
 

  
  
  

 1386 بهار ،59پژوهش های جغرافیایی ـ شماره
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  کشاورزی های عرصه در صنعت گسترش 
  یناسفرا شهرستان ،رویین دهستان ،ایرج یروستا مطالعه 

 
  دانشگاه شهید بهشتیگروه جغرافیا، دانشکده علوم زمین، انشیار د -٭یبیژن رحمان
  روستاییامه ریزیرشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنایی دانشجوی کامحمد میرز

  28/1/85:  نهایی تأیید  16/10/83:  پذیرش مقاله
 

  چکیده
  بـه وجـود  یی روسـتا ی را در فضای سابقه ا ی ب یهای دگرگون  همواره یی روستا یع بزرگ در نواح   یحاد صنا یا

ن یـی رودهـستان  روستاهای ایـران و از آن جملـه    در ی صنعتیتهایجاد و گسترش فعالیر ایک دهه اخ یدر  . آورده است 
 قرار تأثیر را تحت این دهستان ی اجتماع- ی اقتصادی که الگوشد در ابعاد مختلف یراتییبه تغ منجرشهرستان اسفراین 

  .  روستا شناخته شده است، دچار تحول کردو آنچه را که ازداده 
 و بازتـاب  ی صنعتیتهایعال و گسترش ف  به وجود آمدن   جهیجاد شده در نت   یر و تحوالت ا   یین مقاله با هدف شناخت تغ     یا

 یر کـاربر  یـ ی تغ ی دهد کـه عامـل اصـل       یق نشان م  یج تحق ینتا.  انجام گرفته است   یی روستا یآن در توسعه سکونتگاهها   
 13ع بزرگ تنها در حدود یتا قبل از استقرار صنا زیرا ، بوده است محدوده مطالعه شدهع بزرگ دری، استقرار صنایاراض

ر ییـ ، تغی هکتار از اراض1353 در حدود 1382 داشته و بعد از استقرار صنعت تا سال          یت صنع ی کاربر ،یهکتار از اراض  
ر یـ  غ یهای کاربر  به نفع  یت کاهش منابع آب کشاورز    ین فعال ی توسعه ا  آثار گرین از د  یهمچن.  است پیدا کرده  یکاربر

  . باشدی میکشاورز
  .، بازتابسیاست  روستای ایرج، اسفراین، صنایع روستایی،: اژه ه واکلید

  
  مقدمه

 اجتمـاعی و تغییـرات      –ایی همواره منجر به دگرگونی در ساختار اقتصادی         ایجاد واحدهای صنعتی بزرگ در نواحی روست       
 دولـت در نـواحی روسـتایی بـا هـدف            به وسیله استقرار صنایع بزرگ و ملی      .  فضایی و زیست محیطی شده است      –کالبدی  

 تعـدیل و    ،زدایی صنعتی  ایجاد این صنایع در نواحی توسعه نیافته در راستای تمرکز          بلکه   ، است صنعتی کردن روستاها نبوده   
  . منطقه ای بوده استنابرابریهایکاهش 

منطقه ای   نابرابریهای نیز با هدف محرومیت زدایی و کاهش         در این راستا استقرار صنایع بزرگ در دهستان رویین           
مـا بـه دلیـل       کنـد،  می      مقایسه با دیگر فعالیتها سطح کوچکی را اشغال        اگر چه فعالیتهای صنعتی در       .صورت گرفته است  

 فضایی و زیست محیطی     - کالبدی اجتماعی،  و پیامدهای اقتصادی،   آثارتهای دیگر، یپیچیدگی این نوع فعالیت نسبت به فعال      
  .بیشتری را در پی دارد

                                                 
 com.yahoo@rahmani-b :mail-E                                                                       229902614: نویسنده مسئول ٭
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 جمعیـت  .شـود  روستای ایرج و تحوالت آن اشاره    ، به ویژگیهای جمعیتی دهستان رویین     تامناسبت نیست    بی در اینجا  

 رویینبر این اساس جمعیت دهستان      .  آورده شده است   1ین و روستای ایرج در مقاطع مختلف زمانی در جدول           یدهستان رو 
  در سال  ، برابر 2/1  حدود 1365در سال   .  نفر بوده است   14077برابر با   1355مطابق آمار سرشماری مرکز آمار ایران در سال         

 - 1355 ، یعنـی از سـالهای   سـال 26افـزایش جمعیـت در فاصـله    .  برابر شده است1 نیز  1381 برابر و در سال      1  حدود 1375
 برابـر افـزایش جمعیـت    3/1به اندازه  ،1355 نسبت به سال 1381 به طوری که حتی در سال نبود، در این دهستان زیاد    1381

 ،5/1 ،1381 ،1375 ،1365هـای     در سـال   بترتیـب  نفر بـوده کـه       672رابر  ب 1355جمعیت روستای ایرج در سال      . داشته است 
 درصـد کـل جمعیـت       5/8یعنـی   ( نفـر رسـیده اسـت        1550 بـه    1381جمعیت این روستا در سـال       .  برابر شده است   1/1 ،4/1

 افـزایش  . برابـر افـزایش جمعیـت داشـته اسـت     3/2 ، بـه انـدازه  1355 به طوری که نسبت به سـال   ؛)شود دهستان را شامل می   
این افزایش جمعیت در یک دهه اخیر به دلیل اسـتقرار           .  برابر بوده است   2 رویینجمعیت در روستای ایرج نسبت به دهستان        

 و ایـن امـر       اسـت  م و موقـت شـده     ئـ واحدهای صنعتی در مجاورت روستای ایرج بوده که تا حدودی باعث ایجاد اشتغال دا             
  . باعث جذب جمعیت از روستاهای پیرامون نیز شده است، شدهعالوه بر اینکه مانع از مهاجرت روستاییان

  
  ٭جمعیت دهستان رویین و روستای ایرج در مقاطع مختلف سرشماری :1جدول 

 1365 1355 سال
  دهه رشد

 1355-1365 
1375 

  نرخ رشد
1365-1375 

1381 
-1375نرخ رشد 

1381 

 31/0 18231 0,35 17899 2,1 17279 14077 دهستانجمعیت 

جمعیت روستای 
 ایرج

672 999 4 1351 3,1 1550 3/2 

  . )1375، 1365، 1355 سالهای ( شهرستان اسفراین، شناسنامه آبادیهای کشور، مرکز آمار ایران،: خذمأ ٭
  .1381 مرکز بهداشت شهرستان اسفراین،واحد آمار   
  

از لحـاظ   ) ایـرج (شـده    وجـود داشـته اسـت و روسـتای مطالعـه             1381 دهستان رویین در سال       روستا در  27 در مجموع 
 و آمارهای مرکـز     1375،  1366،  1355شناسنامه آبادیهای کشور، سالهای      (.می شود جمعیتی روستایی پر جمعیت محسوب      

  .)1381بهداشت شهرستان اسفراین، 
 دامپروری و به طور محدودی بر ، متکی بر فعالیتهای کشاورزی سنتیشدهمحدوده مطالعه با توجه به اینکه اقتصاد روستایی     

پیدایش و گسترش فعالیتهای صنعتی درایـن محـدوده منجـر بـه تغییراتـی               در این صورت     ،صنایع روستایی استوار بوده است    
در ایـن راسـتا    .فـضایی شـده اسـت    اجتماعی وکالبدی و -  شرایط اقتصادی ،درچهره واحدهای مکانی و ساختار کشاورزی     

تغییـر و    . را از استقرار ایـن واحـدها پذیرفتـه اسـت           تأثیر بیشترین   ،می باشد   که در مجاورت واحدهای صنعتی     روستای ایرج 
 ترتیـب  بـه ایـن   .تحوالت ایجاد شده در روستای ایرج با ایجاد واحدهای صنعتی ارتباط دارد و بدون آن قابـل درک نیـست    

  :  بیان کردتوان می فوقحول نکات زیر را در نتیجه تغییر و ت
 ؛تغییر کاربری اراضی -1

  ؛کاهش منابع آب کشاورزی به نفع کاربری های غیر کشاورزی -2
  ؛ واشتغال در بخش غیر کشاورزیدرامدافزایش  -3
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   شده؛افزایش قیمت زمینهای مسکونی وتغییر بافت کالبدی در روستای مطالعه -4
  ؛شتی روستاییانتغییر در فعالیت و شرایط معی -5
 ؛روستا تغییرات جمعیتی وتحول در رابطه شهر و -6

 در محدوده مطالعـه بـه جهـت پیامـدهای فـضایی آن در برنامـه ریـزی بـه                   مذکور فعالیتهای   آثار مطالعه و شناخت    تردید بی
زنـدگی بـرای رشـد و        نوین ایجاد کیفیت  شهری و ،  ین مناطق روستایی  منظور دستیابی به توسعه روستایی و تعادل و توازن ب         

  .تعالی روستانشینان ضروری می نماید
 

  صنعت و جامعه روستاییتقابل یا همجواری 
 صنعتی بصورتهای خواسته شده و ناخواسته به همراه خود بازتابهایی داشته است که در برخی از موارد منجر                   فعالیتهایورود  

است که بسیاری از کارشناسان توسعه همجواری صنعت بـا          این در حالی    . به بحرانهای اقتصادی و زیست محیطی شده است       
  .  می دانند سنتی روستا را توجیه می کنند و بسیاری آن را برای روستا و صنعت نامساعدفعالیتهای

 همـراه انقالب صنعتی در دو قـرن گذشـته،         بروز  قبل از    نبوده است، تقریباً  و ناگهانی   توسعه صنایع به صورت آنی      
تا اینکه بعـد از انقـالب زراعـی،    . دش و دامی در بعضی از نقاط دنیا فعالیتهای مدرن صنعتی نیز مشاهده میفعالیتهای زراعی 

  .)110 ،1371قره نژاد، ( . انقالب بزرگ صنعتی تحقق پیدا کرد
  تـصریح  یمـد آدر فرصـتهای شـغلی و       ،در این راستا ارتباط بین صنعتی شدن و توسعه روستایی از طریق افزایش دسـتمزدها              

 افزایش تقاضا و مصرف در      ،مدآدر و بسیاری از محققان توسعه بر این اعتقادند که تمرکز زدایی صنعتی منجر به ایجاد                 هشد
   . استهشدمناطق روستایی 

 دگرگـونی  گـاهی اوقـات  ات زیادی بر این نواحی مـی گـذارد و        تأثیراستقرار صنایع بزرگ و کوچک در نواحی روستایی         
شوند و روستاهایی که بـه صـورت شـهر در نمـی آینـد، نوسـازی                  روستاهایی به شهر تبدیل می    . شود کامل آن را سبب می    

  بتـدریج  زمینهای کـشاورزی مجـاور صـنایع      . پیدا می کند  گیرد و نحوه خانه سازی و نوع مصالح ساختمانی تغییر            شتاب می 
تعمیرگاه و فروشگاه و غیـره اسـتفاده    ،دهند و برای واحدهای مسکونی و احداث و انواع مختلف کارگاه تغییر کاربری می

  .شود میگیرند، مشاغل مردم دستخوش تغییراتی   آنها قرار میتأثیرروستاهایی که در مجاورت صنایع و تحت . می شوند
. مـی شـود         فعالیتهای صنعتی با ایجاد مشاغل جدید، موجب جذب نیروی کار از روستاها و شـهرهای پیرامـون                  

 میای از عوارض اجتماعی  اکز زیست مانند روستاها و شهرهای مجاور صنایع، موجب بروز مجموعهتمرکز جمعیت در مر
. گیرد بخش وسیعی از این عوارض را در بر می...  مسکن و سایر ملزومات زیستی و رفاهی آنها و،افزایش قیمت زمین. شود

اراضـی زراعـی اطـراف شـهرها و روسـتاها یـا              نون به دست آورده است، یا تخریـب       تأمین مسکن، بر اساس تجاربی که تاک      
رویـه و بـی ضـابطه خانـه سـازی و ایجـاد               تخریب اراضی نیاز برای ایجاد شهرکهای جدیـد همـراه اسـت، یـا گـسترش بـی                 

ترافیک نه تنها مسائل اجتمـاعی و روانـی   . گذارد  سوء بر بافت قدیمی و آثار باستانی شهر و روستا می         آثار خیابانهای جدید 
  .اثر گذارد... شود، بلکه میتوانند با ایجاد آلودگی بر مردم و  میرا موجب 

ست که تمرکز صنایع در حاشیه یا با فاصله نزدیک به شهر یا روستا، به خصوص صـنایعی                  جهت ا این آثار و عوارض از آن       
ب جـذب  جـذب صـنعت در یـک منطقـه سـب     . شـود  که به نیروی انسانی زیادی احتیاج دارند، موجب یک دور تسلسل مـی  

ها مجدداً سبب جذب صنعت و شـروع         و ایجاد جاذبه  ) زیربناها و زیرساختها  (انسانها و جذب انسانها موجب ایجاد جاذبه ها         
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طبیعی است کـه بـرای جلـوگیری از چنـین دور تسلـسلی و               . این نقطه می تواند روستا یا شهر باشد       . شود میدوباره این دور    

یا اینکه باید اقدامات مؤثری در نقطـه شـروع آن          ای قطع کرد،    به ناچار باید آن را از نقطه        جانبی،  یا   آثارایجاد مانع در برابر   
 که از میان سه فعالیت عمده اقتصادی یعنی کـشاورزی، خـدمات و      زیرا ،، فعالیتهای صنعتی است   فوقنقطه شروع   . انجام داد 

 برخـی  1شـکل  در  . مـی شـود    از اندازه انسانها   صنعت، کشاورزی فعالیتی است پراکنده که کمتر موجب تراکم زیاد و بیش           
 از سوی دیگر خدمات همیشه تابعی از انسانها و با تغییـر تعـداد انـسانها،                 .نشان داده شده است     صنعت بر اقتصاد منطقه    آثاراز

. تی اسـت   فعالیتهـای صـنع    ،می شود در این میان آنچه که باعث تغییرات عمده         . می شود میزان نیاز به خدمات نیز کم و زیاد         
خواه این تغییر عمده ناشی از فعالیتهای صنعتی باشد، خواه از طریق تغییر در عوامل تولید کشاورزی مثل مکـانیزه کـردن یـا                     

بـر اسـاس تجـارب چنـد دهـه اخیـر قـسمتی از تغییـرات بخـش کـشاورزی ناشـی از                        ب نیروی انسانی به عبارت دیگـر،        جذ
 برنامه و بودجه استان اصـفهان؛ خطـوط هـادی بـرای سـازماندهی امـور                 .(تحوالت، ضرورتها و نیازهای بخش صنعت است      

  .)19 - 17، 1364صنعتی استان اصفهان؛ اصفهان، برنامه و بودجه، 
 بـا توجـه بـه       در ایـن صـورت    . باشـد   ایجاد واحدهای صنعتی در نواحی روستایی افزایش جمعیت می         آثار یکی از    

قرار گرفته است به نظر مـی آیـد در آینـده      )و لوله بدون درز    مجتمع فوالد  (صنایعتمرکز  اینکه روستای ایرج در مجاورت      
هر چند که در حال حاضر روند افـزایش جمعیـت در روسـتای ایـرج                 ای نه چندان دور پذیرای جمعیتی بیشتر از حال شود،         

  .تشدید شده است
 در حال انجام گرفتن است، همراه با         شده العهدر اثر بارگذاری صنعتی و در نتیجه، بارگذاریهای جمعیتی که در محدوده مط            

کند، ادامه رشـد، منـابع طبیعـی بـه طـور              صنعتی، خوراک و همچنین خدمات سرانه اجتماعی افزایش پیدا می          بازدهافزایش  
با رشـد صـنایع در منطقـه و جـذب نیـروی انـسانی همـراه بـا رشـد طبیعـی جمعیـت، بـار                           . پیدا می کنند  چشمگیری کاهش   

نی کـه  انطقه افزایش خواهد یافت و این موضوع باعث خواهد شد که به محیط آسیب جدی وارد شود و مهاجر        جغرافیایی م 
داشته و همـه ایـن عوامـل دسـت بـه      مانند آن زباله و دفع  جاده، کردند احتیاج به زمین برای مسکن، به این جامعه اضافه می

 و هر روز امکانات این محدوده، محدود تـر شـود    شودتفادهدست هم خواهد داد تا زمینهای مرغوب اطراف روستا بیشتر اس  
  .١دو امکانات کمتری جهت تولید محصوالت کشاورزی باقی بمان

                                                 
  ، بخش کلیات1375در این باره همچنین نگاه کنید به کتاب بنیادهای جغرافیایی اقتصاد ایران، بیژن رحمانی، انتشارات علوی  -1
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   برخی ازآثار صنعت بر اقتصاد منطقه ای:1 شکل
.1382،مشاهدات محلی: خذ Ĥم  
 
 

   محدوده مطالعه شدهوضعیت صنایع موجود در
 صـنایع دسـتی و صـنایع بـزرگ          ، در سه دسته واحدهای صـنعتی کوچـک و کارگـاهی           رویین صنعتی در دهستان     فعالیتهای

شـته   وجـود دا   رویـین  نفر کـارکن در دهـستان        5 کارگاه صنعتی روستایی با کمتر از        724 ،1381در سال    .گردد خالصه می 
داری در تولیـد ایـن        روستایی افراد مزدبگیر خیلی کم اسـت و ایـن نکتـه غلبـه روابـط پـیش سـرمایه                    کارگاههایدر  . است

 کوچـک صـنعتی     کارگاههـای از کـل    . دهد که بر پایه کار برای خـویش و خـانواده اسـت              صنعتی را نشان می    کارگاههای

صرفه جوییهای 
 درونی وبیرونی

روهای بیرونی نی
)ورود سرمایه(  

 استقرارصنعت
)تجمع گرایی(  

 افزایش ارزش افزوده

صرفه جوییهای درونی و بیرونی

وجود مواد 
اولیه و نیمه 

 ساخته در محل

 اثرات غیر مستقیم

افزایش تقاضا برای کاال و 
 خدمات در منطقه

تولید و اشتغال در خدمات 
  شخصی

 اثرات مستقیم

یش دستمزدهاافزا  

 افزایش درآمد

 گسترش بازار محلی

  افزایش واحدهای خدماتی در منطقه

عرضـــه فرصـــتهای  
 شغلی جدید تر

ــتغال در   ــزایش اشــ افــ
 بخش خدمات

افــزایش ثــروت و درآمــد 
  در منطقه

افزایش زیر ساختها و امـور زیـر        
  بنایی و رفاهی

 منطقه/ افزایش جاذبه های مکان
ــان   تهای نعتیگسترش فعالی ــد میـ پیونـ

 صنایع               

افزایش نیروی کار 
 متخصص 

ــار   ــروی ک ــال نی انتق
ــر   متخــصص از دیگ

  مکانها
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مستمر داشته و به وسـیله افـراد خـانواده در         فعالیت نامنظم و غیر    ها معموالً  این کارگاه ( کارگاه خانگی    675روستایی مزبور   

 بـوده ) شود ی که در بیرون از منازل مسکونی اداره میکارگاههای( کارگاه غیرخانگی 49و ) شوند محل سکونت اداره می
 ، سـت  ،رویین به روستای     روستایی مربوط  کارگاههایبیشترین  . اند  نفر فعالیت داشته   1423ها در حدود     در این کارگاه  . اند

صـنایع دسـتی    . اند های کوهستانی شمال دهستان واقع شده       در دره  فوقتمامی روستاهای   .  عراقی و ایرج بوده است     ،کالت
باشد و هر چـه بـه سـمت     ای شمال دهستان به دلیل محدودیت زمین کشاورزی می در این دهستان بیشتر در روستاهای دره

  .گردد آییم فعالیت صنایع روستایی کم و فعالیت زراعت بیشتر می ی وهموار میروستاهای واقع در نواحی دشت
 شاغل در روستای ایرج فعالیـت داشـته و ایـن تعـداد در سـال         31 کارگاه با    15 تعداد 1375 در سال    2جدول  توجه به   با  
  . شاغل رسیده است52 کارگاه با 37 به 1381

  
   ایرج در سالهای مختلفتعداد کارگاههاو افراد شاغل روستای :2جدول 

 افراد شاغلتعداد  تعداد کارگاهزمان 

137515 31 

138137 52 
  1382 ،زاییر می-رحمانی و 1381 مرکز خدمات روستایی ایرج،:ماخذ                                                                    

  
 واسطه ها  دهد که با توجه به سلطه بافی تشکیل می  صنعتی خانوارهای روستایی را فعالیت فرشفعالیتهایهنوز بخش غالب 
  . مزد و حقوق تولید آن بسیار اندک است،ها سهم سود بر این نوع فعالیت

 واحد صنعتی 35 جمعاً رویین در دهستان 1381تا پایان سال ) زیر ده نفر کارکن( کوچک صنعتی کارگاههای
 صنعتی بیشترین کارگاههایاز نظر نوع فعالیت تولیدی . است نفر ایجاد شغل شده 188کوچک بوده و در مجموع برای 

 واحد با 3 صنعتی کوچک در روستای ایرج کارگاههایتعداد . باشد  صنعتی مربوط به فعالیت صنایع نساجی میفعالیتهای
ایع بزرگ در این روستا واحدهای صنعتی کوچک در مقایسه با صنایع روستایی و صن. باشد  نفر می15زایی  ظرفیت اشتغال

  .دهد نمایش می13 81 را در سال رویین وضعیت واحدهای صنعتی کوچک در دهستان 3جدول. باشد کم می
 

 
  صنایع کوچک دهستان رویین بر اساس نوع فعالیت و تعداد افراد شاغل :3جدول

 افراد شاغلتعداد واحد صنفی نوع فعالیت صنایع

 8 2  تولید آرد-ترشیجات صنایع مواد غذایی

 105 15  کیسه گونی، تولید فرش و چادر شب، باند پانسمان،تولید پنبه صنایع نساجی

 9 3 تولید درب و پنجره چوبی صنایع چوب

 23 3  رنگ-لوله پلی اتیلن صنایع شیمیایی و سلولوزی

 24 4 تولید شن و ماسه-سنگهای معدنی صنایع محصوالت کانی غیر فلزی

 14 7  آهنیتولید درب و پنجره صنایع فلزی

 5 1 تولید آسفالتصنایع ساختمان و راهسازی

 188 34 جمع
  1382 ،گان  مطالعات میدانی نگارند-:ماخذ
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ذاری ارزی و ریالی گ اری هنگفت و به ویژه سرمایهگذ  با سرمایهرویین بزرگ صنعتی در دهستان کارگاههای

 واحد صنعتی بزرگ 2 فعالیت دارند تعداد 1382واحدهای بزرگ صنعتی که تا سال .  به وجود آمدند1370در سال 
این واحدهای صنعتی بزرگ که جزء . باشد و یک واحد صنعتی بزرگ نیز کار ساختمانی را شروع کرده است می

این صنایع در گروه صنایع فلزات اساسی قرار دارند و شامل مجتمع . اند باشند، در روستای ایرج واقع شده های ملی می طرح
  .باشد راین و کارخانه لوله بدون درز میفوالد اسف

 همچنین تعداد کارگران شاغل در ،باشد  نفر می500 کارخانه لوله بدون درز افراد شاغل تعداد 4بر اساس جدول 
 بوده رویین نفر از دهستان 140 شاغل بوده که 200  حدود1381شرکت ساختمانی مانا در کارخانه لوله بدون درز در سال 

  .است
ست که تا ا نفر کارکن داشته 581  حدود1381گری و آهنگری مجتمع فوالد تا پایان سال  خانه ریختهدر کار

 نفر 74 نفر خواهد رسید که از این تعداد 1913 شاغل آن به  افرادبینیهای طرح جمعیت پایان طرح این مجتمع بر اساس پیش
  .باشند  نفر از روستای ایرج می10 نفر 74این از . گری شاغل رسمی هستند  در کارخانه ریختهروییناز دهستان 

 نفر از دهستان 21 نفر از کل روستاهای اسفراین شاغل رسمی هستند که از این تعداد 84در شرکت مجتمع فوالد نیز 
کل . باشد  نفر می166 رویینگری در دهستان  تعداد کل کارگران شرکتهای فعال در واحد صنعتی ریخته. باشند  میرویین
با توجه به نزدیک بودن محل استقرار .  نفر بوده است297گری    ریختهشرکتهایران روستایی شهرستان اسفراین در کارگ

 109تعداد . باشد  روستایی در این واحدها از روستای ایرج میافراد شاغلاین واحدهای صنعتی به روستای ایرج بیشترین 
ین اشتغال دارند که یر از روستاییان ایرج در خارج از محدوده دهستان رو نف13نفر در صنایع اشتغال دارند و همچنین تعداد 

  .باشد  نفر می122مجموع افراد شاغل در بخش صنعت به طور کلی 
گـذاری  ه  سرمای   دهد که بیشتر افراد شاغل و        بررسی میزان اشتغال و سرمایه گذاری در محدوده مطالعه شده نشان می           

در دوره  . کارکرد کلی منطقه چند نقشی با تمایل به سمت صـنعتی شـدن اسـت              . باشد رگ می انجام شده در زمینه صنایع بز     
  .بخش صنعت نسبت به بقیه بخشها رشد مثبتی را نشان داده است1365 - 1375زمانی 

ت بنابراین مهمترین صنایع منطقه صنایع فلزات اساسی بوده که ایجاد و توسعه این صـنایع همـراه بـا دگرگونیهـا و تغییـرا                       
  .وسیعی در زمینه مسائل طبیعی، انسانی و اقتصادی منطقه بوده است

  
  1381 وضعیت اشتغال صنایع بزرگ در دهستان رویین و روستای ایرج،:4جدول

 صنایع
  افراد شاغلتعداد  

 سمیر         

   شرکتهای افراد شاغل   
 وابسته به صنایع     

   روستایی شهرستانافراد شاغل   
  از دهستان رویین به غیر       

   دهستان افراد شاغل   
 رویین               

   افراد شاغل     
 روستای ایرج    

 40 140 60 200 500 کارخانه لوله گستر

 65 261 381 166 581مجتمع فوالد اسفراین

 4 8 6 - 14 کارخانه شن شویی

  .1382مطالعات میدانی ، و 1382روابط عمومی مجتمع فوالد و کارخانه لوله گستر،: ماخذ
  

  صنعت و تحول در کیفیت زندگی روستایی
شاخص های توسـعه   ی بهبود ارتقازایی ودرامد ،اشتغالزایی ، شدهمهمترین پیامد ایجاد واحدهای صنعتی در محدوده مطالعه     

مواد غـذایی و کاالهـای       اعم از خرید     ،افزایش مصرف ، آثار از جمله این  . واحدهای صنعتی بوده است    افراد شاغل در سطح   
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در جهت تغییر الگـوی      ات این واحدها در روستاها    تأثیربا توجه به نتایج پرسشگری تحقیق حاضر        .بوده است مصرفی با دوام    

نـشان داده    5 در جـدول   مصرف مواد غذایی و خرید کاالهای مصرفی با دوام در دوره قبل و بعد از اشتغال در این واحـدها                   
  .شده است

 وضعیت استفاده از کاالهای مصرفی با دوام در دوره قبل و بعد             ،ا توجه به نتایج پرسشگری تحقیق حاضر      بنابراین ب 
 موتورسـیکلت و   دسترسـی بـه تلفـن،      کاالهای صـوتی و تـصویری،      از اشتغال در واحدهای صنعتی در قالب کاالهایی مانند        

 دوام از آزمون مک نمار استفاده شده است و ین وضعیت استفاده از کاالهای مصرفی باعیتبرای  .ه استشد بررسی مانند آن
دست آمـده از  ه نتایج ب .ضعیت استفاده از کاالهای مصرفی بی دوام استفاده شده است جهت تبین و  از آزمون ویل کاکسون   

 آزمون مک نمار نشان می دهد که در هر یک از کاالهای مصرفی با دوام در دو دوره قبـل و بعـد از اشـتغال در واحـدهای                            
 مـی تـوان بیـان       5 با توجه بـه جـدول      ؛قابل مشاهده است   5 در جدول     وجود دارد که    داری ی ،تفاوتهایی در سطح معنا    صنعت
بنـابراین مـی تـوان نتیجـه گرفـت کـه            .  می باشـد   05/0 داری در تمامی کاالهای مصرفی با دوام کمتر از            که سطح معنا   کرد

طح معنـی داری برخـوردار بـوده و توزیـع دو جامعـه در هـر سـطحی                   تمامی متغیر ها در دو دوره قبل و بعد از اشـتغال از سـ              
بـه   .بیشترین تغییرات سطح معنی داری در کاالهایی چون تلفـن و کاالهـای صـوتی و تـصویری بـوده اسـت                     . متفاوت است 

م بـا دوا   عبارت دیگر ایجاد واحدهای صنعتی در مجاورت روستای ایرج باعث بهبود وضعیت استفاده از کاالهـای مـصرفی                 
  .شده است

 
  آزمون تغییرات کاالهای مصرفی با دوام در دو دوره قبل و بعد از اشتغال:5جدول 

یخچال اجاق گازچرخ خیاطیماشین لباسشویی
  موتور
 سیکلت

  دسترسی
 به تلفن

 )قبل و بعد ازاشتغال( متغیرهازیونیتلو

20000. 20001. 20004. 20002.20002. 20000.20000.NExact sing(2- Tailed)    
 معنی داریسطح دقیق 

  .1383 نتایج پرسشنامه و تحلیل های آماری،  :ماخذ
  

            الگــوی مــصرف مــواد غــذایی در دو دوره قبــل و بعــد از اشــتغال در واحــدهای صــنعتی از آزمــون   بــرای تعیــین
 داری در   معنـا این است که تفاوتهـایی در سـطح         نگر  دست آمده از این آزمون بیا     ه  نتایج ب  .ویل کاکسون استفاده شده است    

 داری تمـامی    یعنـی سـطح معنـا      ر واحدهای صنعتی قابل مشاهده است؛     هر یک از متغیرها در دو دوره قبل و بعد از اشتغال د            
 بعـد از    بنابراین می توان از این آزمون چنین نتیجه گرفت که الگـوی مـصرف مـواد غـذایی                  .می باشد 05/0متغیرها کمتر از    

این تغییرات در الگوی مـصرف      .  واین تغییرات تابع فعالیتهای صنعتی بوده است       پیدا کرده اشتغال در واحدهای صنعتی بهبود    
  .نشان داده شده است 6 مواد غذایی در جدول
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  آزمون تغییرات مصرف مواد غذایی در دو دوره قبل و بعد از اشتغال 6جدول 

 گوشت جبرن    لبنیات حبوبات شکر و قند
  و روغنها
 چربیها

وضعیت استفاده از
 میوه و سبزیجات

  متغیرها
 )قبل و بعد ازاشتغال(

2,739- 

006. 

3,176-
001. 

2,739-
006. 

3,035-
002. 

2,652- 
008. 

2,952-
003. 

2,640- 

008. 

ZAsymp.Sing. 2- 
Tailed)  

 سطح تقریبی معناداری

  .) می باشد05/0عناداری سطح م (1383 ، نتایج پرسشنامه و تحلیلهای آماری :اخذم
  
  

 حاصـل از  مـد آدربـا توجـه بـه اینکـه        .پیامدهای فعالیتهای صنعتی تغییر فعالیت از کشاورزی به صـنعتی اسـت            از دیگر       
 ایـن امـر زمینـه تغییـر         در ایـن صـورت     . می باشد   از فعالیتهای صنعتی کمتر     حاصل درآمدهایفعالیتهای کشاورزی نسبت به     

 اقتـصاد روسـتایی محـدوده مطالعـه       . دکـر  و امنیت شغلی بیشتر فراهم       مدآدره صنعت را جهت کسب      فعالیت از کشاورزی ب   
اما با ایجاد صنایع و نیاز زیاد آنها به نیـروی کـار فـراوان و ارزان                 .  تا قبل از ایجاد صنایع بر اساس کشاورزی بوده است          شده

ه هـدف در حـدود   ع بر اساس نتایج پرسشگری از جام .کردروستایی ،نیروهای بیشتری را از بخش کشاورزی به خود جذب           
 در بخـش صـنعت جـذب      درصـد بیکـار،  9/36 درصد از بخش تجاری و خـدماتی و  7/5 درصد از بخش کشاورزی،     4/57

  . شده اند
کـاهش   فعالیت  این نوع ایجاد واحدهای صنعتی و اختصاص اراضی و مراتع غرب روستا جهت         با فعالیت دامپروری نیز  

 1381 در رأس دام780 به 1365در سال س دام أ ر1900 از ای که  به گونه،ه برای فعالیت دامداری محدود شد عرصیافت و
  .)1382 ،مرکز خدمات جهاد کشاورزی روستای ایرج( رسید

 در داخـل روسـتا   دامهـا  در بیرون از روستا به فعالیت و نگهـداری  زیرا از شیوه  بتدریج دامداریفعالیتهای ترتیب به این 
 منفـی بـر فعالیـت دامـداری         تـأثیر توان چنین نتیجه گرفت کـه ایجـاد واحـدهای صـنعتی              به طور کلی می   . شود حدود می م

  . صنعتی رو به کاهش استفعالیتهای با گسترش  بتدریجروستای ایرج داشته و این نوع فعالیت
  

  در کاربری اراضیات سریع  تغییروفعالیت صنعتی 
 بـه بعـد در      1370 بسیار اندک بود ولـی از سـالهای           شده ییر کاربری اراضی در محدوده مطالعه      ،تغ 1370تا قبل از سالهای        

کاربری صنعتی  . آمد  به وجود   تغییراتی در کاربری اراضی     بتدریج )مانند ایجاد مجتمع فوالد   (نتیجه عوامل و نیروهای بیرونی    
امـا بـا    .  هکتـار بـوده اسـت      13 وابسته به آن در حدود        تا قبل از ایجاد مجتمع فوالد و صنایع جنبی و           شده در محدوده مطالعه  

 تبـدیل بـه کـاربری    محدوده مطالعه شده  هکتار از اراضی     1353مقدار   ،1381 تا سال    1370ایجاد مجتمع فوالد یعنی از سال       
  هکتـار آن اراضـی     300 دارای کـاربری کـشاورزی بـوده انـد کـه              هکتـار قـبالً    536از ایـن مقـدار حـدود        . صنعتی شده اند  

، بـزنج  متعلق به روستاهای بـرج  ) هکتار36( هکتار نیز متعلق به روستای خوش بوده و مابقی 200کشاورزی روستای ایرج و     
  .و آب بخش بوده است
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 در زمینه تغییر کاربری اراضی متوجه این روستا شده تأثیر بیشترین ،به دلیل نزدیکی روستای ایرج به واحدهای صنعتی

وه بر تغییر کاربری اراضی کشاورزی پیرامون روستا، در بافت فیزیکی روستا نیز به دلیل رشد در این روستا عال .است
 هکتار از 2 آمده است که به موجب آن حدود  به وجودجمعیت و گسترش فعالیتهای صنعتی تغییراتی در کاربری اراضی

مچنین در نتیجه گسترش فعالیتهای ه. اراضی زراعی و باغی روستا به کاربریهای مسکونی و تجاری تبدیل شده است
محدوده در .  استپیدا کرده هکتار از اراضی این روستا از کاربری کشاورزی به کاربری ارتباطی تغییر4صنعتی در حدود 

 دارای کاربری مرتعی و جزء اراضی  هکتار از اراضی که به کاربری صنعتی تبدیل شده اند، قبال784ً در حدود مطالعه شده
محدوده مطالعه ات فعالیتهای صنعتی در زمینه تغییر کاربری اراضی تنها مختص تأثیر .عی محسوب می شده استمنابع طبی

به گونه ای که   گذاشته است،اتی را نیز بر اراضی باغی و زراعی پیرامون شهر اسفراین نیز بر جایتأثیر نبوده بلکه شده
و جنوب غربی شهر اسفراین جهت ایجاد واحدهای مسکونی هکتار از اراضی زراعی و باغی قسمتهای غربی 5/1حدود 

  . این واحدها اختصاص یافتافراد شاغلکارگران و 
 در نتیجـه عوامـل بیرونـی         محـدوده مطالعـه شـده       که تغییرات کاربری اراضـی در      کردبنابراین می توان چنین بیان      

ه دوم عوامل درونـی در ایـن عامـل نقـش داشـته              بوده است و در مرحل     )تصمیمات سیاسی و ملی در زمینه مکانیابی صنعتی       (
  .است و گسترش فعالیتهای صنعتی عامل اصلی تغییر کاربری اراضی می باشد

  

  نتیجه گیری

 آنچه که مطرح شد نمونه ای از ورود سرمایه های شهری به محیط روسـتایی و بـرهم خـوردن نظـام سـنتی تولیـد روسـتایی                           
 مربوط در روستا بخوبی هدایت نشود آیا بـاز  فعالیتهایداخل و همجواری صنایع و نکته قابل طرح این است که اگر ت    . است

تجربـه کـشورهای پیـشرفته و در حـال           ات مثبت در محیط پیرامون خود یعنی روستا باشـد؟         تأثیرهم صنعت می تواند دارای      
 ودر ابعـاد اقتـصادی       ایی را توسعه گویای آن است که استقرار واحدهای صنعتی در حوزه های روستایی همواره دگرگونیه             

  .فضایی و زیست محیطی در مقیاس محلی و منطقه ای به دنبال داشته است اجتماعی،
فرصتهای  تغییر در کاربری اراضی و تغییر در الگوی مصرف مواد غذایی و کاالهای مصرفی با دوام و افزایش

بنابراین با توجه به آنچه ذکر شد ،می  .نعتی بوده اند و کاهش فعالیت دامداری از پیامدهای بارز گسترش فعالیتهای صشغلی
  :کردتوان نتایج زیر را بیان 

بـا گـسترش فعالیتهـای      . تغییر کاربری اراضی می باشد     محدوده مطالعه شده   استقرار صنعت در     آثار از مهمترین  -1
 تغییـر   1370که تا قبل از سالهای      به گونه ای     .مسکن افزایش پیدا کرده است     ، خدماتی استفاده از اراضی در بخش      صنعتی و 

ترش س بـا گـ  1370 هکتار بوده اسـت، در حـالی کـه بعـد از سـالهای          13کاربری اراضی کشاورزی به صنعتی تنها در حدود         
  . مرتعی و ملی به کاربری صنعتی تبدیل شده اند  هکتار از اراضی کشاورزی،1353 در حدود 1381فعالیتهای صنعتی تا سال 

در عرصه روسـتای ایـرج       ،محدوده مطالعه شده  ات در نتیجه ورود صنعت به       تأثیربیشترین   البدی، از دیدگاه ک   – 2
و به کارگیری  ساخت و ساز  ، افزایش جمعیت  ثبات واین امر باعث. ی شود مهشاهدمبه دلیل نزدیکی به واحدهای صنعتی       

.  رسـید  1382 واحد در سال     405 به   1375ال   واحد در س   249به گونه ای که تعداد واحدهای مسکونی از         ؛  مصالح جدیدشد 
   . مسکن و اجاره بها شد، قیمت زمینمنجر به افزایش فوقشرایط 
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گـسترش فعالیتهـای صـنعتی همچنـین        .  مـی باشـد    کاهش زمینهای کشاورزی و منابع آب به نفع بخش صنعت         – 3

    بـه   .شـده اسـت    ) کـشت  لگـوی امانند حـذف شـدن چغنـدر قنـد از           ( باعث کاهش سطح زیر کشت و تغییر نوع محصوالت        
در حال حاضر بـه دلیـل    برخوردار بوده، )بخصوص قنات (گونه ای که در روستای مراغه که در گذشته از منابع آب فراوان              

  . رسیده است1377 هکتار در سال 350 به 1362 هکتار در سال 458سطح زیر کشت این روستا از  کمبود آب،
به طور کلی استقرار  . کاهش فعالیتهای دامداری درروستای ایرج می باشداز دیگر پیامدهای منفی استقرار صنعت،

 مهمی در تغییر بهره وری صنعتی و ایجـاد       تأثیر در این صورت    کشاورزی نبوده،  جهتگیریصنایع در مناطق روستایی دارای      
  . پیوند میان بخش کشاورزی و صنعت نداشته است

 ایجاد اشتغال و فرصـت هـای جدیـد     محدوده مطالعه شدهصنعتی درگسترش فعالیتهای   ی   از مهمترین پیامدها   – 4
 روستائیان شاغل در بخش صنعت و خدمات بوده و به تبع آن افزایش مصرف کاالهای با دوام و بـی                     درامدشغلی و افزایش    

 ایـن تبعـات بـه شـکل گـسترده ای در ارزش و قیمـت زمـین،                 . دوام در سطح خانوارهای شاغل در بخش صنعت مـی باشـد           
  . پیدا کرده استکردمصرف کاال ها و مواد غذایی 

 وآمـد روسـتاییان بـه شـهر     افزایش رفت و ،تنوع وافزایش وسایل نقلیه موتوری     ، بهبود کیفیت راههای ارتباطی    -5
محـدوده   در   و تعداد واحـدهای خـدماتی و تجـاری در نتیجـه گـسترش فعالیتهـای صـنعتی                  درامد اشتغال، افزایش جمعیت، 

  .بوده است مطالعه شده
 در نتیجـه    محدوده مطالعه شـده   با توجه به آنچه گفته شد می توان نتیجه گرفت که مکان گزینی صنایع بزرگ در                 

 هر چند که در کوتاه مـدت       عوامل بیرونی بوده است و سازگاری کمتری با نیازهای فرهنگی ،فنی و اقتصادی محیط داشته،              
نـامطلوبی رادر ابعـادمختلف اقتـصادی ،اجتمـاعی، زیـست محیطـی وغیـره بـر                  آثـار   مطلوبی داشته اما در کل در آینده       آثار

از آنجـا کـه    . اجتمـاعی و فرهنگـی  آثـار   استقرار صنعت بیشتر اقتصادی بوده تـا آثار بطور کلی . روستاها بر جای می گذارد    
اک را نـه تنهـا حفـظ         نقش اساسی داشته می بایـد آب و خـ           محدوده مطالعه شده   کشاورزی و دامپروری در اقتصاد منطقه و      

در نتیجـه اگـر امکـان       .کـرد بلکه به نحو روز افزونی نسبت به استفاده هر چه بهتر و بیشتر از آن در بخـش کـشاورزی اقـدام                       
گسترش واحد های صنعتی در منطقه باشد در رابطه با صنایع وابسته به کشاورزی و غـذایی از قبیـل صـنایع تولیـد کنـسرو و           

،  باشـد  …و صنایع تولید محصوالت لبنی و شیر       فرآوری و بسته بندی خشکبار و میوه ها و سبزیها،          صنایع میوه ها و سبزیها،   
و عالوه بر توسعه بخش کـشاورزی در         تر و پایدار خواهند بود      اثر بخش  ،مدترااین صنایع کار    که در اقتصاد روستایی،    زیرا

راه اندازی نسبت بـه      رمایه گذاری کمتری جهت احداث و      س االیی برخوردار می باشند و    این محدوده از توان اشتغال زایی ب      
 همچنین توجه به صنایع روستایی به دلیل اشتغال باال و هماهنگی بیشتر بـا محـیط طبیعـی، اقتـصادی،                   . دیگر صنایع نیاز دارند   

  . ضروری می نماید  منفی کمی که به محیط دارد،آثار اجتماعی و فرهنگی نواحی روستایی به دلیل
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