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 چکيده

اقتصادی يکی از موضوعات مهم و گامی اساسی در تعديش اختالف درآمد بين  استقرار صنايع روستايی به عنوان يک بخش مولد
های شغلی و درآمادی بيشاتری   روستايی قادرند فرصتگيرد كه صنايعمناطق شهری و روستايی است و از اين واقعيت نشأت می

ياق حاضار تبياين پيامادهای فضاايی      هدف اصلی تحق. رو بستر مناسبی برای توسعه روستايی فراهم سازندايجاد نمايند و از اين
اين مجتمع صنعتی متشکش از ساه كارخاناه   . باشداستقرار مجتمع صنعتی باريج اسانس كاشان بر توسعه روستاهای پيرامونی می

كاوكران    فرماول باا اساتفاده از   حجم نمونه اين مجتمع . استشركت باريج  و تقطيران كاران وسازی گشتجهيزات ،گيریاسانس
گانه مجتمع صنعتی باريج اسانس از حجم نمونه سه هایهتعيين و پرسشنامه بر مبنای نسبت كاركنان هر يک از كارخان نفر 001

مجتمع صنعتی باريج اساانس  ( ساكن در روستاهای محدوده مورد مطالعه)صورت تصادفی در بين كارگران روستايی محاسبه و به
ر آن است كه از لحاظ اقتصادی ايجاد صنايع روستايی موجب افزايش مصرف مواد نتايج تحقيق صورت گرفته بيانگ. توزيع گرديد

منادی روساتاييان و از لحااظ اجتمااعی موجاب افازايش       غذايی، افزايش استفاده از كاالهای مصرفی بادوام و افازايش رضاايت  
وجب بهبود كيفی و كمای مسااكن   مشاركت، بهبود نحوه و ميزان اوقات فراغت و كاهش مهاجرت روستاييان و از نظر كالبدی م

 .روستايی شده است

 

 .پيامدهای فضايی، توسعه روستايی، مجتمع صنعتی باريج اسانس :كلمات كليدی
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 مقدمه

 را آن و داده نشان اجتماعی و اقتصادی وضعيت بهبود بر را روستاها در صنايع استقرار مثبت تأثير مختلف تحقيقات
 روستايی توسعه امروزه. (0353نادری مهديی و همکاران، )كنند می عنوان ملی عهتوس و روستايی توسعه مناطق موجب

اماين  )رود مای  شمار سوم به جهان كشورهای در خصوصاً كشورها، اجتماعی و اقتصادی توسعه در مهم مباحه از يکی
 اشتغال ايجاد در پذيرشاننا انکار جايگاه و نقش واسطهبه سويک گسترش صنايع در مناطق روستايی از(. 0307آقايی، 

-هبا  نقاش  تنها نه خدمات و كشاورزی بخش با تنگاتنگ پيوند دليش به سوی ديگر از و روستايی نواحی در مؤثر و مفيد
 را قبولی قابش سهم تواندمی نيز ملی توليد از و كالن مقياس در بلکه محلی دارند، مقياس در توسعه روستايی در سزايی
ای از متغيرهای اصلی اقتصادی يعنی توليد، و سهم عمده( 0305حاجی نژاد و همکاران، ) سازدب روستايی نواحی نصيب

افزايش سريع جمعيت، گساترش شهرنشاينی،   (. 0305، عبدی)گذاری و غيره را به خود اختصاص دهد اشتغال، سرمايه
ت بر منابع طبيعای و ناكاامی در ايجااد و گساترش صانايع      ويژه در كشاورزی، فشار جمعيهای شغلی بهكمبود فرصت

توسعه باعه شده كه اين كشورها راهبرد گسترش صنايع در روستاها را از اواسا   متوس  و بزرم در كشورهای درحال
ويکردی اقتصادی است كه با اين استراتژی ر(. 0303، رضوانی)های توسعه خود مدنظر قرار دهند در برنامه 0571دهه 

ساز نياش  تر آن، منجر به بهبود سطح زندگی روستاييان و به تبع آن زمينهايجاد اشتغال و افزايش درآمد و توزيع متعادل
. و گامی اساسی در تعديش اختالف درآمد بين مناطق شاهری و روساتايی اسات   ( 0،0110لی)به توسعه پايدار روستايی 

های روستايی قادرند فرصتگيرد كه صنايعستايی در كشورهای مختلف از اين واقعيت نشأت میروبرنامه توسعه صنايع
، 0يفای و ديگاران  ) رو بستر مناسبی برای توسعه روستايی فراهم ساازند شغلی و درآمدی بيشتری ايجاد نمايند و از اين

گياری نماياد و باعاه    های مناطق روستايی به نحوه مطلوبی بهرهيشتواند از پتانسروستايی میگسترش صنايع .(0115
بارداری  گيری از توليدات مختلف روستايی، نگاه علمی به توليدات و بهرهاستفاده بهتر از اوقات فراغت روستاييان، بهره

ش اختالف درآمدی و چنين افزايش درآمد روستاييان، تنوع بخشی به اقتصاد روستايی، كاههم. ها گردداقتصادی از آن
زای مناطق روستايی، كاهش مهاجرت و بيکاری آشکار و پنهان، دسترسی به خدماتی ميان شهر و روستا، توسعه درون
تر، از ديگار اثارات وجاود    قيمت و در نهايت توليدات ارزانهای اوليه ارزانزمين، مواد اوليه، نيروی انسانی و زيرساخت

های صنعتی به نواحی روستايی تنهاا در عرصاه اقتصااد    ورود فعاليت .(0305، رضايی)صنايع در مناطق روستايی است 
هاای  طی سال(. 0110، 3جامپنيش) ای استهای سيستم روستا، دارای اثرات قابش مالحظهدر ساير حوزه بلکهاثر نموده 

چاون ناابرابری در مصارف،    فای اقتصاادی و اجتمااعی هام    گذشته تمركز بيش از اندازه صنايع موجب ايجاد اثرات من
لذا . های فقير شده استنابرابری در دسترسی به خدمات، افزايش فاصله ميان طبقات شهری و روستايی و انزوای توده

های تمركززدايی صنعتی در مناطق روستايی با تأكيد بر چهار دليش عماده، عادالت و براباری، محاي  زيسات      سياست
ساازمان توساعه   (. 0500، 0اساکاپ )ريزان توساعه قارار گرفات    هيت كار و سازمان اجتماعی وجهه نظر برنامهسالم، ما

صنعتی وابسته به سازمان ملش نيز ضمن تأكيد بر استقرار صنعت در مناطق روستايی، تصريح دارد گسترش صانايع در  

                                                                                                                                                         
1 - Lee 
2 - Yifei and et al 

3- Jampnil 

4 - Escap 



 60     ...بر توسعه روستاهای پیرامونی  تبیین پیامدهای فضایی استقرار صنایع
 

حدهای توليدی صنعتی روستايی، ضامن ايجااد   وا(. 0575 ،0يونيدو)تواند مکمش يکديگر باشند روستا و كاهش فقر می
جای مهاجرت باه شاهرهای بازرم در    های جديد اشتغال و تأمين درآمد سبب خواهد شد كه مهاجران بالقوه بهفرصت

روساتايی نياروی كاار ماازاد كشااورزی را اساتخدام نماياد،        نواحی روستايی ساكن شوند، در نتيجه تا زمانی كه صنايع
لينااری و  )رساد  نظار مای  ها كم كند منطقی باه ش صنايع در مناطق روستايی از ميزان مهاجرتاحتمال اين كه گستر

 قشار  نهايات  در و باشد توليد خدمت در ديوانساالری كه اين است صنايع استقرار ديگر پيامدهای از(. 0110، 0همکاران

-غيار  عاالوه پيامادهای  به(. 0353کاران، ئی و همحمزه)شود  ايجاد نيز آن از متأثر اجتماعی رواب  و جامعه در متوس 

 صاورت باه  فقر كاهش روند آغاز نتيجه در و اجتماعی سرمايه ارتقاء مانند روستايی هایمحي  به صنعت رخنه مستقيم

 (.0350عبداللهی و همکاران، )پديد خواهد آمد  پايدار

رزی مواجه بوده، لذا روستاييان قادر های كشاوروستاهای شهرستان كاشان به دليش كمبود منابع آب با ضعف بنيان
منظاور ايجااد   يکای از راهکارهاا باه   (. 0300شااطريان،  )های توسعه نيستند به تأمين نيازهای خود متناسب با شاخص

وقت و كاهش مهاجرت روستاييان به مراكز شهری، توساعه  اشتغال غيركشاورزی برای روستاييان بيکار يا شاغالن پاره
باشد كه يکی از اين موارد مجتمع صنعتی بااريج اساانس متشاکش از ساه     محدوده مورد مطالعه میروستايی در صنايع
است كه در محدوده ماورد مطالعاه فرصات     شركت باريج واسانس گيری ، تقطيران گلکاران و سازیتجهيزات كارخانه

بار توساعه    عتی باريج اساانس لذا پژوهش حاضر به دنبال تبيين پيامدهای فضايی مجتمع صن. شغلی ايجاد نموده است
های كشاورزی در روستاهای منطقه كاشان، با توجه به محدوديت های اقليمی جهت فعاليت. روستاهای پيرامونی است

هاای  كارگيری يافتهمنظور بههای صنعتی در روستاها و عواقب و نتايج آن بهضرورت مطالعه و تحقيق در زمينه فعاليت
 .روستايی در محدوده مورد مطالعه ضرورتی انکارناپذير استعتحقيق در توسعه آتی صناي

-بررسی اثرات گسترش صنايع در مناطق روستايی، از موضوعاتی است كه تاكنون مورد توجه اقتصاددانان، جامعاه 

 چه در پی خواهد آمد، معرفی تعادادی از تحقيقاات انجاام گرفتاه در ايان     آن. دانان قرار گرفته استشناسان و جغرافی
 :باشدزمينه می

در تحقيقی جامع اثرات گسترش صنايع در مناطق روستايی چين در دوره بعد از اصالحات را مورد ( 0550) 3اسالم
( 0551) 0پاريخ. عنوان موتور محركه توسعه روستايی در چين معرفی كرده استبررسی قرار داده و استقرار صنايع را به

جانبه روستايی در هند معتقدند تمركززدايی صنعتی عنوان بخشی از فرايند توسعه همهبا طرت صنعتی شدن روستاها به
( 0301)لنگارودی   مطيعای . سهم قابش توجهی در توسعه روستايی و كاهش فقر در منطقه روستايی بوريا گرديده است

دستی در زايی صنايعتوان اشتغالدارد دستی در نواحی روستايی مشهد بيان میا عنوان عوامش ركود صنايعدر پژوهشی ب
در ( 0301) دربان آستانه. اين نواحی بسيار باالست، ولی مشکالت بسياری برای به فعاليت رساندن اين توان وجود دارد

توليد اين  دهد كه عوامش متعددی بر، نشان میی صنايع كوچک روستايی استان خراسانوربررسی عوامش مؤثر بر بهره
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 نصايری هندخالاه  . بيشتری در توليد دارند صنايع مؤثر است ولی هزينه نيروی كار، مواد اوليه، انرژی و سرمايه اهميت
نموناه تجربای   : رگذار بر فرآيند توسعه اقتصاادی و اجتمااعی  روستايی، عاملی تأثيصنايع در پژوهشی با عنوان( 0307)

های برگزيده، شامش خورا ، پوشا ، كيفيت مسکن، رضايت و ثباات  در شاخص كند، بيان میروستاهای شهر بومهن
ی مورد مطالعه تفاوت (فاقد صنايع و دارای صنايع) شغلی، عدم مهاجرت، انگيزه ماندگاری، دو جامعه نمونه از روستاهای

تحليلی بر اثرات صنايع فراوری كشاورزی در توساعه روساتايی مطالعاه    در ( 0350) عزيزی و همکاران. دار دارندمعنی
، «بهبود رفاه و وسايش منزل»ترين اثرات مثبت را بر د كه بيشندهنشان میموردی، بخش سيدان شهرستان مرودشت 

و از طرفای  « عرضه بهداشتی مواد غذايی»و « تغيير در الگوی كشت كشاورزان»، «جذب محصوالت خام كشاورزی»
مين نياروی كاار   أتا »و « افزايش قيمت زمين و مساکن »، «توسعه نسبی برخی روستاها»ترين اثرات منفی را بر بيش

 وضاعيت  بر كشاورزی تبديلی صنايع تأثير( 0350)نادری مهديی و همکاران  .داشته است« از شهرها واحدهای صنعتی

 اساتقرار صانايع   حااكی از آن اسات،   آمده دستبه نتايج. اندبهار را مورد بررسی قرار داده روستاهای شهرستان زندگی

در ( 0353)ئای و همکااران   حمازه . اسات  هداشات  رفااهی  امکانات وضعيت بر مثبت تأثير روستاها در كشاورزی تبديلی
ه بياان تاأثيرات   با  صنعتی خياام نيشاابور  شهر : های صنعتی بر نواحی روستايی موردارزيابی اثرات اجتماعی شهر 

دهد نتايج حاصله نشان می .انداجتماعی و فرهنگی احداث شهر  صنعتی خيام نيشابور بر روستاهای پيرامونی پرداخته
ای شاهر   منادی از خادمات بيماه   ها، بهاره خصوص ارتباط با رسانههای اجتماعی و فرهنگی بهكه در بيشتر شاخص

عناوان  تواند باه صنعتی خيام توانسته باعه تغييرات مثبت در وضعيت كارگران روستايی گردد كه در نهايت اين امر می
( 0350)بوذرجمهری و همکاران . ودگامی در راستای نفوذ فرهنگ صنعتی به نواحی روستايی و تحول فرهنگی تلقی ش

صانعتی  شاهر  » :های صنعتی بر نواحی روستايی مطالعه موردیبررسی اثرات اجتماعی و زيست محيطی شهر در 
داللت بر اثرات مثبت اجتماعی شهر  بر ناواحی روساتايی پيراماون باوده      دست آمدهكنند نتايج بهبيان می«  چناران

( 0350)و همکاران  شکور .اندوضعيت بهتری نسبت به ساير شاغلين برخوردار بوده است و شاغلين روستايی شهر  از
سايزده  ،  AHPروستايی در شهرستان مرودشت با استفاده از شااخص مركزيات و مادل   بندی استقرار صنايعاولويتدر 

از باين روساتاهای    كاه  اناد تايی تشاخيص داده روسمناسب برای استقرار صنايعهای عنوان سايتبه منطقه راروستای 
روساتايی در  عنوان مساعدترين سايت بارای اساتقرار صانايع   به 0010/1 مذكور، روستای فتح آباد سفلی با امتياز نهايی

 .شهرستان انتخاب شد

 هامواد و روش

ر تحقياق  ابازا . تحليلی و بار اسااس هادف و ماهيات، كااربردی اسات       –پژوهش حاضر از منظر روش توصيفی 
گويه بود كه برای سنجش روايی آن از روايی صوری و برای سانجش پاياايی آن از    33ای با پرسشنامه محقق ساخته

توان گفات كاه دقات    عدد مطلوبی است و می 015/1ميزان آلفای محاسبه شده . ضريب آلفای كرونباخ استفاده گرديد
ذكار اسات مشااهده و بازدياد ميادانی از      الزم باه . گرفته شده استكار ها در پرسشنامه بهالزم برای احراز پايايی سازه

حجام نموناه باا اساتفاده از فرماول      . منطقه و مصاحبه حضوری با افراد محلی نيز جزئی از فرآيند پژوهش بوده اسات 
ماع  گاناه مجت نفر تعيين گرديد و پرسشنامه بر مبنای نسبت كاركنان هر يک از كارخانجات ساه  001كوكران به تعداد 

مجتماع صانعتی بااريج     صنعتی باريج اسانس از حجم نمونه محاسبه و به صورت تصادفی در بين كاارگران روساتايی  

http://fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?ID=193505
http://fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?ID=193505
http://fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?ID=193505
http://fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?ID=193505
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پاردازش  . اناد ذكر است اين افراد در مناطق روستايی محدوده مورد مطالعه سکونت داشتهالزم به.اسانس  توزيع گرديد
و ( جاداول توزياع فراوانای   )های آمار توصيفی رها از روشو با توجه به سطح سنجش متغي SPSSداده ها در نرم افزار 

 . استفاده شد( زوجی T)آمار استنباطی 

مجتماع  . مجتمع صنعتی باريج اسانس كاشان اثر معناداری بر بهبود وضاعيت اقتصاادی روساتاييان داشاته اسات     
مجتماع صانعتی بااريج    . اسات صنعتی باريج اسانس كاشان اثر معناداری بر بهبود وضعيت اجتماعی روستاييان داشاته  
 .اسانس كاشان اثر معناداری بر بهبود وضعيت كمی و كيفی مساكن روستايی داشته است

اثرات ناشی از مجتمع صنعتی باريج اسانس در ساه بعاد اقتصاادی،    . دهدمدل نظری تحقيق را نشان می 0شکش 
هاای  در بعد اقتصاادی شااخص  . هايی استصكالبدی و اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته كه هر كدام نيز دارای شاخ
های اوقات فراغت، مشاركت و مهاجرت و در بعاد  مصرف كالری، كاالهای مصرفی و رضايت، در بعد اجتماعی شاخص

 .كالبدی كميت و كيفيت مسکن مورد بررسی قرار گرفته است

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 مدل نظری تحقيق -1شکل

 نتايج و بحث 

 های توصيفیيافته

سااله،   00-00گوياان  درصاد پاساخ   3/03های نمونه مورد بررسای  دست آمده، در مورد ويژگیه به نتايج بهبا توج
-درصد پاساخ  5/7. اندسال داشته 05گويان باالی درصد پاسخ 0/5و  35-00درصد  3/03ساله،  05-30درصد  3/50

درصد ليسانس  7/0درصد فوق ديپلم و  0/0درصد ديپلم ،  0/55درصد سيکش،  0/31گويان دارای تحصيالت ابتدايی، 
 0/5هازار توماان،    011-511درصد درآمادی باين    5/00هزار تومان،  311-011درصد افراد درآمدی بين 0/15. دارند

 . اندهزار تومان درآمد ماهيانه داشته 711درصد بيش از  0/0هزار تومان و  511-711درصد بين

مجتمع 

صنعتی 

 باریج

 

 اجتماعی اقتصادی

یییی  

 مصرف کالری

 کاالهای مصرفی

 رضایت از اشتغال

ات فراغتاوق  

 مشارکت

 مهاجرت

 کالبدی

 کیفیت مسکن کمیت مسکن
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 های تحليلیيافته

 تأثير مجتمع صنعتی باريج اسانس کاشان بر ابعاد اقتصادیبررسی تفاوت معناداری 

منظور سنجش ميزان اثر بخشی مجتمع صنعتی باريج اسانس بر وضعيت اقتصاادی روساتاهای محادوده ماورد     به
مندی روساتاييان طراحای گردياد و در    گويه در سه بعد مصرف كالری، استفاده از كاالهای بادوام و رضايت 03مطالعه 

 :گرددهای تحليلی حاصش از آن ارائه میدر ادامه يافته. ليکرت مورد سنجش قرار گرفتقالب طيف 

 بررسی تفاوت معناداری تأثير مجتمع صنعتی باريج اسانس کاشان بر مصرف کالری

مؤيد آن است، ميزان مصرف كالری در خانوارهای روساتايی   0نتايج حاصش از فرآيند پژوهش ارائه شده در جدول 
ريزوانول معتقد است كه با استقرار صنعت در منااطق روساتايی، گارايش    . شتغال در صنعت افزايش يافته استبعد از ا
و ( 0301، طاهرخاانی )وجود آمده است ای از مناطق روستايی چين بهتوجهی به افزايش مصرف موادغذايی در پارهقابش

وی ريزوانول در نواحی روستايی منطقه مورد مطالعه، از همگنای و شاباهت قاباش    نتايج حاصش از پژوهش با تبيين الگ
  .قبولی برخوردار است

 قبل و بعد از اشتغال در صنعت مصرف كالری روستاييان درصد -1جدول

 هاگويه
 بعد قبل

 زياد متوسط كم زياد متوسط كم

 0/01 7/10 5/07 0/05 0/50 0/05 نان

 7/30 3/50 0/5 0/05 0/51 0/05 برنج

 0/05 0/55 0/00 05 0/55 3/00 قند و شکر

 5/07 0/11 0/01 3/03 0/11 05 گوشت قرمز

 3/00 5/50 7/01 3/00 5/05 5/07 گوشت مرغ

 های تحقيق يافته: مأخذ
 

ای قبش و بعد از اشتغال در صنعت در خصوص تغيير الگوی مصرف موادغذايی حاكی از تفااوت  های مقايسهتحليش
نتايج حاصش از آزمون تی صورت گرفته با توجاه باه   . غذايی در اين دو بازه زمانی استار بين الگوی مصرف موادمعناد

ايی غاذ نشان از افزايش مصارف ميازان مواد   0ارائه شده در جدول ( =Sig/105)آماره تی آزمون و نيز سطح معناداری 
طوت مناساب و اساتانداردهای جهاانی و در ساطح     غذايی به معنای برخاورداری از سا  البته افزايش مصرف مواد. است

 .دهندكه اقالم مصرفی، تركيب بسيار نامتجانسی را نشان میطوریيافته نيست، بهمتعارف كشورهای توسعه

 مصرف كالری روستاييان قبل و بعد از اشتغال در صنعت مقايسة -2جدول

 ابعاد
 ميانگين

 نوع تأثير sig معناداری  dfدرجه آزادی  محاسبه شده Tمقدار
 بعد  قبل 

 مثبت 105/1 005 -075/0 70/0 55/0 مصرف كالری

 های تحقيق يافته: مأخذ
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 بررسی تفاوت معناداری تأثير مجتمع صنعتی باريج اسانس کاشان بر مصرف کاالهای بادوام

ساتفاده از كاالهاای   ترين عواملی كه نشان از بهباود ساطح اقتصاادی زنادگی خانوارهاا دارد، ا     يکی ديگر از مهم
تواند تابع ميزان درآماد و افازايش   كاالهای مصرفی بادوام و تغييرات آن می قدر مسلم استفاده از. مصرفی بادوام است

بدين معنی كه با افزايش درآمد و يا ايجااد درآماد جدياد، الگاوی اساتفاده از كاالهاای       . آن در يک مقطع زمانی باشد
 . ت اساسی خواهند شدمصرفی بادوام نيز دچار تغييرا

 قبل و بعد از اشتغال در صنعت مصرف كاالهای بادوام روستاييان درصد -9جدول

 هاگويه
 بعد قبل

 زياد متوسط كم زياد متوسط كم

 5/07 05 0/05 0/05 5/57 7/00 يخچال

 00 3/00 3/35 0/5 0/35 5/37 فريزر

 0/01 05 7/00 3/0 0/35 0/05 چرخ گوشت

 0/01 0/05 0/30 5/00 0/05 0/35 يیشوماشين لباس

 5/05 5/05 0/57 0/0 5/00 3/53 كولر

 0/1 7/00 7/13 0/7 7/33 3/53 چرخ خياطی

 0/00 3/00 55 05 05 0/50 اتومبيش

 0/01 07 3/55 03 3/01 0/50 كامپيوتر 

 های تحقيق يافته: مأخذ
 

از كاالهای مصرفی در خانوارهاای روساتايی بعاد از     ميزان استفاده 3با توجه به نتايج تحقيقات ميدانی در جدول 
 Tها با استفاده از آزمون آمده است، مقايسه ميانگين 0گونه كه در جدول همان. اشتغال در صنعت افزايش داشته است

زوجی نشان دهنده تفاوت معنادار ميزان استفاده از كاالهای مصرفی باادوام، قباش و بعاد از اشاتغال در صانعت اسات       
(111/1Sig= .)های شاغلی و افازايش   توان چنين استنباط نمود، تأسيس مجتمع صنعتی از طريق ايجاد فرصتلذا می

 .وجود آورده استطور نسبی تأثيرات قابش قبولی در خريد كاالهای مصرفی بادوام بهدرآمد به

 مصرف كاالهای بادوام روستاييان قبل و بعد از اشتغال در صنعت مقايسة -4جدول

 ادابع
 ميانگين

 نوع تأثير sig معناداری  dfدرجه آزادی  محاسبه شده  Tمقدار
 بعد  قبل 

 مثبت 111/1 005 -051/5 03/0 70/0 مصرف كاالهای بادوام

 های تحقيق يافته: مأخذ

 

 مندیبررسی تفاوت معناداری تأثير مجتمع صنعتی باريج اسانس کاشان بر بعد رضايت

های شغلی، افزايش درآمد روستاييان و كاهش فاصله زندگی بين ساكنان شهر و روستا از تبدون ترديد ايجاد فرص
ها و نواحی صنعتی روستايی تأثير ايجاد شهر . ها و نواحی صنعتی روستايی استگيری شهر ترين داليش شکشمهم

ها و نواحی صانعتی تعادادی از   شهر در . باشدمستقيم مؤثر میطور مستقيم و غيردر ايجاد اشتغال و افزايش درآمد به
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مطيعای  )يابناد  ها به درآمدهای جديدی دسات مای  صورت اشتغال در كارگاهگذار و يا بهصورت سرمايهروستاييان يا به
واحی توان گفت كه الگوهای نظری محققين باا نا  می 5با توجه به نتايج تحقيقات ميدانی در جدول (. 0300، لنگرودی

گنی و شباهت قابش قبولی برخوردار است، چراكه ميزان رضايت روستاييان از ميزان درآمد روستايی مورد مطالعه، از هم
 .چنين وضعيت شغش خود بعد از اشتغال در بخش صنعت افزايش يافته استو هم

 قبل و بعد از اشتغال در صنعت مندی در روستارضايت درصد -5جدول

 هاگويه
 بعد قبل

 زياد متوسط كم زياد متوسط كم

 7/31 0/35 0/00 3/03 3/03 3/33 رضايت از درآمد

 3/00 7/00 31 0/05 3/00 0/35 رضايت از شغش

 های تحقيق يافته: مأخذ
 

-های آماری باه رو، تحليشاز اين. زوجی استفاده شد Tمندی روستاييان از آزمون منظور بررسی وضعيت رضايتبه

منادی را  ره قبش و بعد از اشتغال در مجتمع صنعتی باريج اسانس، تفاوت معناداری بين ميزان رضايتدست آمده در دو
منادی  مبين آن است كه ميازان رضاايت  ( =Sig/111)و سطح معناداری  1نتايج حاصش شده در جدول . دهدنشان می

. ی روستاييان از شغش خود شده استمندروستاييان بعد از اشتغال در بخش صنعت تغيير كرده و موجب افزايش رضايت
 .شوندها و نواحی صنعتی با كشش درآمدی باالتر باعه جذب نيروی كار مازاد روستايی میبر اين اساس شهر 

شده در مطالب فوق فرضيه اول تحقيق كه به بررسی تأثير صنايع روستايی بر بهباود  با توجه به نتايج تحليلی ارائه
 . گيردقرار می تأييدپردازد مورد می وضعيت اقتصادی روستاييان

 Tآزمون  از استفاده مندی روستاييان قبل و بعد از اشتغال در صنعت بارضايت مقايسة -6جدول 

 ابعاد
 ميانگين

 نوع تأثير sig معناداری  dfدرجه آزادی  محاسبه شده Tمقدار
 بعد  قبل 

 مثبت 111/1 007 -013/0 01/0 70/0 مندیرضايت

 های تحقيق يافته: خذمأ
 

 بررسی تفاوت معناداری تأثير مجتمع صنعتی باريج اسانس کاشان بر ابعاد اجتماعی

گوياه در ساه بخاش     00منظور سنجش ميزان تأثير مجتمع صنعتی باريج اسانس كاشاان بار ابعااد اجتمااعی     به 
يکرت مورد سنجش قرار گرفت، كه متغيرهای مشاركت، اوقات فراغت و مهاجرت روستاييان طراحی و در قالب طيف ل

 :شودها پرداخته میدر زير به بررسی هر يک از آن

 سنجش ميزان تأثير مجتمع صنعتی باريج اسانس بر مشارکت

صاورت  های مردمی است كاه معماوالً باه   ترين پيامدهای استقرار صنعت، ايجاد انگيزه برای مشاركتيکی از مهم
ميازان مشااركت    7های آمااری جادول   براساس يافته( 0307نصيری، )يابد یمشاركت مالی، يدی و مشورتی تجلی م
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اجتماعی و مذهبی بعد از اشتغال افراد در صانعت افازايش داشاته     –افراد در كليه امور اعم از مالی، مشورتی، سياسی 
 .است

 قبل و بعد از اشتغال در صنعت مشاركت روستاييان درصد -7جدول

 هاگويه
 بعد قبل

 زياد متوسط كم زياد طمتوس كم
 5/7 0/31 3/50 7/1 3/33 7/51 مشاركت در امور مالی روستا

 0/01 31 5/57 0/01 0/01 7/11 مشاركت در امور مشورتی

 5/30 3/33 3/33 05 5/37 7/31 اجتماعی -مشاركت در امور سياسی

 51 3/00 0/01 3/00 0/31 01 مشاركت در امور مذهبی

 های تحقيق يافته: مأخذ
 

دسات آماده از ايان    نتايج باه  0جدول .زوجی استفاده شد tمنظور مقايسه وضعيت مشاركت روستاييان از آزمون به
كار در بخش حاكی از رد فرض تحقيق و عدم ارتباط بين مشاركت و اشتغال به( =005/1Sig)آزمون و سطح معناداری 

 . ين اختالف معنادار نبوده استشود، ولی اها اختالف ديده میاگرچه در ميانگين. صنعت است

 Tآزمون از استفاده مقايسة مشاركت روستاييان قبل و بعد از اشتغال در صنعت با -8جدول 

 ابعاد
 ميانگين

 نوع تأثير sig معناداری  dfدرجه آزادی  شدهمحاسبه t مقدار
 بعد  قبل 

 مثبت 005/1 000 -010/0 71/0 15/0 مشاركت

 حقيقهای ت يافته: مأخذ
 

 بررسی تفاوت معناداری تأثير مجتمع صنعتی باريج اسانس بر گذران اوقات فراغت

-به. خصوص كشاورزان دارندسزايی در رشد آگاهی و اطالعات مردم و بهههای جمعی اهميت بمطبوعات و رسانه

آيناد و باه نظار    شامار مای  باه ها ترين آنترين و ملموسها از مهمكه تلويزيون، راديو، روزنامه، مجالت و كتابطوری
(. 0300 ايروانای، )هاا خواهاد داشات    ها تأثير زيادی بر آگاهی و بينش آننظران ارتباط روستاييان با اين رسانهصاحب

عت تغييار  گذران اوقات فراغت روستاييان قبش و بعد از اشتغال در صان ميزان و نحوه 5های آماری جدول براساس يافته
های هنری، ورزش، مطالعه و استفاده از كامپيوتر روساتاييان بعاد از اشاتغال در    كه ميزان فعاليتطوریبه. داشته است

 . ها و تماشای تلويزيون بعد از اشتغال كاهش يافته استبخش صنعت افزايش يافته ولی ميزان مسافرت

دست آمده از اين براساس نتايج به. زوجی استفاده شد tون منظور بررسی وضعيت اوقات فراغت روستاييان از آزمبه
ها حاكی از و يافته( =100/1Sig)كار در بخش صنعت رابطه معناداری وجود دارد آزمون بين اوقات فراغت و اشتغال به

موجاب  تغيير ميزان و نحوه اوقات فراغت روستاييان بعد از اشتغال در بخش صنعت است كه اين تغيير مثبات باوده و   
 .استفاده بهتر روستاييان از اوقات فراغت خود است
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 قبل و بعد از اشتغال در صنعت اوقات فراغت روستاييان درصد -3جدول

 هاگويه
 بعد قبل

 زياد متوسط كم زياد متوسط كم

 0/7 3/05 70 7/1 5/00 0/71 های هنریفعاليت

 7/00 0/35 0/35 5/07 0/00 3/53 ورزش
 0/05 0/31 0/05 0/00 3/00 55 مطالعه 

 0/01 31 01 7/30 0/30 7/30 ديد و بازديد در داخش روستا

 0/05 3/50 7/00 0/01 0/35 7/31 مسافرت در محدوده شهرستان

 7/03 7/30 3/51 0/05 05 7/50 مسافرت به خارج از محدوده  

 35 7/35 05 5/07 0/31 0/05 تماشای تلويزيون

 5/05 07 3/50 01 0/01 0/51 كامپيوتر

 های تحقيق يافته: مأخذ
 

 Tآزمون از استفاده اوقات فراغت روستاييان قبل و بعد از اشتغال در صنعت با مقايسة -15جول

 ابعاد
 ميانگين

 نوع تأثير sig معناداری  dfدرجه آزادی  محاسبه شده Tمقدار
 بعد  قبل 

 مثبت /100 007 -305/0 17/0 75/0 اوقات فراغت

 های تحقيق يافته: مأخذ
 

 بررسی تفاوت معناداری تأثير مجتمع صنعتی باريج اسانس بر مهاجرت روستاييان 

عنوان ابزاری برای توليد بيشتر با استفاده از تکنولوژی جديد مطارت  صنعتی شدن در مراحش مقدماتی نبايد فق  به
گی در جهت مقابله با فقر در ابعاد جهانی فراهم باشد بلکه بايد شرايطی را برای اصالت وضعيت كار و استانداردهای زند

خوبی پرورش نيابد هرگونه كوشش برای صنعتی كردن مناطق روستايی ممکان اسات   اگر اين تفکر در ذهن به. نمايد
 –های روساتا  مهاجرت(. 0575داز، )اند منجر به مهاجرت اكثريت مردمی شود كه اثرات صنعتی شدن را تجربه نکرده

ترين معضالت كشور ای به خود گرفته، هنوز يکی از بزرماز اصالحات ارضی در ايران سرعت فزايندهشهری كه پس 
ساوی شاهرها   ساله تعداد كثيری از جوانان روستايی برای ياافتن شاغش و درآماد باه    نحوی كه هربه. شودمحسوب می
هاا بارای افازايش    ترين استراتژیمهم منظور حش مسئله مذكور يکی ازبه .(0301مطيعی لنگرودی، )كنند مهاجرت می

ها و ناواحی صانعتی   ماندگاری جمعيت در مناطق روستايی و جلوگيری از مهاجرت روستاييان به شهرها، ايجاد شهر 
هاا ماانع   ها و نواحی صنعتی روستايی تأثير كامالً مثبتی بر مهاجرت روستاييان داشته و نه تنها ايجااد آن شهر . است

گاذار، مهنادس، تکنساين و كاارگر شاده      ن شده بلکه موجب جذب افراد غيرباومی اعام از سارمايه   مهاجرت روستاييا
الگوی صنعتی سازی روستاها  00های آماری ارائه شده در جدول براساس يافته(. 0300، مهندسين مشاور ورزبوم)است

قابش قبولی برخاوردار اسات، چراكاه ميازان تماياش سرپرسات و       گنی و شباهت با نواحی روستايی مورد مطالعه، از هم
 . اعضای خانواده روستاييان برای ماندگاری در روستا بعد از اشتغال در بخش صنعت افزايش يافته است
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 قبل و بعد از اشتغال در صنعت تمايل برای ماندگاری در روستا درصد -11جدول

 هاگويه
 بعد قبل

 زياد متوسط كم زياد متوسط كم

تمايش سرپرست خانواده برای ماندگاری در 
 روستا

0/30 5/50 3/03 0/01 5/00 7/01 

 05 55 5/07 7/00 7/00 0/00 تمايش اعضای خانواده برای ماندگاری در روستا

 های تحقيق يافته: مأخذ
 

دسات  های آمااری باه  شنتايج تحلي. زوجی استفاده شد tمنظور بررسی تمايش برای ماندگاری در روستا از آزمون به
سطح معناداری . آمده، حاكی از تفاوت معنادار بين تمايش برای ماندگاری در روستا قبش و بعد از اشتغال در صنعت است

100/Sig=  فرض تحقيق و مؤيد تمايش برای ماندگاری در روستا در بين روساتاييان بعاد از اشاتغال در     تأييدحاكی از
 .تمايش برای ماندگاری در روستا بعد از اشتغال صنعتی شده استبخش صنعت است و موجب افزايش 

 تمايل برای ماندگاری در روستا قبل و بعد از اشتغال در صنعت مقايسة -12جدول

 ابعاد
 ميانگين

 نوع تأثير sig معناداری  dfدرجه آزادی  شدهمحاسبه Tمقدار
 بعد  قبل 

تمايش برای ماندگاری در 
 روستا

 مثبت /100 005 -350/0 10/0 03/0

 های تحقيق يافته: مأخذ
 

فرض دوم تحقيق و اثرگذاری مجتمع صنعتی باريج اسانس كاشان بار   تأييدحاكی از  00شده در جدول نتايج ارائه
 . ابعاد اجتماعی زندگی ساكنان روستايی است

 یبررسی تفاوت معناداری تأثير مجتمع صنعتی باريج اسانس کاشان بر ابعاد کالبد

گويه طراحی و در قالب طيف  0منظور سنجش ميزان تأثير مجتمع صنعتی باريج اسانس كاشان بر ابعاد كالبدی به
 .شودها پرداخته میليکرت مورد سنجش قرار گرفت، كه در ادامه به بررسی آن

 بررسی تفاوت معناداری تأثير مجتمع صنعتی باريج اسانس بر کيفيت و کميت مسکن روستايی

 و جمعيات  افازايش . اسات  باوده  روساتاييان  درآمدكم هایخانواده ويژهبه گوناگون اقشار معضالت از يکی مسکن
 روساتايی  مسکن استاندارد پايين بودن ديگر سوی از و برده باال را مسکن برای تقاضا سو يک از كشور جمعيت جوانی

 سابب  علمای  و مادرن  ساخت نحوه از عدم آگاهی و كم درآمد و محروميت سنتی، و دوامكم مصالح از استفاده دليشبه

 از يکای  عناوان باه  اساتاندارد  و مناسب مسکن به دسترسی بنابراين عدم ،است شده روستايی مسکن بخش در نگرانی

 در ناهنجااری  و اخاتالل  روساتاييان و  زندگی در اجتماعی و روانی هایآسيب بروز باعه روستايی توسعه هایشاخص

بررسی تأثير ايجااد ناواحی   ( 0300، لطفی) .نمايداجتماعی می و اقتصادی هایبحران نهايت در و روستا مسکونی بافت
های مساکونی نشاان   از نظر وسعت واحد( 03جدول ) صنعتی در مناطق روستايی بر كيفيت و كميت مساكن روستايی
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 قباش و بعاد از اشاتغال در بخاش صانعت وجاود دارد       هاای مساکونی  دهد كه تفاوت معناداری بين وساعت واحاد  می
(111/sig= .) 011-051متر به  51-011اين تغيير مثبت بوده و افزايش وسعت واحدهای مسکونی روستاييان از حدود 

از لحاظ تعداد طبقات منزل مسکونی، تفاوت معناداری بين تعداد طبقات و اشتغال در بخش صانعت  . دهدمتر نشان می
ها و اشتغال در بخش های واحد مسکونی، تفاوت معناداری بين تعداد اتاقاز نظر تعداد اتاق(. =sig/051) ودشديده نمی

هاای واحاد   دهنده آن اسات كاه تعاداد اتااق    اين تفاوت مثبت بوده و نشان(. =sig/110) صنعت روستاييان وجود دارد
كار رفتاه در  از لحاظ مصالح ساختمانی به. افته استاتاق در هر واحد مسکونی افزايش ي 3-0اتاق به  0-0مسکونی از 

 شاود بنا، تفاوت معناداری بين مصاالح سااختمانی ماورد اساتفاده و اشاتغال روساتاييان در بخاش صانعت دياده مای          
(100/sig= .)دهنده آن است كه روستاييان بعد از اشتغال در بخاش صانعت در سااخت    اين تفاوت مثبت بوده و نشان

هاای خشات و گاش و    مصالح مرغوب و باكيفيت استفاده نموده و گرايش ساخت و سازها از ساختمان ساختمان خود از

 .های با اسکلت فلزی و اسکلت بتونی تغيير كرده استآجر و آهن به سمت ساختمان

 های كالبدی مساكن روستايی قبل و بعد از اشتغال در صنعتويژگی مقايسة -19جدول

 ابعاد
 ميانگين

 نوع تأثير sig معناداری  dfدرجه آزادی  شدهسبهمحا t مقدار
 بعد قبل 

 مثبت 111/1 003 -100/3 57/0 01/0 وسعت واحد مسکونی
 مثبت 051/1 000 -051/0 00/0 00/0 تعداد طبقات منزل مسکونی

 مثبت 110/1 005 -001/3 50/0 71/0 های منزل مسکونیتعداد اتاق
 مثبت 100/1 000 -001/0 05/0 71/0 در بناكار رفته مصالح ساختمانی به

 های تحقيق يافته: مأخذ
 

فرضيه سوم تحقيق كه به بررسی تأثير مجتمع صانعتی بااريج اساانس     03با توجه به مطالب ارائه شده در جدول 
 . گيردقرار می تأييدپردازد مورد كاشان بر ابعاد كالبدی می

 گيرینتيجه

 به ملی توسعه برای ضروری یشرط و است روستايی توسعه راهبردهای و مسائش نتريمهم از يکی روستايی صنايع

 هاای حوزه در صنعتی واحدهای استقرار كه است آن گويای حال توسعه در و پيشرفته كشورهای تجربه. يدآمی حساب

 ایمنطقه و محلی مقياس در محيطی زيست و فضايی و اجتماعی، اقتصادی ابعاد در ا ر هايیدگرگونی همواره روستايی

 و موادغاذايی  مصارف  الگوی در از اين رو استقرار صنايع در روستاها بايد از لحاظ اقتصادی تغيير .است داشته دنبالبه
مندی روستاييان از درآمد و شغش و از لحاظ اجتماعی افزايش مشاركت، بهبود بهبود رضايت دوام و با مصرفی كاالهای

كاهش مهاجرت روساتاييان و از نظار كالبادی موجاب بهباود كيفای و كمای مسااكن          نحوه و ميزان اوقات فراغت و
های مختلف اثر گيری از روششد، در اين پژوهش با بهره ذكر چهآن به توجه با بنابراين ،روستايی را در پی داشته باشد

طاوركلی نتاايج   باه . گرفات مجتمع صنعتی باريج اسانس كاشان را بهبود زندگی خانوارهای روستايی مورد بررسی قرار 
دهناده آن  زوجای نشاان   tها با استفاده از آزمون در بخش اقتصادی، مقايسه ميانگين: حاصش از تحقيق مؤيد آن است

هاا تفااوت   است كه ميزان مصرف كالری در خانوارهای روستايی بعد از اشتغال در صنعت افزايش يافته است و تحليش
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از ساوی ديگار   (. =Sig/105)دهد يی را قبش و بعد از اشتغال در صنعت نشان میمعناداری بين الگوی مصرف موادغذا
( =111/1Sig)شاود  بين استفاده از كاالهای مصرفی بادوام قبش و بعد از اشتغال در صنعت تفاوت معناداری دياده مای  

تأثيرات قابش قباولی  های شغلی و افزايش درآمد به طور نسبی سيس مجتمع صنعتی از طريق ايجاد فرصتأبنابراين، ت
های آماری به دست آمده در دوره قبش و بعد از ديگر سو، تحليش. در خريد كاالهای مصرفی بادوام به وجود آورده است

دهاد  از اشتغال انجام پذيرفته، تفاوت معناداری بين ميزان رضايت منادی روساتاييان از درآماد و شاغش را نشاان مای      
(111/Sig= .) ا و نواحی صنعتی با كشش درآمدی باالتر باعه جذب نيروی كار مازاد روساتايی  هبر اين اساس شهر
با توجه باه مطالاب گفتاه    . باشدشوند كه اين امر خود در ميزان رضايت مندی روستاييان از شغش و درآمد مؤثر میمی

 تأيياد پردازد مورد می شده، فرضيه اول تحقيق كه به بررسی رابطه بين صنايع روستايی و وضعيت اقتصادی روستاييان
 .گيردقرار می

دهناده آن اسات كاه باين مشااركت و      زوجی نشاان  Tها با استفاده از آزمون در بخش اجتماعی، مقايسه ميانگين
شود، ولای ايان   ها اختالف ديده میاگرچه در ميانگين(. =005/1Sig)كار در بخش صنعت رابطه وجود ندارد اشتغال به

از . و اشتغال در بخش صنعت موجب افزايش مشاركت روستاييان در اماور مختلاف نشاده اسات    اختالف معنادار نبوده 
كه طوریگذران اوقات فراغت روستاييان قبش و بعد از اشتغال در صنعت تغيير داشته است، بهسوی ديگر، ميزان و نحوه

از اشتغال در بخش صنعت افزايش يافته های هنری، ورزش، مطالعه و استفاده از كامپيوتر روستاييان بعد ميزان فعاليت
كار بنابراين بين اوقات فراغت و اشتغال به. ها و تماشای تلويزيون بعد از اشتغال كاهش يافته استولی ميزان مسافرت

و صنعت موجب شده كه روستاييان از اوقات فراغات خاود   ( =100/1Sig)در بخش صنعت رابطه معناداری وجود دارد 
از ديگر سو، ميزان تمايش سرپرست و اعضای خانواده روستاييان برای ماندگاری در روساتا بعاد از   . ايندبهتر استفاده نم

دست آمده كه در دوره قبش و بعد از اشاتغال انجاام   های آماری بهاشتغال در بخش صنعت افزايش يافته است و تحليش
بنابراين استقرار صنايع در  ،(=Sig/100) دهدنشان میپذيرفته، تفاوت معناداری بين تمايش برای ماندگاری در روستا را 

با توجه به مطالب فوق فرضايه دوم  . روستاها موجب افزايش تمايش برای ماندگاری روستاييان بعد از اشتغال شده است
  .گيردقرار می تأييدپردازد مورد تحقيق كه به بررسی رابطه بين صنايع روستايی و وضعيت اجتماعی روستاييان می

در بخش كالبدی، تأثير ايجاد نواحی صنعتی در مناطق روستايی بر كيفيت و كميت مساكن روستايی نشان دهناده  
آن است كه از نظر وسعت واحدهای مسکونی تفاوت معناداری بين وسعت واحدهای مسکونی قبش و بعد از اشاتغال در  

کونی، تفااوت معنااداری باين تعاداد طبقاات و      از لحاظ تعداد طبقات منزل مس(. =sig/111)بخش صنعت وجود دارد 
از نظر تعداد اتاق های واحد مسکونی، تفاوت معناداری بين تعداد (. =sig/051)شود اشتغال در بخش صنعت ديده نمی

در نهايت از لحاظ مصالح ساختمانی به كار رفته (. =sig/110)اتاق ها و اشتغال در بخش صنعت روستاييان وجود دارد 
شاود  تفاوت معناداری بين مصالح ساختمانی مورد اساتفاده و اشاتغال روساتاييان در بخاش صانعت دياده مای       در بنا، 

(100/sig= .)  با توجه به مطالب فوق فرضيه سوم تحقيق كه به بررسی رابطه بين صنايع روستايی و وضعيت كالبادی
 . گيردمساكن روستايی می پردازد مورد تأييد قرار می
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 منابع

 051كشااورزی،   جهااد  وزارت .پارورش  و آموزش و ترويج و كشاورزی پايدار توسعه منظم هایلمد. 0300. ه ايروانی،
 .ص

 فصالنامه  .روساتايی  توساعه  كارشناسان ديدگاه از كوچک صنايع عملکرد بر مؤثر عوامش بررسی .0305. م آقايی، امين

 .001-005(: 0)00توسعه،  و روستا

هاای صانعتی بار    بررسی اثرات اجتماعی و زيست محيطی شاهر  . 0350. و بهرامی،  . ، شايان، ت.بوذرجمهری، خ
 . 00-51(: 01)5ای، فصلنامه برنامه ريزی منطقه. شهر  صنعتی چناران: نواحی روستايی مطالعه موردی

 .ص 001تهران، . انتشارت سمت. در علوم انسانیای بر روش تحقيق مقدمه. 0377. م نيا،حافظ

 و سيساتان  اساتان  در روساتايی  صانايع  وریهبهار . 0305. پ محمادزاده،  و. ت اصغرپور، ،.ع عسگری، ،.ع نژاد،حاجی
 . 00-05: 0مجله جغرافيا و توسعه،  .بلوچستان

: های صنعتی بر نواحی روستايی موردر ارزيابی اثرات اجتماعی شه. 0353. و بوذرجمهری، خ. ، شايان، ت.ئی، محمزه
 .013-005(: 5)3فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستايی، . شهر  صنعتی خيام نيشابور

اساتان  : وری صنايع كوچک روستايی مطالعه موردیبررسی عوامش مؤثر بر بهره. 0301. و كوپاهی، م. ع دربان آستانه،
 . 007-57(: 33)5اقتصاد كشاورزی و توسعه، . خراسان

فصالنامه پاژوهش  . ايالم استان در دامی هایهفرآورد تکميلی و تبديلی صنايع استقرار سنجی امکان .0305. ، جرضايی
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Abstract 
In the late decades, the development of industrial activities in the rural areas of 

Iran have caused some changes in different aspects of these areas which influence 

the special patterns of rural areas. This article aims to identify the changes that 

have been the results of industrial development and it’s reflection in the 

development of rural residential areas. The main intention of this study is to 

analyze the special consequences (economic, social and anatomical) of the 

industrial center of Kashan in the development of neighboring rural areas. The 

industrial center consists of three factories that are for making essence, making 

equipment for gardeners and distillers and the Barij Company. All of the above 

companies are called the Industrial Center of Barij Essence. It has employed 1050 

workers from amongst whom 120 people were identified and the questionnaires 

were randomly distributed among these workers. To analyze the data based on the 

measurement variables, descriptive and analytic methods (T) were used. The 

results showed that economically, having rural industries has led to an increase in 

the people’s intake of  calories, seeing more consumption in long lasting goods and 

more satisfaction in the native people of the area. In addition, there is more social 

involvement, improvements in not wasting the residents’ free time, decreasing of  

natives immigration out of the rural areas and finally anatomically, quantity and 

quality improvement in the rural houses. 

 

Keywords:The spatial impacts, Development, Rural industries, Barij Essence 
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