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 تاک روژین وصنعت کشت شرکت اقتصادی –اجتماعی پیامدهای بررسی

 کرمانشاه شهرستان در

 
 کرمانشاه رازی دانشگاه طبیعی منابع و کشاورزی پردیس کشاورزی، توسعة دکتری دانشجوی -محمدی صی سمیره

 کرمانشاه رازی دانشگاه طبیعی منابع و کشاورزی پردیس روستایی، ةتوسع و ترویج گروه دانشیار -*زرافشانی کیومرث

 کرمانشاه رازی دانشگاه طبیعی منابع و کشاورزی پردیس روستایی، توسعة و ترویج گروه دانشیار -بیگی    علی امیرحسین

 

 

 چکیده

 و کشاورزی محصوالت فرآوری صنایع اندازی راه ،روستایی ةتوسع راهبردهای از یکی امروزه

 مردم زندگی بهبود هدف با ها کارخانه این اگرچه. است روستایی مناطق در ها صنعتو    کشت نیز

. گرفت نادیده را ها آن اقتصادی -اجتماعی پیامدهای نباید ،شوند می احداث روستایی مناطق در

 صورت محدودی مطالعات ها،    کارخانه احداث اقتصادی و اجتماعی پیامدهای ارزیابی ةزمین در

 شرکت اقتصادی و اجتماعی پیامدهای بررسی ،کیفی پژوهش این از هدف. است گرفته

مطالعه  یموضوع ماهیت به توجه با .است کرمانشاه شهرستان در تاک روژین وصنعت کشت

 چنین برای مناسب رویکرد که معتقدند پیامدسنجی پژوهشگران از بسیاری(، پیامد ارزیابی)

. است درآمده اجرا به کیفی تحقیق روش با مطالعه این بنابراین، ؛است کیفی روش مطالعاتی

 ،آباد نظام ،آباد تازه روستاهای سال 30 باالی کشاورزان شامل پژوهش این ةمطالع مورد ةجامع

 یگردآور منظور به. است دربند میان و الهیارخانی مناطق در سرابله و افشار تپه احمدوند، توللی،

با استفاده از  ها داده .شد گرفته بهره متمرکز گروه و دیانفرا ةمصاحب های یکتکناز  ،اطالعات

 اقتصادی تغییرات داد نشان پژوهش های یافته. شدند یلو تحل تجزیهمحتوا  یلتحل یکتکن

 ،فرنگی گوجه کشت ترویج شامل مطالعه مورد ةمنطق در تاک روژین وصنعت کشت شرکت

 قیمت افزایش و محصول ونقل حمل ةهزین کاهش ،کشاورزیغیر و کشاورزی اشتغال ةتوسع

. شود    می کشت الگوی تغییر و اقتصادی وضع بهبود شامل اقتصادی پیامدهای و است زمین

 و ترافیک افزایش از اند عبارت ،اند شده منجر اجتماعی پیامد بروز به که محیطی زیست تغییرات

 صعودی سیر تصادفات، افزایش مانند مواردی به توان می یاجتماع پیامدهای از. صوتی آلودگی

 تحصیل به میل و اقتصادی -اجتماعی رفاه بهبود گروهی، انسجام تقویت معکوس، مهاجرت

 شرکت نمسئوال به مطالعه نتایج تحقیق، های یافته به اعتباربخشی منظور به. دکر اشاره

 نتایج توانند می استان روستایی ةتوسع گذاران سیاست .شد گذاشته بحث به و ارائه تاک روژین

 .دهند قرار آینده روستایی صنایع ریزی برنامه در ریسک سنجش برای مبنایی را مطالعه این
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 مقدمه

 و نظران صاحب زا بسیاری توجه کانون به ستاییانرو اجتماعی و اقتصادی زندگی بهبود منظور به روستایی ةتوسع امروزه

 تابعی کنونی، تحولپر جهان در کشوری هر ماندگاری توان معتقدند نظران صاحب از برخی .است شده تبدیل ریزان برنامه

 در ،رو این از( ییو شمسا یلنگرود مطیعی از نقل به 1388 ،1سپیل) است کشور آن محلی منابع از برداری بهره میزان از

 جهت در هایی پروژه اجرای به اقدام نیز ایران جمله از سوم جهان کشورهای و یافته توسعه کشورهای ،اخیر ةده چند

 همچنین و کشاورزی محصوالت فرآوری صنایع اندازی راه ،ها پروژه این از یکی. اند کرده روستایی مناطق ةتوسع

 از جلوگیری محلی، منابع از بهینه ۀاستفاد هدف با ،صنایع این. تسشهرها ةحوم و روستایی مناطق در وصنعت کشت

 مطیعی) اند شده ایجاد روستایی مناطق در صنعتی اشتغال سهم افزایش و درآمد سطح افزایش کشاورزی، ضایعات

 پیامدهایشان درنظرگرفتن بدون اغلب ،اند رفته کار    به روستا مردم زندگی بهبود برای ها پروژه این اگرچه (.1386 لنگرودی،

 دنبال    به مردم برای و روستا محیط در متعددی منفی و مثبت پیامدهای چه که نیست مشخص و اند درآمده اجرا محیط در

 -اجتماعی پیامدهای بررسی به ،مطالعه این در (.126: 2009 کرمی، و احمدوند؛ 2005 ران،دیگو  مقدم    یی)رضا دارند

 این. است شده پرداخته است، کشاورزی محصوالت فرآوری صنایع جمله از که تاک روژین وصنعت کشت شرکت اقتصادی

 شهرستان ارانکامی ۀجاد در واقع الهیارخانی ةمنطق در 1381 سال در روستایی ةتوسع های برنامه یراستا در شرکت

 یک حدود اینکه وجود با. شد اندازی راه مردم درآمد افزایش و کشاورزی ةتوسع محلی، منابع از استفاده هدف با کرمانشاه

 شرکت این اقتصادی و اجتماعی پیامدهای به زمان هم که جامعی ةمطالع تاکنون ،گذرد می مزبور شرکت فعالیت از دهه

 و یانیروستا ایبر شرکت این اجتماعی و اقتصادی های فعالیت پیامد همچنین. است نشده انجام باشد، دهکر توجه

 .است مبهم و ناشناخته کماکان است، کرده ایجاد که یراتییتغ نیز و برداران بهره

 

  نظری مبانی

 ایفا اجتماعی -اقتصادی ةتوسع راستای در تواند می که مؤثری نقش به توجه با روستایی صنایع گسترش و اندازی راه

 (.59: 1386 طاهرخانی،) شود می محسوب روستایی مناطق مشکالت بر هغلب برای ها حل راه ترین مهم از یکی نماید،

 نتیجه این به ،روستایی مناطق در تبدیلی صنایع استقرار اجتماعی پیامدهای بررسی با (20: 1386) رانیگدو  تقدیسی

 بهبود اجتماعی، تأمین و بیمه وجود زندگی، تداوم فرهنگی، های فعالیت و مشارکت افزایش شغلی، امنیت که ندرسید

و  یلنگرود مطیعی. ستپیامدها این ترین    مهم از بومی نیروی های توانمندی به توجه و مهاجرت کنترل مسکن، یتوضع

 رب ،ای کارخانه صنایع که یافتند دست نتیجه این به بیرجند شهر روستایی صنایع ةمطالع با یزن (137: 1384) یمراد

 راندیگو  نوری مطالعه، این با راستا هم. است بوده مؤثر روستاییان اقتصادی -اجتماعی وضعیت ارتقای و زایی اشتغال

 در زایی اشتغال سبب ،روستایی صنایع ایجاد که دادند نشان اردستان شهرستان در روستایی صنایع ةمطالع با (61: 1389)

 بابل انشهرست در صنایع استقرار آثار ةمطالع با( 147: 1385) یلنگرود یعیو مط یکان نجفی. شود می کشاورزی بخش

. ندردا باالیی اقتصادی رونق ،جوار هم روستاهای با مقایسه در ،برخوردارند روستایی صنایع از که روستاهایی که یافتنددر

 این به صنایع بدون و صنایع از برخوردار روستاهای ةمقایس و بومهن شهر روستایی صنایع بررسی اب( 35: 1386) یرینص

 در( 2008) 2النجو. است صنایع بدون روستاهای از تریشب ،صنایع از برخوردار روستاهای درآمد میانگین که رسید نتیجه

 راندیگو  رضوانی .کرد معرفی روستا در صنایع ایجاد اقتصادی پیامدهای از را درآمد افزایش و پویا اشتغال ایجاد ،آمریکا

                                                                                                                                                                          
1. Siepel 

2. Lanjouw 
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 نتیجه این به و کردند بررسی را دامی و کشاورزی تولیدات از استفاده در صنعت استقرار تأثیرات (5: 1389 ،زندیان)

 ۀشیو تغییر و اقتصادی بازده ،زایی اشتغال درآمد، افزایش مهاجرت، کاهش در اساسی ینقش ،تبدیلی صنایع که رسیدند

 چندانی توجه و اند    پرداخته ای توسعه های طرح اقتصادی پیامدهای بررسی به ،العاتمط این بیشتر ،طورکلی به. رنددا تولید

 ،تغییر و پیامد. است نشده ارائه شفاف ،باید که طور آن ،پیامد و تغییر میان تمایز طرفی، از. اند    نداشته اجتماعی پیامدهای به

 بلکه یستند؛ن پیامد درواقع ،یمکن می توجه ها    آن به پیامد عنوان به که مواردی از بسیاری. هستند هم از جدا ةمقول دو

 دو این تمایز بنابراین، شوند؛ تبدیل پیامد به تدریج به است ممکن و شوند می ایجاد پروژه اجرای اثر بر که هستند تغییراتی

 ترتیب،    بدین .شوند    می مبدل پیامد به ،میزبان ةجامع ساختار به توجه با و زمان طی تغییرات ،ضمن در. دارد بسیار اهمیت

 کرد جلوگیری منفی پیامدهای بروز از حدی تا توان می تغییرات بینی پیش با چراکه است؛ تر مهم تغییرات بینی پیش گاهی

 این حاضر پژوهش مسئلة ،ترتیب    بدین. دیسنج تر ملموس و تر واقعی شکلی به را اقتصادی -اجتماعی پیامدهای روند یا

 ابعاد در یپیامدهای چه و است شده منطقه در تغییراتی چه بروز موجب ،تاک روژین وصنعت کشت شرکت که است

 تمایز با نیز و اقتصادی، و اجتماعی پیامدهای زمان هم ارزیابی با مطالعه این بنابراین، ؛است داشته اجتماعی و اقتصادی

 .افزاید    می موجود ادبیات به پیامد و تغییر میان

 

 پژوهش روش

از  یاری(، بسیامدپ ارزیابی) مطالعه موضوع ماهیت به توجه با. است شده مجانا کیفی تحقیق روش با مطالعه این

: 1389 فاضلی،) است یفیک یقروش تحق ،مطالعاتی چنین برای مناسب رویکرد که معتقدند یامدسنجیپپژوهشگران 

)شکل  دربند یانمو  الهیارخانی ةمنطقروستا از  شششامل  ،پژوهش ینا ةمطالع مورد ةجامع (.1999 ران،دیگو  یدیسوو

 ینکهابه  توجه با. است افشار تپهاحمدوند، سرابله و  ی،تولل ،آباد تازه ،آباد نظام شامل تاک ینروژشرکت  یجوار هم در( 1

 مراجعه بر    عالوه ،سنجش منطقه قبل و بعد از احداث پروژه منظور به ،گذرد یم تاک ینروژدهه از احداث شرکت  یکحدود 

 ندداشت تنومنطقه سک یندر ا تاکنونکه از زمان قبل از احداث شرکت  شدمصاحبه  افرادی با مدارک، و اسناد به

 از ،روستاییان از یکی. ابتدا شدند انتخاب مصاحبه یبرا سال 30 یافراد باال ،منظور    بدین(. 2009 کرمی، و احمدوند)

که  یشدند تا زمان معرفی ییانخود روستا توسط یگریپس از د یکی یگرشد و سپس افراد د معرفی یجهاد کشاورز یقطر

. (2000 ران،دیگو  کوهن) شود    می نامیده برفی    گلوله اصطالح در یکتکن ینا (.نفر 120) شد کامل یریگ نمونه ،یتدرنها

 یآور جمعپژوهش  ین(، در ا1389 فاضلی،) است اقتصادی -اجتماعی پیامدهای ارزیابی اساسمصاحبه،  کهآنجا از

 بر    عالوه ،پژوهش این در .گرفت صورت 2متمرکز گروه مصاحبةو  1انفرادی صورت دو به مصاحبه با ،اطالعات دست اول

 یکتکن یاجرا منظور به. اطالعات بود یآور جمع یها روشاز  یگرد یکی ،متمرکز گروه ةمصاحب ی،انفراد یها مصاحبه

 ازبا استفاده  ،ندداشت تنوسک روستا در قبل از و بودندکه مطلع  یافراد ،روستا به مراجعه از پس متمرکز، گروه مصاحبة

 مکان. گرفت انجام مختلف زمانی فواصل در متمرکز گروه ةمصاحب پنج ،درمجموعکه  شدند انتخاب برفی    گلوله تکنیک

 مددکار شخصی منزل در مورد سه الهیارخانی، ةمنطق کشاورزی خدمات مرکز در مورد یک ترتیب    به ها مصاحبه این اجرای

 3سازی    مثلث از نتایج پایایی برای کیفی، های پژوهش در. بود کارخانه نزدیکی در مورد یک و توللی روستای در ترویجی

 ،4چمبرز) بگیرد بهره ها داده گردآوری مختلف های روش انواع از که کند می تالش محقق ،سازی    مثلث در. شود می استفاده

                                                                                                                                                                          
1. Individual Interview 
2. Focus Group Interview 

3. Traingulation 
4. Chambers 
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 استفاده روش بر    یمبتن سازی مثلثپژوهش، از  های یافتهبه  یاعتباربخش یا سازی مثلث منظور به ،پژوهش این در .(1999

شدند.  گردآوریگروه متمرکز  ةمصاحبو  یانفراد ةمصاحب یکتکن مانند یمختلف یها روش به ها دادهکه  صورت ینبد ؛شد

 نفعان ذی اختیار در ها یافته ،کیفی های روش 1 اعتبار و روایی آزمون در کمی، های پژوهش در متداول های روش برخالف

 از پس ،منظور    بدین .(2000 ران،دیگ و کوهن) شود برطرف نفعان ذی توسط ها یافته در ابهام هرگونه تا گیرد می قرار

 ةمنطق کشاورزی خدمات مرکز مسئوالن و روستاییان و تاک روژین شرکت نمسئوال با نتایج اطالعات، آوری جمع

 یکاز تکن ها داده یلو تحل یهتجز منظور به .کردند تأیید را ها یافته مسئوالن ،درنهایت و شد گذاشته میان در الهیارخانی

 یمحتوا یل. تحل2 ،(متعارف) یسنت یمحتوا یل. تحل1 :دارد وجود محتوا تحلیل نوع سه استفاده شد. 2محتوا یلتحل

روش  از ،ها مصاحبه و پژوهش یت. با توجه به ماه(2007 الو، و کینگاس) یصیتلخ یمحتوا یل. تحل3 و شده یتهدا

 :است زیرروش به شرح  ین( استفاده شد. مراحل امتعارف) یسنت یمحتوا یلتحل

 .استه مصاحبهحاصل از  یها داده یمو تنظ یگردآور ،روش یناول ا ةمرحل .1

 دهیمرا سامان  یکدگذار سیستم که کند یمبه ما کمک  3یلاست: واحد تحل یلواحد تحل یفدوم شامل تعر ةمرحل .2

 اقتصادی -اجتماعی یامدهایپ تحلیلواحد  پژوهش، ین. در ایمده یقتطب شده یآور جمع یها دادهکدها را با  و

 ،یبند طبقه ین( صورت گرفته است. در ا2004) باریج روش به ها    آن یبند طبقهکه  است تاک ینروژشرکت 

 . اند شده یمتقس یو اقتصاد یاجتماع ةدستبه دو  یامدهاپ

تعداد هر گفته در هر طبقه  عبارتی    به و از کدها کیهر یمرحله فراوان ین: در اشده    استخراج کدهای کردن    یکم .3

 .نشد استفادهمحتوا  یلمرحله از تحل این از ،پژوهش ینا در. شود یم یینتع
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 .دیآ    می 6یممستق قول نقلطبقات در قالب  ةیش( ر2000 ،5ویلکینسون و بارون) -4معروف است

 

 
 کرمانشاه استان سیاسی تقسیمات در دربند    میان منطقة و کرمانشاه شهرستان موقعیت. 1 شکل

                                                                                                                                                                          
1. Validity 

2. Content Analysis 
3. Unit of Analysis 
4. Thematic Analysis 
5. Braun and Wilkinson 

6. Illustrative Quotation 
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 ها    یافته و بحث

 وصنعت کشت شرکت پیامدهای روستاییان، های مصاحبه متن تحلیل و تجزیه و بررسی از پس ،حاضر پژوهش در

 و بندی دسته( 2 جدول) اجتماعی پیامدهای و تغییرات و( 1 جدول) اقتصادی پیامدهای و تغییرات ةطبق دو در تاک روژین

 .شد ارائه ها آن شواهد

 

 دربند میان و الهیارخانی ةمنطق در تاک روژین وصنعت کشت شرکت تأسیس از حاصل اقتصادی تغییرات -

 

 اشتغال وضعیت در تغییر -

 بخش مشاغل افزایش مطالعه، مورد روستاهای در اقتصادی ۀعمد تغییرات از یکی است، آمده 1 جدول در کهطور همان

 ؛شد شنیده آنان از بارها اشتغال افزایش این آمد عمل به ،منطقه کشاورزان با مصاحبه در. است غیرکشاورزی و کشاورزی

 است؛ خوب خیلی ما برای کارخانه» :گوید می ،است کشاورزی مشغول که آباد تازه روستای جوانان از یکی مثال، یارب

 طقهمن این در تاک روژین شرکت احداث از که احمدوند روستای کشاورزان از یکی «.اند شده کار    به مشغول جوانان چون

 همچنین. است کرده حل اینجا در را بیکاری معضل چون ؛است مقدسی جای کارخانه» :گوید می ،درس می نظر    به راضی

 کارگر عنوان به روستاییان از بسیاری ،فرنگی گوجه کشت کاربربودن به توجه با که ستا این اشتغال افزایش دالیل از یکی

 کشاورزان بیشتر و یافته افزایش منطقه این در جوانان اشتغال نرخ. اند شده کار    به مشغول کشاورزی های زمین در

 رانندگی نظیر غیرکشاورزی مشاغل محصول، ونقل حمل ةزمین شدن    فراهم با ،دیگر سوی از. هستند جوان کار    فرنگی گوجه

 .است شده ایجاد منطقه در نیز

 

 محصول ونقل حمل ةهزین در تغییر -

 را موضوع این ،روستاییان از برخی. است منطقه این در اقتصادی تغییرات از دیگر یکی ،محصول ونقل حمل ةهزین کاهش

 :گوید می آباد نظام روستای کشاورزان از یکی هکنچنا ؛اند کرده بیان فرنگی گوجه کشت به گرایش دالیل از یکی عنوان به

 نقاط به فروش برای زیادی ةهزین با را محصول نیستیم مجبور ما و است نزدیک که است این کارخانه محاسن از یکی»

 خاطر به اینکه ضمن. شود می جویی صرفه خیلی ونقل حمل ةهزین در و خرد می را محصولمان کارخانه. کنیم حمل دور

 چنین ،بود خود فرنگی گوجه کشت آبیاری مشغول که پیرمرد یک «.داریم کمتری تلفات کارخانه با نزدیک ةفاصل

 ؛دهیم می تحویل تاک روژین به را محصولمان هم باز ،بخرند باالتری قیمت با را گوجه جاها سایر اگر حتی» :گفت می

 ،تاک روژین شرکت استقرار با که گرفت نتیجه توان می ،درمجموع «.است کمتر خیلی ما برای آن ونقل حمل ةهزین چون

 اکنون دیگر، عبارت    به. است شده ونقل حمل ةهزین در جویی صرفه موجب و یافته کاهش محصول ونقل حمل مسافت

 .است برخوردار تضمینی فروش از دربند میان و الهیارخانی ةمنطق در فرنگی گوجه

 

 مسکونی و کشاورزی های زمین قیمت در تغییر -

 شرکت احداث از پس مسکونی و کشاورزی های زمین قیمت افزایش ،منطقه این در اقتصادی تغییرات از دیگر یکی

 باعث کارخانه» :گوید می ،کند می زندگی آباد تازه روستای در هاست سال که روستاییان از یکی چنانچه. است تاک روژین

 حاال از تر ارزان خیلی ها زمین شرکت، احداث از قبل. است شده منطقه این در مسکونی و کشاورزی زمین قیمت افزایش

 های زمین ارزش» :گوید می توللی روستای اهالی زا یکی «.است شده تر گران ها زمین روز روزبه اخیر های سال در اما ،بود
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 ،باشد تر نزدیک کارخانه به کشاورزی زمین چه هر و یافته افزایش خیلی تاک روژین از قبل به نسبت مسکونی و کشاورزی

 افزایش به امر این و کنند می زمین خرید و اجاره به اقدام بیشتر مردم کشاورزی، رونق به توجه با «.است باالتر آن قیمت

 .است یافته افزایش مسکونی های زمین قیمت ،منطقه به مهاجرت با ،دیگر سوی از. است شده منجر ها زمین قیمت

 

 فرنگی گوجه کشت ترویج -

 زمان از فرنگی گوجه کشت ترویج ،شود می دیده وضوح به دربند میان و الهیارخانی ةمنطق در که اقتصادی تغییرات جمله از

 اهالی از یکی هکچنان ؛اند کرده اشاره موضوع این به ها شونده مصاحبه ةهم تقریباً. است تاک روژین شرکت احداث از پس

 کشت زیر منطقه درصد 60 تا 50 و است شده منطقه در کاری    گوجه ترویج باعث کارخانه»: گوید می توللی روستای

 منطقه در کشت الگوی تغییر» :گوید می خوشحالی ابراز با آبادی تازه کشاورزان از یکی همچنین «.است رفته فرنگی گوجه

 نظر    به «.دارد وجود آن برای بازار ،کارخانه وجود با چون ؛اند آورده رو فرنگی گوجه کشت به کشاورزان اکثریت و شده ایجاد

 را فرنگی گوجه کشت کشاورزان، از بسیاری ،فرنگی گوجه برای تضمینی بازار و تاک روژین شرکت وجود با رسد می

 .شود    می کشت بیشتر فرنگی گوجه جو، و گندم از بعد عبارتی    به. اند کرده دیگر های کشت جانشین

 

 دربند میان و الهیارخانی ةمنطق بر تاک روژین وصنعت کشت شرکت اقتصادی پیامدهای-

 است داشته اقتصادی پیامدهای دربند میان و الهیارخانی ةمنطق در ،تاک روژین شرکت وجود مذکور، تغییرات بر عالوه

 پرداخته پیامدها این از بعضی به درادامه،. اند آمده وجود    به ،شد ذکر که اتیتغییر از برخی ةنتیجدر پیامدها این(. 1 جدول)

 .شود    می

 

 اقتصادی وضع بهبود و درآمد افزایش -

 شیو افزا یبه بهبود وضع اقتصاد ،یرکشاورزیغ و یکشاورز اشتغال شیافزا که است نیا مطالعه نیا جینتا از گرید یکی

 یامدهایپ نیتر مهم از معتقدند و دارند اشاره موضوع نیا به منطقه مردم شتریباست.  شده منجردرآمد مردم منطقه 

 منجرمردم  یآن بهبود وضع اقتصاد یدرآمد و در پ شیبه افزا ییزا اشتغالبا  شرکت، نیا است که نیا تاک نیروژشرکت 

: کرد انیب احمدوند یروستا رزاناز کشاو یکی ،مثال یارب ؛اند کرده مطرح ها    مصاحبه دررا بارها  وضوعم نیا و است شده

 .است شده شرکتمردم منطقه از  تیرضا سبب یموضوع تا حدود نیا «.چون درآمد باال رفته است ؛شده خوب وضع»

 

 کشت نوین های روش کارگیری به -

 ،دربند میان و الهیارخانی ةمنطق در فرنگی گوجه کشت ترویج که شد مشخص کشاورزان با متعدد های مصاحبه از پس

 از بسیاری و است هدهمشا    قابل کامالً موضوع این. است انداخته کشت نوین های روش از استفاده فکر به را کشاورزان

 از امسال خواهم می من» :گوید می احمدوند روستای جوان کشاورزان از یکی ،مثال یارب ؛کردند بیان را آن کشاورزان

 وجود» :گوید می زمینه این در آباد تازه کشاورزان از دیگر یکی «.است تر صرفه به چون ؛کنم استفاده ای قطره آبیاری

 .است شده جدید بذرهای از استفاده به نسبت کشاورزان نگرش تغییر و عالقه ایجاد باعث کارخانه
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 دربند میان و الهیارخانی ةمنطق بر تاک روژین وصنعت کشت شرکت اقتصادی پیامدهای و تغییرات. 1 جدول

 ها قول نقل اقتصادی تغییرات ردیف
 پیامدهای
 اقتصادی

 ها قول نقل

 ونقل حمل ةهزین کاهش 1
 محصول

 کامیون های راننده ،نزدیک ةفاصل دلیل    به -
 کارخانه به کمی ةهزین با را گوجه وانت، یا

 .کنند می منتقل
 فروش بازار به آن ونقل حمل ةهزین قبالً -

 ،نداشت چندانی سود بنابراین، و شد می زیاد
 .کارند می فرنگی گوجه مردم اکثر االن اما

  

 نسبت ،مسکونی و کشاورزی های زمین - زمین قیمت افزایش 2
 تر گران خیلی تاک روژین استقرار از قبل به

 و رفته باال خیلی زمین ارزش. است شده
 تر نزدیک کارخانه به کشاورزی زمین هرچه
 .است باالتر آن قیمت ،باشد

  

 در کاری    گوجه ترویج باعث تاک روژین - فرنگی گوجه کشت ترویج 3
 .است شده منطقه

 کشت زیر منطقه درصد 60 تا 50 -
 . است رفته فرنگی گوجه

 ،منطقه این مردم درصد 80 حدود -
 .اند شده کار    فرنگی گوجه

 الگوی تغییر
 کشت

 کشت به کشاورزان اکثریت -
 وجود با چون ؛اند آورده رو فرنگی گوجه

 .دارد وجود آن برای بازار ،کارخانه

 کارگیری به
 نوین های روش

 کشت

 ای قطره آبیاری از امسال خواهم می من -
 .است تر صرفه به چون کنم استفاده

 بخش وکار کسب ةتوسع 4
 کشاورزی

 اشتغال

 سود فقط ،ندارد ضرری کارخانه -
 کشاورزی رونق باعث چون ؛است
 . است شده

 زایی اشتغال لحاظ از کارخانه -
 بر    عالوه. است بوده خوب

... و وانت مردم از خیلی ،کشاورزی
 کارخانه به را گوجه بار و اند خریده
 .کنند می حمل

 این کشاورزان ،حاضر درحال -
 بیشتر جوانان. هستند جوان منطقه
 .هستند کشاورزی به راغب

 کار نیروی نیازمند گوجه کشت -
 .کند می ایجاد اشتغال .است زیادی

 و درآمد افزایش
 وضع بهبود

 اقتصادی

 کشاورزان باألخص و مردم درآمد -
 چون ؛است رفته باال خیلی قبل به نسبت
 اما ،کاشتند می جو و گندم فقط قبالً مردم
 . کارند می گوجه اکثریت االن

 به کشاورزی رونق ایجاد با کارخانه -
 .است شده منجر مردم درآمد افزایش

 قبل به نسبت منطقه وضع درمجموع -
 .است شده خوب

 وکار کسب ةتوسع
 غیرکشاورزی

 نگارندگان: منبع

 

 و الهیارخانی ةمنطق بر تاک روژین وصنعت کشت شرکت تأسیس از حاصل محیطی زیست تغییرات -

 دربند میان

 

 ترافیک -

 اشاره آن به خود سخنان در بارها و است شده دربند میان و الهیارخانی ةمنطق اهالی نگرانی موجب هک تغییراتی از یکی اما

 روستاییان. است شده منجر ترافیک به ،منطقه این در تاک روژین شرکت تأسیس که بود این ،کردند    می ضاعترا آن به و

 و عبور برای مناسب و کافی ۀجاد نبود به را موضوع این ،روستاییان از بعضی حتی. کردند می تکرار بارها را موضوع این

 در ،آالت ماشین زیاد وآمد رفت دلیل    به» :گوید می منطقه روستاییان از یکی مثال، برای ؛اند داده نسبت نقلیه وسایل مرور

 حالت با آباد تازه روستای کشاورزان از یکی همچنین «.است شده شلوغ خیلی منطقه و جاده روز شبانه ساعات ةهم

 «.کنند می ایجاد ترافیک سنگین های ماشین» :گوید می اعتراض
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 صوتی آلودگی -

. است ترافیکی بار از ناشی صوتی آلودگی ،است آمده وجود    به دربند میان و الهیارخانی ةمنطق در که تغییراتی از دیگر یکی

 مردم آسایش سلب باعث کارخانه» :گوید می کشاورزان از ییک مثال، برای ؛اند کرده تکرار بارها کشاورزان را موضوع این

 :گوید می توللی روستای اهالی از یکی «.شوند می جاده در لرزش باعث مرور و عبور با سنگین های ماشین. است شده

 «.شویم می بیدار ها شیشه لرزش دایص با ،شود می رد جاده از تریلی که وقتی ،هستیم خواب که ها شب»

 

 دربند میان و الهیارخانی ةمنطق بر تاک روژین وصنعت کشت شرکت اجتماعی پیامدهای -

 .است داشته دربند میان و الهیارخانی ةمنطق در اجتماعی یپیامدهای تاک روژین شرکت د،ش اشاره که تغییراتی بر    عالوه

 منطقه در اقتصادی پیامدهای و تغییرات از ناشی نیز برخی و محیطی زیست تغییرات از ناشی پیامدها این از یعضب

 از بعضی اجتماعی، پیامدهای و محیطی زیست تغییرات بر    عالوه 2 جدول در بنابراین، ؛(2 جدول) هستند الهیارخانی

 برای ؛است شده ذکر دیگر بار ،اند شده منجر اجتماعی پیامدهای بروز به که نیز 1 جدول اقتصادی پیامدهای و تغییرات

 اقتصادی تغییرات حاصل ترتیب    به( گروهی جامسان و معکوس مهاجرت) 4 و 3 اجتماعی پیامدهای 2 جدول مطابق ،مثال

 حاصل( تحصیل به گرایش و رفاه سطح افزایش) 5 اجتماعی پیامدهای و فرنگی گوجه کشت ترویج و شتغالا افزایش

 کاهش و تصادف) 2 و 1 اجتماعی پیامدهای همچنین. هستند اقتصادی وضع بهبود و مددرآ افزایش اقتصادی تغییرات

 .دان    آمده وجود    به صوتی آلودگی و ترافیک محیطی زیست تغییرات اثر بر (اجتماعی رضایت

 

 معکوس مهاجرت -

 معکوس مهاجرت منطقه، در تاک روژین شرکت اجتماعی پیامدهای ترین مهم از یکی ،است آمده 2 جدول در کهطور همان

 نقاط سایر از مردم مهاجرت ،آن دنبال    به و زایی اشتغال و کشاورزی رونق به ،الهیارخانی ةمنطق در کشاورزی رونق. است

 روستای کشاورزان از یکی ،مثال یارب ؛اند کرده اشاره موضوع این به کشاورزان ربیشت. است شده منجر منطقه این به

 جایی تا ؛است شده زیاد روستا داخل به مهاجرت برعکس و شده کم دیگر جاهای به روستا از مهاجرت» :گوید می آباد تازه

 -کار    گوجه زن یک «.پردازند می فرنگی گوجه وکار    کشت به ،زمین ۀاجار با و آیند می اینجا به دیگری نقاط از ها بعضی که

 همراه»: گوید می -است کرده مهاجرت منطقه این به صحنه شهرستان از و است مزرعه در همسرش به کمک الدرح که

 در کشاورزی رونق «.کاریم می فرنگی گوجه و کنیم می اجاره زمین .ایم آمده منطقه این هب صحنه شهرستان از ام خانواده

 شده منجر منطقه این به نقاط سایر از مردم مهاجرت ،آن دنبال    به و زایی اشتغال و کشاورزی رونق به ،مطالعه مورد ةمنطق

 درآمد و شغل یافتن برای ،روستایی جوانان از بسیاری تعداد هرساله که داد نشان (1386) لنگرودی مطیعی پژوهش. است

 نرخ ،تاک روژین شرکت استقرار با مطالعه مورد ةمنطق در اینکه به توجه با بنابراین، ؛نندک می مهاجرت شهرها سوی به

 امر این و یافته افزایش روستا در جوانان ماندگاری است، گرفته پیش در صعودی روند درآمد و است یافته افزایش اشتغال

 .است داشته مستقیم تأثیر معکوس مهاجرت روند بر

 

 گروهی انسجام -

 تقویت موجب گروهی های کشت مثال، یارب ؛است محلی انسجام ،منطقه در تاک روژین شرکت مثبت پیامدهای دیگر از

 شراکت و ارتباط هم با بیشتر مردم» :گوید می سالخورده کشاورزان از یکی زمینه، این در. است شده فردی    بین ارتباطات

 روستای جوان کشاورزان از یکی «.است گروهی های فعالیت و هم با ینزم ۀاجار طریق از بیشتر ،مردم شراکت. دارند
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 مطابق «.پردازند می وکار    کشت به و کنند می اقدام زمین اجاره به شراکتی ،مردم»: گوید می گروهی انسجام رۀبادر احمدوند

 افزایش با که است این نتیجه این احتمالی توضیح. است شده فردی    بین ارتباطات تقویت موجب گروهی های کشت ،نتایج

 دیگریک با وکار    کشت امور دادن    انجام در کشاورزان کشت، این بودنکاربر به توجه با و منطقه این در فرنگی گوجه کشت

 .است شده منجر آنان بین در گروهی انسجام و همکاری ةروحی تقویت به حدی تا ،امر این و دارند همکاری

 

 تحصیل به گرایش و رفاه سطح افزایش -

 مردم رفاه سطح افزایش به توان می دربند میان و الهیارخانی ةمنطق در تاک روژین شرکت استقرار مثبت پیامدهای دیگر از

 آثار از یکی که رسید نتیجه این به توان می ها    مصاحبه از. کرد اشاره جوانان نایم در تحصیل به گرایش نیز و منطقه

 آباد تازه روستای جوانان از یکی کهطور همان. است تحصیل به گرایش و مردم اقتصادی وضع بهبود درآمد، افزایش

 وی «.است شده تقویت جوانان بین در تحصیل ةادام به عالقه است، رفته باال حدودی تا مردم درآمد چون» :گوید می

 «.است شده بیشتر جوانان و مردم ینب در تحصیل ادامة به گرایش و شده زیاد کرده تحصیل قشر» :گوید می همچنین

 .است تحصیل به گرایش و مردم اقتصادی وضع بهبود درآمد، افزایش آثار از یکی

 

 تصادف -

 واردآوردن به که کرد اشاره تصادف به توان می دربند میان و الهیارخانی ةمنطق در ترافیک ایجاد منفی پیامدهای جمله از

 :گوید می توللی روستای ساکنان از یکی مثال، برای ؛است شده منجر روستا مردم به زیادی مالی و جانی های    خسارت

 از دیگر یکی «.شود می تصادف به منجر ،است اریکب جاده چون. است شده جاده در شدید ترافیک باعث کارخانه»

 «.کند می ایجاد تصادف و شده جاده در ترافیک باعث چون ؛دارد ضرر ما برای فقط کارخانه»: گوید می روستا این ساکنان

 و گذرد می ها آن روستای وسط از دقیقاً جاده کهچرا دارند؛ اعتراض بیشتر موضوع این به ،آباد تازه و توللی روستاهای مردم

 تا ها شب. کنند می ایجاد ترافیک سنگین های ماشین»: گوید می آباد تازه روستای اهالی از یکی .اند    آسیب درمعرض بیشتر

 و عبور ،تاک روژین شرکت احداث از پس دهد    می نشان نتایج «.است کرده ایجاد سروصدا و است شلوغ جاده این دیروقت

 در و ترافیکی بار افزایش به جاده، ترافیکی ظرفیت بودن    پایین به توجه با و یافته افزایش منطقه این به نقلیه وسایل مرور

 همچنین. است دربند میان و الهیارخانی طقامن در کشاورزی رونق امر این منطقی دلیل. است شده منجر تصادف آن پی

 های استان از را خود فرنگی گوجه محصول کرمانشاه، استان های شهرستان سایر بر    عالوه شرکت که نکته این به توجه با

 اندک ظرفیت به توجه با که    درحالی ؛است شده منجر منطقه این به کامیون تردد به امر این ،کند می تأمین نیز جوار هم

 .است شده منجر تصادف بروز به ،کامیون و آالت ماشین تردد و ترافیک افزایش منطقه، این ۀجاد ترافیکی

 

 اجتماعی رضایت کاهش -

 و الهیارخانی ةمنطق در ها ماشین مرور و عبور از حاصل صوتی آلودگی که شد معلوم کشاورزان با متعدد های مصاحبه از پس

 این. است دهدا کاهش -است جاده مجاورت در که -توللی روستای در خصوص    هب را کشاورزان اجتماعی رضایت ،دربند میان

 و عبور»: گوید می توللی روستای کشاورزان از یکی. کردند بیان را آن کشاورزان از بسیاری و است مشاهده    قابل کامالً موضوع

 ،مرور و عبور این طرفی از .نداریم آرامش و شود می ها خانه های شیشه لرزیدن باعث روز و شب ،جاده در ها ماشین زیاد مرور

 اهالی از یکی همچنین «.دهد می رخ منطقه این در تصادف چندین ساالنه و است شده روستا خانگی حیوانات رفتن    بیناز باعث

 «.است شده کارخانه اطراف محیط کثیفی و شلوغی باعث ،بار ةتخلی طوالنی صف»: گوید می آباد تازه روستای
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 دربند میان و الهیارخانی ةمنطق در تاک روژین وصنعت کشت شرکت اجتماعی پیامدهای و تغییرات. 2 جدول

 ردیف

 تغییرات
محیطی زیست

 و تغییرات/ 
 پیامدهای
 اقتصادی

 ها قول نقل اجتماعی پیامدهای ها قول نقل

 زیاد وآمد رفت دلیل    به - ترافیک 1
 ةهم در ،آالت ماشین
 و دهجا روز شبانه ساعات
 .است شلوغ خیلی منطقه

 سنگین های ماشین -
 .کنند می ایجاد ترافیک

 که است شده ایجاد جاده این در شدیدی ترافیک - تصادف
 شود می منطقه این در زیادی تصادفات باعث هرساله

 چون. دارد دنبال    به را زیادی مالی و جانی ضررهای و
 ماشین همه این جوابگوی و است روستایی جاده

 .نیست

 خواب که ها شب - صوتی آلودگی 2
 از تریلی که وقتی هستیم

 با شود می رد جاده
 ها شیشه لرزش صدای

  .شویم می بیدار

 رضایت کاهش
 اجتماعی

 رفتن    ازبین باعث جاده در ها ماشین زیاد مرور و عبور -
 . است شده روستا خانگی حیوانات

 کثیفی و شلوغی باعث بار ةتخلی طوالنی صف -
 .است شده کارخانه اطراف محیط

 کشت ترویج 3
 فرنگی گوجه

 و هم با زمین ۀاجار طریق از بیشتر مردم شراکت - گروهی انسجام 
 . است کشاورزی کار
 و کنند می اقدام زمین ۀاجار به هم با شراکتی مردم -
 .پردازند می کار و کشت به

 مهاجرت فزایشا  اشتغال افزایش 4
 معکوس

 ،اند کرده مهاجرت قبالً که روستا اهالی از بعضی -
 . اند برگشته روستا به دوباره کشاورزی برای

 کشاورزی برای اما هستند ساکن شهر در ها بعضی -
 را ای اجاره یا ملکی های زمین و اند آمده اینجا به

 .کنند می کاری    گوجه

 و درآمد افزایش 5
 وضع بهبود

 اقتصادی

 االن اما ،نداشتند زیادی آالت ماشین مردم قبالً - رفاه سطح افزایش 
 ونقل حمل برای حتی و اند خریده آالت ماشین اکثریت

 .اند کرده وانت خرید به اقدام خود محصول

 رفته باال جوانان بین در تحصیل ةادام به عالقه - تحصیل به گرایش
 .است رفته باال حدودی تا مردم درآمد چون ؛است

 نگارندگان: منبع

 

 پیشنهاد و گیری نتیجه

 یالگو رییبه تغ ،یفرنگ گوجهکشت  جیبا ترو ،دربند انیمو  یارخانیاله طقادر من تاک نیروژشرکت  احداث ،جینتا مطابق

 اشتغال شیافزا منظر از حاضر پژوهش ةجینت .است شده منجر یرکشاورزیو غ یکشاورز اشتغال شیافزاکشت و 

 دهستان مرکز در شرکت نیا نکهیا لیدل    به یطرف ازدارد.  یخوان ( هم61: 1389) رانگیدو  ینور ةمطالعبا  ،یکشاورز

 به آن مربوط یها نهیهزمحصول و  ونقل حملکه با روستاها دارد، مسافت  یکم ةفاصلبا توجه به  زین و است شده سیتأس

 ییروستا یدر نواح یلیتبد عیصنا ةتوسع دهد    یمنشان  زی( ن1385) یو قنبر شیپژوهش آسا جینتا است. افتهیکاهش 

 یها نیزم متیق ،با مهاجرت به منطقه ،گرید یسو از. دشو یم یکشاورز عاتیو ضا ونقل حمل ةنیهز کاهش سبب

 متیق رییتغ مورد( در137: 1384) یلنگرود یعیمط و یمراد مطالعات جینتا با افتهی نیا .است افتهی شیافزا یمسکون

موارد  نیا ةهمدارد.  یخوان هم ،ییروستا یدر نواح یمحصوالت کشاورز یفرآور عیصنا جادیپس از ا یو اراض مستغالت

(، 33: 1380) یطاهرخان مطالعات نیهمچن. است شده منجردرآمد مردم  شیو افزا یاقتصاد تیوضع بهبودبه  ،درمجموع
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(، 2008) 1زواکر(، 1386) یلنگرود یعیمط ،(20: 1386) رانگیدو  یسیتقد(، 147: 1386) یکان ینجف و یلنگرود یعیمط

 استقرار از پس انییروستا یاقتصاد تیبهبود وضع گر( نشان1386 ،انیزند) ییرضاو  (1996) 2خیپار(، 1386) یرینص

 پژوهش مطابقت دارد. نیا جیکه با نتا ستروستاها در یلیتبد عیصنا

 ،درآمد و یافته افزایش اشتغال نرخ ،تاک روژین شرکت استقرار با ،مطالعه مورد ةمنطق در اینکه به توجه با طرفی زا

 مطیعی. است یافته افزایش معکوس مهاجرت و اند    شده ماندگارتر روستا در جوانان است، گرفته پیش در صعودی روند

 شرایط روستا در اگر و است درآمد و اشتغال ،روستاییان مهاجرت علل ترین مهم که رسید یجهنت ین( به ا1386) یلنگرود

 استقرار مثبت پیامدهای دیگر از. دوش    می کاسته شهر به روستاییان مهاجرت سیل از زیادی حدود تا ،باشد فراهم اشتغال

 تحصیل به گرایش نیز و منطقه مردم رفاه سطح افزایش به توان می دربند میان و الهیارخانی ةمنطق در تاک روژین شرکت

(، 1386ران )یگدو  تقدیسی(، 1389 ،سبکبار فرجی) راندیگ و رضوانی نتایج با نتیجه این. کرد اشاره جوانان نایم در

 زندگی باال درآمد با هایی خانواده در که افرادی. دارد مطابقت( 1389) راندیگو  رضوانی و (1386) لنگرودی مطیعی

 گرایش بر امر این .مواجهند کمتری مالی های محدودیت با تحصیل ةادام برای و دارند تحصیل به بیشتری میل ،کنند می

 کشت، این بودنکاربر به توجه با و منطقه این در فرنگی گوجه کشت افزایش با همچنین. دارد مستقیم تأثیر ،تحصیل به

 از پس دهد    می نشان نتایج طرفی از. است شده تقویت حدودی تا کشاورزان میان در گروهی همکاری و انسجام ةروحی

 ترافیکی ظرفیت بودن پایین به توجه با و یافته افزایش منطقه این به نقلیه وسایل مرور و عبور ،تاک روژین شرکت احداث

( 1384) لنگرودی مطیعی و مرادی مطالعات با ،نتیجه این. است شده تصادف آن پی در و ترافیکی بار افزایش سبب جاده،

 در فرآوری صنایع ایجاد منفی پیامدهای جمله از ،ترافیکی مشکالت که ندرسید نتیجه این به دو این. دارد خوانی هم

 .است بوده روستاها

 مثبت پیامدهای ،مطالعه مورد ةمنطق در تاک روژین وصنعت کشت شرکت احداث که گرفت نتیجه توان می ،درمجموع

 به توجه با .است شده منجر نیز محدودی منفی اجتماعی پیامدهای بروز به اینکه ضمن ؛است گذاشته جایرب اقتصادی

 آنجاکه از. آید فراهم مطالعه مورد روستاهای محلی اقتصاد در صنایع بیشتر ورود برای الزم ةزمین شود می پیشنهاد نتایج

 شتغالا سطح افزایش و روستاییان اجتماعی و اقتصادی وضعیت دگرگونی ساز زمینه ،روستایی صنایع در ها زیرساخت ایجاد

 بنابراین، ؛دارد بسیار اهمیت روستایی های زیرساخت ةتوسع بود، خواهد ها آن زندگی وضعیت بهبود ،درنتیجه و درآمد و

 این نگرانی تنها .کند منطقه های زیرساخت تقویت صرف را خود درآمد از قسمتی ،تاک روژین شرکت که است شایسته

 به نهمچنی. نشود منجر منطقه در محصولی تک ایجاد به ،کارخانه ظرفیت که دنندیشبی تدابیری باید مسئوالن که است

 بیولوژیک کنترل نیز و سموم از هاستفاد درست روش ،آموزشی های کالس تشکیل با شود می توصیه تاک روژین مدیران

 دستاوردی توان می را مطالعه این نتایج. نشود وارد زیست محیط پایداری به مشکلی تا دده زشآمو کشاورزان به را آفات

 طورکلی،    به. دکر محسوب کرمانشاه استان در کشاورزی بخش های کارخانه سایر اندازی راه درجهت ریسک سنجش برای

 است شایسته بنابراین، ؛است آینده های طرح ارزیابی برای مبنایی دنیا، ةپیشرفت کشورهای در پیامدسنجی مطالعات

 .ندآور فراهم مشابه های طرح زمینة در تحقیق برای را زمینه ،پژوهش این نتایج به نگاهی با ،استان نمسئوال

 

 منابع
1. Ahmadvand, M., Karami, E., 2009, A Social Impact Assessment of the Floodwater Spreading 

Project on the Gareh- Bygone Plain in Iran: A Causal Comparative Approach, Environ Impact 

Assess Review, Vol. 29, No. 2, PP. 126-136. (In Persian) 

                                                                                                                                                                          
1. Walkers 

2. Parikh 



 1395زمستان ، 4 شمارة، 48 دورة ،یانسان یایجغراف یها پژوهش 642

2. Asayesh, H. and Ghanbari, N., 2006, An Introduction to Rural Economy, Tagh Bostan 

Publications, Kermanshah. (In Persian) 

3. Braun, V. and Wilkinson, S., 2003, Liability or Asset? Women Talk about the Vagina, Psychology 

of Women Section Review. 

4. Burdge, R., 2004, Social Impact Assessment and the Public Involvement Process, Social Ecology 

Press, PP. 183-192. 

5. Chambers, R., 1997, Rural Appraisal, Rapid, Relaxed and Participator, Praxis, Actionaid, 

Actionaid, India. 

6. Cohen, L., Manion, L. and Morrison, K., 2000, Research Methods in Education, Frist edition, 

Routledge Falmer publication. 
7. Fazeli, M., 2010, Social Impact Assessment, Sociologists Publications, Tehran. (In Persian)  

8. Kyungas, H. and Elo, S., 2007, The Qualitative Content Analysis Process, JAN Research 

Methodology. 

9. Lanjouw, P., 2008, Rural Non-Agricultural Employment and Poverty in Latin America, 

Washington dc: World. 

10. Moradi, M. and Motiei Langroudi, S.H., 2005, Craft Stand in the Process of Industrialization 

and the Development of Rural Industries on Central Part of Birjand Township, Geographical 

Research Quarterly, No. 53, PP. 137-150. (In Persian)  

11. Motiei Langroudi, S.H., 2007, Rural Planning with Emphasis on Iran, Mashhad University, Jihad 

Publications, Mashhad. (In Persian)  

12. Motiei Langroudi, S.H. and Najafi Kani, A.A., 2006, Impact Assessment of Industrial Areas and 

Towns on the Socio-Economic Development of Rural Areas, Case Study: Babol Township, 

Geographical Research Quarterly, Vol. 58, PP. 147-165. (In Persian)  
13. Motiei Langroudi, S.H. and Ardshiri, A., 2007, Impact of agricultural processing industries in 

rural development centeral part of Amol. Geographical Research Quarterly. No. 16, PP. 1-15. 

(In Persian)  

14. Motiei-langrodi, S.H. and Shamsaii, A., 2009, Rural Development of Based Continuity and 

Sustainability Agricultural. The Case Study: Sajasrod of Zanjan Province, Geographical 

Research Quarterly, No. 703, PP. 85-104. (In Persian)  

15. Nasiri, A., 2008, Rural Industries, Influence Element on the Socio-Economic Development 

Process: An Empirical Sample Villages of Boumehen, Rural Development Quarterly, Vol. 11, 

No. 1, PP. 35-58. (In Persian)  

16. Nouri, S.H., Baygmohamadi, H., Taghdisi, A. and Shafiei, P., 2010, Small and Workshop 

Industries Prioritization of Rural Areas Ardestan Township, Using Delphi Method, Rural 

Development Quarterly, Vol. 13, No. 2, PP. 61-79. (In Persian)  

17. Parikh, A., 1996, Impact of Rural Industrialization on Village Life and Economy: A Social 

Accounting Matrix Approach. Economic Development and Cultural change. Vol. 44, No. 2, PP. 

351-377. 

18. Rezaei Moghadam, K., Karami, E. and Gibson, J., 2005, Conceptualizing Sustainable 

Agriculture: Iran as an Illustrative Case, Journal of Sustain Agriculture System, Vol. 27, No. 3, 

PP. 25-56. (In Persian) 

19. Rezaei, J., 2007, Survey the Establishing Livestock Products Processing and Complementary 

Industries in Ilam Province, Geographical Research Quarterly, No. 61, PP. 179-191. (In Persian)  

20. Rezvani, M., Ramezanzadeh Lasbouei, M., Pourjaberi, M.M., 2010, A Socio-Economic Impact 

Analysis of the Industrial Areas on the Rural Development, Case Study: Soleyman-Abad of 

Tonekabon Industrial District, Geographic and Development Quarterly, No. 18, PP. 5-26. 

(In Persian)  

21. Suvedi, M., Heinze, K. and Ruonavaara, D., 1999, How to Conduct Evaluation of Extention 

Programs, ANRECS Center for Evaluative Studies, Dept of ANR Education and Communication 

Systems, 409 Agriculture Hall, Michigan State University Extension, East Lansing, MI 48824 



 643 ...  تاک روژین وصنعت کشت شرکت اقتصادی –اجتماعی پیامدهای بررسی

 

22. Taherkhani, M., 2001, The Role of Industrial Districts in Rural Areas Development of the 

Central Province, Geographical Research Quarterly, No. 40, PP. 33-45. (In Persian)  

23. Taherkhani, M., 2007, Application of TOPSIS Technique Places a Priority on Establishing 

Agricultural Processing Industries in Rural Areas, Economic Research Quarterly, Vol. 6, No. 3, 

PP. 59-71. (In Persian)  

24. Taghdissi, A., Maneshizade, R. and Mahdavi, M., 2007, Role of Industry Workshop on the Rural 

Development, A Case Study of Shahreza Township, Journal of Jihad, Vol. 27, No. 277, PP. 20-

35. (In Persian)  

25. Walkers, V., 2007, Policy Innovation for Rural Sustainable Development, New York: USA Rural 

Policy Research Institute. 

26. Wheitz, R., 2006, Regional Planning for Developing Countries, London: Blackwell. 


