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چکيده
تاكيد بر صنایع روستایي ،صنایع كوچک ،شهرک هاي كوچک صنعتي و تمركز زدایي از فعاليت هاي صنعتي در كشور ما در
دولت نهم از  544به  877و در دولت یازدهم به  929شهرک صنعتي رسيد .شهرک صنعتي سپهر در زمين هاي غير قابل
كشت و نامساعد براي كشاورزي منطقه احداث شده و نه تنها باعث از بين نرفتن كشاورزي منطقه شده ،بلکه توليدات
كشاورزي منطقه حکم مواد اوليه بعضي از شركت هاي صنعتي محسوب شده  ،همچنين باعث جذب افرادي كه به علت رونق
نداشتن كشاورزي در فصل زمستان بيکار مي باشند شده است .روش تحقيق به صورت پيمایشي و توصيفي – تحليلي است.
روش گردآوري اطالعات نيز به صورت كتابخانه اي ،مصاحبه ،و ميداني از طریق پرسشنامه در قالب طيف ليکرت طراحي و
تحليل یافته ها با استفاده از نرم افزار  Spssو آزمون ناپارامتري و یلکاكسون صورت گرفته است و جامعه آماري نيز مبتني بر
 7871خانوار روستایي ساكن با جمعيت  29195نفر در اطراف شهرک صنعتي سپهر با تعداد  4888نفر كارگر شاغل در 158
واحد فعال در شهرک صنعتي سپهر مي باشد .نتایج تحقيق نشان مي دهد استقرار شهرک صنعتي از نظر اقتصادي ،اثرات
بسزایي در توسعه نواحي روستایي همجوار خود داشته ،بطوریکه در شاخص هاي منتخب شامل خوراک ،پوشاک ،كيفيت و
مالکيت مسکن ،رضایت و ثبات و امنيت و تنوع شغلي ،افزایش درآمد ،عدم مهاجرت ،انگيزه ماندگاري ،بهبود تغذیه و كيفيت
زندگي بهبود قابل توجه حاصل شده است .
واژههای كليدی :نواحي صنعتي ،توسعه اقتصادي ،صنعتي شدن روستاها  ،شهرک صنعتي سپهر
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مقدمه
توسعه روستای ي از اهداف دولت ها ،به ویژه در كشورهاي درحال توسعه به شمار مي رود ،چرا كه روستاها با دارا بودن منابع
طبيعي و كشاورزي متعدد ،به سبب وجود مسائل و مشکالت فراواني چون فقر ،بيکاري ،ضعف زیرساخت هاي اقتصادي ،كمبود
فعاليت هاي خدماتي درون زا ،پایين بودن نرخ بهره ور ي در بخش كشاورزي و بخش توليدات روستایي و زوال منابع طبيعي،
توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در آن با محدودیت مواجه است این مسئله باعث شده است كه در دهه هاي اخير ،توسعه روستاي
مورد توجه خاص قرار گيرد و نظریه پردازان ،برنامه ریزان و مجریان دولتي ،درصدد برآیند تا با راهبردها و راهکارهاي جدید ،از
معضالت و مسائلي كه این نواحي گریبانگير آن است ،بکاهد .یکي از این راهبردها كه در اغلب كشورهاي جهان مورد توجه قرار
دارد و اجراي آن ،نتایج مثبتي به همراه داشته ،توسعه و گسترش صنایع در نواحي روستایي مي باشد ،به عبارت دیگر ،اقدام
براي توسعه صنایع روستایي مي تواند با افزایش رفاه عمومي ،كاهش فقر و ایجاد اثرات مثبت در دیگر ابعاد توسعه ،زمينه ي
ایجاد فضاي زیستي مناسب در ابعاد محيطي ،اجتماعي و فرهنگي روستایيان را فراهم كند (سجادي قيداري و همکاران)1191،
و ) . )Antonio Diaz Andrade, 2889محيط روستا به عنوان یک محدوده زیست محيطي ،متاثر از سيستم هاي مختلف
طبيعي ،اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي است كه تغيير در هر یک از این سيستم ها ،كليت محيط روستا را دستخوش تغييرات
مي سازد و در نهایت ،منجر به توسعه یا عقب ماندگي آن خواهد شد ،در این ميان ،بخش صنعت به عنوان یک سيستم مهم از
ساختار محيط روستا ،به دليل ایجاد اشتغال ،افزایش در آمد و كاهش فقر جامعه روستایي ،به ویژه در جوامعي كه اقتصاد
كشاورزي بر آن حکمفرما است .از اهميت بسزایي برخوردار مي باشد ( بذر افشان و همکاران .)1192 ،
صنعتي سازي روستایي ،راهبردي ا ست كه ابزارهاي مناسب براي نوع سازي اقتصاد روستاي را فراهم مي آورد ،ازاین رو ،
رویکردي اقتصادي به شمار مي رود كه با ایجاد اشتغال و افزایش و توزیع متعادل تر درآمدها  ،سطح زندگي روستایيان را بهبود
بخشيده و زمينه ي دستيابي به توسعه ي پایدار روستایي را فراهم مي سازد ( )Lee،2888تاثيرات نفوذ صنعت در مناطق
روستایي با ایجاد اقتصادي فعال مي تواند داراي اثرات تکاثري باشد ،به طوري كه تجربيات كشورهاي متعدد نشان مي دهد هر
تغيير ساختاري از طریق صنعتي شدن ،نه تنها نقش اقتصادي با ارزشي در مناطق روستایي ایجاد مي كند ،بلکه منجر به
اقتصاد خود رانشي مي شود ( .) Wheitz , 2889براین اساس ،صنعتي شدن مي تواند از طریق افزایش توليدات روستایي ،بهره
وري ایجاد فرصت هاي شغلي ،تامين نيازهاي اساسي و ایجاد پيوند با دیگر بخش هاي اقتصادي ،نقشي بسيار مهم در توسعه ي
روستایي ایفا كند (.) Radpear ,2887
برخي از محققان نظير ام .تي  .هاگ معتقدند كه صنعت باید به عنوان مهم ترین مولفه ي هر برنامه ي توسعه یکپارچه
روستایي پذیرفته شود ،زیرا صنعتي شدن ،ضمن ایجاد مهارت هاي جدید و ایجاد هماهنگي ،موجب شکستن موانع سنتي رشد
اقتصادي در مناطق روستایي مي شود (مطيعي لنگرودي  .) 1174،از اواخر قرن  ، 19تفکر ایجاد مناطق یا شهرک هاي صنعتي
به دالیل رشد صنعت ،محدودیت زمين ،جلوگيري از آالیندگي هاي صنعتي و همچنين استفاده از صرفه جویي مقياس صنایع،
در تعدادي از كشورهاي صنعتي آغاز گردید ( )Antonio Diaz Andrade ،2889شهرک هاي صنعتي ،به خصوص از نيمه
دوم قرن بيستم به بعد ،سرعت فزآینده اي به خود گرفت؛ درحال حاضر  ،با مطرح شدن خوشه هاي صنعتي ،این شهرک ها
هرچه بيشتر به سمت تخصصي شدن پيش مي رود ( )Cavana& et al,2882امروزه صنعت به مثابه عاملي مطرح مي شود
كه اثرات آن درهمه ي بخش ها  ،به ویژ ه در بخش اقتصادي احساس مي شود و سبب تحرک قسمت زیادي از منابع مالي در
راستاي توسعه اقتصادي مي گردد؛ براین اساس ،در دهه ي اخير استقرار صنایع در روستا در قالب شهر ک ها و نواحي صنعتي
با هدف دستيابي به توسعه روستایي ،مورد توجه برنامه ریزان و مسئوالن كشور قرار گرفته است ( بذرافشان و همکاران)1192،
مشخصات عوامل ظهور برنامه ریزي براي آینده ،معيارهاي استقرار و اثرگذاري شهرک هاي صنعتي بر جنبه هاي مختلف را
نباید جدا از تاثيرات كلي صنعت ،زندگي صنعتي و فرهنگ صنعتي دانست ( )Cook , 2884هر چند تاثير شهرک هاي
صنعتي بر نواحي روستایي بسته به هر كشوري و مکاني و زماني متفاوت است ،ولي به هر صورت این اثرات بر نواحي روستایي
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آن چنان زیاد است كه در برخي از متون توسعه روستایي از شهرک ها و نواحي صنعتي به عنوان موتور محركه توسعه روستایي
یاد شده است ( .) Vepa ,2882
در این راستا بررسي و ت حليل اثرات اقتصادي و اجتماعي نواحي صنعتي بر ابعاد مختلف زندگي روستائيان و نيز مطالعه ي
عوامل موثر درعملکرد و موفقيت این نواحي بسيار مهم بوده و مي تواند در بسط اثرات توسعه ي این نواحي روستایي در كشور
موثر باشد .این پژوهش ضمن بررسي ابعاد و آثار صنعتي شدن روستایي و تبيين اهميت و جایگاه نواحي صنعتي به بررسي
موردي ،ناحيه ي صنعتي سپهر شهرستان نظر آباد مي پردازد و پيامدهاي اقتصادي – اجتماعي آن بر زندگي ساكنين
روستاهاي اطراف تحليل مي شود سوال اصلي پژوهش این است كه  :تاسيس ناحيه ي صنعتي سپهر در شهرستان نظر آباد چه
اثرات اجتماعي – اقتصادي را بر ابعاد مختلف زندگي شاغلين ناحيه ي صنعتي روستایي داشته است ؟
ادبيات و پيشينه تحقيق
مطالعات زیادي پيرامون نواحي صنعتي و اثرات و پيامدهاي آن درفضاهاي جغرافيایي صورت گرفته است .درایران هم
مطالعاتي از جمله ( طاهرخاني  1178؛ نجفي كاني و مطيعي لنگرودي  ،1179تقدیسي  ،1179فرجي سبکبار  ) 1171 ،انجام
شده است كه نتایج آنها نشان دهنده ي بهبود وضعيت زندگي روستایيان پس از استقرار نواحي صنعتي در روستاها است .دراین
مطالعات كمبود و توزیع نابرابر اراضي كشاورزي از جمله مهم ترین موانع توسعه ي روستایي و عامل اصلي مهاجرت هاي
روستایي – شهري قلمداد شده است.در جدول شماره  1چکيده اي از این مطالعات ارائه مي شود:
جدول ( )9خالصه مطالعات تحقيقات درمورد اثرات صنعتی شدن روستاها برزندگی روستایيان
ردیف

محقق

عنوان تحقيق

سال
تحقيق

نتيجه تحقيق

1

مهدي طاهرخاني

صنایع كوچک سنگ بناي استراتژي توسعه
روستایي

1189

نقش صنایع كوچک مقياس در توسعه صادرات و
ایجاد فرصت هاي اشتغال جذب نيروي كار مازاد

2

جميله توكلي نيا

تاثيرات اقتصادي – فضائي شهرک هاي صنعتي
بر منطقه تهران بزرگ

1189

بررسي عملکرد شهرک هاي صنعتي با توجه به
شرایط زماني مکاني

1

یعقوب انتظاري

ارزشيابي تمایل شركتهاي صنعتي به كسب
دانش از دانشگاه با استفالده از مطلوبيت چند
صفتي

1178

بررسي علل تمایل بنگاه ها به كسب دانش از
طریق تحقيق و توسعه

5

ركن الدین افتخاري

استقرار صنعت در روستا و نقش آن در رفاه
مناطق روستایي

1171

ایجاد فرصتهاي شغلي توليد درآمد براي اقشار
فرودست روستایي و بهبود توزیع در آمد شاغلين
واحدهاي صنعتي نسبت به غيرصنعتي و همچنين
كاهش فقر  ،كاهش مهاجرتهاي روستایي و افزایش
رفاه در مناطق روستایي

4

محمد
سياني

قاسمي

اثرات احداث شهركهاي صنعتي در نوادحي
روستایي  ،شهرک صنعتي كوهپایه اصفهان

1171

بررسي نوع صنعت با مناطق كوهپایه اي و
سنخيت با كشاورزي منطقه

9

مرادي
محمود
مطيعي لنگرودي

جایگاه صنایع در فرایند صنعتي سازي و توسعه
روستایي بخش مرزي بيرجند

1175

نقش صنایع ر وستایي در جهت اشتغال پایدار و
درآمد جهت توسعه روستایي

8

سيد حسن مطيعي
لنگرودي

اثرات اقتصادي و اجتماعي شهركهاي صنعتي در
نواحي روستایي  ،شهرک صنعتي مشهد

1175

بررسي نقش شهرک ها درجذب كمعيت و ارتقاي
كيفي زندگي و پيوند با فعاليت هاي تلفيقي با
كشاورزي
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صنعتي در توسعه اقتصادي و اجتماعي مناطق
روستایي

1174

ناحيه صنعتي در شهر بابل تاثير به سزایي در رشد
مناطق روستایي داشته

9

شایان و حکمت
شاهي اردبيلي

نقش صنایع روستایي در توزیع بهينه درآمد

1179

ایجاد فرصتهاي شغلي توليد درآمد براي اقشار
فرودست روستایي و بهبود توزیع در آمد شاغلين
واحدهاي صنعتي نسبت به غيرصنعتي و همچنين
كاهش فقر ،كاهش مهاجرتهاي روستایي و افزایش
رفاه در مناطق روستایي

18

اسماعيل نصيري

صنایع روستایي ،عامل تاثير گذار بر فرآیند
توسعه اقتصادي و اجتماعي

1178

ناحيه صنعتي در شهر بومهن در توسعه اقتصادي و
اجتماعي روستاي اطراف تاثير مثبتي داشته

11

مجتبي قدیري
هادي قراگوزلو

نقش نواحي صنعتي در توسعه اقتصادي و
اجتماعي سکونت گاههاي روستایي

1198

ناحيه صنعتي خورآباد دراستان قم نقش مثبتي در
توسعه اقتصادي روستاهاي اطراف داشته
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مهدي پورطاهري
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1191
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هدف استقرار واحدهاي صنعتي درمقياس هاي
كوچک وبزرگ متناسب با پتانسيل هاي روستایي

اهميت موضوع
مطالعات مختلف توسعه ي اقتصادي اهميت فعال يت هاي غيركشاورزي را در فرآیند توسعه ي روستایي خاطر نشان كرده و بر
نقش آن به عنوان یک عامل مهم در كاهش تفاوت درآمدي و فقر خانوارهاي روستایي تاكيد دارند ( .) Hare 1992,به همين
دليل امروزه نيز حدود یک چهارم اشتغال روستایيان در كشورهاي درحال توسعه مربوط به فعاليت هاي غير كشاورزي است
(برنامه عمران ملل متحد ) 1178،تحول ساختاري از اقتصاد مبتني بر كشاورزي سنتي به یک اقتصاد مبتني بر بخش هاي
صنعت و خدمات توسط برخي از نظریه پردازان توسعه به عنوان فرآیند توسعه در نظر گرفته مي شود ( 1998و) joshi
صنعتي كردن روستاها جهت پيشرفت كشور و استقالل اقتصادي جامعه ازاهميت حياتي برخوردار است .زیرا چنانچه استقرار
صنعت محدود به شهرها باشد چنين توسعه اي پایدار نخواهد بود ( رائو  ) 1199 ،صنایع روستایي در واقع صنایعي هستند كه
در نقاط و یا مراكز روستایي مستقر شده و عمدتا" از نيروي كار روستایي استفاده مي كنند ،همچنين این صنایع عموما"
پيوندهاي بازاري نسبتا" محدودي از لحاظ جغرافيایي دارند هدف از صنعتي سازي روستاها ایجاد صنایع كوچک و كارآمد در
نواحي روستایي است كه به اشتغال غير زراعي و ایجاد درآمد درنواحي روستایي كمک كند .بعالوه هدف از استقرار این صنایع،
بهره برداري بهينه از منابع محلي و نيز تقویت موقعيت نهادهاي درون منطقه اي است صنعتي شدن هميشه به عنوان عنصر
ضروري رشد و توسعه ي اقتصادي در نظر گرفته مي شود و با توجه به اثرات مثبت و متبوع آن بر جامعه و سرانه درآمدي افراد
معيارهاي اصلي توسعه اقتصادي به شمار مي رود (  .) joshi ,1998به طور كلي صنعتي شدن روستایي از دو دیدگاه مطرح
است :
الف  :استقرار صنعت در مناطق روستایي  :در این دیدگاه موضوع محوري این است كه چگونه و چه نوع صنایعي باید در
مناطق روستایي مستقر شوند .براساس این دیدگاه سه الگو براي كمک به صنعتي شدن مناطق روستایي وجود دارد :
-

احداث كارخانه هاي بزرگ در نزدیکي روستاها كه مواد مورد نياز خود را از محصوالت كشاورزي روستاي در منطقه تامين مي كنند .

-

حفاظت و تشویق صنایع دستي و محصوالت صنعتگران محلي

-

تشویق به ایجاد واحدهاي كوچک كه محصوالت كشاورزي را فرآوري نموده و یا برخي از نهادهاي كشاورزي را تعمير و یا توليد مي
كنند.
ب  :صنعتي كردن مناطق روستایي  :این دیدگاه صنعتي شدن روستا را به عنوان فرآیندي تلقي مي كند كه ضمن ایجاد تنوع
در فعاليت هاي اقتصادي روستا  ،آن را به عنوان وسيله اي براي ارتقاء شرایط زندگي روستایيان و كمک به توسعه ي روستایي
به شمار مي آورد  .این دیدگاه به صنعتي شدن مناطق روستایي به عنوان وسيله اي براي نيل به توسعه اقتصادي – اجتماعي
در این مناطق توجه داشته و صنایع روستایي را ابزاري براي تامين نيازهاي جامعه در نظر مي گيرد ( .)Misra, 1974با این
حال براساس نظریه هاي مرتبط با صنعتي كردن مناطق روستایي این گونه استنباط مي شود كه صنعتي شدن مناطق روستایي
به معناي استقرار صنعت در تمامي مراكز روستایي نيست ،بلکه هدف از افرآیند صنعتي شدن ایجاد مجتمع ها و نواحي
صنعتي در مراكز روستایي منتخب است تا ای ن مراكز بتوانند ضمن بهره برداري از منابع محلي كانون مناسبي براي تحت
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پوشش قراردادن مراكز روستایي پيرامون خود باشند .بدین منظور به نظر مي رسد كه مفهوم صنعتي شدن روستایي تا حدود
زیادي مي تواند مترادف با ایجاد نواحي صنعتي در مناطق روستایي باشد (.طاهرخاني .)1189،ناحيه ي صنعتي روستایي زمين
آماده شده اي است كه در موقعيت مناسب از نظر مركزیت نسبت به چند روستا استقرار یافته و جهت احداث صنایع روستایي
براساس طرح جانمایي و مقررات خاص ایجاد مي گردد و معموال تمام یا برخي از تسهيالت و خدمات از قبيل آب ،برق ،خيابان
هاي د سترسي ،آتش نشاني ،خدمات عمومي و رفاهي نظير بانک ،پست  ،درمانگاه در آن استقرار مي یابد (رحيم نيا.)1181،
همچنين در زمينه ي ایجاد نواحي صنعتي سه رویکرد به شرح زیر مطرح است :
-

نواحي صنعتي و رویکرد تقویت بنيان هاي كشاورزي

-

نواي صنعتي و رویکرد افزایش درآمد و تقویت سرمایه گذاري در مناطق روستایي

-

نواحي صنعتي و رویکرد تمركز زدایي صنعتي
به هرحال با هر رویکردي كه به توسعه ي نواحي صنعتي در نواحي روستایي اقدام نمایيم  .این نواحي مي توانند آثار مثبت
اقتصادي – اجتماعي متنوعي براي روستاها باشند ( Rizwanul,1978; Lee,2881; Sjoholt,Floyand,2888; franco
 .) Sotte and Roberto esposti,2882از این رو فرصت هاي جدید شغلي و افزایش درآمد دغدغه هاي اصلي برنامه ریزان
و وجهه ي غالب سياست ها و راهبرهاي توسعه روستایي را تشکيل مي دهد .استقرار صنایع در روستاها قادر است فرصت هاي
شغلي و درآمدي بيشتر ایجاد كنند و ازاین رو بستر مناسبي براي توسعه ي روستایي به شمار مي آید ( حاجي نژاد )1174 ،
همچنين استقرار صنعت و نواحي صنعتي در محيط روستاها مي تواند با تقویت بنيان هاي اقتصادي ،اشتغال زایي ،جذب
نيروي مازاد كار و بسيج سرمایه اندک به بهره برداري از منابع و مهارت هاي محلي انجاميده وبا شکستن دور باطل فقر از
مهاجرت روستایيان به شهرها جلوگيري كند ( صحرایيان1178 ،؛ مشيري )1179 ،صنایع روستایي بيش از دیگر صنایع
بخصوص صنایع بزرگ اشتغال زا مي باشند ،زیرا این گروه از صنایع سریع تر از صنایع بزرگ ایجاد اشتغال مي كنند و زمان
الزم براي فراهم كردن مقدمات استقرار این صنایع كوتاه تر است ( دربان آستانه  .)1171 ،توسعه ي نواحي صنعتي عالوه
برایجاد اشتغال پایدار از طریق جذب نيروي كار فصلي در ماه هاي سردسال كه فعاليت كشاورزي به حداثل مي رسد ،منبع در
آمد مکملي براي خانوارهاي كم درآمد و آسيب پذیر محسوب مي شود..
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نمودار(  ) 1فرآیند تاثيرگذاري ایجاد نواحي صنعتي در توسعه نواحي روستایي
ماخذ ( :طاهرخاني ( )1189 ،با اصالحات و اضافات )

استقرار صنعت در نواحي روستایي در كنار افزایش در آمد ثبات درآمدي ،تغيير الگوي مصرف و كاهش تفاوت هاي درآمدي
بين شهرنشينان و روستایيان را به همراه دارد ( ) Rizvanul , 1995درجایي دیگر كورن Curranمعتقد است كه استقرار
نواحي صنعتي در روستاها ،موجي از ایجاد فرصت هاي شغلي جدید وكاهش بيکاري ودر نتيجه افزایش ميزان رضایت شغلي به
وجود مي آید ( .)Curran,1991همچنين گایدر در مطالعاتي كه پيرامون اثرات استقرار نواحي صنعتي در روستاها انجام داده
به این نتيجه رسيده كه اشتغال مهمترین پيامدي است كه مي تواند مسایل دیگر مانند مهاجرت هاي روستایي را به شدت
تحت تاثير قرار دهد و تمایل به ماندگاري در روستاها را باال ببرد ( )Guidry , 1998با توجه به رشد باالي جمعيت ،محدودیت
زمين كشاورزي وگسترش كشت مکانيزه ،ایجاد فرصت هاي شغلي جدید از طریق فعاليت هاي اقتصادي جنبي اجتناب ناپذیر
است كه در این بين توجه خاصي به صنایع روستایي شده است .دراین راستا كميسيون اقتصادي و اجتماعي آسيا و اقيانوسيه
در سي ونهمين نشست خود در سال  1971بر نقش برجسته ي این صنایع تاكيد نموده و معتقد است كه چنين صنایعي براي
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كشورهاي در حال توسعه منطقه ي اسکاپ از طرق گوناگون بسيار مفيد بوده و مي تواند آنها را در مقابله با مشکالت اقتصادي
و اجتماعي یاري دهد ( سازمان ملل متحد  )1199 ،عالوه بر این كميسيون معتقد است كه مهمترین نتایج استقرار صنعت
درنواحي روستایي این است كه ازمنابع انساني مازاد در محيط روستاها به خوبي استفاده مي شود ودر واقع تمایلي براي كنترل
مهاجرت نيروي انساني فعال مي باشد ( ) Woldsemait , 1989اندیشه ي تضاد منافع اقتصادي ،اجتماعي و زیست محيطي
در فرآیند توسعه امر بدیهي است و این موضوع وجود دارد كه توسعه اقتصادي با پيامدهاي اجتماعي و محيطي منفي حاصل
رابطه ي نابرابري بين منافع اقتصادي با منافع اجتماعي و محيطي همراه است ( )Barbier ، 1978درزمينه ي صنایع ،از یک
سو مساله ي اشتغال ،توليد ،خودكفایي و بسياري از مشخصه هاي مشابه دیگر مطرح است و ازسوي دیگر آلودگي ،تخریب،
خسارت و مسایلي از این دست به چشم مي خورد ( جعفري و كریمي  )1175 ،با این حال صنعتي شدن روستا ضمن ایجاد
فعاليت اقتصادي داراي اثرات تکاثري مي باشد .بطوري كه تجربيات كشورهاي متعدد نشان ميدهد كه هر تغير ساختاري از
طریق صنعتي شدن نه تنها ارزش اقتصادي مفيد درمناطق روستایي ایجادمي كند بلکه منجر به رونق اقتصاد نيز مي شود (
مطيعي  .) 1179 ،از دیگر پيامدهاي مهم در اثر استقرار نواحي صنعتي ایجاد رفاه درنواحي روستایي است ( ، 2889
 ) Scott ,2882 ; Parkins ،1978 ; Xiaopingكه ابعاد متفاوتي چون مسکن  ،بهداشت ،بيمه ،مشاركت هاي روستایي و
بهبود گذران اوقات فراغت را در برمي گيرد ( تقدیسي .) 1179 ،نواحي صنعتي با وجود كمترین هزینه ي ایجاد تاسيسات
زیربنایي مزایاي بسياري را براي شركت هاي صن عتي فراهم مي كنند و با تمركز زدایي صنعتي باعث تسریع در فرآیند توسعه
ي منطقه اي مي گردد .در این راستا بررسي تجربه و توسعه ي صنایع روستایي دركشورهاي درحال توسعه بویژه كشورهاي
چين وهند كه در این زمينه پيشگام بوده و تجارب موفقي داشته اند بسيار مفيد بوده و مي تواند اثرات اقتصادي – اجتماعي
صنعت درنواحي روستایي را به طور عيني آشکار سازد  .چين یکي از كشورهاي موفق در زمينه ي توسعه صنایع روستایي است.
دراین كشور صنایع روستایي به عنوان یکي از پویاترین بخش هاي اقتصادي به شمار مي رود و مهمترین منبع در آمد خانواده
هاي دهقاني است ( فرجي سبکبار  )1171 ،تا قبل از اصالحات اقتصادي سال  ،1987تمامي تالش ها دراین كشور مبتني بر
توسعه ي كشاورزي بود ،اما از سال  1989دولت سياست تمركز زدایي را درپيش گرفت و درجهت كنترل دولت برموسسات به
سوي بازار آزاد گام برداشت ( .) Heady ، 1997هند ني ز یکي از كشورهاي درحال توسعه است كه بخش عمده اي از جمعيت
آن درنواحي روستایي ساكن هستند .این كشور در زمينه ي برنامه ریزي روستایي اقدامات چشمگيري انجام داده كه مي تواند
الگویي براي كشورهاي درحال توسعه باشد ( )Misra ،1979اولين گام دولت هند پس از استقالل در زمينه ي صنایع
روستایي ،برگزاري كنفر انس صنایع در سال  1958بود .در سال  1957اولين قطعنامه ي صنعتي این كشور با تاكيد بر
گسترش صنایع پایه صادر شد كه در آن بر بسط فعاليت هاي توليدي اعم از كشاورزي و صنعتي تاكيد شد  .در سال 1948
دفتر صنایع كوچک تاسيس شد ولي اولين كوشش برنامه ریزي شده براي توسعه ي صنایع از سال  1941با تدوین برنامه ي
پنج ساله ي اول شروع شد كه به دنبال تمركززدایي صنایع جدید از مراكز شهري و تاسيس مركز صنعتي جدید درنواحي
روستایي بود ( دربان آستانه .)1171 ،
درایران سابقه ي توسعه ي صنعت در نواحي روستایي به برنامه ي اول عمراني (  )1115 – 1128باز مي گردد .دراین برنامه
یکي از اهداف شانزده گانه « فصل كشاورزي و آبياري » « تشویق و توسعه ي صنایع روستایي » بود .هرچند كه در طول سال
هاي قبل از انقالب اسالمي اقدام عملي خاصي دراین زمينه صورت نگرفت .با پيروزي انقالب اسالمي و تشکيل جهاد  ،تقویت
صنایع روستایي دركنار سایر اقدامات مورد توجه قرار گرفت  .در این راستا ابتدا با صدور كارت شناسایي براي كارگاهها وصنایع
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كوچک موجود در روستاها وسپس صدور مجوز براي ایجاد صنایع روستایي گام هاي اوليه دراین زمينه برداشته شد .وزارت
جهاد د ر طول برنامه ي اول توسعه اقدامات زیربنایي الزم رابراي ایجاد  11ناحيه صنعتي روستایي در كشور انجام داد .در برنامه
ي دوم توسعه (  ) 1187 -1185یکي ازاهداف فصل عمران روستایي « ارتقاي ظرفيت اشتغال زایي صنایع كوچک و دستي
درمحيط هاي روستایي » بود به همين دليل تاپایان سال  ،1184تعداد نواحي روستایي به  188ناحيه افزایش یافت .دربرنامه
ي سوم وچهارم توسعه نيز یکي از راهکارهاي توسعه وعمران روستایي  ،توجه به صنایع روستایي بوده است ( رضواني)1171 ،
به هرحال از ابتداي سال  1199تا آبان سال  ،1171تعداد  199واحد صنعتي دركشور احداث شده است .درسال  79حدود
 119و در دولت نهم از  544به  877ودر دولت یازدهم  929شهرک صنعتي ایجاد شد ( .محمد علي سيدابریشمي معاون وزیر
صنعت و معدن و تجارت اسفند . ) 1191درمجموع مي توان گفت صنعتي سازي مناطق روستایي ازجمله راهبردهایي است كه
به منظور توسعه ي نواح ي روستایي در نقاط مختلف جهان تجربه گردیده و با وجود داشتن برخي نقاط ضعف به طور كلي
راهبردي موثر در جهت توسعه ي روستایي بخصوص در كشورهاي در حال توسعه به شمار مي آید « .مایکل تودارو » دركتاب
توسعه اقتصادي در جهان سوم ،ابعاد و اهميت توسعه روستایي و نقش آن در توسعه ملي را بدین صورت بيان مي كند  :توسعه
كشاورزي و توسعه روستایي محور اصلي توسعه ملي است ،وي معتقد است كه توسعه و رشد بخش كشاورزي به عنوان موتور و
محركه اصلي توسعه روستایي است و علت آن را اشتغال بيش از  78درصد جمعيت روستایي جهان سوم بطور مستقيم و غير
مست قيم در فعاليتهاي كشاورزي مي داند در نظر تودارو توسعه ملي ،به توسعه روستایي است چرا كه ریشه تمامي مشکالت و
مسائل عقب ماندگي مثل فقر ،نابرابري درحال رشد ،رشد سریع جمعيت و بيکاري فزاینده در مناطق روستایي قرار دارد .توسعه
روستاها نه تنها ي بحث حاشيه اي و ساده نيست بلکه با توجه به نظر « تودارو » كه توسعه ملي هر كشوري را در گروه توسعه
روستایي آن كشور مي داند ،یک بحث مهم و حياتي است لذا جهت توسعه پایدار ملي ،هر كشوري نيازمند توسعه روستاها و
توجه به روستا و روستایي مي باشد .تقریبا  12درصد جمعيت كشور در روستاها ساكن هستند و توجه به آنان و رفع مشکالت
معيشتي و اجتماعي آنها یک وظيفه اصلي و شرعي براي حکومت ها بویژه حکومت اسالمي ایران مي باشد .پس توجه به
روستاهاي كشور باید یک وظيفه براي دولت محسوب شده و در كنار تمامي مسائل ،برنامه ریزي توسعه روستایي را نيز جزء
اولویت كار ي خود قرار دهد .با توجه به اینکه یکي از ابعاد مهم توسعه بعد انساني آن است بنابراین به لحاظ انساني ،الزم است
كه جامعه روستایي متناسب با جامعه شهري از فرصتها برخوردار گردد و همچنين با توجه به اینکه امروزه بيش از هر زمان
دیگر توجه به حقوق انسانها و محروميت زد ایي از اجتماعات انساني در كانون توجه همگاني قرار دارد و حق توسعه و
برخورداري از امکانات و فرصتها ،از حقوق مسلم انساني محسوب مي شود .لذا توسعه روستایي و برنامه ریزي براي تحقق آن
در كشور یکي از ضرورتهاي مهم در فرآیند توسعه ملي است.
فقر و بيکاري از جمله مشک الت بزرگ و اصلي در روستاهاي ماست و این امر باعث تشدید مهاجرتهاي روستایي مي شود و
همچنين با توجه به اینکه جوان و نخبه گزین بودن از ویژگيهاي بارز مهاجرتهاي روستایي است .بنابراین براي رفع فقر و
بيکاري در روستاها ،توسعه روستایي یک ضرورت بنظر مي رسد كه در این راه مي توان با متنوع كردن اقتصاد روستایي و
همچنين با استفاده از كارآفریني و ایجاد بنگاههاي كوچک و متوسط ،فرصتهاي جدید شغلي خصوصا براي فارغ التحصيالن،
جوانان و زنان روستایي ایجاد كرد .این پژوهش براساس « راهبرد صنعتي سازي نواحي روستایي » به بررسي وتحليل اقتصادي-
اجتماعي ایجاد نواحي صنعتي بر توسعه روستایي در ناحيه ي مورد مطالعه مي پردازد.
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روش تحقيق
روش تحقيق به صورت پيمایش و توصيفي – تحليلي است .در این راستا مباني در اندیشه اي مرتبط با موضوع از منابع
داخلي و خارجي به شکل كتاب ،مقاالت و پایان نامه جمع آوري و تدوین گردید روش گردآوري اطالعات نيز به صورت
كتابخانه اي و ميداني از طریق پرسشنامه در قالب طيف ليکرت در چارچوب اهداف مورد نظر پژوهش طراحي و اقدام به
سنجش سطح عملکرد شهرک صنعتي بر روستاهاي پيرامون شده است .
جامعه آماري مورد مطالعه
جامعه آماري در این تحقي ق كارگران شاغل در ناحيه ي صنعتي سپهر هستند .شهرک صنعتي سپهر از سال  1172داراي
پروانه بهره برداري از وزارت صنایع و معادن بوده و در حال حاضر قریب به  158واحد توليدي و صنعتي با حدود  4888نفر
شاغل در این شهرک فعال مي باشند و ظرفيت نهایي شهرک حدود  588واحد توليدي و صنعتي و قریب به  14888فرصت
شغلي مستقيم خواهد بود .
نمونه و روش نمونه گيري
شيوه نمونه گيري براساس روش تصادفي است ،و نمونه ها بطور تصادفي از روستاهاي تحت نفوذ و همجوار با شهرک صنعتي
سپهر كه شامل  :نجم آباد ،خرم آباد ،شاه بداغ  ،شيخ حسن ،فتح آباد ،قبچاق ،قزل حصار ،قشالق محمدلو ،محمد آباد افخم
الدوله ،ميلک سركار ،وایه بک ،گل دره ،قوچ حصار ،مزرعه عزیز آباد ،مزرعه اژدري ،ازبکي ،زمان آباد ،مهدي آباد ،ابراهيم جيل،
تنکمان ،بختيار ،حسين آباد ،قارپوزآباد ،رضا آباد ،خاني بيک ،باقرآباد فاضل ،مغرور آباد ،ميمون آباد ،مسکين آباد ،احمد آباد ،
همّت آباد ،كاظم آبا  ،دنگيزک ،حسن مجدالدوله ،قلعه شيخ ،حسن بکول ،صفر خواجه كله بهرام ،گازرسنگ مي باشد انتخاب
شدند .وضعيت ناحيه مورد مطالعه به ترتيب در شکل شماره  1نشان داده شده است.

شکل(  )1روستاهاي تحت نفوذ و همجوار با شهرک صنعتي سپهر

به منظور بررسي اثرات و پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي استقرار ناحيه ي صنعتي ابتدا شاخص هاي متناسب با مطالعه ي
مباني نظري طراحي و از دیدگاه شاغالن ناحيه ي صنعتي بررسي گردید .با توجه به اشتغال بيش از  4888نفر كارگر كه در
 588واحد این ناحيه صنعتي مشغول به كار مي باشند حجم نمونه شامل  184نفر انتخاب و با روش نمونه گيري تصادفي داده
هاي مورد نياز در قالب پرسشنامه اخذ گردید.
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ابزارهای پژوهش
براي سنجش پایایي سئواالت پرسشنامه با استفاده از آزمون كرونباخ نتایج  28پرسشنامه را مورد آزمون قرار داده كه مقدار
آلفاي بدست آمده ازاین آزمون برابر  8/ 71است كه پایاني بسيار خوب را نشان مي دهد .همچنين براي بدست آوردن روایي
پرسشنامه از آزمون  KMOو كرویت بارتلت استفاده شده كه عدد بدست آمده برابر  8/84بوده كه نشان از روایي قابل قبول
است .
روش های تجزیه و تحليل داده ها
براسا س فرمول كوكران براي پردازش ،تجزیه و تحليل داده ها و براي درک تفاوت درون جامعه در اثر استقرار یک پدیده ي
جغرافيایي از نرم افزار (  ) Spssبه ویژه آزمون هاي آماري ناپارامتري رتبه اي ویلکاكسون و دو جمله اي مک نمار استفاده شد
و در اولویت بندي واحدهاي صنعتي به تفکيک گروه هاي صنعتي از روش تاپسيس (  )Topsisاستفاده شده است.
فرمول ریاضی
فرم

()1

=n

ول كوكران
یافته های تحقيق
با توجه به اثرات اقتصادي – اجتماعي نواحي صنعتي روستایي این نواحي در قالب محورهاي زیر بررسي شده است.
 -وضعيت اشتغال و در آمد

افزایش درآمد و ایجاد اشتغال یکي از آثار مهم نواحي صنعتي در نواحي روستایي مي باشد .یافته هاي تحقيق در این زمينه
نشان مي دهد كه نرخ اشتغال و م يزان درآمد شاغلين افزایش یافته است .درواقع درآمد شاغلين در دو وضعيت با استفاده از
آزمون ویلکاكسون یعني قبل و بعد از ایجاد ناحيه صنعتي تفاوت معنا داري را نشان مي دهد .براین اساس ساكنين با توجه به
وابستگي شغلي و درآمدي به ناحيه صنعتي ميزان رضایت باالیي داشته اند ( جدول  ) 2از طرف دیگر شاخص هاي ذهني دیگر
مانند اميدواري به آینده ي شغلي ،تمایل به ماندگاري ،ایجاد اشتغال در روستا ،تنوّع شغلي با توجه به اینکه سطح معناداري در
این متغيرها در قبل و بعد ایجاد ناحيه ي صنعتي ،كوچکتر از  8/ 81است پس مي توان فرض یکسان بودن شاخص هاي
مذكور را در دو وضعيت قبل و بعد از ایجاد ناحيه صنعتي تایيد و بر وجود تفاوت معنادار این شاخص ها در دو وضعيت صحه
گذاشت .تمایل به ماندگاري در فضاهاي روستایي رابطه ي مستقيمي با درآمد و اشتغال دارد رضایت شغلي هم خود به خود
این دو شاخص را بهبود بخشيده است .
جدول ( ) 2شاخص هاي وابسته به اشتغال و درآمد در دوره قبل و بعد از ایجاد ناحيه صنعتي
مولفه ها

رتبه ها

میزان Z

سطح معناداری

افزایش درآمد

 = 0رتبه های منفی

-3/892

0/000

اندازه

توان

اثر

آزمون

0/57

0/98

 =850رتبه های مثبت
 =007رتبه های برابر
رضایت شغلی

-8/205

 =347رتبه های منفی

0/008

0/58

0/90

 = 5رتبه های مثبت
 =83رتبه های برابر
امیدواری

به

آینده

-8/083

=827رتبه های منفی
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شغلی

 =07رتبه های مثبت
 = 57رتبه های برابر

تمایل به ماندگاری در

 =827رتبه های منفی

روستا

 = 5رتبه های مثبت

-3/847

0/000

0/53

0/28

 = 23رتبه های برابر
ایجاد

در

اشتغال

روستاها

-8/838

 =382رتبه های منفی

0/008

0/50

0/25

 = 0رتبه های مثبت
 = 5رتبه های برابر

اشتغال جنبی

-0/348

 =357رتبه های منفی

0/004

0/57

0/24

 = 0رتبه های مثبت
 = 0رتبه های برابر
تنوع اشتغال

-0/288

 =357رتبه های منفی

0/003

0/58

0/52

 = 0رتبه های مثبت
 = 0رتبه های برابر
ماخذ :محاسبات انجام شده برروي اطالعات مستخرج از پرسشنامه * -درسطح  8/81معناداراست .

وضعيت مشاركت
اشتغال و كسب درآمد درنواحي روستایي ميزان مشاركت را افزایش مي دهد ،براي بررسي شاخص هاي اجتماعي متاثر از
ایجاد ناحيه صنعتي و درک تفاوت بين آنها در دو دوره ي زماني قبل و بعد از ایجاد ناحيه صنعتي چهار متغير ميزان مشاركت
در امور روستا ،ميزان مشاركت اقتصادي د ر روستاها ،ميزان مشاركت فيزیکي در روستا ،افزایش تعامالت اجتماعي از دید جامعه
ي نمونه مورد پرسش قرار گرفت ،یافته هاي تحقيق نشان مي دهد به طور كلي تفاوت معنا داري بين نگرش جامعه ي نمونه
در رابطه با ایجاد ناحيه ي صنعتي در دو دوره ي زماني حوزه ي مذكور وجود دارد .در راستاي درک تفاوت با توجه به ميزان Z
و سطح معناداري به دست آمده براي هر شاخص ضمن تایيد تفاوت معنادار وضعيت مطلوب این شاخص ها را در بعد از ایجاد
ناحيه ي صنعتي نشان مي دهد در این راستا از ایجاد ناحيه ي صنعتي با توجه به درآمد و رضایتمندي شغلي وضعيت
متغيرهاي مشاركت در راستاي عملياتي كردن آنها بهبود یافته است.

جدول(  )1تغييرات متغير مشاركت در دوره قبل و بعد از ایجاد ناحيه صنعتي
متغير

رتبه ها

ميزان Z

 =244رتبه هاي منفي

-/297

سطح

اندازه اثر

توان آزمون

معناداری
ميزان
اجتماعی

مشاركت
در

امور

روستا
ميزان

مشاركت

اقتصادی در روستا
ميزان

مشاركت

فيزیکی در روستا

8/8814

8/84

8/92

 =8رتبه هاي مثبت
=128رتبه هاي برابر
 =194رتبه هاي منفي

-2/154

8/881

8/81

8/98

 =14رتبه هاي مثبت
 =194رتبه هاي برابر
 =281رتبه هاي منفي

-1/151

 = 8رتبه هاي مثبت
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 =182رتبه هاي برابر
8/88
8/881
-2/981
تعامالت  =148رتبه هاي منفي
افزایش
 =54رتبه هاي مثبت
اجتماعی
 =178رتبه هاي برابر
ماخذ :محاسبات انجام شده برروي اطالعات مستخرج از پرسشنامه * -در سطح  8/81معنادار است.

8/75

بيمه اجتماعی
بيمه اجتماعي یکي از آثار مثبت ایجاد نواحي صنعتي در نواحي روستایي مي باشد .یافته ها با توجه به نتایج آزمون مک نمار
وجود تفاوت معني دار ميان شاخص وضعيت بيمه ي اجتماعي درون گروهي روستاهاي مذكور را در قبل و بعد از تاسيس
ناحيه ي صنعتي مورد تایيد قرار مي دهد .همانطوري كه جدول شماره  5نشان مي دهد قبل از ایجاد ناحيه ي صنعتي تنها
 41نفر از جامعه ي نمونه داراي بيمه بوده و  122نفر هم بيمه نبوده اند اما پس از تاسيس ناحيه ي صنعتي تنها  7نفر بيمه
نبوده و  198نفر بيمه شده اند .
جدول ( )5مقایسه وضعيت بيمه و اشتغال جامعه در دو وضعيت قبل و بعد از تاسيس ناحيه صنعتي
متغير
وضعيت

بيمه شده
بيمه نشده

بيمه

اجتماعی

قبل از اشتغال

بعد از اشتغال

سطح معناداری

41
114

114
7

8/881
8/881

ماخذ  :محاسبات انجام شده برروي اطالعات مستخرج از پرسشنامه * -در سطح 8/81معنادار است.

تغيير وضعيت مسکن
مسکن الزمه و عنصري ( جزئي ) از زندگي امروزي مي باشد  .یک مسکن فضایي است كه شخص عمر خود را در آن سپري مي
كند  .در مسکن نيازهاي اساسي انسان به رضایت مندي مي رسد و بدین وسيله بركيفيت زندگي انسان اثر گذاشته و مي تواند
با ضمانت زندگي به طور صحيح در ارتباط قرار گيرد (  Maliene ,2887؛  )Isilk ,2888توسعه ي بهبود وضعيت مسکن
یکي از مشخصه هاي جوامع توسعه یافته است در این تحقيق هم با توجه به اهميت مسکن ابتدا وضيت مسکن به لحاظ قدیمي
و یا نوساز بودن مورد بررسي قرار گرفت .براي درک تفاوت درون جامعه اي این متغير اسمي،از آزمون دو جمله اي مک نمار
استفاده شده است ،در نهایت براي درک كيفيت مسکن سه پرسش در رابطه با تغييرات وضعيت آن در دو دوره ي زماني در اثر
ایجاد ناحيه صنعتي از دید جامعه نمونه مورد پرسش قرار گرفت  .طبق جدول شماره  4یافته ها نشان مي دهد كه مسکن
قدیمي در جامعه ي مورد نظر در قبل از ایجاد ناحيه ي صنعتي  98باب بوده كه در اثر ایجاد ناحيه صنعتي به  17باب كاهش
یافته است  .مسکن نوساز هم قبل از اشتغال در ناحيه  287تا بوده كه در بعد از ایجاد به  117باب افزایش یافته است.

جدول ( )4مقایسه وضعيت مسکن در دو وضعيت قبل و بعد از اشتغال در ناحيه صنعتي
متغير

قبل از اشتغال

98
وضعيت مسکن در ناحيه قدیمي
287
نوساز
ي صنعتي
ماخذ  :محاسبات انجام شده برروي اطالعات مستخرج از پرسشنامه
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سطح معناداری

17
117

8/888
8/888
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همانگونه كه در جدول شماره  9مشاهده مي كنيد در مورد بررسي كيفيت ابتدا یک پرسش كلي بهبود وضعيت مسکن مطرح
شد كه یافته ها ،اختالف معنا دار  8/81در دو وضعيت قبل و بعد از ایجاد ناحيه صنعتي را مي دهد .این وضعيت در مورد دیگر
متغيرها یعني ایمني و استفاده از مصالح با دوام هم تفاوت معنادار را نشان مي دهد هر چند كه درمورد متغير ميزان رضایت
اختالف معنادار است  .اما این تفاوت مانند دیگر متغيرها نيست .درمورد متغير بهبود وضعيت راه هاي روستایي با توجه به
اینکه سطح معناداري در این متغيرها در قبل و بعد ایجاد ناحيه صنعتي ،كوچکتر از  8/81است مي توان فرض یکسان بودن
شاخص مذكور را در و وضعيت قبل و بعد از ایجاد ناحيه صنعتي تایيد و بر وجود تفاوت معنادار این شاخص ها در دو وضعيت
صحه گذاشت .البته در مراحل آماده سازي وضعيت راه بازسازي شده است .زیرا كه محل استقرار ناحيه در جایي قرار گرفته
است كه نياز به مسير آسفالت مناسب دارد و این وضعيت در قبل از ایجاد ناحيه هرچند بازسازي شده بود اما آسفالت نبود  ،كه
با ایجاد ناحيه صنعتي این راه آسفالت شد پس ميزان رضایت از راه هاي روستایي از دید جامعه مثبت ارزیابي شده است.
جدول ( )9آزمون تغييرات متغيرهاي مساكن و زیرساخت دردوره ي قبل و بعد از ایجاد ناحيه ي صنعتي
متغير

رتبه ها

ميزان Z

سطح معناداري

اندازه اثر

توان آزمون

بهبود وضعيت مسکن

 =211رتبه هاي منفي

-2/174

8/881

8/81

8/74

مسکن
ایمني
واستفاده ازمصالح بادام

 =14رتبه هاي مثبت
=128رتبه هاي برابر
 =274رتبه هاي منفي
 =8رتبه هاي مثبت
 =98رتبه هاي برابر
 =84رتبه هاي منفي

ميزان رضایت ازمسکن

بهبود وضع راه هاي
روستایي

 = 8رتبه هاي مثبت
 =188رتبه هاي برابر
 =121رتبه هاي منفي
 =8رتبه هاي مثبت

-2/145

8/885

8/84

8/71

-2/779

8/885

8/89

8/75

-1/751

8/71

8/882

8/79

 =42رتبه هاي برابر
ماخذ :محاسبات انجام شده برروي اطالعات مستخرج از پرسشنامه  -8درسطح  8/81معنادار است.

تغذیه
افزایش درآمد و ایجاد اشتغال یکي از آثار مهم نواحي صنعتي درنواحي روستایي مي باشد كه مصرف مواد غذایي و تغذیه در
سطح خانوار را بهبود مي بخشد  .یافته هاي تحقيق در این زمينه نشان مي دهد كه گویه هاي مرتبط با تغذیه با استفاده از
آزمون ویلکاكسون در قبل و بعد از ایجاد ناحيه ي صنعتي تفاوت معناداري را نشان مي دهد .طبق جدول شماره  8با توجه به
این كه مصرف مواد پ روتئيني در این روستاها در قبل از ایجاد ناحيه ي صنعتي با توجه به ماهيت كشاورزیشان وجود داشته،
تفاوت در گویه آن چنان اختالف را نشان نمي دهد.
جدول ( )8تغييرات متغيرهاي تغذیه در دوره قبل و بعد از ایجاد ناحيه صنعتي
متغير

رتبه ها

ميزان Z

سطح معناداری

مصرف مواد پروتئيني

 =128رتبه هاي منفي

-2/718

8/815

 =14رتبه هاي مثبت
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=258رتبه هاي برابر
مصرف مواد لبني

-1/514

 =28رتبه هاي منفي

8/882

 =1رتبه هاي مثبت
 =154رتبه هاي برابر
ماخذ  :محاسبات انجام شده برروي اطالعات مستخرج از پرسشنامه  -8در سطح  8/81معنادار است.

رفاه اجتماعی
افزایش رفاه اجتماعي هم یکي از اثرات مثبت ایجاد نواحي صنعتي به شمار مي آید  .مطابق با جدول شماره  7با توجه به
اینکه سطح معناداري در شاخص هاي ميزان مسافرت در قبل و بعد ایجاد ناحيه ،استفاده از ماشين لباسشویي كوچکتر از 8/81
است مي توان فرض یکسان بودن شاخص هاي مذكور یک جامعه را در دو وضعيت قبل و بعد از ایجاد ناحيه صنعتي تایيد
نموده و بر وجود تفاوت معنادار این شاخص ها در دو وضعيت صحه گذاشت .اما متغير برخورداري از اتومبيل شخصي با توجه
به پایين بودن درآمد دراین نوع اشتغال و با توجه به اینکه سطح معناداري  8/85به دست آمده مي توان ادعا نمود كه تفاوت در
این متغير چندان زیاد نبوده است.
جدول( ) 7تغييرات متغيرهاي رفاه در دوره قبل و بعد از ایجاد ناحيه صنعتي
متغير

رتبه ها

ميزان Z

سطح معناداري

ميزان مسافرت

 = 128رتبه هاي منفي

-5/174

8/882

 =14رتبه هاي مثبت
برخورداري ازاتومبيل شخصي

 =258رتبه هاي برابر
 =97رتبه هاي منفي

-2/548

8/85

 = 14رتبه هاي مثبت
برخورداري ازلباسشویي

 =292رتبه هاي برابر
=178رتبه هاي منفي

-1/451

8/881

 =14رتبه هاي مثبت
 = 178رتبه هاي برابر
برخورداري ازكامپيوتر شخصي

كولر

تلویزیون جدید

یخچال فریزر

 =178رتبه هاي منفي
 = 14رتبه هاي مثبت
 = 178رتبه هاي برابر
 =18رتبه هاي منفي
 = 118رتبه هاي مثبت
 = 14رتبه هاي برابر
 =14رتبه هاي منفي
 = 148رتبه هاي مثبت
 = 18رتبه هاي برابر
 =24رتبه هاي منفي
 = 124رتبه هاي مثبت
 = 24رتبه هاي برابر
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8/8824

-1/142

8/881

-5/841

8/8811

-1/984

8/8824
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مبلمان خانگي

تلفن

اجاق گاز فردار

جارو برقي

 =18رتبه هاي منفي
 =24رتبه هاي مثبت
 =158رتبه هاي برابر
 =4رتبه هاي منفي
 =188رتبه هاي مثبت
 =8رتبه هاي برابر
 =18رتبه هاي منفي
 =4رتبه هاي مثبت
 =198رتبه هاي برابر
 =24رتبه هاي منفي
 =148رتبه هاي مثبت
 =8رتبه هاي برابر

-2/541

8/988

-1/784

8/8814

-5/942

8/882

-1/517

8/881

نتایج تحقيق نشان مي دهند كه با بهره گيري از روش تاپسيس در جهت رتبه بندي گروه هاي صنعتي متناسب با اثر بخشي
هر یک از گروه هاي صنعتي بر شاغلين روستایي برحسب اوزان مورد محاسبه در هر شاخص همان طور كه در جدول شماره 9
نشان مي دهد صنایع غذایي و آشاميدني  ،صنایع شيميایي و بهداشتي  ،ماشين سازي و تجهيزات به ترتيب از بيشترین
تاثيرگذاري برشاغلين روستایي داشته و سایرین از كمترین تاثير برخوردار بوده اند.
جدول( )9ترتيب تﺄثير گذاري صنایع بر بهبود وضعيت جنبه هاي مختلف زندگي روستایيان
نوع صنعت

ضریب c1

اولویت بندي

صنایع غذایي و آشاميدني

8/958

1

صنایع شيميایي و بهداشتي

8/875

2

ماشين سازي و تجهيزات (فلزي)

8/458

1

الستيک و پالستيک (غيرفلزي)

8/159

5

كاني

8/218

4

نساجي

8/187

9

ابزار پزشکي – اپيتکي

8/812

8

بحث و نتيجه گيری
صنعتي سازي روستاها راهبرد موثري براي توسعه ي روستایي است كه در بسياري از كشورهاي در حال توسعه تجارب مثبتي
در مورد آن وجود دارد .اجراي این راهبرد در كنترل مهاجرت هاي روستایي – شهري ،ایجاد اشتغال و كاهش بيکاري ،افزایش
سرمایه گذاري ،گسترش فرهنگ صنعتي ،افزایش ارزش افزوده ي توليدات كشاورزي و كاهش فقر در نواحي روستایي موثر بوده
است .در ایران ني ز از برنامه ي اول توسعه به طور جدي اقداماتي براي استقرار صنعت در روستاها در قالب نواحي صنعتي
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روستایي انجام شده كه در نتيجه ي آن شکل گيري حدود  929ناحيه صنعتي روستایي در كشور است كه در مراحل مختلف
پيشرفت اجرایي قرار دارند .البته در سطح كشور عملکرد این نواحي متفاوت است و در بين آنها نواحي كامال" ناموفق تا نواحي
بسيار موفق دیده مي شود .بررسي هاي نشان مي دهد كه برخي از این نواحي به بهره برداري كامل رسيده و عامل مکان نقش
تعيين كننده اي در موفقيت یا عدم موفقيت آنها داشته است .بررسي ها نشان مي دهد كه همه ي نواحي صنعتي در كشور
موفق نبوده و تنها برخي از آنها به دالیل خاص موقعيتي ،موفقيت؛ داشته اند .عوامل موثر در موفقيت این دسته از نواحي را مي
توان وجود مواد اوليه انتخاب واحدهاي توليدي مرتبط با توليد مواد اوليه موجود در نواحي روستایي وجود نيروي انساني
متخصّص و موقعيت مناسب در مناطق مساعد جغرافيایي و نزدیکي به شهرهاي بزرگ و در نهایت بازاریابي است .همچنين
عواملي مانند نزدیکي به بازار مصرف ،استفاده از نيروي كار بومي و سرمایه گذاري محلي در موفقّيت این ناحيه موثر بوده است.
تجربيات نشان مي دهد كه آن دسته از نواحي كه هماهنگي الزم با ویژگي هاي اقتصادي و اجتماعي نواحي روستایي و مناطق
همجوار داشته اند موفقّ بوده اند  .در مقابل در مواردي كه واحدهاي صنعتي با ظرفيت و قابليت هاي مناطق روستایي محل
استقرار هماهنگي الزم را نداشته اند مانع موفقيّت آنها شده است  .مقایسه انجام شده در زمينه ي عملکرد نواحي صنعتي با
صنایع روستایي با واحدهاي صنعتي خارجي از این نواحي ولي همسو با در راستاي سياست هاي صنعتي سازي روستاها مویّد
ادعاي فوق است .شاخص بهره وري از ظرفيت هاي موجود در نواحي صنعتي روستایي و ازجمله این ناحيه پایين است .این
مساله صرفا به دليل عملکرد نامناسب عوامل دروني نبوده بلکه عمدتا ناشي از تاثير عوامل بيروني و به ویژه عملکرد مولفه هاي
كالن اقتصادي در مقياس ملي و عملکرد بخش هاي دیگر از قبيل قوانين و مقررات نظام بانکي ،مقررات تجاري و مناسبات
حقوقي و اداري ،كيفيت آموزش و توسعه منابع انساني ،بخش كشاورزي و سایر بخش هاي صنعتي بوده است .از این رو شرایط
الزم براي دستيابي به حداكثر بهره برداري از ظرفيت هاي ایجاد شده در نواحي صنعتي كشور منوط به حل مسایل كالن
اقتصادي و رفع موانع خارج از حيطه وظایف و عملکرد نواحي صنعتي روستایي است .درعين حال بخشي از مسایل نيز مربوط
به نحوه ي عمل و اقدامات مدیریت نواحي باز مي گردد كه با فرض حل مسایل كالن مي تواند در دستيابي به موفقيّت نواحي
نقش موثري ایفا نماید.
ناحيه ي صنعتي سپهر از جمله نواحي صنعتي است كه به دليل مکان یابي مناسب در استان البرز ،قرار گرفتن در فاصله ي 4
كيلومتري شهرستان نظرآباد انطباق واحدهاي صنعتي با شرایط منطقه اي از یک طرف و محدودیت هاي كلي استقرار صنایع
بزرگ و متوسط در این استان از طرف دیگر ،تناسب توليد و اشتغال ایجاد شده با داده هاي توليد ،تناسب واحدهاي آن با
قابليت هاي توليدي منطقه وجود فرهنگ صنعت ي در منطقه ،ازجمله نواحي صنعتي موفقّ در كشور مي باشد .به همين دليل
این ناحيه توانسته آثار توسعه اي مناسب در سطح شهرستان داشته باشد .این ناحيه ي صنعتي به طور خاص در ایجاد رضایت
شغلي ،تمایل به ماندگاري در روستا و  ...نقش موثري داشته است.
پيشنهادات
براي موفق يت نواحي صنعتي روستایي در عمل و با توجه به مشکالتي كه نواحي صنعتي به ویژه در زمينه ي بهره وري پایين با
آن مواجه هستند ،پيشنهادات زیر مي تواند موثر باشد :
-

بررسي جامع قابليت ایجاد نواحي صنعتي روستایي در مناطق مختلف كشور قبل از ایجاد نواحي صنعتي.

-

مکان یابي مناسب جهت استقرار مانند دسترسي به مواد اوليه بازار مصرف و . ...

-

مشاركت نواحي روستایي در تامين حداقل بخشي از سرمایه گذاري صنعتي از طریق ایجاد چارچوب هاي متناسب ازجمله
شركت هاي تعاوني صنعتي.
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-

اعمال مشوّق هاي الزم در نواحي صنعتي روستایي براي رقابت با شركت ها و مناطق صنعتي

-

درواگذاري زمين به متقاضيان به توانایي هاي فني ،مدیریتي و مالي متقاضي توجه شود و از واگذاري زمين به افراد فاقد شرایط
الزم جدا پرهيز شود تا از بروز پدیده ي بورس بازي زمين ،در نواحي صنعتي جلوگيري به عمل آید.

-

ارتقاء توان توليد و كارایي واحدهاي م وجود در نواحي صنعتي با افزایش سطح دانش مدیریتي و فني صاحبان صنایع ،ارتقاء
كيفيت توليدات و تامين سرمایه در گردش،

-

جذب سرمایه هاي غير محلي با تقویت عوامل انگيزشي.

-

تامين اعتبارات و تخصيص وام با توجه به مشکالت مالي واحدهاي توليدي و ایجاد شرایط آسان و جلب مشاركت سرمایه
گذاران در جهت گسترش صنایع در مناطق روستایي در راستاي توسعه روستایي.

-

تشویق و حمایت از صنعتگران روستایي به منظور تقویت صنایع روستایي و اشتغال زایي در راستاي كاهش مهاجرت و افزایش
انگيزه ماندگاري در روستاها

-

به لحاظ اینکه منطقه با كمبود سرمایه  ،كمبو د نيروي متخصص و وجود نيروي انساني غير ماهر مازاد بخش كشاورزي روبرو
مي باشد بر همين اساس به گسترش واحدهاي صنعتي كوچک مقياس احتياج دارد چرا كه صنایع كوچک با وجود نياز به
سرمایه اندک و نيروي كار غير ماهر ،موجب افزایش اشتغال و در آمد براي منطقه مي شود.

-

با توج ه به پاره وقت بودن بهره برداریي واحدهاي صنعتي الزم است كه براي ارتقاء به بهره برداري تمام وقت ،اصلي ترین
مشکل واحدها كه بازاریابي محصوالت توليدي مي باشد توسط برنامه هایي ،از طرف دولت رفع گردد تا زمينه اي هم باشد براي
ایجاد اشتغال بيشتر و توسعه نواحي روستایي.

-

پيشنهاد مي شود براي افزایش انگيزه و روحيه شاغلين روستایي شهرک صنعتي و نيز در راستاي توسعه روستایي و ماندگاري
در روستا براي شاغلين روستایي تسهيالت بانکي به شرط مصرف و ساخت و ساز در روستا واگذار شود .

منابع


پاپلي یزدي  ،محمد حسين  ،ابراهيمي محمد امير (  )1179نظریه هاي توسعه روستایي  ،انتشارات سمت  ،تهران



رضواني  ،محمد رضا (  )1178مقدمه اي بر برنامه ریزي روستایي در ایران  ،انتشارات قومس  ،تهران .



سایت سازمان شهرک هاي صنعتي استان مازندران .1177



طاهرخاني  ،مهدي (  )1171صنایع كوچک سن بناي استراتژي آینده ي روستایي  ،جهاد سازندگي قزوین ،فصلنامه
تحقيقات جغرافيایي ،شماره مجله . 94



طاهرخاني  ،مهدي (  1189نقش نواحي صنعتي در توسعه مناطق روستایي مورد استان مركزي  ،رساله دكتري ،
دانشکده علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس



قاسمي سياني محمد (  )1178نقش و جایگاه نواحي صنعتي در توسعه روستایي .



مطيعي لنگرودي  ،سيد حسن (  ) 1179جغرافياي اقتصادي ایران ( صنایع ) ،انتشارات جهاد دانشگاهي مشهد.



وزرات بازرگاني سازمان بازرسي و نظارت (  ، ) 1189صنایع كوچک در توسعه صنعتي و اقتصادي.



افخمي ولي ا ، )1187 ( ...بررسي پيدایش و ارزیابي شهرک هاي صنعتي ایران  ،پایان نامه كارشناسي ارشد



پاشازاده  ،الف  « )1191 ( ،بررسي اثرات اقتصادي – معيشتي شهركهاي صنعتي برنواحي روستایي  ،مطالعه موردي
 :شهرک صنعتي گرمي » مجموعه مقاالت اولين همایش ملي توسعه روستایي دانشگاه گيالن  ،استانداري گيالن.

17

مجله دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی
سال اول ،شماره  ،6آبان 9317



پوراحمد  ،الف  ،طاهرخاني  ،باباخاني  « ) 1171 ( ،نقش نواحي صعتي در اشتغال و كاهش مهاجرتهاي روستایي »
پژوهشهاي جغرافيایي ،شماره  ، 51ص 49 – 51



حافظ نيا  ،محمد رضا (  « ، ) 1179مقدمه اي بر روش تحقيق در علوم انساني » انتشارات سمت  ،تهران .



ركن الدین افتخاري « ، ) 1171 ( ،استقرار صنعت در روستا و نقش آن در رفاه مناطق روستایي »  ،پایان نامه ارشد،
دانشگاه تربيت مدرس



سرور اميني  ،ش  ،اسدي  ،ع و كالنتري  ،خ  « ) 1179 ( ،بررسي اثرات شهرک صنعتي اشتهارد بر توسعه روستاهاي
همجوار » نشریه اقتصاد و توسعه كشاورزي ( علوم و صنایع كشاورزي )  ،جلد  ، 25شماره  ،2ص 228 – 217



شایان  ،ح و شاهي اردبيلي  ،ح  « )1179 ( ،نقش صنایع روستایي در توزیع بهينه درآمد» فصلنامه جغرافيا و توسعه
 ،شماره  ،2ص 212-199





طاهرخاني ،م  « ،) 118 ( ،نقش نواحي صنعتي در توسعه مناطق روستایي » پژوهشهاي جغرافيایي ،شماره  ،5ص
59 -11
قاسمي سياني  ،م  « ، )1171 ( ،اثرات احداث شهركهاي صنعتي در نوحي روستایي  ،نمونه موردي  ،شهرک صنعتي
كوهپایه اصفهان » پایان نامه ارشد  ،به راهنمایي بيژن رحماني  ،دانشگاه شهيد بهشتي .
مطيعي لنگرودي  ،ح و نجفي كاني  ،ع  « ) 1198 ( ،توسعه و صنعتي سازي روستا»  ،انتشارات دانشگاه تهران



مهدوي  ،م طاهرخاني  ،م  « ) 1171 ( ،كاربرد آمار در جغرافيا » نشر قومس ،تهران



مركز آمار ایران  « ) 1179 ( ،سالنامه آماري استان اردبيل » استانداري اردبيل



مركز آمار ایران « ) 1198 ( ،سرشماري شهرستانهاي كشور »



اداره جهاد كشاورزي شهرستان نظرآباد ( .)1179



جهاد سازندگي (  . ) 1199صنایع كوچک و اقتصاد در حال توسعه هندوستان  ،ترجمه كميته صنایع روستایي استان
فارس.





حاجي نژاد ،علي ،عسگري ،علي ،اصغر پور ،حسين و محمد زاده ،پرویز (  .)1174بهره وري صنایع روستایي در استان
سيستان و ب لوچستان ،مجله علمي و پژوهشي جغرافيا و توسعه ،دانشگاه سيستان و بلوچستان ،سال چهارم ،شماره
پياپي 7 ،پایيز و زمستان
دربان آستانه  ،عليرضا (  ) 1171مفاهيم و مباني ساماندهي صنایع در نواحي روستایي ،انتشارات سازان شهرداري
هاي و دهياري هاي كشور



دفتر صنایع تبدیلي و تکميلي  ،اداره نواحي صنعتي (  . ) 1175گزارش اجمالي از نواحي صنعتي روستایي كشور .



رحيم نيا ،فریبرز (  ) 1181نقش صنایع روستایي در رشد و توسعه كشور ،وزارت جهاد سازندگي.



رحيمي ،عباس (  ) 1171تبيين ویژگي هاي صنایع تبدیلي و تکميلي بخش كشاورزي و صنایع روستایي ،وزارت
جهاد كشاورزي .



رضواني  ،محمد رضا (  ) 1171مقدمه اي بر توسعه روستایي در ایران  ،تهران  .نشرقومس



سازمان ملل متحد (  ) 1199بررسي وضعيت صنایع كوچک در آسيا و اقيانوسيه ( بولتن شماره  ،) 19ترجمه كميته
صنایع روستایي دفتر مركزي جهاد سازندگي .




صحرایيان ،سيدمهدي (  : ) 1178اقتصاد ایران  ،سازماندهي صنایع كوچک  ،طرحي در بازسازي اقتصاد ایران ،
انتشارات معارف .تهران .
طاهرخاني  ،مهدي (  ) 1189نقش نواحي صنعتي در توسعه مناطق روستایي مطالعه موردي ؛ استان مركزي  ،استاد
راهنما عبدالرضا ركن الدین افتخاري  .دانشگاه تربيت مدرس

19

مجله دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی
سال اول ،شماره  ،6آبان 9317



طاهرخاني  ،مهدي (  ) 1189صنعتي شدن روستاها  ،سنگ بناي استراتژي آینده توسعه روستایي  ،وزارت جهاد
كشاورزي  .اداره كل طرح هاي صنعتي و بهره وري .



طاهرخاني  ،مهدي (  : ) 1189نقش نواحي صنعتي در توسعه مناطق روستایي ( مطالعه موردي  :نواحي صنعتي
روستایي استان مركزي ) پژوهش هاي جغرافيایي  ،شماره  . 58مهرماه . 1178










فرجي سبکبار  ،حسنعلي (  . ) 1178برنامه ریزي صنایع روستایي  ،تحليل فضایي صنيع روستایي شهرسان مشهد با
استفاده از  ، GISاستاد راهنما سيد حسن مطيعي لنگرودي  ،دانشگاه فردوسي مشهد .
مشيري  ،سيد رحيم ،آذرباد ،نسرین ( )1179پيامدهاي استقرار نواحي صنعتي در مناطق روستایي :مطالعه موردي
روستاي كمرد در دهستان سيهرود شهرستان تهران ،فصلنامه علمي پژوهشي روستا و توسعه سال  . 18شماره . 1
پایيز . 117
مهندسان مشاور  )1181 ( DHVرهنمودهایي براي برنامه ریزي مراكز روستایي ترجمه سيد ابوطالب فنایي و
دیگران  .جلد اول  .سلسله انتشارات روستا و توسعه  .شماره 18
مهندسان مشاور  ) 1184 ( DHVرهنمودهایي براي برنامه ریزي مراكز روساتایي ترجمه بهنام شاهپوري و دیگران .
جلد دوم  .سلسله انتشارات روستا و توسعه شماره .21
مهندسين مشاور ورزیوم ( ) 1172مطالعه  ،بررسي  ،ارزیبي و نقد عملکرد  188ناحيه صنعتي روستایي كشور،
جلد اول مباحث نظري نواحي روستایي در جهان و ایران  .وزارت جهاد كشاورزي  .معاونت صنایع تبدیلي و تکميلي
بخش كشاورزي  ،دفتر امور صنایع تبدیلي و تکميلي بخش كشاورزي .
مطيعي لنگرودي ،سيد حسن ،تجفي كاني  ،علي اكبر (  . ) 1179بررسي و ارزیابي شهرک ها و نواحي صنعتي در
توسعه ي اقتصادي و اجتماعي مناطق روستایي نمونه ي موردي شهرستان بابل  ،پژوهش هاي جغرافيایي شماره 7
 .زمستان 1174

منابع انگليسی
Barbier ,E.B.(0925).The Boncept of sustainable Economic development. Environmental Conservation,



04 (8).
Bazarafshan, J, rezai, s and mansri danshvar, m.r. 3003, evaluation of affect the industria town in the rual



econmy ( case study : the central city firoozabad , fars province ), Journal of Rural Studies and
)Planning. No .4, PP. 833-87. (in Persian
Bechara, L . & Alessara , M. (8009): " Eco – Industrial Park Development in the Riodeganeiro – Brazil



Bechara.I.Magrini. A (8009), Eco - Industrial Park Development in the Riodeganero Brazil. PPt 308



Cavana , R .Y, Delahaye, B..



Sekaran U.( 8000),Applied Business Research , Qualitative and

Quantitative Methods .PP. 40-78
Cook , I. (8007) , Participant )Observation . N R. Flowerdew & D Martin (Eds.) , Methods in Human



Duns. N.. Gones. C (8004) The Spatial Pattern of Industriarents and the Role of Distance.



Esposti ,Roberto and



Franco Sotte (8008). Institutional structure, industrialization and rural

development: An evolutionary interpretation of the Italian experience, Vol. 33, Iss.0.

28

مجله دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی
9317  آبان،6  شماره،سال اول


Ezeala-Harrison, F (0998). Economic Dexelopment: Theory and Policy Applications. Praeger Publishers,



Westport, CT.
Fløysand, Arnt and PeterSjøholt (8005), Rural Development and Embeddedness: The Importance of
Human Relations for Industrial Restructuring in Rural Areas, Oxford: Vol. 45, Issues. 3.



Grandus.Y.Razin E,krakover S (8008) Industrial Geography.PP,034.



Hannan, K. (0997). China, Modernization and the Goal of Prosperity: Government Administration and
Economic Policy in late

0920,s. Cambridge: Cambridge University Press.



Hare, D.M.(0998). Rural Non-Agricultural Employment, Earnings, and Income: Evidence from Farm



Households in Southern China. Stanford University.
Heady, C. (0992). Local Government Finance and Industrial in China, Economices, Vol. 03.



Hidenori.O, (0999) In Japanese- Development of Industrial Estates Capital Rigion.



Isik, Bilge and Tugsad Tulbentci (8005). Sustainable Housing in Island Conditions,




Using Alker-Gypsum-Stabilized.
Joshi, M.L. (0995). Industrial



and Paper Industry in Albama. A Dissertation Submitted to the Graxuate Faculty of Auburn University.
Lee , D. (8000), Diversification of The Rural Economy : A Case Study on Rural Industrialization in the

recruitment Policy and Rural Developmxnt: A Case Study of Pulp

Republic of Korea . Presented at the Japan Program/ Conference Japan INDES 8000.


Lee, S. (8005), Diversification of the Rural Economy : A Case Study on Rural Industrialization in the



Republic of Korea. Pyongyang: INSES.
Maliene, vida, Naglis Malys (8002). High-Quality Housing-A key Issue in




Delivering Sustainable Communities, Journal of Building and Environment, www.Elsevier.Com/
Misra.r.P(0929) Rural Industrialization in Third World Countries.



Misra, R.P. (0927), Rural Industrialization in Third World Countries, Sterling Publishers, New Delhi.



Motihilangeroudi, H. and Najafikani , A.A.(8005),Evaluation Effects of Industrial Towns and Areas on
Economic and Social Development in Rural Areas ( Case Study : the City of Babylon).Geographical
Research , No. 72, PP.087- 045.(in Persian)



Osborne, Brian S (8004), Commonlands, Mineral Rights and Industry: Changing Evaluations in an
Industrializing Society , Journal of Historical Geography.Volume 4, Issue 3, July 0952.



Parikh, A. (0998): " Impact of Rural Industrialization on Village Life and Economy : A Social
Accounting Matrix Approach". Economic Development and Cultural Change: Vol.44, No.8, PP.370-355



Radpear , G. (8002) ,Rural planning ( New Approach .) London: black well.



Rizwanul,I. (0994): " Rural Industrialization: An Engine of Prosperity in Postreform. Rural China" ,
World Development , Vol.88,No.00,PP.03-0888



Sajadi kerdar, H.A, rumiani , A. and sane S.( 8004) , To Assess and Explain the Eunction of the
Development of Rural Industries: Asain Rural District Abhar Castle in the City , Space and Rural
Development. Quarterly Journal of Economics , Vol.III, No,8, PP.25-007. (in Persian )

21

مجله دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی
9317  آبان،6  شماره،سال اول


Samal, K. C.( 0995): " Rural Non – Farm Activities in Spesifc Regions of Orissa", Journal of Rural
Devehopment Vol.08, No.3, PP. 375- 484



Scott,Rozelle(8008),Rural Industrialization and Increasing Inequality: Emerging




Patterns in China′s Reforming Economy
Shen, Xiaoping and Laurence J. C. Ma (8007), Privatization of Rural Industry and De Facto



Urbanization from Below in Southern Jiangsu, China.www.Elsevier.com /locate/ Geoforum
Singha.S.kapur. A(8000) Industriail Estates Planning and Manegment in India.



Singhal, S. & Kapur, A. (8008). In India-an Integrated Approach towards Industrial Ecology. Journal of
Environmental Management, 88



Skinner, M. W (8000), The Social and Environmental Impact of Rapid Rural Industrialization: Local



Regulation Zhejiang Province. Faculty of Graduate Studies, Universixy of Guelph.
Skinner , N ,M Alun , E.J.& Kuhn, R,G. (8003): "Social and EenvironmentalR in Rurl China",
GeoForam, Vol.34,No.8



Vepa Ram K. (8008) , Rural Industrilisation, Science Tee Entrepreneur, Monthly ,PP. 08- 84.



Wang, X. (8000). Practicum Report Rural Industrialization in China. Saint Marys University.



Wheitz, R. ( 8008) , Regional Planning for Development Countries, London : Blackwell.



Yao, Y. (0999). Rural ]ndustry and Labor Market Integration in Eastern China.



Journal of Development Economics, Vol. 79, Issue. 8.

22

