  هدد ننشا ايمنطقهو  محلي توسعه افهدا يستارا در را فعاليتها گونه ينا ديعملكر هجايگا

از  نوعي بهو  ندايافته ارستقرا نجادر آ ها فعاليت ينا كه حيانو فضايي منتظاو ا ييزربرنامه جهتدر  باشد گامي

 .(Berdegue et al,2010:412)ندميشو مندهبهر هاآن

 

  :پيشينه تحقيق

پژوهشي با عنوان (صنايع روستايي، عاملي تأثيرگذار بر فرآيند توسعه اقتصادي و اجتماعي، نمونه  1378در سال 

داد كه راهبرد ورود صنايع به  تجربي روستاهاي شهر بومهن) توسط اسماعيل نصيري بررسي گرديد نتايج نشان

در حال توسعه تلقي مي شود. براي توسعه اقتصادي و اجتماعي كشورهاي  حي روستايي در حكم راهكارينوا

در اين تحقيق، به منظور ارزيابي تأثير نواحي صنعتي در توسعه اقتصادي و اجتماعي مناطق روستايي، ده روستا 
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كيلومتري  40(شامل پنج روستاي داراي صنايع و پنج روستاي فاقد صنايع) واقع در پيرامون شهر بومهن در 

انتخاب شدند. نتايج به دست آمده از اين تحقيق نشان مي دهد كه در  كالن شهر تهران به عنوان جامعه نمونه

غلي، عدم مهاجرت، انگيزه شاخص هاي برگزيده، شامل خوراك، پوشاك، كيفيت مسكن، رضايت و ثبات ش

سجادي قيداري و همكاران ،ري، دو جامعه ي نمونه از روستاهاي مورد مطالعه تفاوت معني دار دارندماندگا

ابي و تبيين كاركرد صنايع روستايي در توسعه دهستان صائين قلعه شهرستان ابهر، يافته هاي ) ارزي1393(

تحقيق نشان مي دهد نقش نسبي اسقرار صنايع در متنوع سازي و ايجاد اشتغال در زمينه هاي اقتصادي مي 

نجر به افزايش باشد. از طرفي ديگر حضور استقرار صنايع در روستا و توسعه كارخانه هاي كوچك در آن م

تخريب منابع طبيعي و فرسايش شديد اراضي، بهره برداري بي رويه از منابع آبهاي زيرزميني و منابع محلي و 

 آلودگي هوا در محدوده مورد مطالعه شده است. و كمترين تأثيرگذاري مستقيم در بعد كالبدي داشته است.

يي شهرستان شهرضا، نشان مي دهد امنيت شغلي، ) با بررسي صنايع كارگاهي در توسعه روستا1385تقديسي(

ماندگاري در روستا، مشاركت روستايي، مكمل و پشتيبان بخش كشاورزي باعث افزايش زمينه هاي اشتغال و 

حمود مرادي و مطيعي ، مدرآمد و جاذب نيروي كار مازاد بر فعاليت هاي كشاورزي در مناطق روستايي مي شود

نقش صنايع در فرايندسازي وتوسعه روستايي بخش مركزي بيرجند نشان مي دهد ) با بررسي 1384لنگرودي (

تعديل مشكالت و تامين اشتغال و درامد براي روستاييان به عنوان توليد و تمركز زدايي از شهرهاي بزرگ، 

صادي كاهش مهاجرت روستاييان به شهر، ايجاد تغييرات در ساختار كشاورزي، دامداري و شرايط اجتماعي و اقت

 و تنوع شغلي در نواحي روستايي و پيرامون داشته است

  :ايران در روستايي تاريخچه صنايع

 در سرمايه تراكم و ها فعاليت شديد تمركزگرائي با همراه 1340دهه در ايران در گرايي صنعت دوران آغاز

 اشتغال امكانات آمدن فراهم و بزرگ شهر چند تنها حواشي و داخل در صنايع استقرار. است بوده بزرگ شهرهاي

. درآيد شهري صنايع توسعه خدمت در كشاورزي مازاد كار نيروي كه شد مي تعقيب هدف اين با مناطق اين در

 پيدايش به منجر ها مهاجرت اينگونه كه شرحي به گرديد آغاز شهرها به روستائيان مهاجرت سيل اساس براين

 تعادل عدم اين كوچك مقايسه يك. شد جمعيتي كوچكتر مراكز و شهري عمده مناطق ميان شگرفي تعادل عدم

 بيش جمعيتي داراي تهران يعني ايران شهر اولين1365 سال سرشماري موجب به سازد، مي آشكار خوبي به را

 مقايسه و بوده نفر ميليون1,5برابر جمعيتي داراي مشهد يعني شهر دومين درمقايسه، بوده، نفر ميليون6از

 شديد تعادل عدم اين نشانگر نفر هزار130باجمعيت سبزوار يعني خراسان استان شهر دومين با مشهد جمعيت

 كه كشور شهر بيست تعداد70 سال سرشماري نتايج اساس بر كه رفته پيش آنجا تا تعادل عدم اين. باشد مي

. اند داده جاي خود در را كشور كل تجمعي سوم يك مجموعأ اند بوده جمعيت يكصدهزارنفر از بيش داراي

 عظيم هجوم اين موجب آنچه. است آشكار همگان بر شهرگرائي و تمركزگرائي اين از ناشي عظيم مشكالت
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 بوده روستائي مناطق در آن وجود عدم و شهرها در اشتغال امكانات آمدن فراهم باشد مي شهرها به روستائيان

  :معروف اقتصاددان4 تودارو گفته به. است

 "دشون مي جذب شهري مناطق به نفر سه شهر در شغلي فرصت يك ايجاد با توسعه، حال در كشورهاي در"

 رسد مي تيجهن اين به 45،65سالهاي جمعيتي آمارهاي مقايسه كه يابد مي مصداق ما كشور در آنگاه گفتار اين

 رشد درصد دهم7 تنها روستايي درمناطق درصد 5,1شهري مناطق در فعال جمعيت سال بيست طي در كه

  .است داشته

 عدم اين راث بر شده ايجاد فرهنگي و اجتماعي و اقتصادي عظيم منفي آثار به توجه با است اين سوال اينك

  باشد؟ موثر تواند مي اقدامي چه جمعيت فضائي پراكندگي در تعادل

 و اورزيكش بخش دو در اشتغال ازكاهش ناشي خالء تواند مي امروزه كه فاكتوري ترين عمده كه است طبيعي

 است مهم آنچه. ندارند اهميت كمي ديد از تنها صنعتي هاي نهاده ليكن. است صنعت نمايد پر را دامپروري

 بايد عصناي اين است مسلم آنچه. شود مي احداث روستائي مناطق در كه است صنعتي چگونگي و نوع انتخاب

 بگيرند بكار را روستا يانسان نيروي و اوليه مواد و باشند داشته را روستا در استقرار قابليت گزيني مكان ديدگاه از

 در مدهآ بدست تجربيات. كرد گذاري سرمايه روستا خود در حاصله درآمد و آنها بازده آل ايده درحالت و

 روستائيان جامعه فرهنگ با سريع و شديد مغايرتي نبايد صنايع اينگونه كه است كرده ثابت چين و هندوستان

 امكان نموده سريعت را ساده تكنولوژي با وكاالهائي روزمره مصرفي كاالهاي برخي توليد بتوانند بايد. دهند نشان

 تلفيقي توانند يم روستايي صنايع اساس براين. شوند كاري عالقه و استعدادها رشد باعث داده افزايش را اشتغال

 هرمنطقه يازهاين و امكانات به توجه با كه باشند دستي صنايع و آنها پيشرفته تكنولوژي منهاي كوچك صنايع از

 در صنعتي هاي فعاليت متعادل توزيع و اي منطقه تعادلهاي ايجاد به بايد صنايع اين استقرار. شوند مي احداث

  .شود صنعتي خوداتكائي به منجر موارد بسياري در و نمايد كمك كشور سطح

 ريزان امهبرن توجه مورد توسعه اهداف به رسيدن براي روشي عنوان به روستايي صنايع توسعه ترتيب اين به

 غيرفعال قتصادا به روستاها در صنايع ايجاد كه است شده بنيانگذاري اصل اين بر اصلي تصور و قرارگرفته كشور

 از بخشي وانعن به و شهري جامعه با هماهنگ و متوازن را روستايي جامعه و داده پويا حالتي روستايي مناطق

  ).1365سازندگي، جهاد وزارت.(نمود خواهد فعال كشور اقتصادي كالبد اصلي سلولهاي

  

  

                                           
4 Michael Todarrow 
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  انقالب: از قبل درايران روستايي صنايع

 اول برنامه به توسعه و عمراني برنامه در روستايي نواحي در صنعت توسعه موضوع طرح سابقه ايران در

 شانزده اهداف از يكي روستايي، عمراني فصل نبود به توجه با برنامه اين در .گردد مي باز) 1327-1334(عمراني

 عملي اقدام دوره اين در كه هرچند بود، »روستايي صنايع توسعه و تشويق« ،»وآبياري كشاورزي فصل« گانه

 روستايي عمران وپنجم چهارم برنامه در وحتي عمراني سوم و دوم برنامه در. نيامد عمل به برنامه طول در خاصي

  .نگرديد اقدامي روستايي نواحي در صنعت توسعه براي داد، اختصاص خود به ها برنامه درنظام را مستقلي فصل

 درجامعه ها فعاليت ساختن متنوع« روستايي عمران گانه پنج هاي هدف از يكي ،)1361-1357(عمراني دربرنامه

 عمران اساسي هاي مشي خط قسمت در. »بود خدمات و صنعت بخش در اشتغال ايجاد طريق از روستايي

 اشتغال سطح باالبردن و مهارت افزايش« ها مشي خط از يكي ذكرشده، هدف راستاي در و برنامه اين روستايي

 وابسته هاي فعاليت استقرار با و منطقه توان مبناي بر روستايي مناطق در اقتصادي هاي فعاليت ساختن متنوع و

 منظور به روستايي محيط در گردشگري جمله از خدمات و صنعتي هاي فعاليت توسعه و كشاورزي بخش به

 و تبديلي و روستايي صنايع ايجاد براي خاص اولويت با پنهان، بيكاري و كاري ازكم جلوگيري و مولد كار ايجاد

  .بود »ساختماني و دستي

 از يكي. گرديد پيگيري نيز روستايي عمران مشخص هاي برنامه در روستايي صنايع توسعه برنامه اين در

 الزم خدمات و زمين تدارك« شد ارائه برنامه اين در شهر -روستا يا دهستان مركز براي كه زيربنايي تاسيسات

 بعد شرايط علت به البته. بود »دستي و كوچك صنايع هاي وكارگاه روستايي و تبديلي صنايع استقرار براي

  ).1390،95رضواني،( نيامد عمل به اقدامي روستايي صنايع زمينه در ششم، برنامه اجراي عدم و ازانقالب

  

  اسالمي: ازانقالب بعد ايران در روستايي صنايع

 صنايع تقويت و توسعه وزارتخانه اين وظايف از يكي سازندگي، جهاد تشكيل و اسالمي انقالب پيروزي از پس

 دركشور، ساله پنج توسعه هاي برنامه اجراي عدم رغم به ،)1367-1358(هاي سال طول در. بود روستايي

 صدور چنين هم و روستاها در موجود كوچك صنايع و ها كارگاه براي شناسايي كارت صدور با جهادسازندگي

 هاي سياست از يكي نداشت وجود برنامه كلي اهداف راستاي در روستايي، صنايع ايجاد براي اصولي موافقت

 اشتغال تامين و اشتغال هاي فرصت تنوع و ايجاد طريق از روستائيان درآمد نسبي افزايش« برنامه كلي

 به حال اين با. داشت روستايي صنايع توسعه براي گيري جهت نوعي كه بود »روستايي محيط در غيركشاورزي

 تقويت و توسعه  سياست برنامه، اين در روستايي صنايع براي مشخص هاي سياست و اهداف فقدان نبودن رغم

 سازندگي جهاد وزارت بوسيله روستايي مراكز در روستايي»صنعتي نواحي«  ايجاد طريق از روستايي صنايع
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 روستايي صنعتي ناحيه 33 ايجاد براي را الزم زيربنايي اقدامات توسعه، اول برنامه درطول وزارت اين و شد دنبال

 دربرنامه .شد برداري بهره و تاسيس نواحي اين در نيز صنايعي مجوز، صدور طريقزاز كه داد، انجام كشور در

 ارتقاي«. شد دنبال تر جدي طور به روستايي نواحي شدن صنعتي راهبرد ،)1378-1374(توسعه دوم ساله پنج

 روستايي عمران فصل كيفي ازاهداف يكي »روستايي هاي محيط در دستي و كوچك صنايع زايي اشتغال كيفيت

 صنعتي، نواحي قطري از روستايي مراكز و فضاها در صنعت توسعه بر تاكيد« سياست كه بود، برنامه اين در

 تسهيالت اعمال و طبيعي منابع و كشاورزي به وابسته صنايع ويژه به روستايي، صنايع هاي كارگاه استقرار

 برنامه روستايي، عمران اجرايي هاي برنامه از يكي. شد تدوين آن راستاي در»زيربناها تامين و مالياتي اعتباري،

 فني مهارت ارتقاي و تمام نيمه صنعتي ناحيه 33 اندازي راه و تكميل« كه بود روستايي صنايع توسعه و ايجاد

 ايجاد براي نيز برنامه اجرايي اقدامات قسمت در. بود آن كمي اهداف از »روز در هزارنفر 340روستايي صنعتگران

 ريال ميليون 9365 اعتبار با1375 -73 هاي سال طي در. گرديد بيني پيش اقداماتي روستايي، صنايع تقويت و

 افزايش ناحيه 177 به روستايي صنعتي نواحي تعداد و شد ريزي برنامه جديد روستايي صنعتي نواحي ايجاد براي

  .يافت

 مربوط برنامه اجرايي راهكارهاي از يكي روستايي عمران و توسعه فصل در نيز) 1383-79(توسعه سوم برنامه در 

 سازندگي جهاد وزارت و شده تدوين اجرايي و راهبردي هاي سياست راستاي در كه است روستايي صنايع به

 سرمايه تشويق و حمايت و روستائيان بيشتر درآمد و اشتغال هاي زمينه آوردن فراهم منظور به«  شد موظف

 انجام را ذيل اقدامات »تبديلي صنايع و كشاورزي هاي زمينه در بويژه زا اشتغال هاي فعاليت توسعه و گذاري

  .دهد

 محيط در) دستي و كشاورزي تبديلي،(كشاورزي صنايع استقرار سنجي امكان و نسبي هاي مزيت . شناسايي1

  .جوانان و زنان براي اشتغال ايجاد اولويت با روستايي

 و) وخارجي داخلي( بازاريابي و توليد هاي شيوه اصالح منظور به روستايي فرش و دستي صنايع . ساماندهي2

  .خصوصي بخش مشاركت جلب

 و سنجيده هاي طرح به جديد صنعتي نواحي كردن محدود و شده ايجاد صنعتي نواحي تجهيز و ساماندهي. 3

  .قانوني مصوب

  

  :جايگاه صنايع روستايي در اقتصاد كشور

زمان هاي قديم داشتند به يك  صنايع دستي و روستايي ايران با وجود شكوفايي، رونق و شهرت جهاني كه در

در معرض تهاجم سرمايه و كاالهاي خارجي و همواره متأثر از بي توجهي و ناتوانيهاي دولتها بوده است و  باره
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شمسي و ورود كاالهاي كارخانه اي از غرب در جلوگيري از رشد  13ورود استعمار انگليس و روسيه در قرن

  ).31و30: 1372افروخي،(مصنايع روستايي ايران موثر بوده است

مركز قطبهاي صنعتي در شهرهاي بزرگ مستقر شدند تا در مرحله بعدي به شهرهاي كوچك و روستاها نيز 

گسترش يابند و سياست آن به گونه اي بود كه صنايعي راه اندازي شود كه جايگزين محصوالت مصرفي وارداتي 

يازهاي مربوط به مواد اوليه و نيازهاي واسطه اي مصرفي در مرحله بعدي نيز صنايعي كه تأمين كننده ن گردد. و

خزاعي  باشد تا در مرحله نهايي با راه اندازي صنايع سرمايه اي امكان توليد ابزار و ماشين آالت فراهم گردد(

پيدا نكرد. اهي به صنايع شهري تغيير و تحول . و به همين علت صنايع دستي و كارگ)107قوژدي،همان:ص

 1673059، از جمع شاغلين بخش صنعت كشور كه 1355در سال شماري عمومي و نفوس مسكنطبق آمار سر

درصد). توزيع شاغلين صنعتي در  ٪8/48نفر در مناطق روستايي به كار مشغول بوده اند( 782966نفر بوده اند

از اشتغال صنعتي مناطق  ٪8/78، 1355) نشان مي دهد كه در سال1355-66روستاهاي كشور در سالهاي بين(

چرم بوده كه عمدتاٌ صنايع سنتي و دستي از قبيل قالي بافي و گليم  روستايي مربوط به صنايع نساجي، پوشاك،

  از كل شاغلين صنعتي روستايي را تشكيل مي دهند. 4/51بافي است شاغلين صنايع غذايي فقط 

نفر  487706، 1365صنايع روستايي در سال  نفر و شاغلين 782966شاغلين صنايع روستايي  1355در سال 

باقي مانده است.  ٪10سهم شاغلين صنايع مواد غذايي همچنان كم بوده و كمتر از  1365مي باشند. درسال 

كاهش پيدا كرده  1365در سال  ٪6/33به  1355درصد در سال  8/46سهم شاغلين روستايي در صنايع از 

  است.

هزار نفر در روز بوده است. براي  289ايجاد شده و ميزان اشتغال به آموزش  ناحيه صنعتي 34طي برنامه اول، 

ميليارد ريال صرف صنايع روستايي شده كه بخشي از آن از طريق نظام بانكي و به صورت وام  133اين منظور

ه كه . و در برنامه دوم پيش بيني شد)107خزاعي قوژدي، همان:ص در اختيار صاحبان صنايع قرار گرفته است(

هزار نفر شغل در صنايع روستايي(طرح هاي صنعتي) و  100هزار نفر شغل ايجاد گردد كه از اين تعداد  200

ميليارد ريال از تسهيالت  3/3ميليارد ريال از اعتبارات عمراني( 160هزار شغل در صنايع دستي و فرش  100

  واهد شد.بانكي و يك ميليارد ريال از يارانه تسهيالت بانكي ) استفاده خ

  پيش بيني شاغلين در صنايع روستايي در برنامه دوم
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  هزار نفر)-(واحد ميليارد در ريال

  يارانه بانكي  تسهيالت بانكي  اعتبارات عمراني  تعداد شاغالن  نوع طرح

فرش و صنايع 

  دستي

100  50  1250  140  

  817  2100  110  100  طرح هاي صنعتي

  957  3350  160  200  جمع كل

  ).114(همان، ص  1372برنامه پنج ساله دوم صنايع روستايي، معاونت عمراني و صنايع روستايي،  منبع:

  جايگاه صنايع روستايي در ساير كشورها

هند، از عناصر عمده فرهنگ و  خيمراحل تار نيتر يياز ابتدا يدست عيصنا و ييروستا عيدركشور هند صنا 

گردد كه جامعه هندوستان به  يآغاز م ياز دوران يدست عيگردد، رشد صنا يمحسوب م نيسرزم نيوحدت ا

 يحكومت استعمار ولهند در ط عيواردات مورد توجه قرار گرفت. صنا ازين يو ب ييخودكفا يصورت واحدها

واقع شدند اما در زمان  تيدوم واقعا مورد حما يراكد شدند. اگرچه در طول جنگ جهان يبه طور جد سيانگل

 . )11، 1366وي، رائو،ار. (اتخاذ و به اجرا گذاشتند يمثبت يخط مش يجهت توسعه صنعت استقالل بود كه در

توسط كنگره  1983بررسي وضعيت صنايع روستايي در سطح كشور توسط كميته برنامه ريزي ملي كه در سال 

توسعه  يبا شروع برنامه ها .)12همان، ص  ملي تحت رياست جواهر لعل نهرو تشكيل شده بود، صورت گرفت(

 يجيصدهزار كارگزار ترو كياز  شيآموزش ب يبرا وردر سراسر كش يدر هندوستان، مركز كارآموز ياجتماع

 ياستفاده م يجيبودند، و از سه گروه مددكار ترو ييها، زنان روستا يتعاون يآغاز به كار نمودند. گردانندگان اصل

  .ديگرد

  .كه در هر منطقه هستند ياول: زنان مروج كشاورز     

  .دارند تيكه در روستا فعال يدولت يدستگاهها ريسا ،ييزنان روستا نيدوم: مأمور   

  .)387:1372جهاد سازندگي،(مسن ييسوم: زنان روستا   

  

درصد از ارزش كل محصوالت 25نقش بارزي در اقتصاد كشور دارد و  در جمهوري خلق چين، صنايع روستايي

درصد از مصالح  53درصد ابزارآالت كشاورزي،  80صنعتي چين را تشكيل مي دهد. درحال حاضر، توليد بيش از 
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درصد توليد ذغال  30، درصد منسوجات 25درصد سولفات آهن، 43درصد پوشاك و كفش،  50ساختماني، 

كارخانه هاي مستقر در مناطق در درصد سيمان موردنياز چين 50ليد كود شيميايي، صد تودر 63سنگ، 

سال، شمار بنگاههاي  6در مدت 1986الي  1980. در فاصله )387:1372ابوالحسني، روستايي توليد مي گردد(

 56ز تعداد برابر شده و ا 4برابر گرديده است و ارزش توليد ناخالص بنگاهها  214اقتصادي در مناطق روستايي 

  .)19:1364صنايع روستايي،ميليون واحد افزايش پيدا كرده است( 13هزار واحد به بيش از 

بخش دستي و ماشيني و نيز هر يك  آنها به دو بخش خانگي و كارگاهي  در كشور چين صنايع روستايي را به دو

قالي هاي چيني  ن طرحها و نقوشتقسيم مي كردند. يكي از صنايع پر رونق ممتاز چين، قالي بافي است در ميا

هاي اصيل و سنتي چين با ظرافت آن ويژه قم) مشاهده مي شود ولي طرح  هاي ايران( بهبعضاٌ نقوش و طرح 

حاشيه و متن قاليها بافته شده و به صورت رقيب جدي فرش ايراني در سطح بازارهاي بين المللي قلمداد مي  بر

  شود.

، وزارت توسعه ملي 1981سسات كوچك و روستايي گذارده نشده است. درسال در اندونزي هيچ تفاوتي بين مو 

ء صنايع روستايي در خط سياست دولت براي و روستايي مالزي تأسيس گرديد كه وظيفه اين وزارتخانه ارتقا

احياء روستاهاي سنتي به منظور تحديد مهاجرت به مناطق شهري است اين وزارتخانه همچنين مسئول نظارت 

  .)47و46: 1368اجزاء شكوهي،جراي برنامه هاي صنعتي كردن روستايي است(بر ا

در بنگالدش سهم توليد صنايع روستايي در اشتغال غير زراعي قابل توجه است و سهم توليد صنعتي در اشتغال 

درصد است. جدول زير جايگاه صنايع روستايي در چند كشور را نشان مي  45-25غير زراعي روستايي در حدود

  :دهد

درصدنيروي كارروستايي در بخش غير   سال  كشور

  زراعي

درصد توليد صنعتي در بخش 

  زراعي

  23  5/33  1984  بنگالدش

  2/34  19  1981  هند

  1/29  3/32  1983-1982  پاكستان

  3/21  3/49  1980  مالزي

  3/31  17  1983  تايلند

  )18:1378(قلي نيا،
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   :يدر توسعه كشاورز ييروستا عينقش صنا

به  1920در دهه  5فوروفيكين دگاهيصنعت به د و يكشاورز نيب ونديپ جاديا يسابقه كوشش برا نياول ديشا

رسد.  يبه اوج خود م 1970در دهه شدت گرفت و 60از دهه عيوس اسيبا مق ونديپ نيگردد.ا يبرم يشورو

نمود. ظهور  ييزاكمك بس نديفرا نيبه ا يليتبد عيصنا ريمرتبط نظ عيتوسعه صنا و يشدن كشاورز يصنعت

 يدر ابتدا كهيصنعت بود، به طور و يبخش كشاورز ونديپ امديپ يوابسته به كشاورز عيصنا كپارچهي ديتفكرتول

از كارگران  يشمار قابل توجه زين و يديثابت تول يهاياز دارائ يناخالص مل ديدرصد تول 30از شيب 1984سال 

 نيصنعت در ا و يبخش كشاورز نيعمده توجه به ارتباط ب ليبودند. دال يكشاورز عيوابسته به صنا ه،يدر روس

  :بوده است ريكشور تابع عوامل ز

  .يآت يها ليپتانس و يعياستفاده حاضر از منابع طب نيحفظ توازن ب-1

  ييو روستا يمناطق شهر انيروستا وكاهش اختالف م تيحفظ جمع-2

 ياقتصاد يها تيبا توسعه فعال يشهر-روستا يمناسب ازسكونت گاه ها يساختار -ياشكال كاركرد جاديا -3

  (Nikyfurov, L.V ,1984,256). كپارچهي ديتول جاديدر جهت ا

 فيبه وظا يمل و ييكننده در اقتصاد روستا ليتكم يحلقه ها ينيگزيبا جا ،ييبنابر نظر كارشناسان منابع روستا

حصوالت م تيفيطرف باعث بهبود مقدار وك كياز  ييدر مناطق روستا عيصنا نيكنند. استقرارا يخود عمل م

 انييروستا يتماعاج-ياقتصاد تيمنافع حاصل از آن باعث بهبود وضع گرياز طرف د شود و يم يديتول يكشاورز

كاهش فشار -1گردند: يتوانند باعث توسعه كشاورز يم قيبه چند طر ييروستا عيصنا يشود، به طوركل يم

آالت وقطعات  نيوعرضه ماش ديتول -4؛يوبسته بند يارنگهد عيبهبود صنا -3 د؛يتول رهيزنج ليتكم-2 ت؛يجمع

 يهااز راه ستاييرو صنايع فعاليت با ).54-51، 1383(دربان آستانه،يخدمات فن هيارا و يبانيپشت -5 از؛يمورد ن

 اريبزا ،ستا نقرو كم ورزيكشا كه جاييدر  صنايع ينو ا دميشو تقويت ستادر رو ورزيكشا بخش نگوناگو

 نقرو يورزكشا كه جاييو در  نستاييارو مددرآ سطح دنبر باالو  ستاهارو گرفتن نقرو ايبر دميشو بمحسو

 ميو دا زيوركشا يفعاليتها هكنند تكميل نداميتو ستاييرو صنايع ديجاا ،ستا نستاييارو صليا شغلدارد و 

  ).1379شهبازي،باشد(

  

  

                                           
5 Nikyfuro 
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  :ييروستا عيمسائل و مشكالت استقرار صنا

 يمحصوالت كشاورز تيوكم تيفيبودن ك نييپا د،ينبودن تول يتخصص ،ييخانوار روستا يتنوع محصوالت زراع

  ،يو دام

  ،يياز جمله راهها، آب، برق، تلفن درمناطق روستا ييربنايامكانات ز كمبود

 ديدر امر تول يو تخصص ينوآور تيفيك شيافزا ،يبه امرآموزش دكنندگانيتول يتوجه يب

  .)104:1365(دستگير،محصول

  آن، يعمل يابياعتبارات و ارزش عيتوز حيصح زمياعتبارات و وامها از نظر مقدار، زمان و نبود مكان نيتأم مشكل

  .يمتضاد و مواز يها استيسازمان ها و اعمال س نيا يدست اندركار، عدم هماهنگ يسازمانها تعدد

  روشهاي حمايت از صنايع روستايي

روستايي نيازمند توجه و حمايت و اعمال سياست هاي تشويقي بخش،  خصوصي و جمعي گسترش صنايع 

  است. در اين راستا دولت در موارد يل مي تواند به صورتموثر عمل نمايد:

  مكانيابي صحيح و استقرار صنايع روستايي

هيل در امر و بهره گيري از شيوه هاي مناسب آماده سازي و توسعه نواحي صنعتي و كاهش هزينه هاي تس

  خدمات رساني.

  ارائه خدمات مشاوره اي و راهنمايي كارشناسي به سرمايه گذاران در ايجاد صنايع روستايي.

  ).8:1361دهاي صنعتي و معافيت هاي مالياتي(جنان صفت،فراهم آوردن تسهيالت الزم جهت احداث واح

ت و جمع آوري پيشنهادات مصرفف ايجاد نمايشگاههاي فصلي و نمايندگي هاي دائمي براي عرضه محصوال

  كنندگان.

  آموزش هاي مداوم و مستمر در ارتباط با سطح كيفي و دانش فني.

  تعيين جايگاه و نقش صنعت بيمه در ارائه خدمات به كارگران و كاركنان و بيمه محصوالت.

  حمايت مداوم از توليدكنندگان.

  نيازهاي جامعه. اشاعه فرهنگ مصرف صنايع روستايي و تطبيق توليدات با
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  ).8مر صادرات توليدات صنايع روستايي(همان،ص تسهيل در ا

  

  نتيجه گيري:

 اوليه مواد بر متكي فني خدمات صنايع و تبديلي، صنايع دستي، صنايع از تركيبي توان مي را روستايي صنايع

 زيادي بسيار نقش كه بوده زراعي غير زايي اشتغال بخش ترين مناسب روستايي، صنايع نمود، معرفي وكشاورزي

 كه چرا. كاهد مي جوانان خاصه روستائيان مهاجرت از آن تبع به و داشته روستائيان سرانه درآمد باالبردن در

در مناطق  عياستقرار صنا. است نيازمند روستائيان كار نيروي و كم سرمايه پايين، تكنولوژي به صنايع اين

و  يمناطق شهر نياختالف درآمد ب ليدر تعد ياساس يو گام يبخش مولد اقتصاد كيبه عنوان  ييروستا

 نيتعادل استفاده از منابع موجود، تأم جاديا ،ييروستا عيو توسعه صنا جاديهدف از ا يبه طوركل. است ييروستا

 ليمنفعل روستاها است كه به دل يروهايو جذب ن ييسطح رفاه جامعه روستا شيافزا ان،يروستائ يهايازمندين

  .زننديدست به مهاجرت م ،يشغل يكسب فرصتها يو در پ ييروستا فياز اقتصاد ضع يموجود ناش يهاينابرابر

 

  :پيشنهاد ها

لزوم ايجاد يك ارتباط و همكاري عملي در سطح گسترده بين موسسات آموزش عالي و صنايع روستايي  �

  نيز براي كشور به همراه داشته باشند.كه بتوانند عالوه بر حفظ فوايد مناسب و عادالنه، دستاوردهايي 

كمك به برقراري ارتباط منسجم و مطلوب بين صنايع بزرگ و متوسط با صنايع روستايي با همراهي  �

دولت كه در اين ارتباط يك شبكه همكاري و تقويت انگيزه هاي همكاري براي هر دو طرف ايجاد مي 

  شود.

يك از زيربخش هاي صنايع روستايي  تاها كه براي هرايجاد مراكز خدمات مشاوره اي صنعتي براي روس �

  به ارائه خدمات بپردازد.

تقويت و توسعه نمايشگاه هاي صنايع روستايي به منظور كمك به بسط و گسترش بازارهاي فعلي و  �

  نيز كمك به شناسايي و نفوذ در بازارهاي جديد و با نوآوري در تسهيالت فعلي.

صنايع روستايي صورت گيرد كه از منابع محلي استفاده مناسب تر و بايد تأكيد بر توسعه آن دسته  �

بيشتري مي كنند، چون صنايعي كه بخش قابل توجهي از مواد اوليه خود را از محل تامين مي كنند، 

  هزينه كمتري در اين زمينه مي پردازند.

اتحاديه ها (خزاعي ايجاد بخش تحقيقات فني و گسترش تشكل هاي كارگاهي از طريق تعاوني ها و  �

  .)44:1376قوژدي،
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وارد كردن موثر و كارآمد فن آوري هاي پيشرفته و بهره گيري از آنها، كه مي توان به دو طريق نوآوري  �

و ابتكار از درون و به وسيله توسعه دانش بومي و ديگري نوآوري از برون و انتقال فن آوري خارجي، 

  ).44:1377جستجو كرد(آقاعلي نژاد،

 وكاهش درآمد افزايش روستايي، مشاغل به بخشي تنوع با سو يك از روستايي صنايع وگسترش جاداي با �

 كنترل شهري، مشكالت حل در ديگر سوي از و نموده كمك مناطق اين اقتصادي رونق به مهاجرت

  .كنيم ياري را شهري مديران رسمي، غير و كاذب مشاغل و  نشيني حاشيه

 :منابع

 ،ينامه اقتصاد روستا، وزارت جهاد سازندگ ژهيو ييروستا عيبا صنا يكشاورز ونديضرورت پ ،مهران،يابوالحسن

 .387ص ،يجهاد سازندگ يو مشاركت مردم جي،جلد دوم، تهران، انتشارات معاونت ترو1372بهار

 يمدرس، كارشناس تينامه دانشگاه ترب انيدر توسعه روستا، پا ييروستا عياحمد، نقش صنا ،ياجزاء شكوه

 .47و46، صص 1368ارشد

 كوچك، سازمان برنامه و بودجه، تهران. عيروستا و صنا ي)، طرح مطالعات1365(ن،يحس ،ياسد

استقرار صنعت در روستا ونقش آن در رفاه «)، 1381( يمهدو ،يو طاهرخان نيعبدالرضا ركن الد ،يافتخار

 .2، شماره 6دوره  ريمس »ييمناطق روستا

 نيشهرستان ورام ييجوانان روستا يآموزش يسنج ازي)، ن1394زهرا( ،يغالم زاده، رضا، آراست ،يمرتض ،ياكبر

 ،ييروستا يپژوهش ها ،ييروستا يدست عيصنا يكسب و كارها يبه منظور راه انداز ينيكار آفر نهيدر زم

 .322-299،صص 1394،تابستان2،شماره 6دوره

در  زياـپنيرس هاـگركا رديوـم هـمطالع ،ستاييرو صنايعآوري در نـف ديقتصاا يابيارز ،عليرضا اد،علينژ قاآ

 .1377،  2شماره  توسعهو  ستارو فصلنامه ركشو نستاا شـش

 ماهنامه رگ؛بزو  كوچك صنايع طتباار مباني ،نگيزامهر ،وـل ينـيق ؛ريمـم ،يـقاعر يـخليل ؛رـكبا علي  ،بابايي

 .1380، 120شماره ؛دبيرـت

وزارت  يو مشاركت مردم جيمعاونت ترو يزيو برنامه ر قاتيدفتر تحق رانيا ييوضع موجود زنان روستا يبررس

 .387ص ،يجهاد سازندگ يو مشاركت مردم جي، جلد دوم، تهران، انتشارات معاونت ترو1372،بهاريجهاد سازندگ

 .1381،  سمتنشر ؛ستاييرو توسعه يها نظريه  ؛رـميا دـمحم ،يـهيمابرا ؛حسين محمد دي،يز پاپلي
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 ايجغراف يدكتر يشهرستان شهرضا،رساله  ييدرتوسعه روستا يكارگاه عي)، نقش صنا1385احمد،( ،يسيتقد

 تهران. يبهشت ديشه ،دانشگاهييروستا يزيو برنامه ر

صنعت در  يكنون تي)، وضع3(رياجتناب ناپذ يجنان صفت، محمدصادق، استقرار صنعت در روستاها ضرورت

  .7،ص61ماه ي،د11روستا، ماهنامه جهاد ،سال

و توسعه؛  ايو بلوچستان؛ مجله جغراف ستانيدر استان س ييروستا عيصنا يبهره ور گران؛يو د يزاده، عل يحاج

 ).1385زاهدان،(

 نمازاــس  شرــن ن؛تاــسدكر نتاــسدر ا تاييــسرو نايعـص شسترـگ عـنامو اييـشناس ر؛كوهسا ي،خالد

 .1385استان كردستان؛ سنندج،  يزير برنامهو   ديريتــم

مسائل  يوبررس قاتيتحوالت وتوسعه، فصلنامه روستا وتوسعه، مركز تحق ،ييروستا عيصنا ،يعل ،يقوژد يخزائ

 .107و 106صص، 1376 زيتابستان وپائ ،يوزارت جهادسازندگ ،ييروستا

 .44تحوالت و توسعه، همان، ص  ،ييروستا عيصنا ،يعل ،يقوژد ،يخزاع

و   اـ ه داريهرـ ش نمازاـ س ناشر ؛ستاييرو حيانودر  صنايع ساماندهي مبانيو  مفاهيم ؛عليرضا ،ستانهآ نبادر

 .1383، انتهر ر؛كشو ياـه رياـهيد

 .51-54دربان آستانه، همان، صص

استقرار صنعت در روستاها،      ناريسم  ا،يمشكالت و مزا  ،ييروستا  عيمناسب صنا   يالگو يمحسن، بررس   ر،يدستگ 

 .104،ص65سال

ستان، كم      عيصنا  ،يرائو، ار. و سعه هنو صاد در حال تو ستا  عيصنا  تهيكوچك و اقت جهاد   يدفتر مركز ،ييرو

 .11، ص1366تهران،  ،يسازندگ

مطالعه   ،ييوروستا  يبخش كشاورز  عياعتبارات صنا  لي)، تحل1390، محمد رضا، اكبرپور سرانسكانرود(    يرضوان 

 .15، ص1سال اول، شماره ،يمنطقه ا يزيفصلنامه برنامه ر جان،ي: استان آذربايمورد

  مسايل سيربرو  تتحقيقا وهگر،ستاييرو مناطق ورزيكشا غير بخشدر  لشتغاا ديجاا مينهيابيس. ز زي،شهبا

 .1379نصفهاا يسازندگ دجها ستاييرو

صنعت در برنامه ر  گاهي)، جا1374صادق،(  ،يصاحب  صنا   يزيبخش  سعه،  ستا  عيتو سعه    ييرو و نقش آن در تو

  .217-46-41،صص 174كشور، شماره



 3، شماره1، دوره1397جغرافيا و روابط انساني، زمستان                      

 

933 

 

 .19، ص1364، سال56شماره ،يو اجتماع يمسائل اقتصاد دهيگز ن،يتوسعه چ ديموتور جد ييروستا عيصنا

ــسرو نشد صنعتي ي؛مهد ،طاهرخاني    ــس تاـ ــبن نگـ   ورزيكشانشر وزارت  ؛ستاييرو توسعه  يتژاسترا ياـ

،1379. 

 .22،ص1375اصفهان، هشت بهشت، دوم،  ،يصنعت يايبر جغراف يقره نژاد، حسن، مقدمه ا

شماره     ت،يمحمدجواد وعباس،عنا ا،ين يقل سنبله،  ستا، ماهنامه  شت يو ارد ني،فرورد107زن و رو ، ص  1378به

18. 

ــنا د،يزيبا ،يمافروخ ــتا عيص ــ ران،يا ييروس ــع يبررس ــرا تيوض ــاورز  طيش ــاد كش ــعه اقتص ــعه،   يتوس و توس

  .31و30،صص1372زييپا

سن، يس  ،يلنگرود يعيمط ستا  يزي)، برنامه ر1382( دح شگاه    ران،يبر ا ديبا تأك ييرو شارات جهاد دان - يانت

 مشهد.

  يدرتوســعه اقتصــاد يصــنعت ياثرات شــهرك ها ونواح يابيوارز ي)، . ،بررســ1385(،حســنيلنگرود يعيمط

 .58،شمارهييايجغراف يشهرستان بابل،پژوهشها ييمناطق روستا يواجتماع

ـ  مه ـ  م وي،دـ ـ  فيابرجغراي  همقدم د؛سعوـ ـ  سرو ياـ   اييـ فياجغر سايلـ م ناختـ شاول :  دـ جل ان؛يرا تاييـ

  .1383، انتهر ؛سمت شرـن ؛تاهاـسرو

 .1)، توسعه روستايي، مسائل و مشكالت، فصلنامه روستا و توسعه، شماره 1366ميسرا، آر.پي، (

ص  سماع  ،يرين صنا 1387(ليا ستا  عي).  صاد    نديبر فرآ رگذاريتأث يعامل ،ييرو سعه اقت نمونه  ،يو اجتماع يتو

  .1،شماره11شهر بومهن، فصلنامه روستا و توسعه، سال يروستاها يتجرب

  ).1385هودر،راپرت؛ جغرافياي توسعه در جهان و ايران؛ ترجمه فضيله خاني، ناصر جوادي؛نشر قومس، تهران،(

صنا 1350( يوزارت كار وامور اجتماع شر  عي)، در خدمت  سه كار وتام   64شماره   هيكوچك: ن س   ني. تهران: مؤ

 .ياجتماع

صنا 1350( يوزارت كار وامور اجتماع شر  عي)، در خدمت  سه كار وتام   64شماره   هيكوچك: ن س   ني. تهران: مؤ
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