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چکیده
ایجاد صنعت در مکانهای روستایی که پتانسيل آن را دارا میباشند ،میتواند بهترین اساتراتژی بارای توانمندساازی مناا،ق روساتایی
محسوو شود صنعت از ،ریق ایجاد اشتغال ،درآمدزائی و رفاه باع توساعه مناا،ق روساتایی مایشاود بخاش انگاوران بخاا،ر داشاتن
بزرگترین و غنیترین معدن سرو و روی خاورميانه شرایطی را ایجاد کرده تا چند شرکت توليد و فرآوری این مواد فلزی در منطقاه ایجااد
شود این شرکتها جزء صنایع بزرگ محسوو و اشتغالزائی خوبی را در منطقه ایجاد کردهاند هدي پژوهش ارزیاابی اثارات شارکتهاای
سرو و روی انگوران در توسعه اقتصادی و اجتماعی روستاهای بخش انگوران میباشد ،برای رسيدن به این هدي از روش توصيفی-تحليلی
استفاده و نحوه جمعآوری دادهها بصورت ميدانی بوده است جامعه آماری تحقيق کليه سرپرستان خانوار روستایی بخش انگوران میباشاد
ابزار تحقيق پرسشنامهای ) 533پرسشنامه) و دادهها با استفاده از نرم افزار  SPSSمورد تجزیه و تحليال قارار گرفتهاناد براساا

نتاایج

بدست آمده این شرکتها تأثير ات بسزائی در افزایش سطح سواد ،افزایش خدمات بهداشتی و رفاه اجتماعی در بعد اجتماعی و افزایش درآمد
و پ ،انداز ،ایجاد فرصتهای جدید شغلی و جذو سرمایههای شهری در بعد اقتصادی داشته است از پيامدهای منفی این شرکتها در بعد
اجتماعی کاهش علاقه جوانان به کشاورزی و کاهش نيروی کار در بخش کشاورزی و در بعد اقتصاادی مصاريگرائای خانوارهاا و افازایش
قيمت زمين بوده است
کلمات کلیدی :صنایع روستایی ،شرکتهای سرو و روی ،توسعه روستایی ،بخش انگوران

 -1دانشجوی دکتری جغرافيا و برنامه ریزی روستایی ،دانشگاه اصفهان ،ایران
 -2دانشيار گروه جغرافيا و برنامه ریزی روستایی ،دانشگاه اصفهان ،ایران
(*-نویسنده مسئول)Zoleikhanaderkhani90@gmail.com :
DOI: 10.22048/rdsj.2020.209241.1827
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جامعه از اهميت حيااتی برخاوردار اسات (رضاوانی و همکااران،

مقدمه
عدم توانایی بخاش کشااورزی در جاذو نياروی انساانی و

 ،)1583کشاورزی بهعنوان فعالت غال در نواحی روساتایی ،باه

افزایش جمعيت جویای کار ،افزایش تقاضای کاار از ساوی زناان

تنهایی قدرت تأمين اشتغال و درآمد کافی برای جمعيت روستایی

وکوچک بودن واحدهای زراعی در روستاها باع فشاار بايش از

را ندارد ،بنابراین توجه به دیگر فعاليتهای اقتصادی درآمادزا در

حد بر زمين شده است  .افزایش بيکاری در بخش کشاورزی باه

محيط روستا ،از مهمترین ضروریات برناماهریازی منطقاهای در

علت تعداد زیاد شاغلان در این بخاش و بيکااری فصالی باعا

این مقطع زمانی است صنعتیسازی روستاها ،افازون بار ایجااد

کاهش درآمد روستائيان و افزایش انگيزه مهااجرت باه شاهرها

اشتغال و درآمد در نواحی روستایی ،بهعناوان ابازار ایجااد رشاد

میگردد( کوپاهی و دربانآستانه)1581 ،

سریع اقتصادی و توسعه اجتمااعی -فرهنگای اسات و صانعتی

ناتوانی بخش کشاورزی در اشتغالزایی در مقياسی که قادر به

شدن روستایی بهعنوان بخشی از سياسات توساعه هماه جانباه

حل مشکل بيکاری در منا،ق روستایی و کاهش روند مهااجرت

روستایی قادر است با ایجاد فرصتهای شاغلی و نياز باا تاأمين

روستائيان باه شاهرها باشاد باعا توجاه صااحبنظران توساعه

نيازهااای اساساای جمعياات روسااتایی ،گااامی در جهاات توسااعه

روستایی به سایر بخشهای اقتصادی برای ایجااد فرصات هاای

روستایی تلقی شود (مطيعیلنگرودی و نجفیکانی(1533،توساعه

اشتغال به خصوب بخش صنعت گردید (الجلالی ،1332 ،1خان و

روستایی شامل ،يف وسيعی از تحولاات عمياق در سااختارهای

غنی ،)1383 ،2مورد توجه قرار گارفتن صانعت در برناماههاای

اجتماعی و اقتصادی در نواحی روساتایی اسات ،بناابراین وقتای

توسااعه روسااتایی و اشااتغالزایی در منااا،ق روسااتایی ،پيشاارفت

اهداي چند بعدی نظير افازایش اشاتغال و درآماد ،رشاد و ارتقاا

اقتصاد روستایی و کاهش روند مهاجرتی روستائيان را باه دنباال

توليدات کشاورزی و رفاه اجتماعی مرتبط باشد ،توسل به صنعتی

داشت (ساندر و سرینيواسان ،)2333 ،5مطالعات مختلف توسعهی

شاادن یکاای از مااؤثرترین راههااا در ایاان قساامت ماایباشااد

اقتصادی ،اهميت فعاليتهای غيرکشاورزی را در فرایناد توساعه

صنعتیسازی روستاها با تحول در اقتصااد روساتایی از وضاعيتی

روستایی خا،رنشان کرده و بر نقش آن بعنوان یک عامال مهام

که جمعيت عموما در توليد کشاورزی فعاليت میکند به وضاعيتی

در کاهش تفاوت درآمدی و فقر خانوارهای روستایی تاکيد دارند،

که در آن فعاليتهای غيرکشاورزی جایگاه مهمی دارند شاناخته

به همين دليل امروزه نيز حدود یک چهارم اشتغال روستائيان در

میشود ،به همين دليل صنعتی شدن روستایی جایگاه مهمای در

کشورهای در حال توسعه مربوط به فعالياتهاای غيرکشااورزی

راهبردها و سياستهای کشورهای در حال توسعه دارد (رضاوانی

است تحول ساختاری از اقتصاد مبتنی بر کشااورزی سانتی باه

و همکاران )1583 ،مطالعات مختلف در زمينه ایجااد صانعت در

یک اقتصاد مبتنی بر بخشهای صنعت و خدمات توسط برخی از

منا،ق روستایی گویایی این مطلا اسات کاه :ناواحی صانعتی

نظریهپردازان توسعه بعنوان فرایند توسعه در نظر گرفته میشاود

موج افزایش درآمد روستایيان و کااهش اختلااي درآماد باين

صنعتی کردن روستاها جهت پيشرفت کشور و استقلال اقتصادی

شهرنشينان گردیده (ساندر و سرینيواساان )2333 ،و مياان آنهاا
پيوند ایجاد میکند ،همچنين صنایع روستایی به تحکايم الگاوی

1- AL-Jalaly
2- Khan and Ghani
5- Sundar and Srinivasan
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عدم تمرکز صنایع میانجامد (واکر و ریان )2339 ،1با توجاه باه

برخوردار است و میتواناد در چاارچوو الگاوی پایاایی صانعتی

رشد بالای جمعيت و محدویت زمين کشاورزی ،صنایع روساتایی

توسعه پایدار روستایی را تسهيل نماید ،مطيعیلنگارودی ()1583

میتواند با ایجاد فرصتهای شغلی جدید نسابت قابال قباولی از

به بررسی این نکته پرداخته که مکانیابی پروژههای صانعتی در

رشد نرخ بيکااری را کااهش

نواحی روستایی میتواند عملکرد مثبت در جهات رفاع معضالات

دهد و زمينه را برای توساعه روساتاها هماوارتر ساازد (مااران،2

اقتصادی-اجتماعی و فرهنگای ناواحی روساتایی مشاهد داشاته

 )2339و علاوه بار افازایش نارخ اشاتغال ،باه عناوان یکای از

باشد ،اسمعيلی و همکاران ( ،)1531در تحقيقی در دهستان گلاو

بخشهای غير کشاورزی منجر به افزایش درآمدهای غير محلی

شهرستان کاشان به تأثيرگذاری بسايار بالاای صانایع در توساعه

گردیده و به صاورت مساتقيم و غيار مساتقيم در مدرنيزاسايون

روستایی و ایجااد فرصاتهاای شاغلی جدیاد ،افازایش درآماد

نيروی کار را جذو نموده و آهن

بخش کشاورزی نقش عمادهای دارد (دا  )2333 ،5ریزواناول

1

( )1331با بررسی اثارات اساتقرار صانعت در مناا،ق روساتایی

روستایيان ،جلوگيری از مهاجرت روستایيان به شاهر و احساا
تعلق به روستا تأکيد میکند

تصریح میکند که در این منا،ق ضمن افزایش درآمد خانوارهاا،

دربخش انگوران به دليل اینکه بخش زیاادی از جمعيات آن

الگوی مصري غذایی و کالاهای مصرفی باادوام نياز باه ميازان

در روستا زندگی میکنند و عموم جمعيت آن باه کاار کشااورزی

قابل توجهی دچار تغييرات اساسی شده است (ریزواناول)1331 ،

مشغول هستند ،و اینکه در منطقه هيچگوناه صانایع مارتبط باا

جهانی دوم سياست توسعه خود را مبتنای

کشاورزی وجود ندارد نياز به وجود این شرکتها بارای اشاتغال

بر صنایعی بزرگ مانند فولاد و غيره قرار داد و همزماان صانایع

جمعي ات جوانااان و جلااوگيری از مهاااجرت از منطقااه ضااروری

(مانند کبریتسازی ،نساجی و سفالگری و غياره)

میباشد اهميت و ارزش تحقيق در این است که روشان نمایاد،

توسط گاندی و همکارانش برای توسعه روستایی به کاار گرفتاه

آیا کارخانجات صنعتی ایجاد شده در منطقه در توساعه روساتایی

شد که این صنایع علاوه بار افازایش درآماد ،کااهش مهااجرت،

این بخش نقش داشته است یا نه و مردم از وجاود ایان صانایع

افزایش فرصتهای شغلی در نواحی روستایی ،مواد اوليه را برای

رضایت دارند

کشور هند بعد از جن
کوچک مقيا

صنایع بزرگ فراهم میکند (مهاراجه و ژان )2339 ،3
رکنالدینافتخاری و ،اهرخانی ( ،)1581در مطالعه خاود باه
این نتيجه رسيدند که صانعتی شادن روساتا بعناوان قسامتی از

مواد و روشها
معرفی منطقه مورد مطالعه

راهبرد توسعه همه جانبه روستایی مهمترین هديهای توساعه را

منطقه مورد مطالعه از نقا،ی است که بيشترین تمرکز صنایع

در منا،ق روستایی تحقاق بخشايده اسات ،مارادی ( )1581باا

معدنی و فلزی در ایران را در خود جای داده است و معدن سرو

مطالعه واحدهای صانعتی اساتقرار یافتاه در شهرساتان بيرجناد

وروی انگوران با ذخيره حدود  23ميليون تن کانسان

سارو و

معتقد است محدوده مطالعاه از توانمنادیهاای باالقوه و بالفعال

روی در آن واقع شده است بخش انگوان واقاع درجناوو غارو
استان زنجاان و از بخشهاای شهرساتان ماهنشاان در اساتان

1- Walker and Ryan
2- Maran
5- Das
1- Rizwanul
3- Mukherjee and Zhang

زنجان است این بخاش در 51درجاه و 59دقيقاه شامالی و 19
درجه و 21دقيقه شرقی واقع شده و در یک ناحيهای کوهساتانی
و سرد قرار گرفته است ایان بخاش دارای دو دهساتان شاامل
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انگوران و قلعه جوق میباشد ،که این دو دهساتان دارای هفتااد

است شهر دندی تنها شاهر ایان بخاش دارای  1515خاانوار و

روستا و تنها یک شهر میباشد بخش انگوران شاامل دهساتان

 1998نفر جمعيت است که نشااندهنده درصاد بالاای جمعيات

انگوران با  19روستا  2115خاانوار و جمعيات  9833نفار اسات

روستایی این بخش میباشد )مرکز آمار ایران)1533 ،

دهستان قلعه جوق دارای  25روساتا 1159 ،خاانوار 1131 ،نفار

شکل  .1موقعیت روستاهای بخش انگوران و شرکتهای مورد بررسی

تحقيااق حاضااراز لحاااظ هاادي کاااربردی و از نظاار روش
توصيفی-تحليلی و نحاوه جماعآوری دادههاا ميادانی میباشاد

صفت مورد نظر ) q = (1-pنسابت عادم برخاورداری از صافت
مورد نظر میباشد

جامعه آماری این تحقياق شاامل سرپرسات خاانواران روساتایی

ابزار اصلی تحقيق در این پژوهش پرسشانامه میباشاد کاه

بخش انگوران میباشند روش نموناهگيری در ایان تحقياق باه

روایی گویهها توسط اعضای هيأت علمای دانشاگاه ماورد تأیياد

صورت تصادفی وحجم جامعه نمونه از ،ریاق فرماول کاوکران

قرار گرفته است و برای سنجش پایایی پرسشنامه یاک آزماون

( n=533خانوار) محاسبه شده است

مقدماتی بر روی  53سرپرست خانواده صورت گرفت که ضاری
آلفای کرونباخ آن  3/938به دست آمد که نشان از پایائی مناس

()1

پرسشنامه باود ضارای آلفاای کرونبااخ ارزیاابی شاده بارای
فرمول شماره  ،1برای محاسبه حجم نمونه حجم جامعه ()N

بخشهای مختلف پرسشنامه به ،ور کلی  3/831به دسات آماد

و ميزان خطای قابل قبول ( )dبين 3/1تا  3/31میباشد z ،مقدار

که نشان دهندهی قابليت بالاای اعتمااد و ا،ميناان ابازار ماورد

متغير نرمال با ساطح ا،ميناان  α-1اسات در آزماون دو دامناه

تحقيق میباشد

مقدار  zبرای سطح ا،مينان  33درصد برابر  1٫31و برای ساطح

جهت گردآوری ا،لاعات ماورد نيااز از سرپرسات خاانواران،

ا،مينان  33درصد برابار  2٫38اسات P،نسابت برخاورداری از

پرسشنامهای شامل ساه بخاش کاه بخاش اول آن مرباوط باه
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ا،لاعات توصيفی و بخش دوم مربوط به ویژگیهای اجتمااعی و

روی توليد میکند کارخانه تقریباً  133نفر نيروی کار مساتقيم و

بخش سوم مربوط به ویژگیهای اقتصادی تدوین گردیاد ،باق

در حدود  2333نفر اشتغالزائی غير مستقيم دارد

نتایج آمار توصيفی تحقيق در بين پاسر دهندگان  18درصد بين

 -5شاارکت صاانعتی ساارو و روی فاارآوری :ایاان شاارکت

 13 -53سال و 11/1درصد متاهل و  13درصد دارای تحصيلات

درحدود  5کيلومتری شاهر دنادی واقاع شاده اسات ساال 91

دیپلم و فوق دیپلم هستند و همچنين در آمار استنبا،ی از مدل

تأسي ،و ساال  95افتتااس شاده اسات ،و  13هازار تان تولياد

رگرسيون چند متغيری 1استفاده و برای تعياين درساتی مادل از

وفرآوری سارو و روی انجاام میدهاد ایان شارکت  185نفار

آزمونهای تحليل واریاان ،،آزماون همخطای ،آزماون دورباين

اشتغالزائی مستقيم و  1333نفر اشتغالزائی غيرمساتقيم داشاته

واتسون استفاده شده است که نشان دهناده درساتی مادل بکاار

است

رفته شده و همچنين نتایج حاکی از تأثير مثبت این شرکتها در
بخااا اول نقااا شاارکتهااای ساارر و روی انگااوران در

بعد اقتصادی و اجتماعی دارند

توسعه اجتماعی روستاهای منطقه انگوران
جدول .1ضریب آلفای کرونباخ
شاخص
اجتماعی
اقتصادی

آلفای کرونباخ
192
928

برازش مدل ارزیابی بعد اجتماعی نقش شرکتهای سرو و روی
انگوران در توسعه روستایی بخش انگوران استفاده شده است
تابع توليد

متغيرها و شاخصهای تحقيق

براسا

بر اسا

جدول  ،1در ایان تحليال از نمادهاای زیار بارای

جدول  ،2در این پژوهش شاخص اجتمااعی باا 13

گویه و شاخص اقتصادی دارای  13گویه میباشد

در این مدل بعد اجتماعی به عنوان متغيار وابساته و پاانزده
سوال مربوط به این بعد در پرسشنامه به عناوان متغيار مساتقل
(پيش بين) در نظر گرفته شدهاند با توجه به داده های جادول 3
دراین پژوهش بين هايچ یاک از متغيرهاای پايشباين (متغيار

نتایج و بحث

مستقل) و ملاک (متغير وابسته) بعد اجتمااعی همبساتگی قاوی

معرفی اجمالی شرکتها

 -1شرکت صنعتی سرو و روی کالسيمين :ایان شارکت در

مشاهده نمیشود کمترین تأثير در آزمون ،باق نتاایج آزماون

حد فاصل تقریبا  5کيلومتری روستای انگوران و شهر دندی قرار

تولران ،با مقدار  3/333و عامل تورم واریان ،با مقادار 1/133

دارد ،در سال  1518تاسي ،و  1532افتتاس شد  133هازار تان

مربوط به افزایش سطح رفاه در منطقه و بيشترین تأثير مربوط به

روزانه توليد سرو و روی دارد ،و  833نفر اشتغالزائی مساتقيم و

کاهش نيروی کار در بخاش کشااورزی باا مقادارهای , 3/333

 5هزار نفر اشتغالزائی غيرمستقيم دارد

 1/193میباشد

 -2کارخانه هفت هزار تنی روی دندی :این کارخانه در کناار
شرکت کالسيمين و مابين شهر دندی و روساتای انگاوران قارار
دارد این کارخانه در سال  1591افتتاس و روزانه  83هزار تن ورق
1- Multiple Regression

تحليل واريانس مدل

تحليل واریان ،رگرسيون به منظور بررسای قطعيات وجاود
رابطه خطی بين متغيرهاست بر اسا

نتایج جادول ( 3تحليال

واریان )،ملاحظه مایشاود چاون  p-valueباه دسات آماده از

333

فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی ،جلد  ،6شماره  ،4زمستان 8931

برازش مدل برابر  3/333بوده و این مقادار کمتار از  3/33باوده

باشد ،بناابراین مادل تخماينزده شاده از بارازش نسابتا بالاایی

پ ،نتيجه میگيریم که کل مدل معنادار است

برخوردار بوده و معيارهاای اساسای پاذیرش رگرسايون همانناد

نتايج برازش تابع

ضری تعيين تعدیل شده ،علامت انتظااری ضارای و معنایدار

 :1بر اسا

نتایج جدول  ،9ضرای مدل برای کليه ضارای

مدل (متغيرهای مستقل) مقدار سطح آزمون از 3/33کمتار مای-

بودن ضرای تکی وکلّيت رگرسيون همگای دلالات بار مناسا
بودن رگرسيون برازش شده است

جدول  .2متغیرهای مورد بررسی در تحقیق
ابعاد
مثبت
اجتماعی
منفی
اقتصادی

مثبت
منفی

متغیرها
افزایش سطح سواد ،کاهش مهاجرت ،مهاجرپذیرشدن روستا ،افزایش مشارکت مردم روستایی ،افزایش خدمات بهداشتی ،توجه مسئولين به روستا ،علاقمندی
به روستانشينی ،بهبود حمل و نقل در روستا ،بهبود وسایل منزل
کاهش نيروی کار در بخش کشاورزی ،تأمين نيروی کار این شرکتها از شهرها ،اختلاط فرهنگی و کاهش مشارکت اجتماعی ،عدم توازن در توسعه
روستاها ،کاهش علاقه جوانان به کشاورزی
افزایش درآمد ،ا،مينان روستایيان از کس درآمد ،جذو سرمایههای شهری به منا،ق روستایی ،افزایش قدرت خرید مردم ،افزایش فرصتهای اشتغال،
افزایش پ ،انداز مردم
مصريگرایی ،خرو سرمایه از روستا ،افزایش هزینههای زندگی ،افزایش قيمت زمين و مسکن

جدول  .9معرفی شرکتهای مورد بررسی
اسم تولیدی
شرکت کالسيمين
کارخانه روی دندی
شرکت فرآوری دندی

سال افتتاح
1532
1591
1595

نیرویکار مستقیم
833
133
185

اشتغالزائی غیرمستقیم
5333
2333
1333

میزان تولید
133هزارتن سرو و روی
 83هزار تن روی
13هزارتن سرو و روی

جدول  .4متغیرهای مورد بررسی در بعد اجتماعی نقش شرکت ها در توسعه روستایی
متغیر
1Lnx
2Lnx
Lnx3
1Lnx

3Lnx
1Lnx
9Lnx
8Lnx
Lnx9
13Lnx

11Lnx
12Lnx
15Lnx
11Lnx
13Lnx

نماد
1Y
2Y
5Y
1Y
3Y
1Y
9Y
8Y
3Y
13Y
11Y
12Y
15Y
11Y
13Y

سؤال مربوطه در پرسشنامه
افزایش سطح سواد و تخصص روستائيان
کاهش مهاجرت روستائيان
زمينه سازی برای مهاجر پذیر شدن روستا
افزایش مشارکت مردم روستا
افزایش خدمات بهداشتی درروستا
افزایش توجه مسئولين به روستا
افزایش علاقمندی به روستا نشينی
افزایش رفاه اجتماعی
افزایش حمل و نقل در روستا
بهبود وسایل منزل (مانند یخچال ،تلویزیون،ماشين لباسشویی و )
کاهش نيروی کار در بخش کشاورزی
تأمين نيروی کار این شرکتها از شهرها
اختلاط فرهنگی و کاهش مشارکت اجتماعی
توسعه بيشتر به برخی ازروستاها نسبت به سایر روستاها
کاهش علاقه جوانان به انجام کار کشاورزی

اثر بعد
مثبت
مثبت
مثبت
مثبت
مثبت
مثبت
مثبت
مثبت
مثبت
مثبت
منفی
منفی
منفی
منفی
منفی
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جدول  .5شاخصهای بیانکنندهی هم خطی نقش شرکتها در توسعه اجتماعی
متغیر
افزایش سطح سواد و تخصص روستائيان
کاهش مهاجرت روستائيان
زمينه سازی برای مهاجرپذیر شدن روستا
افزایش مشارکت مردم روستا
افزایش خدمات بهداشتی درروستا
افزایش توجه مسئولين به روستا
افزایش علاقمندی به روستا نشينی
افزایش رفاه اجتماعی
افزایش حمل نقل در روستا
بهبود وسایل منزل (مانند یخچال ،تلویزیون،ماشين لباسشویی و )
کاهش نيروی کار در بخش کشاورزی
تأمين نيروی کار این شرکتها از شهرها
اختلاط فرهنگی و کاهش مشارکت اجتماعی
توسعه بيشتربرخی ازروستاها نسبت به سایر روستاها
کاهش علاقه جوانان به انجام کار کشاورزی

مقدارهای اغماض ()Tolerance
3/931
3/939
3/931
3/199
3/131
3/111
3/111
3/333
3/951
3/131
3/318
3/333
3/935
3/911
3/831

VIF

1/121
1/111
1/213
1/191
1/139
1/121
1/315
1/193
1/512
1/328
1/383
1/133
1/528
1/513
1/125

جدول( :)6تحلیل واریانس مدل.
رگرسيون
باقی مانده
کل

جمع مربعات
3/358
3/533
1/215

درنتيجااه ماایتااوان براسااا

درجه آزادی ()df
13
281
233

میانگین مربعات

آماره یF

3/531
3/331

518/312

سطحمعناداری()P-value
3/333

نتااایج حاصاال ازآن تجزیااه و

درروستا ،افزایش علاقمندی به روستا نشينی ،افزایش سطح سواد

تحليلهای مورد نياز را انجام داد مقدار بزرگتری مطلق و مقدار

و افزایش سواد و تخصص روستائيان و افزایش حمال و نقال در

کوچک ( Sigسطح آزمون) نشان میدهد کاه متغيار پايشباين

روستا و از اثرات منفای کااهش علاقاه جواناان باه انجاام کاار

تأثير زیادی بر متغير ملاک دارد

کشاورزی بهترین پيشبينی کنندهی بعد اجتماعی نقش شرکت-

 :2ضرای بتای استاندارد شده برای ارزیابی سهم هر یک از
متغيرها در مدل اندازهای را بر حس انحراي استاندارد ارائه می-
دهد بتا تغيير پيشبينی شده در انحراي استاندارد متغيار وابساته

های سرو و روی انگوران در توسعه روساتایی بخاش انگاوران
میباشد
 :5بر اسا

نتایج جدول  ،9ضرای مدل ،ضری تعياين باه

است برای تغيير یک انحراي اساتاندارد در متغيار پايشباين (در

دست آمده در مدل بالا برابر  3/331میباشاد باه عباارت دیگار

حالی که سایر متغيرهای پيشبين را کنترل مایکناد) بناابراین

 33/1از تغييرات ميزان توليد توسط متغيرهای مستقل بيان می-

میتوانيم پيشبينی کنيم که کدام متغير بيشترین تأثير را بر روی

شوند

بعد اجتماعی دارد و میتواند آن را بهتر پيشبينی کند که در این

 :1مقدار به دست آمده بارای آمااره دورباين واتساون برابار

پژوهش به ترتيا از اثارات مثبات افازایش خادمات بهداشاتی

 1/355میباشد از آنجایی که مقدار ایان آمااره در باازه  1/3تاا
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 2/3قرار دارد بنابراین خطاهای مدل همبسته نيستند

معادله رگرسيونی بعاد اجتمااعی ،ضاری تغييارات

براسا

برای همه متغيرها یکسان و نزدیک به هم میباشد ،بنابراین اگر
معادله رگرسيون بعد اجتماعی

مدل برآورد شده بعد اجتماعی به صورت زیر میباشد که باه
دیده میشود

حالت پررن

برنامهریزی یا ،رحی ریخته شود ،باید به همه متغيرهاای ماورد
نظر در بعد اجتماعی یکسان و بصورت همزمان توجه شود

جدول  .7ضرایب مدل رگرسیونی نقش شرکتهای سرب و روی در توسعه اجتماعی
Variable

متغیرها
C
1Y

2Y
5Y
1Y
3Y
1Y
9Y
8Y
3Y
13Y
11Y
12Y
15Y
11Y
13Y

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

خطای استاندارد
ضرایب مدل
3/311
2/358
3/331
3/392
3/331
3/318
3/333
3/332
3/331
3/311
3/333
3/315
3/333
3/325
3/331
3/393
3/331
3/318
3/339
3/381
3/339
3/318
3/331
3/315
3/333
3/312
3/331
3/313
3/331
3/333
3/331
3/311
= ( 1/355DWدوربين واتسون)

آماره تی
235/331
12/335
8/285
13/538
9/918
15/111
1/813
15/221
9/123
12/133
13/533
13/531
8/133
9/331
13/131
13/312

Sig

Beta

وزن های بتا

سطح آزمون
3/333
3/139
3/333
3/123
3/333
3/132
3/333
3/125
3/333
3/221
3/333
3/381
3/333
3/215
3/333
3/123
3/333
3/131
3/333
3/119
3/333
3/112
3/333
3/119
3/333
3/115
3/333
3/133
3/333
3/221
3/333
= ( 3/331R Squareضری تعيين)

نتیجه
در مدل تأثير دارد
در مدل تأثير دارد
در مدل تأثير دارد
در مدل تأثير دارد
در مدل تأثير دارد
در مدل تأثير دارد
در مدل تأثير دارد
در مدل تأثير دارد
در مدل تأثير دارد
در مدل تأثير دارد
در مدل تأثير دارد
در مدل تأثير دارد
در مدل تأثير دارد
در مدل تأثير دارد
در مدل تأثير دارد
در مدل تأثير دارد

Y = C(1) + C(2)*Y1 + C(5)*Y2 + C(1)*Y5 + C(3)*Y1+ C(1)*Y3 + C(9)*Y1 +

()2

C(8)*Y9 + C(3)*Y8 + C(13)*Y3 + C(11)*Y13 + C(12)*Y11 + C(15)*Y12 +
C(11)*Y15 + C(13)*Y11 + C(11)*Y13
+3/332*Y5+ 3/311*Y41+3/315*Y3 +

()5

Y = 2/338 + 3/392*Y1 +3/318*Y2

3/393*Y9 +3/318*Y8 +3/381*Y3 +3/318*Y13+ 3/315*Y11 +

3/325*Y1 +

3/312*Y12+ 3/313*Y15 + 3/333*Y11 + 3/311*Y13
بخااا دو نقااا شاارکتهااای ساارر و روی انگااوران در

انگوران در توسعه روستایی بخش انگوران استفاده شده است

توسعه اقتصادی بخا انگوران

در ،ول این تحليل براسا

جدول  ،8از نمادهای زیر بارای

برازش مدل ارزیابی بعد اقتصادی نقش شرکتهای سرو و روی

تابع توليد

با توجه به توضيحات و جدول  3در این پژوهش باين هايچ
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یک از متغيرهای پيشبين (متغير مستقل) و ملاک (متغير وابسته)

بيشترین تأثير براسا

بعد اقتصادی همبستگی قوی مشاهده نمیشاود کمتارین تاأثير

عامل تورم واریان ،با مقدار  1/893مربوط باه افازایش قيمات

براسا

آزمون تولران ،با مقادار  3/898و آزماون عامال تاورم

آزمون تولران ،با مقدار  3/353و آزماون

زمين و مسکن میباشد

واریان ،با مقدار  1/153مربوط به افزایش قدرت خریاد ماردم و
جدول .1متغیرهای مورد نظر در بعد اقتصادی تأثیرات شرکتهای سرب و روی .
متغیر
1Lnx
2Lnx
5Lnx
1Lnx
3Lnx
1Lnx
9Lnx
8Lnx
3Lnx
13Lnx

نماد
1Y
2Y
5Y
1Y
3Y
1Y
9Y
8Y
3Y
13Y

سؤال مربوطه در پرسشنامه
افزایش درآمد روستائيان
ا،مينان روستائيان از کس درآمد
جذو سرمایههای شهری به منا،ق روستایی
افزایش قدرت خرید مردم
افزایش فرصتهای اشتغال برای روستائيان
افزایش پ،انداز مردم
افزایش مصري خانوار روستایی(مصري گرائی)
انتقال مازاد درآمد روستائيان به شهرها (خرو سرمایه)
افزایش هزینههای زندگی
افزایش قيمت زمين ومسکن در روستا

اثر بعد
مثبت
مثبت
مثبت
مثبت
مثبت
مثبت
منفی
منفی
منفی
منفی

جدول  .3شاخصهای بیانکننده هم خطی نقش شرکتها در توسعه اقتصادی
متغیر

VIF

مقدارهای اغماض ()Tolerance

افزایش درآمد روستائيان
ا،مينان روستائيان از کس درآمد
جذو سرمایههای شهری به منا،ق روستایی
افزایش قدرت خرید مردم
افزایش فرصتهای اشتغال برای روستائيان
افزایش پ ،انداز مردم
افزایش مصري خانوار روستایی(مصري گرائی)
انتقال مازاد درآمد روستائيان به شهرها (خرو سرمایه)
افزایش هزینههای زندگی
افزایش قيمت زمين ومسکن در روستا

1/119
1/811
1/211
1/893
1/193
1/811
1/153
1/118
1/251
1/333

3/139
3/315
3/825
3/353
3/191
3/315
3/898
3/891
3/812
3/313

جدول  .11تحلیل واریانس مدل.
مدل
رگرسيون
باقی مانده
کل

جمع مربعات
9/392
3/533
9/351

درجه آزادی ()df
13
283
233

میانگین مربعات

آماره ی F

سطحمعناداری()P-value

3/931
3/331

138/938

3/333

تحليل واريانس مدل ()ANOVA
نتايج برازش تابع

 -1براسا

نتایج جدول  11برای کليه ضرای مدل (متغير-

های مستقل) مقدار سطح آزمون از 3/33کمتر میباشد بناابراین
مدل تخمين زده شده از برازش نسابتاً بالاایی برخاوردار باوده و

333

فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی ،جلد  ،6شماره  ،4زمستان 8931

معيارهای اساسی پذیرش رگرسيون همانند ضری تعيين تعادیل

نقش شارکتهاای سارو و روی انگاوران در توساعه روساتایی

شده ،علامت انتظااری ضارای ومعنایدار باودن ضارای تکای

بخش انگوران میباشد

وکلّيت رگرسيون همگی دلالت بر مناس بودن رگرسيون برازش
نتایج حاصال ازآن تجزیاه

شده است درنتيجه میتوان براسا

وتحليلهای مورد نياز را انجاام داد مقادار بازرگ تای مطلاق و

 -5بر اسا

در مدل بالا برابر 3/333درصد میباشد به عبارت دیگار  33/3از
تغييرات ميزان توليد توسط متغيرهای مستقل بيان میشوند

مقدار کوچک ( Sigسطح آزمون) نشان میدهد که متغير پايش-
بين تأثير زیادی بر متغير ملاک دارد

نتایج جدول  ،11ضری تعيين به دسات آماده

 -1مقدار به دست آمده برای آماره دوربين واتسون براساا
جدول  ،11برابر  1/891میباشد از آنجایی که مقدار ایان آمااره

 -2ضرای بتای استاندارد شده برای ارزیابی سهم هر یک از
متغيرها در مدل اندازهای را بر حس انحراي استاندارد ارائه می-

در بازه  1/3تا  2/3قرار دارد بناابراین خطاهاای مادل همبساته
نيستند

دهد بتا تغيير پيشبينی شده در انحراي استاندارد متغيار وابساته
است برای تغيير یک انحراي اساتاندارد در متغيار پايشباين (در

معادله رگرسيون بعد اقتصادی

مدل برآورد شده بعد اقتصادی به صورت زیر میباشد که باه

حالی که سایر متغيرهای پيشبين را کنترل مایکناد) ،بناابراین
میتوانيد پيشبينی کنيد که کدام متغير بيشترین تأثير را بر روی

حالت پررن

بعد اقتصادی دارد و میتواند آن را بهتر پيشبينی کند که در این

براسا

دیده میشود
معادلاه رگرسايونی بعاد اقتصاادی ،تقریباا ضاری

پژوهش به ترتي از اثرات مثبت جذو سرمایههاای شاهری باه

تغييرات بعد اقتصادی در تمامی متغيرها نزدیاک بهام هساتند و

منا،ق روستایی با ضری بتاای 3/239و افازایش فرصاتهاای

نشانگر وجود شرایط اقتصادی مشابه در تمامی زمينهها میباشد

اشتغال برای روستائيان با ضری بتای  /218همچناين افازایش

در نتيجه هنگام برنامهریزی باید باا دقات کاافی و مناسا باه

پ،انداز مردم روستایی با ضری بتای  /11در مرتبه بعدی قارار

برنامهریزی پرداخت و همه متغيرها و شرایط را در ارتبااط بااهم

دارد ،و از اثرات منفی افزایش قيمت زمين و مسکن در روستا باا

در نظر گرفت

ضری بتای  3/218بهترین پيشبينای کننادهی بعاد اقتصاادی
جدول  .11ضرایب مدل رگرسیونی نقش شرکتهای سرب و روی در توسعه اقتصادی
متغیرها
C

1Y
2Y
5Y
1Y
3Y
1Y
9Y
8Y
3Y

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Sig

Beta

ضرایب مدل
2/318
3/315
3/333
3/333
3/381
3/135
3/333
3/339
3/382
3/392

خطای استاندارد
3/312
3/331
3/339
3/333
3/339
3/331
3/331
3/333
3/333
3/333

آماره تی
211/311
13/351
12/338
18/338
12/393
11/533
11/591
11/132
13/382
11/931

سطح آزمون
3/333
3/333
3/333
3/333
3/333
3/333
3/333
3/333
3/333
3/333

وزن های بتا
3/113
3/233
3/239
3/239
3/218
3/211
3/132
3/211
3/231

نتیجه
در مدل تأثير دارد
در مدل تأثير دارد
در مدل تأثير دارد
در مدل تأثير دارد
در مدل تأثير دارد
در مدل تأثير دارد
در مدل تأثير دارد
در مدل تأثير دارد
در مدل تأثير دارد
در مدل تأثير دارد
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3/383
13Y
= ( 1/891DWدوربين واتسون)

3/333

11/353

3/219
3/333
= ( 3/333R Squareضری تعيين)
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در مدل تأثير دارد

Y = C(1) + C(2)*Y11+ C(5)*Y22+ C(41*Y5 + C(3*Y1+ C(1)*Y3+ C(9)*Y1 +

()1

C(8)*Y79+ C(3)*Y8 + C(13)*Y3 + C(11)*Y13
Y 2/318+ 3/315*Y1 +3/333*Y2 +3/333*Y5 +3/381*Y1 +3/135*Y3+3/333*Y1

()3

3/339*Y9 +3/382*Y8 +3/392*Y3 + 3/383*Y13
یک خانواده در این شرکتها به فعاليات مشاغول هساتند ،ایان

نتایج بحث
در این تحليل از نمادهای زیر برای برازش مدل کلی ارزیابی

مسئله باع افزایش پ،انداز در مردم منطقه وگسترش اساتفاده

نقش شرکتهای سرو و روی انگاوران در توساعه اقتصاادی و

از کالاهای بادوام و زینتی و افزایش استفاده از خدمات درماانی و

اجتماعی روستایی بخش انگوران استفاده شده است

بهداشتی ،افزایش ميزان تحصيلات و تخصص  ،افازایش ساطح
مشارکت و بهبود شرایط زندگی به صورت کلی شده است ,با این

متغیر

نماد

Lnx1
Lnx2

Y1
Y2

سؤال مربوطه در پرسشنامه
بعد اجتماعی
بعد اقتصادی

اثر بعد
مثبت
مثبت

نتیجهگیری و پیشنهادها

وجود این شرکتها مساحتی بيش از  33هزار هکتاار از زماين-
های مرغوو و نزدیک به روستاها را اشغال کردهاند و عملاً دیگر
نمیتوان از آنها برای کشاورزی اساتفاده کارد ،همچناين ایان
شرکتها بخش زیادی از آو مصرفی بارای کشااورزی را بارای

در این پژوهش به ارزیابی تأثير شرکت هاای سارو و روی

مصاري خود اختصاب دادهاند کاه دوبااره قابال اساتفاده بارای

انگوران در توسعه روستایی منظقاه انگاوران پرداختاه شاده کاه

کشاورزی نيستند ،از پيامدهای دیگار آن باا اینکاه درآمادزائی و

یافتهها بيانگر ایان مطلا اسات کاه باين صانایع روساتایی و

پ،اندازی که در مردم منطقه ایجاد میکند ،ولی ماردم منطقاه

شاخصهای توسعه روستایی رابطهی معناداری وجود دارد ،ایجاد

بعد از بهبود یافتن وضاع اقتصاادی خاود تماایلی باه مانادن در

شرکتهای سرو و روی به لحاظ نياز منطقه به توسعه روستایی

روستاها از خود نشان نمیدهند و روستاها را ترک مایکنناد باا

و اشتغال بسيار مفيد و مناس بوده است و بصورت کلای باعا

وجود مسائل بيان شده و مسئله آلاودگی شادیدی کاه سارو و

بر،ري شدن بخشی از نيازهای منطقه در شاخصها و معيارهای

روی بر روی سلامتی افراد و محيط زیست ،بيعای منطقاه دارد،

اساسی زندگی شده است این شرکتها نيز مانناد هار فعاليات و

ولی ایجاد امنيت شغلی و درآمد مهمترین پيامد ایان شارکتهاا

برنامه دیگری دارای پيامدهای مثبت و منفی در خود میباشد که

عاملی اساسی در ایجاد رفاه و آرامش در مردم منطقاه و اصالی-

باید باه آنهاا توجاه کارد شارکتهاای سارو و روی انگاوران

ترین تأثير این شرکتها میباشد مسئولين با توجه باه ضارورت

همچنان که از اسم آن شرکتها پيداست در زمينه فرآوری سرو

وجود این شرکتها در منطقاه بایاد اقادامات مناسابی را بارای

و روی فعاليت دارند و علت آن وجود معدن بزرگ سارو و روی

کاهش موارد غيرمفيد و آساي رساان و مادیریت صاحيح ایان

در منطقه میباشد این شرکتها با ایجاد اشتغال و درآمد بارای

شرکتها انجام دهند با توجه به تأثيرگاذاری کاه شارکتها بار

مردم منطقه بصورتی که در بعضی از خانوادهها  1نفر از اعضاای

توسعه روستایی و آرامش منطقه دارد ،توصيه میشود که حمایت
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و سرمایهگذاری لازم و کافی در این صنایع انجام شود که ميازان

خود نيز در این شرکتها سرمایهگذاری داشته تاا از ایان ،ریاق

اشتغالزائی و درآمد مردم منطقه بالاتر رفته که موج ارتقا رفااه

ميزان مشارکتهای مردم روستایی افزایش پيدا کارده کاه ایان

و شرایط زندگی آنهاا خواهاد شاد و همچناين از ،ریاق بهباود

مسائل باع خواهد شد توسعهی ایجاد شده در روستاها بنيانی و

زیرساختها و زیربناها و افزایش خادمات روساتایی از مهااجرت

پایدارتر خواهد شد

روستایی کاسته و نيز شرایطی فراهم شاود کاه ماردم روساتایی
منابع
اسمعيلی ،ي  ،خداداد ،م  ،و زارع قلعه سايدی ،ر  1531بررسای
نقش صنایع کوچک بخش کشاورزی در توساعه اجتمااعی و

صنعتیساازی و توساعه روساتایی بخاش مرکازی بيرجناد
پژوهشهای جغرافيای113-159 :35 ،

اقتصادی نواحی روستایی ،مطالعاه ماوردی :دهساتان گلااو

مطيعیلنگرودی ،س  1583اثرات اقتصادی-اجتماعی شهرکهای

شهرسااتان کاشااان دو ماهنامااه پااژوهش در هناار و علااوم

صنعتی در نواس روستایی مطالعاه ماوردی :شاهرک صانعتی

انسانی133-33 :)1(2 ،

مشهد فصلنامه تحقيقات جغرافيایی58-21 :)11(2 ،

پور،اهری ،م  ،رکنالدینافتخاری ،ع ،و نقوی ،م  1532نقاش

مطيعاایلنگااارودی ،س  ،و نجفاایکاااانی ،ع  1533توساااعه و

شهرکهای صنعتی در توسعه اقتصادی روستاهای پيراماون

صنعتیشدن روستا (نظریهها ،روشها و راهبردهاای توساعه

مطالعه موردی :شهرک صنعتی بهشهر فصالنامه تحقيقاات

صنعتی) موسسه انتشارات دانشگاه تهران ،تهران

جغرافيایی111-135:)113(5 ،
رضوانی ،م  ،رمضانزادهلسبویی ،م  ،و محمدپورجابری ،م 1583
تحليل اثرات اجتماعی-اقتصادی ناواحی صانعتی در توساعه
نواحی روستایی ،نمونه ماوردی :ناحياه صانعتی ساليمانآباد
تنکابن فصلنامه روستا و توسعه21-3 :)18(8 ،
رکنالدینافتخاری ،ع  ،و ،اهرخانی ،م  1581استقرار صنعت در
روستا و نقش آن در رفاه روستایی مدر 22-1:)2(1 ،
کوپاااهی ،م  ،دربانآسااتانه ،ع  1581اناادازهگيری و تحلياال
بهرهوری صنایع کوچک روستایی  ،مطالعه ماوردی :اساتان
خراسان مجله علوم کشاورزی ایران113-111 :)1(55 ،
مرادی ،م  1581جایگاه صنایع در فرایند صنعتیسازی وتوساعه
روستایی بخاش مرکازی بيرجناد رسااله دکتارای جغرافياا
گرایش برنامهریزی روستایی ،دانشگاه تهران
مرادی،م  ،مطيعیلنگرودی ،س  1581جایگاه صانایع در فرایناد

مرکز آمار ایران  1533فرهن

آبادیهای شهرستان ماهنشاان،

قابل دستيابی در www.amar.org.ir :قابال دسترسای در
1533/3/13
نجفیکانی ،ع ا  1581بررسی و ارزیاابی اثارات شاهرکهاا و
نااواحی صاانعتی در توسااعه اقتصااادی و اجتماااعی منااا،ق
روستایی شهرستان بابل پایاننامه دکترای جغرافياا گارایش
برنامهریزی روستایی ،دانشگاه تربيت مدر
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Abstract
Creating industry in rural areas that have potential can be the best strategy for empowering rural
areas. Industry is capable of developing rural areas through employment, income generation and
welfare. Since the Angouran section has the largest lead and zinc mines in the Middle East, it has
created the necessary conditions for the establishment of several companies in the region which
excavate and process these metal materials. These companies are big industries and have created a
lot of employment opportunities in the region. The purpose of this study is to evaluate the impacts
of lead and zinc companies on the economic and social development of rural Angouran. To achieve
this goal, descriptive-analytical method was used and the method of data collection was field work.
The statistical population of the study is all of the rural heads of households in the Angouran region.
The research tool is a questionnaire that consists of 300 questions and the data were analyzed using
the SPSS software package. According to the results, these companies have a significant impact on
increasing literacy, health and social welfare in the social dimension and increasing income and
savings, creating new job opportunities and attracting urban capital in the economic dimensions of
life. The negative consequences of these companies have been in the social dimension, i.e. decline
of young people's interest in agriculture and decline of labor force in the agricultural sector. Its
negative impacts in the economic dimension is increased consumerism of households and rising land
prices.
Keywords: Rural Industries, Lead and Zinc Companies, Rural Development, Angouran Section.
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