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  چكيده

 بخش كشاورزي در بازده پر و كوچك صنايع باالخص كشاورزي با مرتبط صنايع وگسترش توسعه به امروزه

 زايي موجب اشتغال كشور روستايي مناطق در صنايع توسعه كه اين به توجه با است. گرديده تري بيش توجه

 افزايش صادرات و ارزآوري موجب چنين هم و گرديده كشاورزي بخش در مازاد كار نيروهاي جذب و

مناطق روستايي دهستان ويس، در ارزيابي تاثير ايجاد صنايع تبديلي، مقاله اين ميگردد. هدف كشور براي

، انجام Tتجزيه و تحليل با استفاده از آزمون،. »تحليلي -توصيفي«پژوهش روشمي باشد؛ كه  شهرستان باوي

ويس،  دهستان روستاهاي در روستايي توسعه صنايع كاركردي كه ارزيابي دهد مي نتايج نشانگرفته است. 

 در صنعتي توسعه مثبت اثرات عبارتي است.به داشته منطقه روستايي توسعه در و متوسطي نسبي اثرگذاري

 زيست بعد در منفي اثرات زمينه در است كه صورتي در اين نبوده؛ چشمگير و آنچنان فراگير روستاها

 نشان ارزيابي نتيجه در است. داشته چشمگيري گذشته افزايش به نسبت نتايج، بودن نسبي وجود با محيطي

 است. بوده متوسط صورت به اقتصادي بعد در مورد مطالعه منطقه در روستايي صنايع توسعه اثرات كه ميدهد

  توسعه روستايي،دهستان ويس اشتغالزايي،، كلمات كليدي: صنايع تبديلي
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  مقدمه-1-1

 كشورهاي در خصوصاً كشورها، اجتماعي و اقتصادي توسعه در مهم مباحث از يكي روستايي توسعه امروزه

 بين شديد تفاوت شهري، جاذبه هاي شهرها، در سرمايه گذاري منابع وجود .ميرود شمار به سوم جهان

 شهرها تا است شده سبب روستاها در انساني نيروي جذب عدم و روستا، و شهر بين در كار نيروي تقاضاي

 بين غيره و اشتغال رفاه، آموزش، درآمد، سطوح بين دوگانگي شديدي و شوند توسعه هاي قطب به تبديل

 انكار جايگاه و نقش واسطه ي به يكسو از ) صنايع روستايي1387آقائي،امين بيايد( وجود به روستا و شهر

 بخش با تنگاتنگ پيوند دليل به ديگر سوي از و روستايي نواحي در مؤثر و مفيد اشتغال ايجاد در ناپذيرشان

 مقياس در بلكه دارند، محلي مقياس در روستايي توسعه ي در بسزايي نقش تنها نه خدمات و كشاورزي

بسازد(حاجي نژاد و  روستايي نواحي نصيب را قبولي قابل سهم ميتواند نيز ملي توليد از و كالن

   )1385همكاران،

 از جلوگيري روستا، اقتصاد به بخشيدن تنوع روستايي توسعه در ايران دولت اساسي سياستهاي از يكي

 و شهري مناطق بين فضايي هاي نابرابري كاهش ، شهري مناطق به روستايي مناطق از بي رويه  مهاجرت

 در شده هدايت صورت به و شده تدوين هايي طرح و ها برنامه قالب در كلي اهداف اين كه است روستايي

 توسعه محققان از گروهي زمينه اين در اجراست. حال در روستايي نواحي در بويژه كشور مختلف بخشهاي

 معتقدند و داده قرار بحث مورد آينده توسعه استراتژي بناي سنگ عنوان به را روستا شدن صنعتي روستايي،

 در تعادل ايجاد جهت در صادرات نرخ افزايش نيز و مّلي جامع طرح چارچوب در روستايي شدن صنعتي

 امري اي منطقه بين تعادل عدم كاهش و بيكاري كاهش سرانه، درآمد اصالح عمدة هدف سه با پرداختها تراز

 روستا در صنايع استقرار اخير دهه دو در مهم، اين به عنايت با .است اقتصادي توسعه فرايند در بناپذير اجتنا

مطيعي (.است گرفته قرار كشور ريزان برنامه و مسئوالن دستوركار در صنعتي نواحي و ها شهرك قالب در

  )2: 1385لنگرودي و نجفي كاني،

  بيان مساله-1-2

 كه جوامعي در بويژه روستايي جامعه در فقر كاهش و درآمد افزايش اشتغال، ايجاد دليل به روستايي صنايع

 اختالف زيستي، مشكالت و مسائل .است برخوردار سزايي به اهميت از حكمفرماست كشاورزي اقتصاد

 است، شهري  - روستايي مهاجرتهاي مهم عوامل از كه روستايي و شهري جوامع بين زندگي سطح و درآمد

 روستاها كردن صنعتي بويژه روستايي توسعه جديد هاي استراتژي اتخاذ به را ريزان برنامه از بسياري

 هاي فعاليت انواع ايجاد طريق از آن نمودن كارا و روستايي اقتصاد سازي متنوع به بايد بنابراين واداشت.

  )152: 1382(مطيعي لنگرودي،نمود توجه روستاها كردن صنعتي خصوص به اقتصادي

 آخرين و درآمد افزايش و اشتغال ايجاد جهت در كاتاليزور يك عنوان به روستايي مناطق شدن صنعتي نظريه

 براي بيكاري مشكل حل جهت در بالقوه بخشي اينك هم روستايي، مناطق فقر مشكل حل براي كار چاره

 و روستا شدن صنعتي ديدگاه اين اساسبر )34: 1380گردد(طاهرخاني، مي محسوب محروم روستايي مناطق
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 خانوارهاي براي ضروري خدمات و كاالها تأمين و رفاه افزايش در عاملي فعاليتهاي غيركشاورزي گسترش

 تواند مي فعال اقتصادي ايجاد ضمن روستايي مناطق در صنعت نفوذ و تأثيرات شود. مي محسوب روستايي

 از ساختاري تغييري هر ميدهد نشان متعدد كشورهاي تجربيات كه طوري به باشد، تكاثري اثرات داراي

 اقتصاد به منجر بلكه كند مي ايجاد روستايي مناطق در ارزش با اقتصادي نقش تنها نه شدن، صنعتي طريق

  )17: 1990ميشود(ميسرا، رانشي خود

 شدن، صنعتي فرايند در فناوري ارتقاي و غذايي فراوري صنايع توسعة با همگام گونه صنايع اين ايجاد دراثر

 .آمد خواهد به وجود خدمات بخشهاي از گروههايي و حملونقل ازجمله بخشها ساير براي بيشتري فرصتهاي

 و فقرزدايي براي پويا راهكار ترين مهم فراوري صنايع ، روستايي محروم مناطق در موضوع، اين به توجه با

  )83: 1378صادقي ماهونك، و هستند(شهيدي ملي حتي و روستايي توسعة

ستايي، صنايع رو ،به چالش هاي فراروي بخش كشاورزي دهستان ويس از توابع شهرستان باوي با توجه

ظ آب و هوايي بستر وزمينه مهاجرت، بيكاري، مشكالت طبيعي  از لحاوجود  ،كمبود و نبود آن در منطقه

  ، نابودي و زوال بخش كشاورزي مهيا مي باشد.كمبود درآمد و اشتغال

 مزاياي روستاها، در كشاورزي تبديلي صنايع بخصوص و روستايي صنايع استقرار اينكه به توجه با حال

 كشاورزي تبديلي صنايع واحد توجهي قابل تعداد اينكه به رنظ و دارد همراه به اجتماعي و مختلف اقتصادي

تا اينكه .رسد مي نظر به ضروري موضوع اين به پرداختن لزوم است، نكرده پيدا استقرار دهستان محدوده در

از تاثيرات وجود اين صنايع در اشتغال زايي، جلوگيري از مهاجرت، جلوگيري از ناامني و بزهكاري و... بهره 

  شوند.مند 

 

  اهداف-1-3

  بررسي عوامل تأثيرگذار بر ايجاد صنايع تبديلي در منطقه مورد مطالعه-

مطالعه ميزان تأثير گذاري ايجاد صنايع تبديلي بر افزايش سرمايه گذاري ،اشتغالزايي و كاهش بيكاري در -

  منطقه مورد مطالعه

افزايش نقش زنان روستايي در فعاليتهاي اقتصادي بررسي تأثيرات ناشي از تأسيس و ايجاد صنايع تبديلي بر -

  و توسعه روستايي

مطالعه چگونگي تأثير صنايع تبديلي در حفظ اراضي روستايي و كاهش تأثيرات مخرب زيست محيطي در -

  منطقه مورد مطالعه

بررسي تأثيرات ناشي از ايجاد صنايع تبديلي بر گسترش صادرات غير نفتي و رهايي از اقتصاد تك -

  محصولي كشور

  .بررسي نقش نهادها و سازمانهاي حمايت كننده بر ايجاد و گسترش اين صنايع-

  فرضيه ها- 1-4
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افزايش سرمايه گذاري و كاهش بيكاري در منطقه مورد مطالعه  ،ه اول:به منظور ايجاد مشاغل جديدفرضي

  ايجاد و گسترش صنايع تبديلي ضروري به نظر مي رسد.

رش صنايع تبديلي، بر افزايش ميزان نقش زنان روستايي در  فعاليتهاي اقتصادي فرضيه دوم:ايجاد و گست

  ،رونق و توسعه  منطقه مورد مطالعه تأثيرگذار مي باشد.

فرضيه سوم:به منظور حفظ اراضي كشاورزي،مراتع و گونه هاي گياهي ،كاهش تأثيرات زيست محيطي 

  مطالعه ضروري به نظر مي رسد.مخرب ،ايجاد و گسترش صنايع تبديلي در منطقه مورد 

و صادرات محصوالت كشاورزي منطقه مورد مطالعه منظور افزايش مدت زمان نگهداري  فرضيه چهارم:به

  ،ايجاد و گسترش صنايعي تبديلي و تكميلي ضروري به نظر مي رسد.

  مباني نظري-2-1

  مي فراهم روستايي اقتصاد سازيمتنوع  براي مناسب ابزارهاي كه فرايندي عنوان به روستايي، صنعتي سازي

 بهبود به منجر درآمد، متعادل تر توزيع و درآمد افزايش و اشتغال ايجاد با كه است اقتصادي رويكردي آورد،

  )lee,2001: 3د(مي آور فراهم را روستايي پايدار توسعه به نيل زمينه بالطبع و روستاييان سطح زندگي

 نواحي در موثر و مفيد اشتغال ايجاد در انكارناپذيرشان جايگاه و نقش ي واسطه به يكسو از روستايي صنايع

 در سزايي به نقش تنها نه خدمات و كشاورزي بخش با تنگاتنگ پيوند دليل به ديگر، سوي از و روستايي

 قبولي قابل سهم ميتواند نيز ملي و كالن هاي مقياس در بلكه دارند، محلي هاي مقياس در روستايي ي توسعه

  )Hongbin Li et al,2000:241(كند روستايي نواحي نصيب را

 در اساسي گامي و مهم موضوع هاي از يكي اقتصادي مولد بخش يك عنوان به روستايي صنايع استقرار

 عوامل موثرترين از متخصصان، اعتقاد به كه است روستايي و شهري مناطق بين درآمد اختالف تعديل

 روستا شدن صنعتي صورت در رو، اين از) 2: 1390(رضواني و اكبرپور،ميرود شماره به مهاجرت كاهش

 به و درآمد افزايش شاهد ميتوان كشاورزي، جمله از ديگر بخشهاي با آن مناسب پيوند منطقه و يك در

 ),221994Zhang:گردد( روستا توسعه باعث ميتواند امر اين كه بود روستاييان پس انداز افزايش آن تبع

 صنعتي با ترتيب بدين گردد.  ملي اقتصاد بخشهاي ساير و كشاورزي بخش رونق شاهد ميتواند همچنين

 را روستايي فقر ميتواند كه ميشود فراهم روستايي اقتصاد كردن متنوع براي ابزارهايي روستاها كردن

 و شهري خانوارهاي ميان متعادل توسعه ملي، اقتصاد و روستايي اقتصاد صنايع، توسعه با و دهد كاهش

 ميسر را شهري و صنعتي تمركززدايي و اي منطقه اقتصاد  باالخره و صنعت و كشاورزي بخش روستايي،

  )Lee,2001:3;Choi, 2001:1( سازد

  روستايي توسعه اجتماعي و اقتصادي اهداف جهت در روستايي كوچك صنايع قابليت هاي-2-2

 توسعه اجتماعي و اقتصادي اهداف از توجهي قابل سهم به دستيابي در توانند مي روستايي كوچك صنايع

 .ميپردازيم كوچك صنايع خصوصيات ترين مهم از برخي به بخش اين در .باشند مؤثر روستايي



  هريو بوشملكي                       

208 

 

 بزرگ صنايع به نسبت توليدات از بخشي در توليد، مقياس در جويي صرفه نظر از متوسط و كوچك صنايع

 كارآيي عدم موجب شود، بزرگتر مشخصي حد از توليد واحد اگر كه اند داده نشان مطالعات .دارند برتري

 به بزرگ مؤسسات سازماني تقسيم و غرب كشورهاي در اقتصادي واحدهاي شدن كوچك.شد خواهد

  )112: 1380.(صحرائيان،رود مي شمار به اقتصادي قانونمندي اين از هايي نمونه كوچك، مستقل واحدهاي

 زنجيره از يكي غذايي، امنيت امر در بخش اهميت اين ويژه به اقتصاد، در كشاورزي بخش جايگاه به توجه با

 و افزوده ارزش افزايش تقاضا، ايجاد ضايعات، از جلوگيري در مهمي نقش تواند مي كه بخش اين مهم هاي

 صنايع قالب در عمدتاً كه است روستايي تكميلي و تبديلي صنايع كند، ايفا كشاورزي بخش در اشتغال ايجاد

  .شوند مي ايجاد كارگران تعداد نظر از كوچك

 محدود مهارت با كارگران براي ويژه به زايي اشتغال در مهمي بسيار نقش متوسط و كوچك صنايع همچنين

 رشد به دستيابي براي را مهمي محركه نيروي متوسط و كوچك اقتصادي هاي بنگاه .دارند درآمد كم زنان و

 طور به متوسط و كوچك صنايع اينكه به توجه با .كنند مي فراهم فقرزدايي اهداف راستاي پايداردر اقتصادي

 ايجاد باعث غيرمستقيم طور به نتيجه در هستند، وابسته محلي كنندگان تأمين به بزرگ صنايع از بيشتر معمول

 كه حالي در دارند، نياز كار نيروي نفر هر ازاي به كمي سرمايه به صنايع اين .شوند مي شغلي هاي فرصت

 توليد فرآيند در كه شود مي سعي اغلب بزرگ صنايع در نيست. فراهم بزرگ صنايع در عمدتا شرايطي چنين

 را توليد روند كه است ماشيني فناوري و كنترل هاي سيستم اين عمدتاً و شود استفاده كمتري كار نيروي از

  )54: 1381(اكس،برعهده دارد.

  پيشينه پژوهش-2-3

 توسعه در صنعتي نواحي و ها شهرك اثرات ارزيابي و بررسي") در مقاله 1385مطيعي لنگرودي و همكاران(

 از استفاده با كه تحقيق از حاصل نتايج "بابل شهرستان موردي: نمونه روستائي مناطق اجتماعي و اقتصادي

 جامعه دسته دو در كه است آن از حاكي آمده، بدست ناپارامتري)  و پارامتري (آمار آماري تحليل و تجزيه

 بيمه، مسكن، مصرفي) وكاالهاي پوشاك (خوراك، مصرف الگوي از اعم توسعه هاي شاخص اكثر نمونه

  .دهند مي نشان را معناداري تفاوت روستا در ماندگاري انگيزه آموزش، شغلي، امنيت و رضايت

نيافتگي صنايع تبديلي و  عوامل مؤثر بر توسعهشناسايي و تحليل ") در مقاله 1392سان و همكاران( احمدي

ايج اين مطالعه نشان داد كه عواملي چون موانع نت ")مطالعة موردي: شهرستان مرودشت( تكميلي كشاورزي

به ترتيب با  مالي و تسهيالتي، مكانيزاسيون، ضعف در عوامل توليد، موانع قانوني و اداري و نيز موانع بازار،

أثير را در نبود رشد و فقدان توسعة بيشترين نقش و ت 057/0، و 114/0، 120/0 ،211/0، 498/0ضرايب

ميان، شدت اثرگذاري  اند. دراين ترشيجات شهرستان مرودشت داشته -گوجه و شوري مطلوب صنايع رب

  .ترشيجات بوده است- گوجه اندكي بيشتر از صنايع شوري نيافتن صنايع رب موانع يادشده بر توسعه

رزيابي و تبيين كاركرد صنايع روستايي در توسعه مورد: ا") در مقاله 1393اني و همكاران(سجادي قيدر

 - تايج نشان داد كه صنايع روستايي در ابعاد اقتصادي، اجتماعين "دهستان صائين قلعه در شهرستان ابهر
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داشته است. همچنين ي روستاهاي منطقه مورد مطالعه اثر معناداري  فرهنگي، زيست محيطي و كالبدي توسعه

ها، حاكي از اثرات نسبي تاثيرگذاري صنعت در توسعه روستايي منطقه  ها در سطح شاخص مقايسه ميانگين

است؛ به طوري كه ابعاد اقتصادي و ابعاد محيطي بيشترين اثرپذيري را به همراه داشته و كمترين آن نيز 

  مربوط به بعد كالبدي ميباشد.

بندي صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي در شهرستان آذرشهر با اولويت"ر مقاله ) د1394ظاهري و همكاران(

تايج تحقيق حاكي از اين نكته است كه در شهرستان آذرشهر بايستي صنايع  "روش تركيبي دلفي و تاپسيس

ت و تر و نيز مشكل فسادپذيري سريع اين محصوالدليل مازاد توليد بيشمرتبط با فرآوري محصوالت لبني به

بهينه از  ها در استفادهپس از آن صنايع تبديلي و تكميلي مرتبط با محصوالت باغي به دليل نقش پراهميت آن

  .محصوالت كشاورزي توليدي منطقه، در اولويت قرار گيرند

مكان يابي بهينه صنايع تبديلي و تكميلي روستايي بخش مركزي ") در مقاله 1397طوالبي نژاد و حسينجاني(

ها دهد كه بيشترين اهميت نسبي شاخصها نشان مينتايج يافته"GIS و ANP ان پلدختر با استفاده ازشهرست

)، دسترسي به 172/0)، سودآوري اقتصادي (173/0هاي دسترسي به منابع آب (به ترتيب مربوط به شاخص

اشد. همچنين ب-) مي156/0هاي كشاورزي () و همجواري و دسترسي به زمين158/0مواد اوليه محلي (

هاي بهترين اولويت مكاني براي استقرار صنايع تبديلي روستايي در منطقه مورد مطالعه بر اساس وزن گزينه

)، 217/0باشد. به ترتيب موراني () مي484/0مورد نظر، مربوط به دهستان جايدر با مركزيت سراب حمام (

  ر دارند.هاي بعدي قرا) در اولويت128/0) و پاعلم (171/0واشيان (

  روش پژوهش -2-4

 براي. است رسيده انجام به تحليلي -توصيفي شناسي روش با و كاربردي گذاري هدف با حاضر مطالعه

 تحليلي بخش گرداوري براي و معتبر مقاالت اي، كتابخانه منابع و اسناد از پژوهش توصيفي بخش گرداوري

براي تجزيه و تحليل داده هاي  .است شده استفاده پرسشنامه ابزار صورت به پيمايشي روش از پژوهش

و براي مدل هاي اماري از نرم افزار  Tپژوهش متناسب با اهداف و فرضيات تعيين شده از ازمون آماري

SPSS20 استفاده شده است.  

  يافته هاي تحقيق-3

  بررسي موقعيت جغرافيايي و وضع موجود دهستان ويس-3-1

كيلومتري شمال شرقي شهر  14از بخش باوي شهرستان اهواز در  دهستان ويس به مركزيت ابوفاضل

  15تا َ 048  45كيلومتري جنوب شهر مالثاني (مركز شهرستان باوي) بين  َ 17اهواز (مركز شهرستان) و 
عرض جغرافيايي قرار گرفته است. (شهرداري  031  31تا   َ  031  21طول جغرافيايي و َ 049

  )1398ويس،
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شهرستان باوي) از شرق به شهرستان رامهرمز، از جنوب شرقي به شمال به شهر مالثاني ( دهستان ازاين 

دهستان غيزانيه، از جنوب به دهستان مشروحات و از غرب به دهستان عناقچه كه همگي از بخش مركزي 

  )1398محدود مي گردند.(شهرداري ويس، هستند،

  
  1398نده،موقعيت جغرافيايي دهستان ويس مأخذ: نگار 1نقشه 

  موقعيت جغرافيايي روستاهاي مورد مطالعه 1جدول 

  موقعيت جغرافيايي  عنوان روستا

اهواز قرار  كيلومتري شمال شرقي شهر 10در  031   46و عرض جغرافيايي َ  048  48به مختصات جغرافيايي   َ  كوت سيد عنايت

  گرفته است.

هواز قرار گرفته اكيلومتري شمال شرقي شهر  9در  031   22و عرض جغرافيايي َ  048  49به مختصات جغرافيايي   َ  ثدين

  است.

اهواز قرار  كيلومتري شمال شرقي شهر 22در  031   26و عرض جغرافيايي َ  048  56به مختصات جغرافيايي   َ  ربيخه

  گرفته است.

اهواز قرار  كيلومتري شمال شرقي شهر 15در  031   24و عرض جغرافيايي َ  048  51به مختصات جغرافيايي   َ  زرگان بيت محارب

  گرفته است.

  1385ماخذ: فرهنگ آبادي هاي اهواز،
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  1397مأخذ: نگارنده، موقعيت جغرافيايي روستاهاي مورد مطالعه 2نقشه 

  ويژگيهاي اجتماعي و جمعيت روستاهاي مورد مطالعه-3-2

  تعداد جمعيت-3-2-1

نفر و  859روستاهاي مورد مطالعه مشاهده مي شود كه روستاي ثدين داراي بيشترين جمعيت با در بين 

  نفر مي باشد. 135روستاي كوت سيد عنايت داراي كمترين جمعيت با 

  1390- 1395تعداد جمعيت در روستاهاي مورد مطالعه  2جدول
  تعداد جمعيت(نفر)  عنوان روستا

1390  1395  

  135  109  كوت سيد عنايت

  859  841  ثدين

  772  758  ربيخه

  707  692  زرگان بيت محارب

  1398ماخذ: مركز آمار ايران،خانه بهداشت روستاها،

  تعداد و بعد خانوار -3-2-2

در  2/8با توجه به جدول مالحظه مي شود كه روستاي زرگان بيت محارب داراي باالترين نرخ بعد خانوار با 

  است. 95مربوط به سال  1/2خانوار متعلق به روستاي كوت سيد عنايت با و كمترين نرخ بعد  85سال 
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  1390-1395تعداد و بعد خانوار در روستاهاي مورد مطالعه  3جدول

  تعداد و بعد خانوار  عنوان روستا

1390  1395  

  بعد خانوار  تعداد خانوار  بعد خانوار  تعداد خانوار

  1/2  64  9/1  57  كوت سيد عنايت

  9/6  123  1/7  117  ثدين

  5/5  138  6  126  ربيخه

  8/7  90  2/8  84  زرگان بيت محارب

  1398ماخذ: مركز آمار ايران،خانه بهداشت روستاها،

  

  يافته هاي تحليلي-4

  روستايي توسعه بر صنعتي توسعه اثرات ميانگين شاخص هاي   4جدول

  3مطلوبيت عددي موردي آزمون=

مولفـــه 

  ها

  ميانگين  شاخص هاي مورد مطالعه

  08/3  روستاها در صنعتي درآمد افزايش

  09/3  روستاها در خصوصي بخش سرمايه جذب

  33/3  روستاييان براي درآمدزايي فرصتهاي و تنوع افزايش

  11/3  صنايع به دامي و كشاورزي محصوالت راحتتر فروش امكان

  21/3  روستا محلي صنايع به محصوالت كشت نوع در تغيير افزايش

  04/3  روستايي مازاد كار نيروي از بهره گيري  اشتغال

  38/3  روستائيان براي جديد شغلي فرصتهاي ايجاد

سرمايه 

  گذاري

  00/3  روستايي بين نقل و حمل شبكه كيفيت و كميت توسعه

  67/3  … و رستوران مسجد، مانند راهي بين تسهيالت توسعه
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  56/2  گاز...) و برق روستايي(آب، خدمات كيفيت ارتقاء

  47/2  )... اينترنت و موبايل تلفن، ارتباطي( فناوري زيرساختهاي توسعه

  11/3  ،... و كار برق و مكانيكي مانند خدماتي تسهيالت توسعه

ــارك مش

  ت

  44/3  روستايي صنايع بخش در فعاليت براي روستاييان عالقه مندي

  36/3  روستايي هاي تعاوني شدن فعالتر

  42/3  صنعت امر متولي دولتي نهادهاي با روستا مردم همكاري افزايش

مهــاجر

  ت

  44/3  روستاها در مردم ماندگاري افزايش

  96/1  روستا خارج از مهاجر جذب

سي
تر

دس
  

  41/3  (......ريزي شن گذاري، جدول)روستا معابر كيفيت بهبود

  35/3  اي جاده ارتباطي هاي زيرساخت توسعه

ب
ري

تخ
 

ط
حي

م
 

ت
يس

ز
  

  14/4  برنامه بدون ساز و ساخت

  43/2  باغات و مزارع در كاربري تغييرات افزايش

  79/3  طبيعي هاي زيبايي تخريب افزايش

  86/3  منطقه در صنايع استقرار دليل به گياهي هاي پوشش تخريب افزايش

  40/3  روستايي صنعت توسعه با وحش حيات هاي زيستگاه تخريب افزايش

طي
حي

ي م
دگ

آلو
  

  55/3  آب منابع آلودگي افزايش

  05/3  صنايع بد بوي وسيله به روستا فضاي آلودگي

  86/3  ..... و سطحي هاي آب منابع به شده تخليه فاضالب افزايش

  87/3  زباله دفع روشهاي بهبود

  88/1  صنعتي واحدهاي كار از ناشي صوتي الودگي

  1398ماخذ: يافته هاي پژوهش،

 در مناطق روستايي توسعه در متغيرها محاسبه از حاصل عددي ميانگين تحليل كه ميدهد نشان جدول نتايج

سرمايه  اشتغالزايي، (درآمدزايي، شاخص 7 در آمده دست به ميانگين مقادير بودن باال مبين پاسخگويان بين

 ميانه باالتراز بررسي محيط)مورد آلودگي و محيط تخريب دسترسي، كيفيت همكاري، و مشاركت گذاري،

 از ميانه كمتر نيز كالبدي) تغييرات و مهاجرت (كاهش شاخص 2 و است شده )ارزيابي3( مطلوبيت نظري

 صنايع توسعه كه ميدهد نشان 05/0 آلفا سطح در آمده دست به تفاوت معناداري همچنين . است نظري بوده

 .است بوده اثرگذار مطالعه، مورد منطقه روستاهاي در بررسي مورد شاخصهاي كليه زمينه در روستايي
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 عمده در كه طوري به .ميباشد متفاوت اثرگذاري اين ميزان شاخصها، ميانگيني سطح به توجه با اما

 به دارد. قرار متوسط حالت در و است نشده فراگير روستاها در صنعتي توسعه مثبت شاخصها،اثرگذاري

 روستاييان كليه براي ملموس آنچنان روستاها در صنعتي توسعه از ناشي منفي و مثبت ديگر،تغييرات عبارت

  .است نبوده

 آزمون فرضيه ها-4-1

فرضيه اول به منظور ايجاد مشاغل جديد، افزايش سرمايه گذاري و كاهش بيكاري در منطقه مورد 

  مطالعه ايجاد و گسترش صنايع تبديلي ضروري به نظر مي رسد.

 به مقدار Tاست و  60/3 مطالعه، مورد دهستان در اقتصادي متغير ميانگين تحقيق، يافته هاي اساس بر

 تفاوت عدم بر است. لذا فرضيه  مبني 05/0  از كمتر 3 عدد با ميانگين اين مقايسه آمده براي دست

 ميتوان دارد بر در را مثبت اعداد كه آمده دست به اطمينان فاصله به توجه با و ميشود 3عدد با ميانگين

 3 از بيشتر معناداري طور به متغير ميانگين بنابراين است، 3 از بيشتر داري طورمعني به ميانگين كه گفت

  كه فرضيه مورد تاييد است. شود مي نتيجه بنابراين بوده،

  ايجاد مشاغل جديد، افزايش سرمايه گذاري و كاهش بيكاري در منطقه مورد مطالعه Tنتايج آزمون5جدول
 انحراف  ميانگين  متغير

  معيار

سطح   آزادي درجه Tآماره

  معناداري

 براي % 95 اطمينان فاصله

  3 عدد و تفاضل ميانگين

  347/0  000/0  175  8.448  9623/0  60/3  اقتصادي

  1398ماخذ: يافته هاي پژوهش،

فرضيه دوم: ايجاد و گسترش صنايع تبديلي، بر افزايش ميزان نقش زنان روستايي در  فعاليتهاي اقتصادي 

 مي شود مشاهده 5جدول در مندرج نتايج به توجه بامنطقه مورد مطالعه تأثيرگذار مي باشد.،رونق و توسعه  

  از كمتر 3 عدد با ميانگين اين مقايسه براي آمده به دست مقدار Tاست و 15/3 اجتماعي متغير ميانگين كه

 را مثبت اعداد كه آمده دست به اطمينان فاصله به توجه با ميشود و رد 3 فرضيه مبني بر عدد است، لذا  05/0

 معناداري طور به متغير ميانگين بنابراين است، 3 از بيشتر دار معني طور ميانگين به كه گفت ميتوان دارد بر در

  فرضيه مورد تاييد و قبول است. بنابراين و بوده 3 از بيشتر

ايجاد و گسترش صنايع تبديلي، بر افزايش ميزان نقش زنان روستايي در  فعاليتهاي  Tنتايج آزمون 6جدول

  اقتصادي

 انحراف  ميانگين  متغير

  معيار

سطح   آزادي درجه Tآماره

  معناداري

 براي % 95 اطمينان فاصله

  3 عدد و تفاضل ميانگين

  156/0  000/0  180  50/5  527/0  15/3  اشتغال زنان 

  1398پژوهش،ماخذ: يافته هاي 



  7، پياپي3شماره، 2، دوره1398زمستان جغرافيا و روابط انساني،                      

215 

 

فرضيه سوم: به منظور حفظ اراضي كشاورزي، مراتع و گونه هاي گياهي،كاهش تأثيرات زيست محيطي 

  مخرب ،ايجاد و گسترش صنايع تبديلي در منطقه مورد مطالعه ضروري به نظر مي رسد.

 دست به مقدار است و پي 03/3متغير زيست محيطي  در دهستان ويس، ميانگين تحقيق، يافته هاي اساس بر

 با ميانگين تفاوت عدم بر است. لذا فرضيه  مبني 05/0 از ، كمتر 3 عدد با ميانگين اين مقايسه آمده براي

 ميانگين كه گفت ميتوان دارد بر در را اعداد منفي كه آمده دست به اطمينان فاصله به توجه با و ميشود 3عدد

فرضيه  بنابراين بوده، 3 از بيشتر معناداري طور به متغير ميانگين بنابراين است، 3 از بيشتر داري طورمعني به

  مورد تاييد است.

  حفظ اراضي كشاورزي، مراتع و گونه هاي گياهي،كاهش تأثيرات زيست محيطي مخرب Tنتايج آزمون 7جدول

 انحراف  ميانگين  متغير

  معيار

سطح   آزادي درجه Tآماره

  معناداري

 براي % 95 اطمينان فاصله

  3 عدد و تفاضل ميانگين

  -232/0  000/0  180  -5/15  527/0  03/3  زيست محيطي 

  1398ماخذ: يافته هاي پژوهش،

فرضيه چهارم:به منظور افزايش مدت زمان نگهداري و صادرات محصوالت كشاورزي منطقه مورد مطالعه 

 ،ايجاد و گسترش صنايعي تبديلي و تكميلي ضروري به نظر مي رسد.

 مقايسه آمده براي دست به مقدار است و پي 07/3متغير سرمايه گذاري ، ميانگين تحقيق، يافته هاي اساس بر

 توجه با و ميشود 3عدد با ميانگين تفاوت عدم بر است. لذا فرضيه  مبني 05/0 از كمتر 3 عدد با ميانگين اين

 بيشتر داري رمعنيطو به ميانگين كه گفت ميتوان دارد بر در را مثبت اعداد كه آمده دست به اطمينان فاصله به

  فرضيه مورد تاييد است. بنابراين بوده، 3 از بيشتر معناداري طور به متغير ميانگين بنابراين است، 3 از

  افزايش مدت زمان نگهداري و صادرات محصوالت كشاورزي منطقه مورد مطالعه Tنتايج آزمون 8جدول

 انحراف  ميانگين  متغير

  معيار

سطح   آزادي درجه Tآماره

  معناداري

 براي % 95 اطمينان فاصله

  3 عدد و تفاضل ميانگين

  275/0  000/0  180  30/4  275/0  07/3  سرمايه گذاري

  1398ماخذ: يافته هاي پژوهش،

اقتصادي  بعد بررسي مورد چهارگانه ابعادهاي بين از كه است واقعيت اين بيانگر  ßدر جدول زير مقادير 

توسعه  در را تاثير ميزان كمترين 365/0مشاركت  بعد و تاثير ميزان بيشترين داراي558/0روستايي  صنايع

  است. داشته نمونه جامعه نظر از مطالعه مورد منطقه در روستايي
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  روستايي توسعه در روستايي صنايع مستقيم اثرگذاري دامنه و شدت ضرايب 9جدول

   ضريب استاندارد شده  ضرايب غير استاندارد  نام متغير

T  

  داريسطح معني 

B خطايB بتاB 

  000/0  043/12  558/0  023/0  274/0  اقتصادي

  000/0  994/7  372/0  029/0  232/0  اشتغال زنان

  000/0  670/9  447/0  018/0  176/0  زيست محيطي

  000/0  922/7  365/0  037/0  296/0  مشاركت

  1398ماخذ: يافته هاي پژوهش،

 فرهنگي،زيست - اجتماعي اقتصادي، ابعاد غيرمستقيم و مستقيم اثرات ميدهد، نشان 10 جدول كه گونه همان

 به دست آمده )BETA(بتاهاي و رگرسيون تحليل آزمون از استفاده با روستايي توسعه در كالبدي و محيطي

 در مهمترين عامل بعد اين جهت همين به .ميباشد 217/1ميزان با اقتصادي ابعاد به مربوط كلي اثر بيشترين كه

 ) داراي كمترين477/0محيطي( زيست بعد و است شده شناخته روستايي توسعه در روستايي صنايع ابعاد بين

  ميباشد. مطالعه مورد منطقه در روستايي صنعت توسعه جهت از روستايي توسعه در كلي اثر

  روستايي توسعه بر ابعاد كلي و مستقيم غير و مستقيم اثرات ميزان سنجش 10 جدول

  كل  اثرات غير مستقيم  مستقيماثرات   ابعاد

  217/1  659/0  558/0  اقتصادي

  746/0  362/0  372/0  هنگيفر -اجتماعي

  447/0  -  447/0  زيست محيطي

  523/0  158/0  365/0  مشاركت

  1398،يافته هاي پژوهش ماخذ:

زيست  مستقيم اثرات بودن باال وجود با كه ميدهد نشان مسير تحليل و چندگانه رگرسيون نتايج بنابراين،

به  .نميشود مشاهده محيطي زيست بعد در اثراتي غيرمستقيم، اثرات زمينه در اما روستايي، صنايع محيطي

  ميباشد. غيرملموس اثرات از بيشتر زيست محيط روي بر صنايع ملموس اثرات ديگر عبارت

اثرات  اولويت بندي به اقدام جداگانه، صورت به روستاها سطح در صنايع اثرات شناسايي جهت همچنين

 دادهاي ماتريس ابتدا منظور اين براي گرديد. ويكور چندمعياره مدل اساس بر روستاها بر روستايي صنايع

 و تشكيل براي .شد پرداخته ماتريس استانداردسازي به سپس و شد تنظيم پرسشنامه اطالعات بر اساس خام
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 از نفر 12 نظرات از وزنها استخراج براي .بود شاخصها از يك هر وزن محاسبه به نياز وزين محاسبه ماتريس

 ميزان نهايت در كه شد ) استفادهN-R+1اي( رتبه توان روش قالب در دهياران) و (شوراها خبرگان محلي

  گرديد. مشخص وزن قالب در ها اهميت شاخص

 نتيجه گيري-5

تعديل  در اساسي گامي و مهم موضوع هاي از اقتصادي مولد بخش يك عنوان به روستايي صنايع استقرار

 توسعه عوامل موثرترين از متخصصان اعتقاد به كه است روستايي و شهري مناطق بين درآمد اختالف

 به .ميباشد دامداري و كشاورزي بخش به متكي كه تكميلي و تبديلي صنايع جمله از ميرود. شمار روستايي به

 نيازمندهاي تامين موجود، منابع از استفاده تعادل ايجاد روستايي، صنايع توسعه ي و ايجاد از كلي هدف طور

 به كه روستاهاست منفعل نيروهاي جذب و روستايي جامع هي رفاه سطح افزايش روستا، درخود روستاييان

 مهاجرت به دست شغلي، فرصتهاي كسب پي در و روستايي ضعيف اقتصاد از ناشي نابرابريهاي موجود دليل

 بهرهگيري مطلوبي نحو به روستايي مناطق پتانسيل هاي از ميتواند تبديلي صنايع گسترشبنابراين   .ميزنند

 علمي نگاه روستايي، مختلف توليدات از بهره گيري روستاييان، فراغت اوقات از استفاده بهتر باعث و نمايد

 كاهش روستايي، اقتصاد به بخشي تنوع روستاييان، درآمد افزايش آنها، از بهره برداري اقتصادي و توليدات به

 بيكاري و مهاجرت كاهش روستايي، مناطق درونزاي توسعه روستا، و شهر خدماتي ميان و درآمدي اختالف

 ميتواند روستايي مناطق در صنايع توسعه كالن، نگاه از شود. ارزانتر نهايت توليدات در و پنهان و آشكار

 اثرگذاري نوع كه باشد محيطي و كالبدي اجتماعي، اقتصادي، ابعاد مختلف در منفي و مثبت اثرات داراي

 .ميباشد صنايع كاركردهاي به وابسته

 به و بوده اثرگذار روستاها توسعه آينده براي برنامه ريزي انجام به روستايي صنايع اثرات شناخت و ارزيابي

 به كه كشور روستايي مناطق جمله ميباشد.از روستايي مناطق در صنايع عملكرد از روشن عنوان چارچوبي

ويس  دهستان روستاهاي ميباشد، فعال دامداري و كشاورزي فعاليتهاي كنار در روستايي صنايع لحاظ توسعه

و  طبيعي پتانسيل هاي مناسب، جغرافيايي موقعيت در قرارگيري واسطه به كه ميباشد شهرستان باوي در

سرمايه  خرد، و بانكي اعتبارات پرداخت شروع با ويژه به اخير دهه دو در انساني، سرمايه كشاورزي،

 يافته توجهي قابل افزايش متوسط و كوچك صنايع توسعه زمينه در منطقه در خصوصي و گذاريهاي فردي

 .است

 فعاليت زمينه در اشتغال ايجاد و سازي متنوع در صنايع استقرار نسبي دهنده نقش نشان تحقيق هاي يافته 

 مقياس كوچك كارخانه هاي توسعه و روستا در صنايع استقرار ديگر حضور طرفي از .ميباشد اقتصادي هاي

 طبيعي منابع تخريب افزايش سبب كه است شده نيز متعددي زيست محيطي منفي اثرات بروز به منجر آن در

 آبهاي آلوده سازي محلي، منابع و زيرزميني آبهاي منابع از برداري بي رويه بهره اراضي، در شديد فرسايش و

 داد نشان چندگانه رگرسيون آزمون نتايج همچنين.است شده مورد مطالعه محدوده در هوا آلودگي و سطحي

 ابعادهاي بين از اساس اين بر .باشد مي اثرگذار 88/0روستايي محل سكونت  توسعه در روستايي صنايع كه
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) 365/0مشاركت( بعد و مستقيم تاثيرگذاري ميزان بيشترين داراي558/0 اقتصادي بعد بررسي مورد چهارگانه

 اثرات بررسي نهايت در .است داشته روستايي توسعه زمينه در را مستقيم تاثيرگذاري ميزان كمترين به ميزان

 ابعاد به مربوط كلي اثر بيشترين كه ميدهد نشان روستاهاي نمونه توسعه بر صنايع اثرات غيرمستقيم و مستقيم

 دهستان در روستايي صنايع توسعه اثر فضايي تحليل براي است. همچنين بوده ميزان )217/1با ( اقتصادي

پائين  داراي روستاي ربيخه و رتبه باالترين روستاي زرگان بيت محارب داراي كه ميدهد نشان مطالعه مورد

 به .باشدمي مطالعه مورد منطقه روستاهاي بين در توسعه روستايي در صنعتي اثرگذاري لحاظ به رتبه ترين

 ميدهد ويس نشان دهستان روستاهاي در روستايي توسعه صنايع كاركردي ارزيابي كه گفت ميتوان كلي طور

 اثرات عبارتي .به است داشته منطقه روستايي توسعه در و متوسطي نسبي اثرگذاري از روستايي صنايع كه

 قبولي قابل موفقيت از كه كرد بيان ميتوان و نبوده چشمگير و آنچنان فراگير روستاها در صنعتي توسعه مثبت

 بودن نسبي وجود با محيطي زيست بعد در منفي اثرات زمينه در است كه صورتي در اين .نميباشد برخوردار

 اثرات كه ميدهد نشان ارزيابي نتيجه در  .است داشته چشمگيري گذشته افزايش به نسبت گفت ميتوان نتايج،

 متوسط و نسبي صورت به هم آن و اقتصادي بعد در عمدتا مورد مطالعه منطقه در روستايي صنايع توسعه

  است. بوده

  پيشنهاد-6

 به منفي اثرات كاهش و روستايي صنايع مثبت اثرگذاري افزايش براي كردكه پيشنهاد ميتوان اساس اين بر

 گردد. توجه روستايي توسعه صنايع آتي برنامه هاي در زير موارد

 خرد؛ اعتبارات به دسترسي تسهيل طريق از روستايي صنعتي هاي گذاريسرمايه  افزايش

 آلودگيها؛ كاهش براي روستايي مناطق در زيست محيط با سازگار و پاك صنايع از حمايت

و  روستاها در موجود اوليه و خام منابع به توجه با منطقه روستاهاي در صنايع توزيع مراتبي سلسله رعايت

 كار؛ نيروي و روستايي جمعيت

و  صنايع بيشتر اثرگذاري براي دامداري و كشاورزي فعاليتهاي با روستايي صنايع بين همپوشاني برقراري

 اقتصادي؛ درآمدهاي و اقتصادي بخشي تنوع افزايش

 .روستايي صنعتي فعاليتهاي زمينه در روستايي جديد ايده هاي و كارآفرينانه فعاليتهاي ترغيب و حمايت

 از جلوگيري و زايي درآمد، اشتغال افزايش براي كشاورزي محصوالت با مرتبط تبديلي صنايع گسترش-1

 ترين پايين در كه دهستان روستايي مناطق ويژه در به مختلف مناطق در كشاورزي محصوالت رفتن هدر

  .باشند مي كشاورزي محصوالت اصلي كنندگان از توليد و اند گرفته قرار توسعه سطح

 براي امكان تا حد كننده توليد مناطق در توليدي كشاورزي محصوالت نوع با مرتبط تبديلي صنايع ايجاد-2

 .ها هزينه كاهش و وري بهره افزايش



  7، پياپي3شماره، 2، دوره1398زمستان جغرافيا و روابط انساني،                      

219 

 

 به تر بهينه بهتر و يابي دست براي تبديلي صنايع جوار در مناسب بندي بسته و تكميلي صنايع ايجاد .3

 نظر در با تر طوالني هاي زمان كيفيت در باحفظ دورتر هاي مكان به آن تر سهل ارسال و شده توليد فرآورده

 تمركززدايي اصل رعايت و مركز استان به نسبت يابي مكان مطلوب شرايط گرفتن

 مواد افزايش به منظور آن با مرتبط صنايع و كشاورزي بخش در كارآمد مديريت با صحيح گذاري سرمايه .4

   خاص. با نظارت مدون ريزي برنامه ارايه و نفتي غير صادرات افزايش و غذايي

 ايجاد متقاضيان نيز براي و تبديلي صنايع براي نياز مورد محصوالت كنندگان توليد براي وام و اعتبار تأمين .5

 اولويت و مناطق درآن موجود هاي به پتانسيل توجه با استان، نهاي شهرستا مختلف مناطق در تبديلي صنايع

 .دهستان ويژه شرايط به مند نظام بخشي

 با مرتبط (كه صنايع تبديلي در ويژه به نقل وحمل انبارداري اصول به توجه صنعتي، استانداردهاي افزايش .6

 كاهش ضايعات، كاهش شده، توليد مرغوبيت مواد و كيفيت افزايش باشد) مي غذايي محصوالت فرآوري

   .توليدي هاي فرآورده كننده توليد و كننده مصرف تر براي مطلوب وري بهره نهايت در و هزينه

 و تقويت منطقه، اين در تبديلي صنايع ميباشد منطقه، كشاورزي اقتصادي فعاليتهاي عمده اينكه به توجه با

 همچنين شود. استفاده روستا در بومي از نيروهاي امكان حد تا كه شود انديشيده تمهيداتي و يابد گسترش

 گيرد صورت مناسب اقدام وجود دارد، اطراف روستاهاي در تبديلي واحد احداث امكان چنانچه شود بررسي

  نباشند. تبديلي واحدهاي در فعاليت جهت جابجايي به مجبور افراد تا

  منابع

نيافتگي صنايع تبديلي و تكميلي  شناسايي و تحليل عوامل مؤثر بر توسعه) 1392احمديان، مهدي و همكاران(

  125- 152، صفحه ،پاييز و زمستان 4ريزي روستايي، شمارة  برنامهجلّة پژوهش و ، مكشاورزي

 ترجمه مدرن اقتصاد در كوچك صنايع نقش )،1381بو،( كارلسون، و روي توريك، ؛. جي زولتان اكس،

  رسا تهران: مجيدي، جهانگير

 توسعه كارشناسان ديدگاه از كوچك صنايع عملكرد بر مؤثر عوامل ، بررسي )1387مهرناز(  آقايي، امين

  125-146، صفحه  11، سال 4توسعه،شماره  و روستا فصلنامه روستايي،

 استان در روستايي صنايع وري )،بهره1385پ، ( محمدزاده، و .ح اصغرپور، ،.ع عسگري، ،.ع نژاد، حاجي

  19- 41، صفحه8توسعه، شماره  و مجله جغرافيا .بلوچستان و سيستان

 ) ويژگي هاي اجتماعي روستاهاي مورد مطالعه1398مطالعه،(خانه بهداشت روستاهاي مورد 

رزيابي و تبيين كاركرد صنايع روستايي در ) ا1393سجادي قيدراني، حمداله، رومياني، احمد و صانعي، سميه(

فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستايي، سال سوم، ، توسعه مورد: دهستان صائين قلعه در شهرستان ابهر

  87-105، صفحه8ان ،پياپي،تابست 2شماره 

  )، ويژگي هاي جغرافيايي شهر ويس، معاونت شهرسازي1398شهرداري ويس،(
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 كشاورزي وابسته به تكميلي و تبديلي صنايع وضعيت )،بررسي1378ر(، .ع ماهونك، صادقي و ف. شهيدي،

  83- 100، صفحه27، شماره 7توسعه، سال  و كشاورزي اقتصاد خراسان،مجلة استان در

  هدف تهران: ايران در كوچك صنايع دهي سازمان )1380سيدمهدي،( صحرائيان،

 صنعتي نواحي موردي، روستائي(مطالعه نواحي توسعه در صنعتي نواحي )، نقش1380طاهرخاني،مهدي(

 تهران دانشگاه جغرافيائي هاي پژوهش فصلنامه مركزي)، استان در روستائي

مكان يابي بهينه صنايع تبديلي و تكميلي روستايي ) ، 1397طوالبي نژاد، مهرشاد و حسينجاني، ابوالفضل(

، مجله مطالعات برنامه ريزي سكونتگاه هاي GIS و ANP بخش مركزي شهرستان پلدختر با استفاده از

 781-804، پاييز، صفحه 13، دوره 3انساني، شماره 

بندي صنايع تبديلي و تكميلي اولويت) 1394سن و ذاكري ميان، كلثوم،(ظاهري،محمد، آقاياري هير، مح

، 19، نشريه جغرافيا و برنامه ريزي، دوره كشاورزي در شهرستان آذرشهر با روش تركيبي دلفي و تاپسيس

  221- 246، بهار، صفحه51شماره 
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