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 چکیده    

تواند بهترین اساتراتژی بارای توانمندساازی مناا،ق روساتایی می د،باشنارا میپتانسيل آن را د کهروستایی  هایایجاد صنعت در مکان

بخاش انگاوران بخاا،ر داشاتن   شاودمای ییصنعت از ،ریق ایجاد اشتغال، درآمدزائی و رفاه باع  توساعه مناا،ق روساتا محسوو شود 

 و فرآوری این مواد فلزی در منطقاه ایجااد شرکت توليدترین معدن سرو و روی خاورميانه شرایطی را ایجاد کرده تا چند غنی ترین وبزرگ

هاای هدي پژوهش ارزیاابی اثارات شارکت ند اهزائی خوبی را در منطقه ایجاد کردلاشتغا ها جزء صنایع بزرگ محسوو وشود  این شرکت

تحليلی -توصيفی روش از هدي این به رسيدن برای باشد،سرو و روی انگوران در توسعه اقتصادی و اجتماعی روستاهای بخش انگوران می

  باشادجامعه آماری تحقيق کليه  سرپرستان خانوار روستایی بخش انگوران می  ها بصورت ميدانی  بوده استآوری دادهاستفاده و نحوه جمع

اناد   براساا  نتاایج ار گرفتهقار تحليال و مورد تجزیه SPSSنرم افزار  از استفاده با هاپرسشنامه( و داده  533(ای تحقيق  پرسشنامه ابزار

ات بسزائی در افزایش سطح سواد، افزایش خدمات بهداشتی و رفاه اجتماعی در بعد اجتماعی و افزایش درآمد تأثيرها بدست آمده این شرکت

ها در بعد شرکت های شهری در بعد اقتصادی داشته است  از پيامدهای منفی اینهای جدید شغلی و جذو سرمایهو پ، انداز، ایجاد فرصت

گرائای خانوارهاا و افازایش اجتماعی کاهش علاقه جوانان به کشاورزی و کاهش نيروی کار در بخش کشاورزی و در بعد اقتصاادی مصاري

 قيمت زمين بوده است 
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 مقدمه

 و انساانی جاذو نياروی در اورزیکشا بخاش توانایی عدم

زناان  ساوی کاار از تقاضای افزایش کار، جویای جمعيت افزایش

 از بايش باع  فشاار روستاها در زراعی واحدهای بودن وکوچک

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

 باعا  فصالی و بيکااری بخاش این در شاغلان زیاد تعداد علت

 شاهرها باه انگيزه مهااجرت افزایش و ئيانروستا درآمد کاهش

 ( 1581آستانه، گردد) کوپاهی و دربانمی

ناتوانی بخش کشاورزی در اشتغالزایی در مقياسی که قادر به 

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

روستائيان باه شاهرها باشاد باعا  توجاه صااحبنظران توساعه 

هاای  قتصادی برای ایجااد فرصاتروستایی به سایر بخشهای ا

، خان و 1332، 1ید )الجلالیخصوب بخش صنعت گرد اشتغال به

هاای توجه قرار گارفتن صانعت در برناماه مورد (، 1383، 2غنی

توسااعه روسااتایی و اشااتغالزایی در منااا،ق روسااتایی، پيشاارفت 

دنباال  باه اقتصاد روستایی و کاهش روند مهاجرتی روستائيان را

ی مطالعات مختلف توسعه(، 2333، 5سرینيواسان و ساندر)داشت 

فرایناد توساعه  های غيرکشاورزی را دراهميت فعاليت اقتصادی،

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

، در کاهش تفاوت درآمدی و فقر خانوارهای روستایی تاکيد دارند

وستائيان در به همين دليل امروزه نيز حدود یک چهارم اشتغال ر

هاای غيرکشااورزی کشورهای در حال توسعه مربوط به فعاليات

کشااورزی سانتی باه  تحول ساختاری از اقتصاد مبتنی بر است 

های صنعت و خدمات توسط برخی از یک اقتصاد مبتنی بر بخش

شاود  پردازان توسعه بعنوان فرایند توسعه در نظر گرفته مینظریه

شرفت کشور و استقلال اقتصادی صنعتی کردن روستاها جهت پي

                                                                                           
1- AL-Jalaly 

2- Khan and Ghani 

5- Sundar and Srinivasan 

 )رضاوانی و همکااران، جامعه از اهميت حيااتی برخاوردار اسات

عنوان فعالت غال  در نواحی روساتایی، باه هکشاورزی ب، (1583

اشتغال و درآمد کافی برای جمعيت روستایی  تأمينتنهایی قدرت 

های اقتصادی درآمادزا در را ندارد، بنابراین توجه به دیگر فعاليت

ای در ریازی منطقاهمحيط روستا، از مهمترین ضروریات برناماه

سازی روستاها، افازون بار ایجااد صنعتی این مقطع زمانی است 

عناوان ابازار ایجااد رشاد هاشتغال و درآمد در نواحی روستایی، ب

فرهنگای اسات و صانعتی  -اجتمااعی سریع اقتصادی و توسعه 

عه هماه جانباه عنوان بخشی از سياسات توساهشدن روستایی ب

 تاأمينهای شاغلی و نياز باا ایجاد فرصت روستایی قادر است با

اساساای جمعياات روسااتایی، گااامی در جهاات توسااعه  ینيازهااا

توساعه )1533کانی،لنگرودی و نجفیروستایی تلقی شود )مطيعی

روستایی شامل ،يف وسيعی از تحولاات عمياق در سااختارهای 

بناابراین وقتای ، اساتاجتماعی و اقتصادی در نواحی روساتایی 

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

توليدات کشاورزی و رفاه اجتماعی مرتبط باشد، توسل به صنعتی 

باشااد  هااا در ایاان قساامت ماایشاادن یکاای از مااؤثرترین راه

سازی روستاها با تحول در اقتصااد روساتایی از وضاعيتی صنعتی

کند به وضاعيتی د کشاورزی فعاليت میکه جمعيت عموما در تولي

های غيرکشاورزی جایگاه مهمی دارند شاناخته که در آن فعاليت

به همين دليل صنعتی شدن روستایی جایگاه مهمای در ، شودمی

)رضاوانی  های کشورهای در حال توسعه داردو سياست راهبردها

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

ناواحی صانعتی ا،ق روستایی گویایی این مطلا  اسات کاه: من

موج  افزایش درآمد روستایيان و کااهش اختلااي درآماد باين 

( و مياان آنهاا 2333شهرنشينان گردیده )ساندر و سرینيواساان، 

کند، همچنين صنایع روستایی به تحکايم الگاوی پيوند ایجاد می
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با توجاه باه  ( 9233، 1انجامد )واکر و ریانعدم تمرکز صنایع می

رشد بالای جمعيت و محدویت زمين کشاورزی، صنایع روساتایی 

های شغلی جدید نسابت قابال قباولی از تواند با ایجاد فرصتمی

نيروی کار را جذو نموده و آهن  رشد نرخ بيکااری را کااهش 

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

باه عناوان یکای از  ش نارخ اشاتغال،(  و علاوه بار افازای2339

های غير کشاورزی منجر به افزایش درآمدهای غير محلی بخش

گردیده و به صاورت مساتقيم و غيار مساتقيم در مدرنيزاسايون 

 1ریزواناول ( 2333، 5ای دارد )دا بخش کشاورزی نقش عماده

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

 در این منا،ق ضمن افزایش درآمد خانوارهاا،کند که تصریح می

الگوی مصري غذایی و کالاهای مصرفی باادوام نياز باه ميازان 

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

کشور هند بعد از جن  جهانی دوم سياست توسعه خود را مبتنای 

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

سازی، نساجی و سفالگری و غياره( کوچک مقيا  )مانند کبریت

توسط گاندی و همکارانش برای توسعه روستایی به کاار گرفتاه 

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

های شغلی در نواحی روستایی، مواد اوليه را برای افزایش فرصت

   ( 2339، 3و ژان  کند )مهاراجهصنایع بزرگ فراهم می

 باه خاود مطالعه در ،(1581) ی،اهرخان و یافتخارنیالدرکن

 از یقسامت بعناوان روساتا شادن یصانعت که دنديرس جهينت نیا

 را توساعه یهاهدي نیمهمتر ییروستا جانبه همه توسعه راهبرد

 باا( 1581) یماراد اسات، دهيبخشا تحقاق ییروستا منا،ق در

 رجناديب شهرساتان در افتاهی اراساتقر یصانعت یواحدها مطالعه

 بالفعال و باالقوه یهاایتوانمناد از مطالعاه محدوده است معتقد

                                                                                           
1- Walker and Ryan 

2- Maran 

5- Das 

1- Rizwanul 

3- Mukherjee and Zhang 

 یصانعت ییایاپا یالگاو چاارچوو در توانادیم و است برخوردار

( 1583) یلنگارودیعيمط د،ینما ليتسه را ییروستا داریپا توسعه

 در یصانعت یهاپروژه یابیمکان که پرداخته نکته نیا یبررس به

 معضالات رفاع جهات در مثبت عملکرد تواندیم ییروستا ینواح

 داشاته مشاهد ییروساتا یناواح یفرهنگا و یاجتماع-یاقتصاد

 گلاو دهستان در یقيتحق در ،(1531) همکاران و یلياسمع باشد،

 توساعه در صانایع بالاای بسايار گذاریتأثير به کاشان شهرستان

 آماددر افازایش جدیاد، شاغلی هاایفرصات ایجااد و روستایی

 احساا  و شاهر به روستایيان مهاجرت از جلوگيری روستایيان،

  کندمی کيدتأ روستا به تعلق

آن  تيااز جمع یادیابخش ز نکهیا ليدربخش انگوران به دل

 یآن باه کاار کشااورز تيو عموم جمع کنندیم یدر روستا زندگ

مارتبط باا  عیصانا گوناهچيدر منطقه ه نکهیمشغول هستند، و ا

اشاتغال  یها باراشرکت نیبه وجود ا ازيندارد  نوجود  یکشاورز

 یاز مهاااجرت از منطقااه ضاارور یريجوانااان و جلااوگ تيااجمع

 د،یااست که روشان نما نیدر ا قيو ارزش تحق تي  اهمباشدیم

 ییشده در منطقه در توساعه روساتا جادیا یکارخانجات صنعت ایآ

 عیصانا نیانه و مردم از وجاود ا ایبخش نقش داشته است  نیا

 دارند   تیضار

 

 هامواد و روش

 معرفی منطقه مورد مطالعه

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

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

ميليون تن کانسان  سارو و  23وروی انگوران با ذخيره حدود 

رجناوو غارو روی در آن واقع شده است  بخش انگوان واقاع د

هاای شهرساتان ماهنشاان در اساتان استان زنجاان و از بخش

 19دقيقاه شامالی و 59درجاه و 51زنجان است  این بخاش در 

ای کوهساتانی دقيقه شرقی واقع شده و در یک ناحيه21درجه و 

و سرد  قرار گرفته است  ایان بخاش دارای دو دهساتان شاامل 
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هساتان دارای هفتااد باشد، که این دو دانگوران و قلعه جوق می

باشد  بخش انگوران شاامل دهساتان روستا و تنها یک شهر می

نفار اسات   9833خاانوار و جمعيات  2115روستا  19انگوران با 

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

خاانوار و  1515است  شهر دندی تنها شاهر ایان بخاش دارای 

دهنده درصاد بالاای جمعيات ننفر جمعيت است  که نشاا 1998

 ( 1533مرکز آمار ایران، (باشد روستایی این بخش می

 

 
 بررسی مورد هایشرکت و انگوران بخش روستاهای موقعیت . 1 شکل

 

تحقيااق حاضااراز لحاااظ هاادي کاااربردی و از نظاار روش 

باشاد  هاا ميادانی میآوری دادهتحليلی و نحاوه جماع-توصيفی

شاامل سرپرسات خاانواران روساتایی  جامعه آماری این تحقياق

گيری در ایان تحقياق باه باشند روش نموناهبخش انگوران می

صورت تصادفی وحجم جامعه نمونه از ،ریاق فرماول کاوکران 

(533=n   محاسبه شده است )خانوار 

(1) 

 
( N) جامعه حجم نمونه حجم محاسبه برای ،1 شماره فرمول

مقدار  z باشد،می 31/3 تا 1/3بين( d) قبول قابل خطای ميزان و

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

 ساطح برای و 1٫31 برابر درصد 33 ينانسطح ا،م یبرا z مقدار

از  ینسابت برخاوردار  Pاسات، 2٫38درصد برابار  33 ا،مينان

از صافت  یعادم برخاوردار نسابتq = (1-p) صفت مورد نظر 

  باشدمیمورد نظر 

 کاه باشادمی پرسشانامه پژوهش این در تحقيق اصلی ارابز

 تأیياد ماورد دانشاگاه علمای هيأت اعضای توسط هاگویه روایی

 آزماون یاک پرسشنامه پایایی سنجش برای  و است گرفته قرار

 ضاری  که گرفت صورت خانواده سرپرست 53 روی بر مقدماتی

 مناس  پایائی از نشان که آمد دست به 938/3 آن کرونباخ آلفای

 بارای شاده ارزیاابی کرونبااخ آلفاای ضارای    باود پرسشنامه

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

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

    باشدمی تحقيق

 خاانواران، سرپرسات از نيااز ماورد ا،لاعات گردآوری جهت

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

 ،باق  گردیاد تدوین اقتصادی هایویژگی به مربوط سوم بخش

 بين درصد 18 دهندگان پاسر بين در تحقيق توصيفی آمار  نتایج

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

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

 از مادل درساتی تعياين برای و استفاده 1متغيری چند رگرسيون

 دورباين آزماون خطای،هم آزماون واریاان،، تحليل هایآزمون

 بکاار مادل درساتی دهناده نشان که است شده استفاده واتسون

ر ها داین شرکت مثبت تأثير از حاکی نتایج همچنين و شده رفته

 بعد اقتصادی و اجتماعی دارند 

 

 کرونباخ آلفای ضریب. 1جدول

 آلفای کرونباخ شاخص

  192 اجتماعی
  928 اقتصادی

 

 های تحقيقمتغيرها و شاخص

 13، در این پژوهش شاخص اجتمااعی باا 2براسا  جدول 

 باشد گویه می 13گویه و شاخص اقتصادی دارای 

 

 نتایج و بحث

 هامعرفی اجمالی شرکت

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

کيلومتری روستای انگوران و شهر دندی قرار  5حد فاصل تقریبا 

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

زائی مساتقيم و نفر اشتغال 833روزانه توليد سرو و روی دارد، و 

 زائی غيرمستقيم دارد هزار نفر اشتغال 5

کارخانه هفت هزار تنی روی دندی: این کارخانه در کناار  -2

شرکت کالسيمين و مابين شهر دندی و روساتای انگاوران قارار 

هزار تن ورق  83افتتاس و روزانه  1591دارد  این کارخانه در سال 

                                                                                           
1- Multiple Regression 

نفر نيروی کار مساتقيم و  133کند  کارخانه تقریباً روی توليد می

 ی غير مستقيم دارد زائنفر اشتغال 2333در حدود 

شاارکت صاانعتی ساارو و روی فاارآوری: ایاان شاارکت  -5

 91کيلومتری شاهر دنادی واقاع شاده اسات  ساال  5درحدود 

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

نفار  185دهاد  ایان شارکت وفرآوری سارو و روی انجاام می

يم داشاته زائی غيرمساتقنفر اشتغال 1333زائی مستقيم و اشتغال

 است 

 

در انگااوران هااای ساارر و روی نقااا شاارکت بخااا اول 
 توسعه اجتماعی روستاهای منطقه انگوران

تحليال از نمادهاای زیار بارای  ، در ایان 1جدول  بر اسا 

های سرو و روی برازش مدل ارزیابی بعد اجتماعی نقش شرکت

  انگوران در توسعه روستایی بخش انگوران استفاده شده است

 

 ع توليدتاب

وابساته و پاانزده  در این مدل بعد اجتماعی به عنوان متغيار

 سوال مربوط به این بعد در پرسشنامه به عناوان متغيار مساتقل

 3 جادولبه داده های با توجه   انددر نظر گرفته شده )پيش بين(

)متغيار  بايندراین پژوهش بين هايچ یاک از متغيرهاای پايش

 یقاو یهمبساتگ یبعد اجتمااع و ملاک )متغير وابسته( مستقل(

 آزماون جیدر آزمون  ،باق نتاا تأثير نیشود  کمتریمشاهده نم

  133/1با مقادار  ان،یو عامل تورم وار 333/3تولران، با مقدار  

مربوط به  تأثير نیشتريسطح رفاه در منطقه و ب یشمربوط به افزا

,  333/3 یباا مقادارها کشااورزی بخاش در کار يرویکاهش ن

 باشد یم 193/1

 

 تحليل واريانس مدل

وجاود  ياتقطع یبه منظور بررسا يونرگرس یان،وار تحليل

 يال)تحل 3جادول  یج  بر اسا  نتايرهاستمتغ ينب یرابطه خط

باه دسات آماده از  p-valueشاود چاون یملاحظه ما (یان،وار
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باوده  33/3مقادار کمتار از  ینبوده و ا 333/3برازش مدل برابر 

  است معنادار مدل لک که يریمگیم يجهپ، نت

 تابع برازش يجنتا

 ضارای  کليه برای مدل ی ضرا، 9جدول  یج: بر اسا  نتا1

-یکمتار ما33/3مقدار سطح آزمون از  (مستقل يرهای)متغمدل 

زده شاده از بارازش نسابتا بالاایی تخماين مادل ینبناابرا ،باشد

برخوردار بوده و معيارهاای اساسای پاذیرش رگرسايون همانناد 

دار تعدیل شده، علامت انتظااری ضارای  و معنای ضری  تعيين

بودن ضرای  تکی وکلّيت رگرسيون همگای دلالات بار مناسا  

 بودن رگرسيون برازش شده است  

 

 تحقیق در بررسی مورد متغیرهای. 2 جدول

 متغیرها ابعاد

 اجتماعی

 مثبت
م روستایی،  افزایش خدمات بهداشتی، توجه مسئولين به روستا، علاقمندی افزایش سطح سواد، کاهش مهاجرت، مهاجرپذیرشدن روستا، افزایش مشارکت مرد

 به روستانشينی، بهبود حمل و نقل در روستا، بهبود وسایل منزل 

 منفی
 ها از شهرها، اختلاط فرهنگی و کاهش مشارکت اجتماعی، عدم توازن در توسعهنيروی کار این شرکت تأمينکاهش نيروی کار در بخش کشاورزی، 

 روستاها، کاهش علاقه جوانان به کشاورزی

 اقتصادی
 مثبت

های اشتغال، های شهری به منا،ق روستایی، افزایش قدرت خرید مردم، افزایش فرصتافزایش درآمد، ا،مينان روستایيان از کس  درآمد، جذو سرمایه
 افزایش پ، انداز مردم

 های زندگی، افزایش قيمت زمين و مسکننهگرایی، خرو  سرمایه از روستا، افزایش هزیمصري منفی

 

 بررسی مورد هایشرکت معرفی. 9 جدول

 میزان تولید زائی غیرمستقیماشتغال کار مستقیمنیروی سال افتتاح اسم تولیدی

 هزارتن سرو و روی133 5333 833 1532 شرکت کالسيمين
 هزار تن روی 83 2333 133 1591 کارخانه روی دندی
 هزارتن سرو و روی13 1333 185 1595 دندیشرکت فرآوری 

 

 یینقش شرکت ها در توسعه روستا یدر بعد اجتماع بررسی دمور متغیرهای. 4جدول 

 اثر بعد سؤال مربوطه در پرسشنامه نماد یرمتغ

Lnx1 Y1 مثبت روستائيان تخصص و سواد سطح یشافزا 
Lnx2 Y2 مثبت يانکاهش مهاجرت روستائ 

Lnx3 Y5 مثبت روستا شدن پذیر مهاجر برای یساز ينهزم 
Lnx1 Y1 مثبت روستا مردم مشارکت یشافزا 
Lnx3 Y3 مثبت درروستا بهداشتی خدمات یشافزا 
Lnx1 Y1 مثبت روستا به مسئولين توجه یشافزا 
Lnx9 Y9 مثبت نشينی روستا به علاقمندی یشافزا 
Lnx8 Y8 مثبت اجتماعی رفاه یشافزا 

Lnx9 Y3 مثبت و نقل در روستا حمل یشافزا 
Lnx13 Y13 مثبت    (و لباسشویی تلویزیون،ماشين یخچال،)مانند  منزل یلبهبود وسا 
Lnx11 Y11 یمنف کشاورزی بخش در کار يرویکاهش ن 
Lnx12 Y12 یمنف ها از شهرهاشرکت این کار نيروی تأمين 
Lnx15 Y15 یمنف یو کاهش مشارکت اجتماع یاختلاط فرهنگ 
Lnx11 Y11 یمنف روستاها یرازروستاها نسبت به سا یبه برخ يشترتوسعه ب 
Lnx13 Y13 یمنف یکاهش علاقه جوانان به انجام کار کشاورز 
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 یها در توسعه اجتماعنقش شرکت یهم خط یکنندهیانب یها. شاخص5جدول 

 (Toleranceاغماض ) یمقدارها VIF یرمتغ

 931/3 121/1 روستائيان تخصص و سواد سطح یشافزا
 939/3 111/1 يانکاهش مهاجرت روستائ

 931/3 213/1 روستا شدن مهاجرپذیر برای سازی ينهزم
 199/3 191/1 روستا مردم مشارکت یشافزا
 131/3 139/1 درروستا بهداشتی خدمات یشافزا
 111/3 121/1 روستا به مسئولين توجه یشافزا
 111/3 315/1 نشينی روستا به علاقمندی یشافزا

 333/3 193/1 اجتماعی رفاه یشافزا
 951/3 512/1 روستا در نقل حمل یشافزا

 131/3 328/1    (و لباسشویی تلویزیون،ماشين یخچال،)مانند  منزل یلبهبود وسا
 318/3 383/1 کشاورزی بخش در کار يرویکاهش ن
 333/3 133/1 شهرها از شرکتها این کار نيروی تأمين

 935/3 528/1 یو کاهش مشارکت اجتماع یاختلاط فرهنگ
 911/3 513/1 روستاها سایر به نسبت ازروستاها يشتربرخیتوسعه ب

 831/3 125/1 یکاهش علاقه جوانان به انجام کار کشاورز

 

 .مدل (: تحلیل واریانس6ل)جدو

 (P-valueمعناداری)سطح Fی آماره میانگین مربعات (dfدرجه آزادی ) جمع مربعات 

 يونرگرس
 باقی مانده
 کل

358/3 
533/3 
215/1 

13 
281 
233 

531/3 
331/3 

312/518 333/3 

 

 تااوان براسااا  نتااایج حاصاال ازآن تجزیااه ودرنتيجااه ماای

مطلق و مقدار  ریتبزرگ مقدار  داد انجام را يازهای مورد نتحليل

 ينباپايش ياردهد کاه متغی)سطح آزمون( نشان م Sigکوچک 

  دارد ملاک متغير بر زیادی تأثير

از  یکسهم هر  یابیارز یاستاندارد شده برا یبتا ی : ضرا2

-یرا بر حس  انحراي استاندارد ارائه م یادر مدل اندازه يرهامتغ

 وابساته متغيار استاندارد انحراي در شده ينیبپيش ييردهد  بتا تغ

)در ين باپايش متغيار در اساتاندارد انحراي یک تغيير برای است

 ینکناد(  بناابرامای کنترل را ينبپيش متغيرهای یرکه سا یحال

 روی بر را تأثير بيشترین متغير کدام که کنيم ينیبيشپ يمتوانمی

 ینکند که در ا ينیبيشتواند آن را بهتر پمی و دارد اجتماعی بعد

 بهداشاتی خادمات یشاز اثارات مثبات افازا يا پژوهش به ترت

 سواد سطح یش، افزاینشين روستا به علاقمندی یش، افزادرروستا

نقال در  وحمال  یشو افزا روستائيان و تخصص سواد یشو افزا

علاقاه جواناان باه انجاام کاار  کااهش یروستا و از اثرات منفا

-نقش شرکت یبعد اجتماع یکننده ينیبيشپ ینبهتر یکشاورز

بخاش انگاوران  ییانگوران در توسعه روساتا یسرو و رو یها

 باشد یم

 باه تعياين ی ضر مدل، ی ضرا، 9 دولج یج: بر اسا  نتا5

 یگارباشاد  باه عباارت دمی 331/3 برابر بالا مدل در آمده دست

-می يانمستقل ب یهامتغير توسط توليد ميزان تغييرات از 1/33

 شوند 

واتساون برابار  نيآمااره دوربا ی: مقدار به دست آمده بارا1

 تاا 3/1 باازه در آمااره نیاکه مقدار ا ییباشد  از آنجایم 355/1
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  ستندين همبسته مدل یخطاها نیبنابرا دارد قرار 3/2

 

 معادله رگرسيون بعد اجتماعی 

باشد که باه مدل برآورد شده بعد اجتماعی به صورت زیر می

 شود حالت پررن  دیده می

براسا  معادله رگرسيونی بعاد اجتمااعی، ضاری  تغييارات 

بنابراین اگر باشد، برای همه متغيرها یکسان و نزدیک به هم می

ریزی یا ،رحی ریخته شود، باید به همه متغيرهاای ماورد برنامه

 زمان توجه شود نظر در بعد اجتماعی یکسان و بصورت هم

 

 یدر توسعه اجتماع یسرب و رو یهاشرکت نقش رگرسیونی مدل یب. ضرا7جدول 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Sig Beta 

 بتا یوزن ها سطح آزمون یآماره ت استاندارد یخطا مدل بیضرا ارهیمتغ جهینت

C 358/2 311/3 331/235 333/3              دارد تأثيردر مدل 

Y1 392/3 331/3 335/12 333/3 139/3  دارد تأثيردر مدل 

Y2 318/3 331/3 285/8 333/3 123/3  دارد تأثيردر مدل 

Y5 332/3 333/3 538/13 333/3 132/3  دارد تأثيردر مدل 

Y1 311/3 331/3 918/9 333/3 125/3  دارد تأثيردر مدل 

Y3 315/3 333/3 111/15 333/3 221/3  دارد تأثيردر مدل 

Y1 325/3 333/3 813/1 333/3 381/3  دارد تأثيردر مدل 

Y9 393/3 331/3 221/15 333/3 215/3  دارد تأثيردر مدل 

Y8 318/3 331/3 123/9 333/3 123/3  دارد تأثيردر مدل 
Y3 381/3 339/3 133/12 333/3 131/3  دارد تأثيردر مدل 
Y13 318/3 339/3 533/13 333/3 119/3  دارد تأثيردر مدل 
Y11 315/3 331/3 531/13 333/3 112/3  دارد تأثيردر مدل 
Y12 312/3 333/3 133/8 333/3 119/3  دارد تأثيردر مدل 
Y15 313/3 331/3 331/9 333/3 115/3  دارد تأثيردر مدل 
Y11 333/3 331/3 131/13 333/3 133/3  دارد تأثيردر مدل 

Y13 311/3 331/3 312/13 333/3 221/3  دارد تأثيردر مدل 

DW = 355/1 واتسون( ني)دورب R Square = 331/3 (نييتع  ی)ضر 

 

(2) 

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

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 

(5) 

Y = 338/2  + 392/3 *Y1 + 318/3 *Y2  + 332/3 *Y5+ 311/3 *Y41+ 315/3 *Y3 + 

325/3 *Y1 +   393/3 *Y9 + 318/3 *Y8 + 381/3 *Y3 + 318/3 *Y13+ 315/3 *Y11 + 

312/3 *Y12+ 313/3 *Y15 +    333/3 *Y11 + 311/3 *Y13 

 

در  انگااوران هااای ساارر و روینقااا شاارکت بخااا دو  
 توسعه اقتصادی بخا انگوران

از نمادهای زیر بارای ، 8براسا  جدول  در ،ول این تحليل

های سرو و روی برازش مدل ارزیابی بعد اقتصادی نقش شرکت

  انگوران در توسعه روستایی بخش انگوران استفاده شده است

 

 ع توليدبتا

در این پژوهش باين هايچ  3ل جدوو  اتبا توجه به توضيح
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 )متغير وابسته( و ملاک )متغير مستقل( بينیک از متغيرهای پيش

 تاأثيرکمتارین   شاودبعد اقتصادی همبستگی قوی مشاهده نمی

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

ماردم و  یادقدرت خر یشافزا مربوط به 153/1واریان، با مقدار 

 آزماون و 353/3 مقدار با تولران، آزمون براسا  تأثير يشترینب

 يماتق یشمربوط باه افازا  893/1 مقدار با واریان، تورم عامل

 باشد یو مسکن م ينزم

 

 های سرب و روی .ات شرکتتأثیر مورد نظر در بعد اقتصادیمتغیرهای . 1جدول

 اثر بعد سؤال مربوطه در پرسشنامه نماد متغیر
Lnx1 Y1 مثبت افزایش درآمد روستائيان 
Lnx2 Y2 مثبت ا،مينان روستائيان از کس  درآمد 
Lnx5 Y5 مثبت های شهری به منا،ق روستاییجذو سرمایه 
Lnx1 Y1 مثبت افزایش قدرت خرید مردم 
Lnx3 Y3 مثبت های اشتغال برای روستائيانافزایش فرصت 
Lnx1 Y1 ،مثبت انداز مردمافزایش پ 
Lnx9 Y9 )منفی افزایش مصري خانوار روستایی)مصري گرائی 
Lnx8 Y8 )منفی انتقال مازاد درآمد روستائيان به شهرها )خرو  سرمایه 
Lnx3 Y3 منفی های زندگیافزایش هزینه 
Lnx13 Y13 منفی افزایش قيمت زمين ومسکن در روستا 

 

 یصادها در توسعه اقتنقش شرکت یکننده هم خطیانب یها. شاخص3جدول 

 (Toleranceاغماض ) یمقدارها VIF یرمتغ

 139/3 119/1 ياندرآمد روستائ یشافزا
 315/3 811/1 از کس  درآمد يانروستائ ينانا،م
 825/3 211/1 ییبه منا،ق روستا یشهر یهایهجذو سرما
 353/3 893/1 مردم یدقدرت خر یشافزا

 191/3 193/1 يانروستائ یاشتغال برا یهافرصت یشافزا
 315/3 811/1 پ، انداز مردم یشافزا

 898/3 153/1 (گرائی)مصري ییمصري خانوار روستا یشافزا
 891/3 118/1 (یهبه شهرها )خرو  سرما يانانتقال مازاد درآمد روستائ

 812/3 251/1 یزندگ یهاینههز یشافزا
 313/3 333/1 ومسکن در روستا ينزم يمتق یشافزا

 

 مدل. نسیاوار یل. تحل11جدول 
 (P-value)یمعنادارسطح F یآماره  مربعات یانگینم (df) یدرجه آزاد جمع مربعات مدل

 يونرگرس
 مانده یباق

 کل

392/9 
533/3 
351/9 

13 
283 
233 

931/3 
331/3 

938/138 333/3 

 

  (ANOVA) تحليل واريانس مدل
 نتايج برازش تابع

-متغير) برای کليه ضرای  مدل 11 نتایج جدول براسا  -1

باشد بناابراین کمتر می33/3مقدار سطح آزمون از  های مستقل(

 باوده و بالاایی برخاوردار مدل تخمين زده شده از برازش نسابتاً
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معيارهای اساسی پذیرش رگرسيون همانند ضری  تعيين تعادیل 

دار باودن ضارای  تکای علامت انتظااری ضارای  ومعنای شده،

بودن رگرسيون برازش  وکلّيت رگرسيون همگی دلالت بر مناس 

توان براسا  نتایج حاصال ازآن تجزیاه شده است  درنتيجه می

های مورد نياز را انجاام داد  مقادار بازرگ تای مطلاق و وتحليل

-دهد که متغير پايشنشان می )سطح آزمون( Sigمقدار کوچک 

 زیادی بر متغير ملاک دارد  تأثيربين 

بی سهم هر یک از ضرای  بتای استاندارد شده برای ارزیا -2

-ای را بر حس  انحراي استاندارد ارائه میمتغيرها در مدل اندازه

بينی شده در انحراي استاندارد متغيار وابساته دهد  بتا تغيير پيش

)در  بايناست برای تغيير یک انحراي اساتاندارد در متغيار پايش

بناابراین  ،کناد(بين را کنترل مایحالی که سایر متغيرهای پيش

 یرو بر را تأثير نیشتريب ريمتغ کدام که يدکن ینيبپيش دانيتومی

 نیکند که در ا ینيبشيتواند آن را بهتر پیم و دارد یاقتصاد بعد

باه  یشاهر یهاایهاز اثرات مثبت جذو سرما  يپژوهش به ترت

 یهاافرصات یشو افازا239/3 یبتاا  یضر با ییمنا،ق روستا

 افازایش ني/ همچنا218 یبتا  یبا ضر يانروستائ یاشتغال برا

قارار  ی/ در مرتبه بعد11 یبتا  یبا ضر روستایی مردم اندازپ،

در روستا باا  مسکن و زمين قيمت یشافزا یدارد، و از اثرات منف

 یبعاد اقتصااد یکنناده ینايبشيپ نیبهتر 218/3 یبتا  یضر

 ییانگاوران در توساعه روساتا یسارو و رو یهاانقش شارکت

 باشد یبخش انگوران م

ضری  تعيين به دسات آماده ، 11 بر اسا  نتایج جدول -5

از  3/33باشد  به عبارت دیگار درصد می333/3در مدل بالا برابر 

 شوند های مستقل بيان میتغييرات ميزان توليد توسط متغير

براساا   مقدار به دست آمده برای آماره دوربين واتسون -1

که مقدار ایان آمااره باشد  از آنجایی می 891/1برابر ، 11جدول 

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

 نيستند 

 

 معادله رگرسيون بعد اقتصادی 

باشد که باه مدل برآورد شده بعد اقتصادی به صورت زیر می

 شود حالت پررن  دیده می

براسا  معادلاه رگرسايونی بعاد اقتصاادی، تقریباا ضاری  

در تمامی متغيرها نزدیاک بهام هساتند و  تغييرات بعد اقتصادی

باشد  ها مینشانگر وجود شرایط اقتصادی مشابه در تمامی زمينه

ریزی باید باا دقات کاافی و مناسا  باه در نتيجه هنگام برنامه

ریزی پرداخت و همه متغيرها و شرایط را در ارتبااط بااهم برنامه

 در نظر گرفت 

 

 اقتصادی توسعه در روی و سرب هایشرکتنقش  یونیمدل رگرس یب. ضرا11جدول 

 
Coefficient Std. Error t-Statistic Sig Beta 

 بتا یوزن ها سطح آزمون یآماره ت استاندارد یخطا مدل بیضرا رهایمتغ جهینت

C 318/2 312/3 311/211 333/3              دارد تأثيردر مدل 

Y1 315/3 331/3 351/13 333/3 113/3  دارد ثيرتأدر مدل 

Y2 333/3 339/3 338/12 333/3 233/3  دارد تأثيردر مدل 

Y5 333/3 333/3 338/18 333/3 239/3  دارد تأثيردر مدل 

Y1 381/3 339/3 393/12 333/3 239/3  دارد تأثيردر مدل 

Y3 135/3 331/3 533/11 333/3 218/3  دارد تأثيردر مدل 

Y1 333/3 331/3 591/11 333/3 211/3  دارد تأثيردر مدل 

Y9 339/3 333/3 132/11 333/3 132/3  دارد تأثيردر مدل 

Y8 382/3 333/3 382/13 333/3 211/3  دارد تأثيردر مدل 
Y3 392/3 333/3 931/11 333/3 231/3  دارد تأثيردر مدل 
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Y13 383/3 333/3 353/11 333/3 219/3  دارد تأثيردر مدل 
DW = 891/1 ن(واتسو ني)دورب R Square =333/3 (نييتع  ی)ضر 

(1) 

 

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

C(8)*Y79+ C(3)*Y8 + C(13)*Y3 + C(11)*Y13 

(3) 
Y 318/2 + 315/3 *Y1 + 333/3 *Y2 + 333/3 *Y5 + 381/3 *Y1 + 135/3 *Y3+ 333/3 *Y1 

339/3 *Y9 + 382/3 *Y8 + 392/3 *Y3 + 383/3 *Y13 

 

 نتایج بحث

 ارزیابیدر این تحليل از نمادهای زیر برای برازش مدل کلی 

اقتصاادی و های سرو و روی انگاوران در توساعه نقش شرکت

 استفاده شده است  روستایی بخش انگوراناجتماعی 

 

 اثر بعد سؤال مربوطه در پرسشنامه نماد متغیر

Lnx1 Y1 مثبت بعد اجتماعی 

Lnx2 Y2 مثبت یبعد اقتصاد 

 

 گیری و پیشنهادهانتیجه

شرکت هاای سارو و روی  تأثيردر این پژوهش به ارزیابی 

انگوران در توسعه روستایی منظقاه انگاوران پرداختاه شاده کاه 

ها بيانگر ایان مطلا  اسات کاه باين صانایع روساتایی و یافته

ایجاد ی معناداری وجود دارد، های توسعه روستایی رابطهشاخص

و روی به لحاظ نياز منطقه به توسعه روستایی  های سروشرکت

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

معيارهای  ها وبر،ري شدن بخشی از نيازهای منطقه در شاخص

ها نيز مانناد هار فعاليات و این شرکت شده است زندگی اساسی 

باشد که برنامه دیگری دارای پيامدهای مثبت و منفی در خود می

هاای سارو و روی انگاوران شارکت باید باه آنهاا توجاه کارد 

زمينه فرآوری سرو  ها پيداست درهمچنان که از اسم آن شرکت

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

اشتغال و درآمد بارای با ایجاد  ها باشد  این شرکتدر منطقه می

نفر از اعضاای  1ها ز خانوادهمردم منطقه بصورتی که در بعضی ا

ایان  ها به فعاليات مشاغول هساتند،خانواده در این شرکتیک 

انداز در مردم منطقه وگسترش اساتفاده مسئله باع  افزایش پ،

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

بهداشتی، افزایش ميزان تحصيلات و تخصص ، افازایش ساطح 

, با این بهبود شرایط زندگی به صورت کلی شده است مشارکت و

-از زماين هزار هکتاار 33ها مساحتی بيش از  این شرکت وجود

دیگر  اند و عملاًرا اشغال کردههای مرغوو و نزدیک به روستاها 

ایان د، همچناين ها برای کشاورزی اساتفاده کارتوان از آننمی

زی را بارای ها بخش زیادی از آو مصرفی بارای کشااورشرکت

اند کاه دوبااره قابال اساتفاده بارای مصاري خود اختصاب داده

درآمادزائی و  اینکاهاز پيامدهای دیگار آن باا  ،کشاورزی نيستند

 منطقاه ولی ماردم ،دنکاندازی که در مردم منطقه ایجاد میپ،

بعد از بهبود یافتن وضاع اقتصاادی خاود تماایلی باه مانادن در 

باا  کنناد دهند و روستاها را ترک مایروستاها از خود نشان نمی

وجود مسائل بيان شده و مسئله آلاودگی شادیدی کاه سارو و 

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

هاا ولی ایجاد امنيت شغلی و درآمد مهمترین پيامد ایان شارکت

-اصالیعاملی اساسی در ایجاد رفاه و آرامش در مردم منطقاه و 

مسئولين با توجه باه ضارورت  باشد ها میاین شرکت يرتأثترین 

ها در منطقاه بایاد اقادامات مناسابی را بارای وجود این شرکت

رساان و مادیریت صاحيح ایان کاهش موارد غيرمفيد و آساي 

ها بار گاذاری کاه شارکتتأثيربا توجه به  ها انجام دهند شرکت

ه حمایت شود کتوسعه روستایی و آرامش منطقه دارد، توصيه می
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گذاری لازم و کافی در این صنایع انجام شود که ميازان و سرمایه

زائی و درآمد مردم منطقه بالاتر رفته که موج  ارتقا رفااه اشتغال

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

ها و زیربناها و افزایش خادمات روساتایی از مهااجرت زیرساخت

رایطی فراهم شاود کاه ماردم روساتایی روستایی کاسته و نيز ش

گذاری داشته تاا از ایان ،ریاق ها سرمایهخود نيز در این شرکت

های مردم روستایی افزایش پيدا کارده کاه ایان ميزان مشارکت

ی ایجاد شده در روستاها بنيانی و مسائل باع  خواهد شد توسعه

 پایدارتر خواهد شد  
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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. 
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