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 چکیده

اي از متغیرهاي اصلی اقتصادي یعنی تولید، اشتغال و رود و عالوه بر اینکه سهم عمدهبه شمار می صنعت یکی از ارکان مهم اقتصادي هر منطقه
در این میان صنعت روستایی به دالیلی . دهد، سهم قابل توجهی در تغییرات اجتماعی و محیطی نیز داردگذاري را به خود اختصاص میسرمایه

وري اقتصادي، تنوع بخشی اقتصادي، تمرکززدایی اقتصادي و استفاده ی، افزایش سطح بهرهزایی، کمک به حفظ جمعیت روستایچون اشتغال
یافتگی و یا عدم توسعه جامعه اي که وجود صنایع به عنوان شاخصی براي تعیین میزان توسعهبهینه از منابع داراي اهمیت فراوانی است؛ به گونه

ریزان را در جهت دستیابی به تواند مدیران و برنامهابی نتایج کارکردي صنایع روستایی میبر این اساس ارزی. شودروستایی در نظر گرفته می
در  داریتوسعه پا کردیبا رو ییروستا عیصنا يکارکرد نییتبهدف این تحقیق، بررسی و . توسعه پایدار صنعتی در مناطق روستایی یاري رساند

ها از آوري دادهتحلیلی بوده است و براي گرد - قیق کاربردي، روش مورد استفاده توصیفینوع تح. باشدمی شهرستان ابهر - قلعه نیدهستان صائ
نتایج نشان داد که . خانوار بوده است 104حجم نمونه مورد مطالعه منتج از فرمول کوکران . اي و میدانی استفاده شده استمطالعات کتابخانه

ي روستاهاي منطقه مورد مطالعه اثر معناداري داشته توسعه ی، زیست محیطی و کالبديفرهنگ - صنایع روستایی در ابعاد اقتصادي، اجتماعی
ها، حاکی از اثرات نسبی تاثیرگذاري صنعت در توسعه روستایی منطقه است؛ به طوري که ها در سطح شاخصهمچنین مقایسه میانگین. است

در ادامه تحلیل اثرات صنایع . باشداشته و کمترین آن نیز مربوط به بعد کالبدي میابعاد اقتصادي و ابعاد محیطی بیشترین اثرپذیري را به همراه د
همچنین . روستایی با رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر نشان داد که بیشترین میزان اثرگذاري صنعتی در بعد اقتصادي روستاها بوده است

ی، با استفاده از مدل ویکور در منطقه مورد مطالعه انجام گرفت، که روستایی بندي روستاها به لحاظ سطح تغییرات ناشی از توسعه صنعتاولویت
  .اندچرگر بیشترین رتبه و روستایی سرو جهان کمترین رتبه را به خود اختصاص داده
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  مقدمه) 1
ها به وِیژه در کشورهاي در حال توسعه است؛ چرا که روستاها شورها و دولتتوسعه روستایی یکی از اهداف ک

 يهاساختریز با دارا بودن منابع طبیعی و کشاورزي، با مسائل و مشکالت فراوانی مثل فقر، بیکاري، ضعف
ش وري در بخش کشاورزي و بخ، پایین بودن نرخ بهرهزاندرو یخدمات يهاتیفعال ي، کمبودمناسب اقتصاد

تولیدات روستایی از یک سو و تخریب منابع طبیعی از سوي دیگر، مواجه هستند که توسعه روستاها و ایجاد 
باعث شده است  مسألهاین  .(Byrd et al, 2009: 699)اشتغال پایدار در آن را تا حدودي غیر ممکن ساخته است 

ریزان و مجریان دولتی پردازان، برنامهنظریه هاي اخیر، توسعه روستایی مورد توجه خاص قرار گرفته وکه در دهه
باشد، هاي جدید، از معضالت و مسائلی که این نواحی گربیانگر آن میهاي و استراتژيراهکاردر صدد برآیند تا با 

که در اغلب کشورهاي جهان یکی از این راهبردها ). Reeder  Brown, 2005:121, Byrd  et al, 2009(بکاهد 
رار گرفته و اجراي آن نتایج مثبتی به همراه داشته، توسعه و گسترش صنایع در نواحی روستایی مورد توجه ق

تواند به افزایش اقدام در جهت توسعه صنایع روستایی میبه عبارت دیگر، ). Long et al ; 2009:454(باشد می
ایجاد فضاي زیستی مناسب در ابعاد  ، زمینهرفاه عمومی و کاهش فقر و ایجاد اثرات تکاثري در دیگر ابعاد توسعه

از این رو، امروزه  .(Anguitaa et al, 2007: 154-164)محیطی، اجتماعی و فرهنگی روستاییان را فراهم کند
صنعت به عنوان یکی از ابزارهاي اصلی و محوري در توسعه و مخصوصا توسعه مناطق عقب مانده، نقش اساسی 

عوامل تولید در بخش صنعت بر خالف بخش کشاورزي از قابلیت جابجایی و زیرا . را به خود اختصاص داده است
اثرات صنعتی ). 1380کالنتري،(اي و ملی برخودار استپذیري بیشتري با شرایط محیطی و اوضاع منطقهانعطاف

هاي اقتصادي احساس شده و باعث تحرك قسمت زیادي از منابع مالی در جهت توسعه شدن در همه بخش
صنعتی شدن روستایی به عنوان قسمتی از سیاست توسعه همه جانبه ). 129: 1365کاسترو، (شودمیاقتصادي 

هاي شغلی جدید بوده و از سوي دیگر، با تامین نیازهاي اساسی جمعیت روستایی، از یکسو قادر به ایجاد فرصت
اي از صنایع به زدایی پارههمچنین کوشش براي تمرکز. توان گامی در جهت توسعه روستایی برداردروستایی می

خصوص صنایع تبدیلی جهت استفاده بهینه از منابع محلی براي افزایش تولید و مصرف در ابعاد محلی، حرکتی 
این حرکت در بلند مدت عالوه بر ایجاد اشتغال، به توزیع درآمد . ضروري جهت حصول به توسعه روستایی است

، صنایع )1999(1به طوري که از دیدگاه جوس و باس .)UNIODO, 1984(نماید و تولید پایدار نیز مساعدت می
هاي کوچک مقیاس بیشترین میزان سازگاري با الگوي تولید پاك دارد اما در مقایسه با دیگر صنایع به حمایت

هاي مسئول در این زمینه امر گذاران و سازمانها، سیاستمالی و فنی بیشتري نیاز دارند و پشتیبانی دولت
گذاري در توسعه فضایی به ارتقایی ، توسعه صنایع در روستاها با کمک سرمایه)2007(2از نظر مینا. روري استض
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معتقد است ) 2008(3در همین رابطه ونگ و وبرا. پذیري روستاییان کمک کرده استهاي زیستشاخص
رفی نیز، آلودگی محیط هاي چشمگیري داشته است از طسازي در کشور چین از نظر اقتصادي موفقیتصنعتی

. زیست به ویژه منابع آب از پیامدهاي توسعه صنایع کوچک در نواحی روستایی کشور چین را در پی داشته است
اجتماعی و  - ، ایجاد صنایع به بازساخت مطلوب نواحی روستایی از نظر اقتصادي)2007( از دیدگاه جوهن

ي مختلف در این زمینه تجربه بسیاري از کشورهاي موفق از هابنابراین با توجه دیدگاه. محیطی کمک کرده است
زایی را در توسعه زایی، درآمدجمله هند نشان داده است که گسترش صنایع روستایی توانسته است زمینه اشتغال

اي و محلی به دنبال داشته باشد و سهم قابل توجهی از تولیدات ناخالص داخلی را به خود اختصاص دهد منطقه
توان به کشور پاکستان اشاره کرد از دیگر، کشورهاي موفق در این زمینه می). 139- 138: 1383ن آستانه،دربا(

درصد کارخانجات و صنایع کشور را به خود اختصاص دهد؛ به  48که با صنایع کوچک و خرد توانسته است 
شورهاي فعال در این از دیگر، ک. درصد شاغالن بخش صنعت در صنایع روستایی فعال هستند 48طوري که 
هاي برنامه اصالحات توسعه صنایع روستایی یکی از مهمترین بخش. توان به کشور چین اشاره کردزمینه می
هاي کشور چین سیاست. Wang and Webbera, 2008: 648-659)شود این کشور شناخته می 1978اقتصادي 

هاي کم و توانسته زمینه را براي افزایش درآمد گروه ایجاد تحول در کشاورزي همراه با صنایع روستایی بوده است
هاي هاي کشاورزي و غیرکشاورزي، پویایی رشد جمعیت، حمایت از توسعهدرآمد، ایجاد اشتغال در بخش

توان به ژاپن، مالزي و اندونزي از دیگر کشورها در این زمینه می) 186: 1379خانی،طاهر(صنعتی را فراهم کند 
اي را در ایجاد اشتغال، افزایش درآمد، ارتقاء دانش فنی و مهارت روستاییان و هم قابل مالحظهاشاره کرد که س

وري نیروي کار، و بهبود معیشت روستانشینان به دنبال داشته و صنعت روستایی را به عنوان افزایش بهره
فت که توسعه صنایع روستایی نیازي توان گبنابراین، می. اندراهبردي براي مقابله با بیکاري و فقر در نظر گرفته

ها از توسعه، گیري صنایع روستایی، افزایش آگاهیضروري هر کشوري از جمله کشور ماست و از نتایج شکل
 & Bechara( هاي توسعه و به کارگیري نیروري انسانی خواهد بودافزایش تولیدات، تسهیل کننده فرایند

Alessanra, 2009: 654( تواند زندگی د گوناگون اقتصادي، اجتماعی، کالبدي و محیطی میکه ناشی از ابعا
این پژوهش به دنبال تحلیل و تبیین کارکردهاي صنایع روستایی با رویکرد . روستاییان را تحت تاثیر قرار دهد

 توسعه پایدار روستایی در دهستان صائین قلعه شهرستان ابهر بوده و در پی پاسخگویی به این سوال اساسی است
  بر جنبه توسعه پایدار چگونه بوده است؟ تأکیدکه کارکرد صنایع روستایی در محدوده مورد مطالعه با 

  
  مبانی نظري) 2

- سازي اقتصاد روستایی فراهم میسازي روستایی، به عنوان فرایندي که ابزارهاي مناسب براي متنوعصنعتی

تر درآمد، منجر به بهبود سطح درآمد و توزیع متعادل آورد، رویکردي اقتصادي است که با ایجاد اشتغال و افزایش
                                                             

3 Wang & Webbera 



 90  ...ارزیابی و تبیین کارکرد 
 

 Lee, 2001:3; Queiruga et(آورد زندگی روستاییان و بالطبع زمینه نیل به توسعه پایدار روستایی را فراهم می

al., 2008: 185 .(ي نقش و جایگاه انکارناپذیرشان در ایجاد اشتغال مفید و صنایع روستایی از یکسو به واسطه
ر در نواحی روستایی و از سوي دیگر، به دلیل پیوند تنگاتنگ با بخش کشاورزي و خدمات نه تنها نقش به موث

تواند سهم قابل هاي کالن و ملی نیز میهاي محلی دارند، بلکه در مقیاسي روستایی در مقیاسسزایی در توسعه
در شرایطی ) 2007(٤از دیدگاه مینا. (Hongbin Li et al, 2000: 241–252)قبولی را نصیب نواحی روستایی کند 

تواند پاسخگوي مناسبی براي رفع نیازهاي معیشتی مردم روستایی باشد کنونی بخش کشاورزي به تنهایی نمی
هاي عصر حاضر است؛ با ترویج صنایع بلکه ایجاد اشتغال در بخش صنعت براي جوانان روستایی یکی از ضرورت

زایی در حالی که این گونه صنایع از اشتغال. ان مشکل فقر و بیکاري را کنار زدتوکوچک مقیاس در روستاها می
هاي روستایی از طریق گذاري کمتري نیز دارند؛ گسترش انواع صنعت در سکونتگاهباالیی برخودارند، و به سرمایه

 Meena,  2007( سازدمیگذاري در توسعه روستایی را فراهم زادیی زمینه سرمایهرونق در اقتصاد روستایی و فقر

: 2.(  
هاي مهم و گامی اساسی در استقرار صنایع روستایی به عنوان یک بخش مولد اقتصادي یکی از موضوع

ترین عوامل کاهش تعدیل اختالف درآمد بین مناطق شهري و روستایی است که به اعتقاد متخصصان، از موثر
از این رو، در صورت صنعتی شدن روستا در یک منطقه ). 2: 1390رضوانی و اکبرپور،(رود مهاجرت به شماره می

-توان شاهد افزایش درآمد و به تبع آن افزایش پسهاي دیگر از جمله کشاورزي، میو پیوند مناسب آن با بخش

تواند شاهد ؛ همچنین می(Zhang, 1994: 22)تواند باعث توسعه روستا گردد انداز روستاییان بود که این امر می
کردن روستاها ابزارهایی براي  بدین ترتیب با صنعتی. هاي اقتصاد ملی گرددق بخش کشاورزي و سایر بخشرون

تواند فقر روستایی را کاهش دهد و با توسعه صنایع، اقتصاد شود که میمتنوع کردن اقتصاد روستایی فراهم می
ایی، بخش کشاورزي و صنعت و باالخره روستایی و اقتصاد ملی، توسعه متعادل میان خانوارهاي شهري و روست

  . (Lee,2001:3;Choi,2001:1)زدایی صنعتی و شهري را میسر سازداي و تمرکزاقتصاد منطقه
هاي مختلف جغرافیایی باشد که تواند داراي پیامدهاي مثبت و منفی متعددي در مقیاسصنایع روستایی می

لذا شناخت و ارزیابی . باشددر توسعه صنایع روستایی مفید میهاي بعدي ریزيارزیابی و شناخت آن براي برنامه
ها باشد و ها و طرحتواند از یکسو گویاي میزان اثر بخشی این برنامهاین پیامدها در ابعاد مختلف فضایی می

، اي نشان دهد و از سوي دیگرها را در راستایی اهداف توسعه محلی و منطقهجایگاه عملکردي این گونه فعالیت
اند و به نوعی از ها در آنجا استقرار یافتهریزي و انتظام فضایی نواحی که این فعالیتگامی باشد در جهت برنامه

تواند پیامدهاي بنابراین، کارکردهاي صنایع روستایی می. (Berdegue et al ; 2010: 412)شوندمند میها بهرهآن
هاي الزم را جهت رشد ابتکارات، خالقیت و تواند از یک سو، زمینهبه دنبال داشته باشد؛ از جمله این پیامدها می

سعیدي (اي و فصلی هاي اقتصادي کاهش بیکاري دورهسازي در فعالیتشکوفایی استعداد روستاییان ایجاد تنوع
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گرایی در اشاعه فرهنگ فن) 1383رحمیی،(، کاهش فقر روستایی و جلوگیري از مهاجرت )22: 1374رضوانی، 
و ارتقاء یکپارچگی ملی و ایجاد پیوندهاي قوي در ابعاد ) 355: 1387؛ ازکیا و ایمانی 1378:45امیرانی، (ستاها رو

ها، از بین تواند سبب بروز آلودگی صوتی، منابع آب، آلودگی رودخانهو از سوي دیگر، می. داخلی را فراهم کند
هاي زیر رویه از منابع آببرداري بیه محلی، و بهرههاي گیاهی، فرسایش خاك، تعارض در منابع پایرفتن پوشش

  ).120: 1375توالیی،(زمینی و سطحی شود 
  

  هاي اخیراي از مطالعات انجام شده در زمینه صنایع روستایی در سال خالصه): 1(جدول شماره 
  ي از نتایجخالصه  عنوان  سال/محقق

  )1385( یسیتقد
در  یکارگاه عینقش صنا

هرستان ش ییتوسعه روستا
  شهرضا

در  ،ییو ساکن در مناطق روستا یکارگاه عیصنا نیتوسعه در نزد شاغل ينشان داد که شاخص ها جینتا
مصرف و استفاده از  يدر الگو يوجود تفاوت معنادار انگریقبل و بعد از اشتغال در آن واحدها، ب يدوره ها

در  يماندگار راغت،گذران اوقات ف ،یشغل تیامن ،ییروستا يبا دوام، مشارکت ها یمصرف ییکاال ها
  .باشدیو نوع مسکن م مهیروستا، ب

قدیري معصوم و 
  )1391(همکاران

بررسی اثرات زیست محیطی 
استقرار صنایع در نواحی 
: روستایی، مطالعه موردي

 - صنایع تولید پوشاك قهرود 
  کاشان

بهره گیري از مدیریت کارآمد، هاي این تحقیق نشان داد که صنایع تولید پوشاك قهرود به علت یافته
وابستگی اندك به سوختهاي فسیلی و سایر مواد آالینده با دیدگاه حفاظت محیط زیست سازگاري 

همچنین موجب توسعه فضایی سبز در روستا، بهبود سیستم دفن زباله و دفع فاضالب، . مناسبی دارد
هاي عمرانی روستا، بهبود روند اجرایی استفاده بهینه از انرژي و منابع طبیعی، کمک به توسعه پروژه

هاي روستایی، ساخت واحدهاي مسکونی مناسب در روستا و فقر زادیی از طریق ایجاد اشتغال و طرح
  .افزایش سطح درآمد شده است

رضوانی و 
  )1390(اکبرپور

تحلیل اعتبارات صنایع بخش 
کشاورزي و روستایی، مطالعه 

  استان آذربایجان: موردي

تر باشد تقاضا براي اعتبارات سی تاثیر براي اعتبارت نشان داده است که هر چه نرخ کارمزد پاییننتایج برر
از طرف دیگر، با افزایش نرخ کارمزد، کشش تقاضا براي اعتبارات نسبت به قمیت واحد . بیشتر خواهد بود

نهاده متغیر نهاده متغیر کاهشی و جهت کشش تقاضاي اعتبارات نسبت به قیمت محصول عکس قیمت 
  باشدمی

  .1392هاي تحقیق،یافته: منبع
  

 يسازصنعتی پیرامون ی، گروهی از محققان توسعۀ روستایی، با بحث بررساستقرار صنایع در زمینه از این رو
 يسازصنعتی ،اقتصادي توسعۀ روستا به مثابه سنگ بناي راهبرد توسعۀ آینده، بر این باورند که در فرآیند

می ) هاي اقتصادي و کاهش بیکاريزایی، درآمدزایی، تنوع قعالیتزمینه اشتغال(بعاد اقتصادي اروستایی در 
در ابعاد اجتماعی سبب کاهش مهاجرت، بهبود استانداردهاي زندگی، مشارکت و همکاري، در ابعاد . شود

ه بهبود کالبد هاي گیاهی و آلودگی محیط و در ابعاد کالبدي بمحیطی منجر به تخریب محیط زیست، پوشش
کند روستاها، کیفیت معابر و بازسازي روستاها انجامیده است که زمینه توسعه پایداري روستاها را فراهم می

  ).1شکل (
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  کارکرد استقرار صنعت در مناطق روستایی با توجه به رویکرد نظري  توسعه پایدارالگوي ):  1(شکل شماره 

  .22 :٢٨٥١ ,٢٠٠٩ ,.Meena, 2007: 2;Zhang, 1994; Petit, S ;٢٠٠١:٣, Lee ؛371: 1387ایمانی،، ازکیا و 34: 1380خانی، طاهر: منبع

  
  روش تحقیق) 3

هاي مورد  براي گردآوري داده. باشدتحلیلی می - شناسی مورد استفاده توصیفینوع پژوهش کاربردي و روش
ها از  استفاده شده است و براي تحلیل داده )مشاهده و تکمیل پرسشنامه(اي و میدانی نیاز از مطالعات کتابخانه

اي، رگرسیون خطی چند متغیره و تحلیل  تک نمونه tمبتنی بر آزمون (توصیفی و استنباطی  هاي آماري روش
 Chatterjee et( گرفته شده است  گیري چندمعیاره ویکور بهرهو همچنین مدل تصمیم SPSSافزار  در نرم) مسیر

al., 2009: 4044؛Opricovic and Tzeng, 2004: 447 .( در ادامه براي عملیاتی ساختن مطالعه به منظور تبیین
ها نقش و اثرات صنایع روستایی در توسعه مناطق روستایی از دیدگاه ساکنین در روستاهاي نمونه، ابتدا شاخص

تهیه و ) 2(ل محیطی به شرح جدو - فرهنگی، اقتصادي، کالبدي و زیست - بعد اجتماعی 4و متغیرهایی در 
سپس بر اساس آن به تدوین پرسشنامه با طیف لیکرت پرداخته شد و متناسب با جهت تاثیرگذاري شاخص و 

  . انجام شده است) ترین سطح طیف، کمترین امتیاز و برعکسبه پایین(متغیر در مسئله کدگزاري افزایشی 
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  در منطقه مورد مطالعه ییروستا عیاصن يکارکرد نییها و متغیرهاي تب شاخص: )2(شماره دول ج
  متغیر  هاشاخص  ابعاد

  اقتصادي

  زاییدرآمد
زایی براي هاي درآمدافزایش درآمد صنعتی در روستاها، جذب سرمایه بخش خصوصی در روستاها، افزایش تنوع و فرصت

وع کشت محصوالت تر محصوالت کشاورزي و دامی به صنایع، افزایش تغییر در نامکان فروش راحتروستاییان، 
  به صنایع محلی روستا

  روستایی، ایجاد فرصت هاي شغلی جدید براي روستاییانگیري از نیروي کار مازاد بهره  زاییاشتغال

گذاري در سرمایه
  هازیرساخت

قاء ، ارت...توسعه کمیت و کیفیت شبکه حمل و نقل بین روستایی، توسعه تسهیالت بین راهی مانند مسجد، رستوران و 
، توسعه زیرساخت هاي فناوري ارتباطی مانند تلفن، موبایل و اینترنت، توسعه )آب، برق و گاز(کیفیت خدمات روستایی

  ،  ...تسهیالت خدماتی مانند مکانیکی و برق کار و 

 - اجتماعی
  فرهنگی

مشارکت و 
  همکاري

هاي روستایی، افزایش همکاري مردم تعاونیمندي روستاییان براي فعالیت در بخش صنایع روستایی، فعالتر شدن عالقه
  روستا با نهادهاي دولتی متولی امر صنعت

  جذب مهاجر از خارج روستاافزایش ماندگاري مردم در روستاها،   کاهش مهاجرت

  کالبدي
  تغییرات کالبدي

روستایی، افزایش تغییر هاي بهبود و بهسازي مساکن روستایی، توسعه ساخت و ساز در حاشیه روستا، ارتقاء کیفیت خانه
  معماري روستایی

  اي هاي ارتباطی جاده ، توسعه زیرساخت......)جدول گذاري، شن ریزي(بهبود کیفیت معابر روستا  کیفیت دسترسی

زیست 
  محیطی

  تخریب محیط
طبیعی، افزایش هاي  افزایش تغییرات کاربري در مزارع و باغات، افزایش ساخت و ساز بدون برنامه، افزایش تخریب زیبایی

هاي حیات وحش با توسعه صنعت  تخریب پوشش هاي گیاهی به دلیل استقرار صنایع در منطقه، افزایش تخریب زیستگاه
  روستایی

  آلودگی محیط
هاي دفع زباله، آلودگی ، بهبود روش......هاي سطحی و  افزایش آلودگی منابع آب، افزایش فاضالب تخلیه شده به منابع آب

  تا به وسیله بوي بد صنایع، آلودگی صوتی ناشی از کار واحدهاي صنعتیفضاي روس
  .58: 1391؛ میکانیکی و همکاران،38: 1380،خانی؛ طاهر165: 1389؛ عبدي،109: 1389بازرگان،: منبع

  
روستاي دهستان  10خانوار ساکن در  2702نفر جمعیت روستایی در قالب     9769 آماري تحقیق جامعه

به منظور تعیین جامعه نمونه به صورت . بوده است 1390بر اساس سرشماري نفوس و مسکن سال  صائین قلعه
توزیع پرسشنامه در روستاهاي مورد مطالعه به روش . سرپرست خانوار انتخاب شده است 130تصادفی تعداد 

خانوار به عنوان  10ل در نظر گرفته شده که در هر سکونتگاه روستایی حداق مسألهگیري انجام شده و این تناسب
  . نمونه وجود داشته باشد
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  1390جمعیت و تعداد خانوار دهستان صائین قلعه در سال ): 3(جدول شماره 
  حجم نمونه  90تعداد خانوار   90جمعیت سال   روستا
  30  768  2568  عمید آباد

 19  500  1924  پیرسقا

  10  264  1113  ارهان
  11  290  1020  کبود چشمه

  10  257  848  چرگر
  10  167  582  جداقیه

 10  138  486  خراسانلو

 10  90  399  سرو جهان

 10  116  458  کوه زین

 10  112  371  گاودره

  130  2702  9769  جمع کل

  
متري غرب کیلو 251 دهستان صائین قلعه از توابع شهرستان ابهر در استان زنجان واقع است و در فاصله

- - و بزرگراه قزوین) جاده ترانزیت( تهران - ان در محور ارتباطی جاده تبریزمتري استان زنجکیلو 65 تهران و
-منطقه ابهر به واسطه موقعیت جغرافیایی یکی از مناطق صنعتی در کشور به شمار می. زنجان قرار گرفته است

دهستان در سطح . هاي متنوعی از کسب و کارهاي صنعتی در روستاهاي شهرستان ابهر وجود داردفعالیت. آید
، ، باغداري، صنایع روستایی، دامداريهاي عمده شغلی به ترتیب بیشتر در بخش کشاورزيصائین قلعه نیز، گروه

  . شودباشد که بیشتر درآمد دهستان از طریق کشاورزي و دامداري تامین میکارگر فصلی و کارگر معدن می
  

  هاي شغلی درمنطقه مورد مطالعهتفکیک گروه توزیع فراوانی خانوارهاي روستایی به): 4(جدول شماره 
  درصد نسبی تجمعی  درصد فراوانی  گرو هاي شغلی

  22/ 4  4/22  دامداري
  6/57  3/35  کشاورزي

  78/ 8  2/21  صنایع روستایی
  4/82  5/3  باغداري

  100  6/17  خدمات وسایر
  -   100  جمع

  .1392هاي تحقیق،یافته: منبع                                                             
  

باشد ترین گروه شغلی در روستاهاي منطقه در زمینه صنایع روستایی میپس از کشاورزي و دامداري، مهم
 دهستان صائین قلعه. باشدکه عمدتا صنایع تبدیلی و تکمیلی مربوط به بخش کشاورزي و دامداري روستایی می

و دامداري و قرار گرفتن در بین جاده  کشاورزي هاي فراوان در بخشديبه دلیل دارا بودن منابع و توانمن
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کارگاه و  34با توجه  به  به طوري که. باشدمستعد براي گسترش صنایع تبدیلی می نواحییکی از  ارتباطی
 جادیا میمسق نفر را به طور 576اشتغال  نهیزم ،در دهستان مورد مطالعه وجود داردصنعتی کوچک  انهخکار

  . )5جدول( رده استک
  

  هاي شغلی در روستاهایی مورد مطالعهتوزیع فراوانی صنایع تبدیلی به تفکیک گروه): 5(جدول شماره 

  تعداد  صنایع تبدیلی  روستاها
زاییاشتغال  

)نفر(  
  تعداد  صنایع تبدیلی  روستاها

زاییاشتغال  
)نفر(  

 چرگر

 6 1  نیبسته بندي روغن حیوا ارهان 21 7  داري صنعتی شیريگاو

 12 4  پرورش و بسته بندي ماهی
 عمیدآباد

 9 3  پرورش مرغداري وتولید گوشت
 11 1  خشک کردن سبزیجات و میوه جات

 2 1  گاوداري 3 1  پنیر زنی صنعتی
کبود 
 چشمه

 8 2  کشتارگاه دام وطیور
 40 2  تولید انگور و بادام به صورت خشکبار خراسانلو

 6 1  تولیدي مرغداري

  سقاپیر

سرو  8 4  تولیدي گاوداري شیري
 جهان

 3 1  کارگاه پنیر زنی نیمه صنعتی
 14 1  صنایع بسته بندي خشکبار
 3 3  پرورش و بسته بندي ماهی

 گاداره
 65 4  کارگاه قالی بافی

 12 6  کارگاه گالب گیري 2 1  و بسته بندي کردن  پرورش قارچ
 6 1  کارخانه رب گیري

 جداقیه
 20 1  ن استخراجمعد

 کوه زین
 4 1 بسته بندي کشمش 30 10  تولیدي گاوداري شیري

 15 3  مراغداري و گشتارگاه صنعتی
 

 3 1  پرورش ماهی
  .1392هاي تحقیق،ي صنایع روستایی شهرستان و یافتهگزارش منتشر نشده: منبع

  
 هاي تحقیقیافته) 4

دهد که از مجموع متغیرهاي مورد بررسی، تنها یک مورد نشان می tآمده از آزمون  هاي به دست یافته
در اکثریت موارد . باشدباشد که متعلق به متغیر تغییر کاربري اراضی کشاورزي و باغات میمی 4میانگین باالتر از 

از  ها در اغلب موارد کمی باالتربه عبارتی میانگین. قرار دارد 4تا  3هاي عددي به دست آمده بین عدد میانگین
مورد از  8در . باشدباشد که این نشان دهنده شکلگیري تغییرات ناشی از تاثیرگذاري صنایع میحد متوسط می

دهد بررسی سطح معناداري به دست آمده نیز نشان می. باشدها پایین تر از حد متوسط میمتغیرها نیز میانگین
؛  ارتقاء کیفیت )055/0( نند مکانیکی و برق کار توسعه تسهیالت خدماتی ما(که تنها در دو مورد از متغیرها 

باشد که گویاي عدم تاثیرگذاري توسعه می 05/0، سطح معناداري باالتر از آلفا ))071/0(هاي روستاییخانه
توان گفت که، تاثیرات توسعه آمده می بنابراین به طور کلی با توجه به نتایج به دست . باشدها میصنعتی در آن

تایی در بعد اقتصادي، اجتماعی و کالبدي تا حدودي نزدیک به میانه نظري بوده و در زمینه اثرات صنایع روس
توان بیان کرد که اثرات زیست محیطی توسعه بنابراین می. باشدها تاحدودي باالتر میزیست محیطی میانگین

  ). 6جدول(اشد بها در مناطق روستایی میهاي اثرگذاري آنصنایع روستایی باالتر از جنبه
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  معناداري تفاوت از میانه نظري شاخص و متغیرهاي اثرات توسعه صنعتی بر توسعه روستایی): 6(جدول شماره 
  3= مطلوبیت عددي مورد آزمون 

 میانگین  شاخص ها و متغیرها
آماره آزمون 

t 

درجه 
 آزادي

سطح 
 معناداري

تفاوت از حد 
 مطلوب

 95فاصله اطمینان 
 درصد

 باالتر ترپایین 

آمد
در

ایی
ز

  

 19/1 96/0 077/1 000/0  130  229/18  08/3 افزایش درآمد صنعتی در روستاها

 80/0 58/0 692/0 000/0 130 636/12 09/3 جذب سرمایه بخش خصوصی در روستاها

 54/0 12/0 327/0 000/0 130 103/3 33/3 زایی براي روستاییانهاي درآمدافزایش تنوع و فرصت

 20/1 02/1 106/1 000/0  130 491/24  11/3  تر محصوالت کشاورزي و دامی به صنایعن فروش راحتامکا

  31/0  11  212/0  000/0  130  187/4  21/3  افزایش تغییر در نوع کشت محصوالت به صنایع محلی روستا

ایی
غالز

اشت
  

 84/0 45/0 644/0 00/0  130  60/6  04/3 روستاییگیري از نیروي کار مازاد بهره

 60/0 15/0 375/0 001/0 130 34/3 38/3 ایجاد فرصتهاي شغلی جدید براي روستائیان

ري
گذا

ایه 
سرم

  

 10/1 90/0 000/1 000/0  130  89/18  00/3 توسعه کمیت و کیفیت شبکه حمل و نقل بین روستایی

 77/1 58/1 673/1 000/0 130 71/34 67/3  …توسعه تسهیالت بین راهی مانند مسجد، رستوران و 

 - 30/0 - 58/0 - 442/0 000/0 130 - 250/6 56/2 …)آب، برق و گاز(ارتقاء کیفیت خدمات روستایی

 - 39/0 - 67/0 - 529/0 000/0  130 - 320/7  47/2  ...) تلفن، موبایل و اینترنت( توسعه زیرساختهاي فناوري ارتباطی

 21/0 - 00/0 106/0  055/0  130 940/1  11/3  ،...توسعه تسهیالت خدماتی مانند مکانیکی و برق کار و 

کت
شار

م
  

 62/0 26/0 442/0 000/0  130  835/4  44/3 مندي روستاییان براي فعالیت در بخش صنایع روستاییعالقه

 58/0 13/0 356/0 003/0 130 092/3 36/3 فعالتر شدن تعاونی هاي روستایی

 67/0 17/0 423/0 001/0 130 364/3 42/3 عتافزایش همکاري مردم روستا با نهادهاي دولتی متولی امر صن

رت
هاج

م
  

 60/0 28/0 442/0 000/0  130  566/5  44/3 افزایش ماندگاري مردم در روستاها

 - 86/0 - 22/1 - 038/1 000/0 130 - 467/11 96/1 جذب مهاجر از خارج روستا

دي
کالب

ت 
ییرا

تغ
  

 - 46/0 - 83/0 - 644/0 000/0  130  - 883/6  36/2 بهبود و بهسازي مساکن روستایی

 - 68/0 - 04/1 - 856/0 000/0 130 - 397/9 14/2 توسعه ساخت و ساز در حاشیه روستا

 25/0 - 22/0 019/0 071/0  130 163/0  02/3 هاي روستاییارتقاء کیفیت خانه

 - /20 - 65/0 - 423/0 000/0 130 - 683/3 58/2  افزایش تغییر معماري روستایی

سی
ستر

د
  

 64/0 19/0 413/0 000/0  130  653/3  41/3 ......)جدول گذاري، شن ریزي(روستابهبود کیفیت معابر 

 56/0 13/0 346/0 002/0 130 223/3 35/3 اي هاي ارتباطی جاده توسعه زیرساخت

ست
ط زی

محی
ب 

خری
ت

  
  30/1  99/0  - 144/0  000/0  130  940/14  14/4 افزایش تغییرات کاربري در مزارع و باغات

 54/0 33/0 433/0 000/0 130 976/7 43/2 برنامهساخت و ساز بدون 

 95/0 63/0 788/0 000/0 130 944/9 79/3 هاي طبیعی افزایش تخریب زیبایی

 14/0 43/0 - 144/0 012/0  130 - 996/0  86/3  افزایش تخریب پوشش هاي گیاهی به دلیل استقرار صنایع در منطقه

 - 50/1 - 69/1 - 596/1 00/0  130  - 015/33  40/3  ه صنعت روستاییهاي حیات وحش با توسع افزایش تخریب زیستگاه

طی
حی

ی م
ودگ

آل
  

 67 43/0 548/0 00/0  130  996/8  55/3 افزایش آلودگی منابع آب

 60/0 31/0 452/0 000/0 130 264/6 05/3 آلودگی فضاي روستا به وسیله بوي بد صنایع

 98/0 73/0 856/0 000/0 130 227/13 86/3 .....هاي سطحی و  افزایش فاضالب تخلیه شده به منابع آب

 - 00/1 - 27/1 - 135/1 000/0  130 - 929/16  87/3  هاي دفع زبالهبهبود روش

  - 00/1  - 25/1  - 125/1  000/0  130  - 102/18  88/1  الودگی صوتی ناشی از کار واحدهاي صنعتی
  .1392هاي تحقیق،یافته: منبع
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میانگین عددي حاصل از محاسبه متغیرها در توسعه مناطق  دهد که تحلیلنشان می 7نتایج جدول 
-زایی، اشتغالدرآمد(شاخص  7روستایی در بین پاسخگویان مبین باال بودن مقادیر میانگین به دست آمده در 

مورد بررسی باالتر ) گذاري، مشارکت و همکاري، کیفیت دسترسی، تخریب محیط و آلودگی محیطزایی، سرمایه
نیز کمتر از ) کاهش مهاجرت و تغییرات کالبدي(شاخص  2ارزیابی شده است و ) 3(ي مطلوبیت از میانه نظر

دهد که توسعه نشان می 05/0همچنین تفاوت معناداري به دست آمده در سطح آلفا . میانه نظري بوده است
. رگذار بوده استهاي مورد بررسی در روستاهاي منطقه مورد مطالعه، اثصنایع روستایی در زمینه کلیه شاخص

ها، به طوري که در عمده شاخص. باشدها، میزان این اثرگذاري متفاوت میاما با توجه به سطح میانگینی شاخص
به عبارت دیگر، . اثرگذاري مثبت توسعه صنعتی در روستاها فراگیر نشده است و در حالت متوسط قرار دارد

  .ستاها آنچنان ملموس براي کلیه روستاییان نبوده استتغییرات مثبت و منفی ناشی از توسعه صنعتی در رو
  

  معناداري تفاوت از میانه نظري شاخص صنایع روستایی با توسعه روستایی): 7(جدول شماره 
  3= مطلوبیت عددي مورد آزمون 

 تفاوت از حد مطلوب سطح معناداري درجه آزادي tآماره آزمون  میانگین  شاخص هاي  مورد مطالعه  ابعاد
 درصد 95له اطمینان فاص

 باالتر پایین تر

 اقتصادي

 265/0 169/0 217/0 000/0  130  997/8  217/3 درآمد زایی

 651/0 368/0 509/0 000/0 130 145/7 509/3 اشتغال زایی

 414/0 308/0 361/0 00/0 130 427/13 001/3 سرمایه گذاري

  اجتماعی
 531/0 282/0 407/0 000/0  130 467/6  007/3  مشارکت و همکاري

  - 181/0  - 414/0  - 298/0  000/0  130  - 088/5  701/2  کاهش مهاجرت

  کالبدي
  - 379/0  - 572/0  - 475/0  000/0 130  - 815/9  524/2  تغییرات کالبدي
  534/0  225/0  379/0  000/0 130  867/4  379/3  کیفیت دسترسی

  زیست محیطی
  - 379/0  572/0  - 475/0  000/0  130  - 815/9  524/3  تخریب محیط
  - 026/0  - 134/0  - /080  000/0  130  - 963/2  919/3  آلودگی محیط

  .1392هاي تحقیق،یافته: منبع
  

براساس طیف لیکرت در نوسان  5تا  1احتساب دامنه طیفی که بین  دهد که بانشان می 8نتایج جدول 
ارزیابی ) 3( میانه نظريباالتر از اقتصادي، اجتماعی، کالبدي و زیست محیطی ابعاد براي کلیه است، این میزان 

به عبارت دیگر در شرایط وضع موجود . کامال معنادار است ابعاد و تفاوت معناداري آن نیز براي همه شده است
هاي عددي میزان آن در حد توسعه صنایع در ابعاد مختلف زندگی روستایی تاثیرگذار بوده اما بر اساس میانگین

  .  باشدچشمگیر براي روستاییان برخوردار نمیمتوسط بوده و از فراگیري 
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  معناداري تفاوت از میانه نظري ابعاد به کارگرفته شده در اثر توسعه و استقرار صنایع روستایی): 8(جدول شماره 
  3= مطلوبیت عددي مورد آزمون 

 تفاوت از حد مطلوب سطح معناداري درجه آزادي tآماره آزمون  میانگین مولفه ها
 درصد 95ه اطمینان فاصل

 باالتر پایین تر

 390/0 303/0 347/0 000/0  130  87/15  34/3 اقتصادي

 213/0 100/0 156/0 000/0 130 50/5 15/3 اجتماعی

 347/0 204/0 275/0 000/0  130 64/7  07/3 کالبدي

 - 143/0 - 322/0 - 232/0 000/0 130 - 15/5 03/3  زیست محیطی

  .1392هاي تحقیق،یافته: منبع                   
  

در ادامه براي بررسی دامنه اثرات کارکردي صنایع روستایی در روستاهاي نمونه از دیدگاه پاسخگویان، سعی 
درآمدزایی، اشتغالزایی، (شاخص 9هاي مورد مطالعه در  ترین تاثیرات صنایع روستایی را در سکونتگاه شد عمده

) مهاجرت، بازسازي کالبدي، کیفیت معابر، تخریب و آلودگی زیست محیطیگذاري، مشارکت و همکاري، سرمایه
براي این منظور از تحلیل رگرسیون چندگانه . هاي گردآوري شده از طریق پرسشنامه، استخراج گردد از داده

تواند اثرگذاري ها میشاخص803/0بررسی مدل برازش رگرسیونی نشان دهنده این است که . استفاده شده است
 مقدار اساس بر همچنین). 9جدول(نایع روستایی را در توسعه روستایی منطقه مورد مطالعه تبیین کنند ص

 خطی ترکیب روستاییان، دیدگاه از که گفت توان می درصد، 99 اطمینان سطح در F براي شده  محاسبه
 توسعه روستایی است ستهواب متغیر تغییرات بینی پیش و تبیین به قادر داريمعنی طور به مستقل متغیرهاي

 ).10 جدول(

 
  تحلیل رگرسیون عوامل اثرگذاري کارکردهاي صنایع روستایی بر توسعه روستایی): 9(جدول شماره 

 اشتباه معیار ضریب تعیین تصحیح شده ضریب تعیین ضریب همبستگی چندگانه

803/0 646/0 616/0 11219/0 

  .1392هاي تحقیق،یافته: منبع                               
  

  توسعه صنایع روستایی با توسعه روستاییمبتنی بر وجود رابطه بین رگرسیون تحلیل : 10جدول 
 سطح معناداري آماره آزمون F  میانگین مربعات درجه آزادي  مجموع مربعات مولفه ها

 000/0 632/21 272/0 8 178/2 اثر رگرسیونی

   013/0 122 196/1 ماندهباقی
    130 374/3 کل 

  .1392هاي تحقیق،یافته: منبع     
  

هاي گانه مورد بررسی شاخص 9هاي بیانگر این واقعیت است که از بین شاخص ßدر جدول زیر مقادیر 
زایی، تخریب محیط زیست و آلودگی محیط زیست داراي بیشترین میزان اشتغالزایی و کیفیت دسترسی، درآمد
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گذاري و کاهش مهاجرت نیز کمترین میزان تاثیر را به لبدي محیطی، سرمایههاي تغییرات کاتاثیر و شاخص
  ).11جدول(دهند  لحاظ کارکردهاي صنایع روستایی در روستاهاي مورد مطالعه نشان می

  
  ابعاد کارکردهاي صنایع در توسعه روستایی ضرایب شدت روابط میان): 11(جدول شماره 

  نام متغیر
 ب استاندارد شدهضرای ضرایب غیر استاندارد

T داري سطح معنی 
B  خطايB  بتاß 

 913/0  110/0  -  267/0  029/0  عرض از مبداً

  000/0  429/6  425/0  020/0  129/0 زاییدرآمد
 000/0 422/5  362/0 017/0 090/0 زاییاشتغال

 000/0 084/2 293/0 042/0 088/0 گذاريسرمایه

  000/0  932/3  248/0  018/0  070/0 مشارکت و همکاري
  000/0  928/3  251/0  042/0  163/0 کاهش مهاجرت
  000/0  260/3  172/0  042/0  137/0 تغییرات کالبدي

  000/0  086/6  399/0  015/0  091/0 کیفیت دسترسی
  000/0  118/5  317/0  023/0  116/0 تخریب محیط زیست
 000/0 921/4 284/0 045/0 224/0 آلودگی محیط زیست

  .1392هاي تحقیق،یافته: منبع                         
  

بررسی دامنه اثرات صنایع روستایی از نظر ابعاد اثرگذاري در توسعه روستایی نیز با مدل برازش رگرسیونی 
تغییرات توسعه روستایی را تبیین کرده و در آن موثر هستند  88/0توانند نشان دهنده این است که متغیرها می

 از که گفت توان می درصد، 99 اطمینان سطح در ،F براي شده  محاسبه مقدار اساس بر همچنین). 12جدول (
 متغیر تغییرات بینی  پیش و تبیین به قادر داريمعنی طور به مستقل متغیرهاي خطی ترکیب روستاییان، دیدگاه
 ).13 جدول( توسعه روستایی است وابسته

  
  در رضایت مردم از کارگردهاي صنایع روستایی تحلیل رگرسیون عوامل تاثیرگذار): 12(جدول شماره 

 اشتباه معیار ضریب تعیین تصحیح شده ضریب تعیین ضریب همبستگی چندگانه

889/0 790/0 782/0 08452/0 

  .1392هاي تحقیق،یافته: منبع                              

  
  صنایع روستایی با توسعه روستاییتوسعه مبتنی بر وجود رابطه بین  رگرسیونتحلیل ): 13(جدول شماره 

 سطح معناداري آماره آزمون F  میانگین مربعات درجه آزادي  مجموع مربعات مولفه ها

 000/0 330/93 667/0 4 667/2 اثر رگرسیونی

   007/0 126 707/0 ماندهباقی
    130 374/3 کل 

  .1392هاي تحقیق،یافته: منبع     
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این واقعیت است که از بین ابعادهاي چهارگانه مورد بررسی بعد اقتصادي  بیانگر ßدر جدول زیر مقادیر 
کمترین میزان تاثیر را در توسعه ) 365/0(داراي بیشترین میزان تاثیر و بعد کالبدي ) 558/0(صنایع روستایی

  ). 14جدول (روستایی در منطقه مورد مطالعه از نظر جامعه نمونه داشته است
  

  و دامنه اثرگذاري مستقیم صنایع روستایی در توسعه روستایییب شدت ضرا): 14(جدول شماره 

  نام متغیر
 ضرایب استاندارد شده ضرایب غیر استاندارد

T داري سطح معنی 
B  خطايB  بتاß 

 693/0  - 471/0  -  179/0  - 084/0  عرض از مبداً

  000/0  043/12  558/0  023/0  274/0 اقتصادي
 000/0 994/7  372/0 029/0 232/0 فرهنگی - اجتماعی

 000/0 922/7 365/0 037/0 296/0 کالبدي

 000/0 670/9 447/0 018/0 176/0 زیست محیطی

  .1392هاي تحیقیق،یافته: منبع                         
  

فرهنگی،  - دهد، اثرات مستقیم و غیرمستقیم ابعاد اقتصادي، اجتماعینشان می 15همان گونه که جدول 
به دست ) BETA(ی و کالبدي در توسعه روستایی با استفاده از آزمون تحلیل رگرسیون و بتاهاي زیست محیط

ترین به همین جهت این بعد مهم. باشدمی 217/1آمده که بیشترین اثر کلی مربوط به ابعاد اقتصادي با میزان 
داراي ) 447/0(یست محیطیعامل در بین ابعاد صنایع روستایی در توسعه روستایی شناخته شده است و بعد ز

  . باشدکمترین اثر کلی در توسعه روستایی از جهت توسعه صنعت روستایی در منطقه مورد مطالعه می
  

  سنجش میزان اثرات مستقیم و غیر مستقیم و کلی ابعاد بر توسعه روستایی): 15(جدول شماره 
 ابعاد اثرات مستقیم اثرات غیر مستقیم  کل

  تصادياق 558/0 659/0 217/1
 فرهنگی - اجتماعی 372/0 362/0 746/0

 کالبدي 365/0 158/0 523/0

 محیطی زیست 447/0 -  447/0

  .1392هاي تحقیق،یافته: منبع                                  
  

دهد که با وجود باال بودن اثرات مستقیم زیست بنابراین، نتایج رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر نشان می
به . شودطی صنایع روستایی، اما در زمینه اثرات غیرمستقیم، اثراتی در بعد زیست محیطی مشاهده نمیمحی

  ).2شکل(باشدعبارت دیگر اثرات ملموس صنایع بر روي محیط زیست بیشتر از اثرات غیرملموس می
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  ر روستاییمدل تحلیل مسیر عوامل و ابعاد صنایع و تاثیر آن بر توسعه پایدا): 2(شکل شماره 

  .1392هاي تحقیق،یافته: منبع
  

بندي اثرات همچنین جهت شناسایی اثرات صنایع در سطح روستاها به صورت جداگانه، اقدام به اولویت
اي خام بر براي این منظور ابتدا ماتریس داده. صنایع روستایی بر روستاها بر اساس مدل چندمعیاره ویکور گردید

براي تشکیل و محاسبه . ظیم شد و سپس به استانداردسازي ماتریس پرداخته شداساس اطالعات پرسشنامه تن
نفر از خبرگان  12ها از نظرات براي استخراج وزن. ها بودماتریس وزین نیاز به محاسبه وزن هر یک از شاخص

استفاده شد که در نهایت میزان اهمیت   در قالب روش توان رتبه اي) شوراها و دهیاران(محلی 
  ). 16جدول(خص ها در قالب وزن مشخص گردید شا

  
 هاضریب وزن شاخص): 16(جدول شماره 

کیفیت 
  دسترسی

تغییرات 
  کالبدي

آلودگی 
  محیط

تخریب 
  محیط

سرمایه  مشارکت  مهاجرت
 گذاري

 اشتغال
 زایی

درآمد 
  زایی

 

 وزن 13/0 14/0 12/0 /13  11/0  09/0  08/0  09/0  011/0

  .1392تحقیق، هايیافته: منبع            
  

هاي به دست آمده در ماتریس دهد، در ادامه پس از اعمال وزننشان می) 17(همان طوري که شکل 
بندي روستاها به لحاظ میزان اثرگذاري توسعه صنعتی پرداخته استاندارد شده و تشکیل ماتریس وزین، به اولویت

ترین رتبه به ه و روستاي سروجهان داراي پائیندهد که روستاي چرگر داراي باالترین رتبنتایج نشان می. شد
  .لحاظ برخورداري از اثرگذاري صنایع روستایی در بین روستاهاي منطقه مورد مطالعه قرار دارند
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  رتبه نهایی روستاهاي مورد مطالعه از حیث اثرگذاري فضایی توسعه صنعتی): 17(جدول شماره 
  کوه زین  کبود چشمه  خراسانلو  جداقیه  چرگر  جهانسرو  ارهان  پیرسقا  گاودره  عمید آباد  مناطق
  53/0  65/0  95/0  58/0  0  99/0 73/0 53/0 64/0 32/0 رتبه

  .1392هاي تحقیق،یافته: منبع          
  
 گیرينتیجه) 5

هاي مهم و گامی اساسی در تعدیل استقرار صنایع روستایی به عنوان یک بخش مولد اقتصادي از موضوع
ترین عوامل توسعه روستایی ن مناطق شهري و روستایی است که به اعتقاد متخصصان از موثراختالف درآمد بی

به طور کلی . باشداز جمله صنایع تبدیلی و تکمیلی که متکی به بخش کشاورزي و دامداري می. رودبه شماره می
امین نیازمندهاي روستاییان در ي صنایع روستایی، ایجاد تعادل استفاده از منابع موجود، تهدف از ایجاد و توسعه

هاي ي روستایی و جذب نیروهاي منفعل روستاهاست که به دلیل نابرابريخود روستا، افزایش سطح رفاه جامعه
بنابراین . زنندهاي شغلی، دست به مهاجرت میموجود ناشی از اقتصاد ضعیف روستایی و در پی کسب فرصت

گیري نماید و باعث استفاده هاي مناطق روستایی به نحو مطلوبی بهرهلتواند از پتانسیگسترش صنایع تبدیلی می
برداري گیري از تولیدات مختلف روستایی، نگاه علمی به تولیدات و بهرهبهتر از اوقات فراغت روستاییان، بهره

و خدماتی  ها، افزایش درآمد روستاییان، تنوع بخشی به اقتصاد روستایی، کاهش اختالف درآمدياقتصادي از آن
زاي مناطق روستایی، کاهش مهاجرت و بیکاري آشکار و پنهان و در نهایت میان شهر و روستا، توسعه درون

تواند داراي اثرات مثبت و منفی در ابعاد از نگاه کالن، توسعه صنایع در مناطق روستایی می. تر شودتولیدات ارزان
. باشده نوع اثرگذاري وابسته به کارکردهاي صنایع میمختلف اقتصادي، اجتماعی، کالبدي و محیطی باشد ک
ریزي براي آینده توسعه روستاها اثرگذار بوده و به عنوان ارزیابی و شناخت اثرات صنایع روستایی به انجام برنامه

از جمله مناطق روستایی کشور که به لحاظ . باشدچارچوبی روشن از عملکرد صنایع در مناطق روستایی می
باشد، روستاهاي دهستان صائین قلعه هاي کشاورزي و دامداري فعال مینایع روستایی در کنار فعالیتتوسعه ص

هاي طبیعی و باشد که به واسطه قرارگیري در موقعیت جغرافیایی مناسب، پتانسیلدر شهرستان ابهر می
هاي گذارينکی و خرد، سرمایهکشاورزي، سرمایه انسانی، در دو دهه اخیر به ویژه با شروع پرداخت اعتبارات با

جهت . فردي و خصوصی در منطقه در زمینه توسعه صنایع کوچک و متوسط افزایش قابل توجهی یافته است
اي، نمونه tبررسی اثرات صنایع روستایی در منطقه مورد مطالعه و بررسی سواالت تحقیق از آزمون هاي 

دهنده  نشان قیقهاي تح یافته .یکور بهره گرفته شده استرگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر و مدل چندمعیاره و
از طرفی دیگر  .باشداقتصادي میهاي  سازي و ایجاد اشتغال در زمینه فعالیت در متنوع نسبی استقرار صنایعنقش 
زیست در آن منجر به بروز اثرات منفی  هاي کوچک مقیاسکارخانهدر روستا و توسعه  استقرار صنایع حضور

تخریب منابع طبیعی و فرسایش شدید در اراضی، بهره برداري عددي نیز شده است که سبب افزایش مت محیطی
هاي سطحی  و آلودگی هوا در محدوده مورد سازي آبهاي زیرزمینی و منابع محلی، آلودهرویه از منابع آببی



  8، پیاپی 2فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، سال سوم، شماره  103
 یپی

   

تایی در توسعه روستایی همچنین نتایج آزمون رگرسیون چندگانه نشان داد که صنایع روس. مطالعه شده است
بر این اساس از بین ابعادهاي چهارگانه مورد بررسی بعد اقتصادي . باشد اثرگذار می 88/0محل سکونت به میزان 

کمترین میزان تاثیرگذاري مستقیم ) 365/0(داراي بیشترین میزان تاثیرگذاري مستقیم و بعد کالبدي ) 558/0(
در نهایت بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم اثرات صنایع بر توسعه . را در زمینه توسعه روستایی داشته است

. بوده است) 217/1(دهد که بیشترین اثر کلی مربوط به ابعاد اقتصادي با میزان هاي نمونه نشان میروستا
دهد که روستاي اثر توسعه صنایع روستایی در دهستان مورد مطالعه نشان میتحلیل فضایی همچنین براي 

ترین رتبه به لحاظ اثرگذاري صنعتی در توسعه داراي باالترین رتبه و روستایی سرو جهان داراي پائین چرگر
توان گفت که ارزیابی کارکردي توسعه به طور کلی می. باشدروستایی در بین روستاهاي منطقه مورد مطالعه می

ع روستایی از اثرگذاري نسبی و دهد که صنایصنایع روستایی در روستاهاي دهستان صائین قلعه نشان می
به عبارتی اثرات مثبت توسعه صنعتی در روستاها آنچنان . متوسطی در توسعه روستایی منطقه داشته است

این در صورتی است . باشدتوان بیان کرد که از موفقیت قابل قبولی برخوردار نمیفراگیر و چشمگیر نبوده و می
توان گفت نسبت به گذشته محیطی با وجود نسبی بودن نتایج، می که در زمینه اثرات منفی در بعد زیست

دهد که اثرات توسعه صنایع روستایی در منطقه مورد در نتیجه ارزیابی نشان می. افزایش چشمگیري داشته است
توان پیشنهاد کرد بر این اساس می. مطالعه عمدتا در بعد اقتصادي و آن هم به صورت نسبی و متوسط بوده است

هاي آتی توسعه ه براي افزایش اثرگذاري مثبت صنایع روستایی و کاهش اثرات منفی به موارد زیر در برنامهک
  :صنایع روستایی توجه گردد

 گذاري هاي صنعتی روستایی از طریق تسهیل دسترسی به  اعتبارات خرد؛افزایش سرمایه - 

 ها؛براي کاهش آلودگی حمایت از صنایع پاك و سازگار با محیط زیست در مناطق روستایی - 

رعایت سلسله مراتبی توزیع صنایع در روستاهاي منطقه با توجه به منابع خام و اولیه موجود در روستاها و  - 
 جمعیت روستایی و نیروي کار؛

هاي کشاورزي و دامداري براي اثرگذاري بیشتر صنایع و برقراري همپوشانی بین صنایع روستایی با فعالیت - 
 ی اقتصادي و درآمدهاي اقتصادي؛افزایش تنوع بخش

  .هاي صنعتی روستاییهاي جدید روستایی در زمینه فعالیتهاي کارآفرینانه و ایدهحمایت و ترغیب فعالیت - 
  
  منابع) 6

  .، تهران، انتشارات اطالعاتتوسعه پایدار روستایی، )1387(ازکیا، مصطفی، ایمانی، علی - 
، ماهنامه جهاد، سال ر روستا و نقش آن در بهره وري بخش کشاورزياستقرار صنعت د، )1378(امیرانی، محمد هادي - 

  .216- 217هجدهم، شماره 
ي دوره دکتري در رشته ، رسالهنقش صنایع کارگاهی در توسعه روستایی شهرستان شهرضا، )1385(تقدیسی، احمد - 

  جغرافیا و برنامه ریزي روستایی، دانشگاه بهشتی،
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، )دانشگاه تربیت معلم(جهاد دانشگاهی ؛ )انرژي - حمل و نقل  - صنعت (مبانی جغرافیایی ، درآمدي بر )1375(توالیی، سیمین - 
  .چاپ اول

، کتاب سبز راهنماي عمل دهیاري ها، مفاهیم و مبانی ساماندهی در نواحی روستایی، )1383(دربان آستانه، علیرضا - 
  .انتشارات سازمان شهرداري ها و دهیار یها کشور، چاپ اول

تبین ویژگی هاي صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزي و صنایع روستایی وزرات جهاد ، )1383(رحیمی، علی - 
  .، معاونت صنایع و توسعه روستاییکشاورزي

: تحلیل اعتبارات صنایع بخش کشاورزي و روستایی، مطالعه موردي، )1390(رضوانی، محمد رضا، اکبرپورسرانسکانرود - 
  .15- 1، صص1ریزي منطقه اي، سال اول، شماره ، فصلنامه برنامه استان آذربایجان

  .175، ماهنامه جهاد، سال پانزدهم، شماره صنایع روستایی و اشغال جوانان روستایی، )1374(سعیدي رضوانی، عباس - 
، پایان نامه دکتري نقش نواحی صنعتی در توسعه روستایی، مطالعه موردي استان مرکزي، )1379(طاهرخانی، مهدي  - 

  .امه ریزي روستایی، دانشگاه تربیت مدرسجغرافیا و برن
، 40، پژوهش هاي جغرافیایی، شماره نقش نواحی صنعتی در توسعه مناطق روستایی، )1380(خانی؛ مهديطاهر - 

  .33- 49صص
بررسی اثرات زیست محیطی استقرار ، )1391(قدیري معصوم، مجتبی، بیات، ناصر، رستگار، ابراهیم، قصابی، محمد جواد  - 

تخصصی برنامه ریزي  - ، فصلنامه علمیکاشان - صنایع پوشاك قهرود: واحی روستایی، مطالعه مورديصنایع در ن
  .25- 35، صص5منطقه اي، سال دوم، شماره 
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