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  اثرات  قطب  صنعتي  مباركه  اصفهان  بر توسعه  كشاورزي  منطقه  مطالعه

 
 ٢ و سرفراز حقيقي ١خليل  كالنتري 

 ،استاديار و دانشجوي  سابق  كارشناسي  ارشد توسعه  روستايي ،  ٢، ١
 دانشكده  كشاورزي  دانشگاه  تهران  ورزي گروه  ترويج  و آموزش  كشا

 ٨/٨/٨١تاريخ پذيرش مقاله 
 

 خالصه
  

 اين  الگو برگرفته  از نظرية  قطب        .يكي  از الگوهاي  توسعه  منطقه اي  ايجاد قطبهاي  صنعتي  است         
 فرايند توسعه    بلكه .  رشد فرانسوا پرو بوده  كه  معتقد است  توسعه  در همه  جا و يكباره  اتفاق  نمي افتد               

اين  تفكر در   . در برخي  نقاط  يا قطب هاي  رشد ايجاد و سپس  به  نواحي  اطراف  منتشر مي شود               ا  ابتد
 عمراني  چهارم  و پنجم  قبل  از انقالب  مورد توجه  قرار گرفت  و در چند نقطه  به  اجراء درآمد                   برنامه ها

، با احداث  مجتمع  بزرگ  صنعتي  به  ليست  قطب هاي          ١٣٦٠مباركه  نيز در دهة       شهرستان  و متعاقب  آن   
اما ايجاد و گسترش  اينگونه  صنايع  بدون  در نظر گرفتن  اثرات  آن  بر ساختار                  .  شده  توسعه  اضاف 

ثيرات  عميقي  بر   أ ، بطوريكه  بعد از گذشت  حدود دو دهه  ت         منطقه  انجام  گرفت   اقتصادي  و كشاورزي   
مي باشد سعي  شده  است   در اين  تحقيق  كه  از نوع  اكتشافي .  وارد آورده  است  زي  منطقه ساختار كشاور 

. اين  قطب  بر وضعيت  كشاورزي  منطقه  مباركه  مورد بررسي  قرار گيرد             تا اثرات  استقرار صنعت  در    
  ،نمونه گيري  مطبق  متناسب از   با استفاده   ، از شش  روستاي  منطقه     كشاورزان  نفر از  ١٥١براي  اين  منظور    

 آن  با استفاده  از آلفاي         ييالزم  از طريق  پرسشنامه اي  كه  پايا       به  روش  تصادفي  انتخاب  و اطالعات       
جمع آوري  و با استفاده  از روش  تحليل  عاملي  و آزمون هاي  من  د   تأييد شده  بو   ٧٨/٠كرونباخ  در سطح     

 تجزيه  و تحليل  قرار گرفت  و در نهايت  مشخص  شد كه  قطب  صنعتي                وايت  ني  و ويلكاكسون  مورد    
 ، اثرات  منفي  قابل  توجهي  نيز بهمراه         مباركه  عليرغم  داشتن  برخي  اثرات  مثبت  بر كشاورزي  منطقه          

 صنعتي    روي  قطب  نظريه  قطب  رشد پرو اثرات  واپس       يافته هاي  تحقيق  نشان  داد كه  طبق       . داشته  است 
  .مباركه  بيشتر از اثرات  پخش  آن  بوده  است

 
  ، اثر واپس  روي  ، اثر پخش ، توسعه  كشاورزي قطب  رشد، قطب  صنعتي :واژه هاي  كليدي

 
 مقدمه 

يكي  از رهيافتهايي  كه  بعد از جنگ  جهاني  دوم  در تعداد               
 به  توسعه    زيادي  از كشورهاي  در حال  توسعه  در جهت  دستيابي          

  ١شتابان  مورد توجه  قرار گرفت  اجراي  برنامه هاي  توسعه  صنعتي         
از راهبردهايي  بود كه      ٢  ميان  ايجاد قطبهاي  صنعتي    در اين . بود

 قرار   مورد توجه  بسياري  از متفكرين  توسعه          ١٩٦٠در دهه     
 ، هيرشمن و     نظريه پردازاني  چون  فريدمن، ميردال        . گرفت

                                                                                    
1. Industrial Development Programes 
2. Industrial poles 

ه  كردن  اين  الگوي      مول فرانسواپرو نقش  مهمي  در فر       بخصوص 
 ٣ن پيرامو –فريدمن  با ارائه  مدل  مركز      . )٧(صنعتي  شدن  داشتند  
از عوامل  را مورد توجه  قرار داده  و رابطه             سعي  كرد تا تلفيقي     

استثماري  قطبي  شدن  را در مركز و حاشيه اي  شدن  را                    
رشمن  نيز با طرح  استراتژي  رشد        هي. درپيرامون  گوشزد نمايد  

و مراكز پيشرو و     ، به  توسعه  كل  از طريق  ايجاد بخشها       ٤نامتعادل 
او معتقد بود كه  صنايع  مختلف  به           . توسعه  يافته  تاكيد كرد     

                                                                                    
3. Core - Periphery 
4. Unbalanced Growth Strategy 



 ١٣٨٢، سال ٣، شماره ٣٤مجله علوم كشاورزي ايران، جلد  ٦٩٤
 

منظور استفاده  از صرفه جوئيهاي  ناشي  از تجمع  به  تمركز مكاني            
 .قاط  رشد پديد مي آيد    در يك  محدوده  گرايش  پيدا كرده  و ن          

  ٢ و اثر قطبي  شدن    ١هيرشمن  با ابداع  مفاهيم  اثر نشت  به  پائين        
سعي  كرد تا اثرات  مثبت  و منفي  تمركزصنعتي  را مورد تجزيه  و             

گونار ميردال  نيز همانند هيرشمن          ). ٨(تحليل  قرار دهد       
و او  ) ٧( توسعه  را مورد توجه  قرار داد       كاربردهاي  مكاني  فرآيند  

هيرشمن  به  تشديد فرآيند قطبي  شدن  بويژه  در              بر خالف  
 را براي    كشورهاي  جنوب  باور داشت  و در نتيجه  دخالت  دولت          

فرانسواپرو نيز با ابداع           )١٠(تعادل  بخشي  ضروري  مي دانست  
، كه  رويكرد ديگري  از      ٣مفهوم  جديدي  تحت  عنوان  قطب  رشد      

رفته  شده  در نظريات  هيرشمن  و ميردال  بود تحول          گ عناصر بكار 
برنامه ريزي  فضايي  ايجاد    اساسي  در مباحث  توسعه  منطقه اي و      

او معتقد بود كه  توسعه  همه  جا و در يك  زمان  اتفاق                   . كرد
 ٤ابتدا با شدت  متفاوت  در قطبهاي  توسعه          نمي افتد، بلكه  آن    

 هاي  مختلف  پخش  و نهايتا  كل        ايجاد شده  و سپس  در كانال        
 ).١٣( اقتصاد را تحت  تاثير قرار مي دهد 

 كه  با استقبال      بود ١٩٦٠اين  تئوري  از معدود تئوريهاي  دهه        
 يافته  و در حال  توسعه  مواجه        وسيعي  از طرف  كشورهاي  توسعه    

) ١٣٤٧-٥١( در برنامه  پنج  ساله  چهارم  توسعه       نظريه    اين. شد
ساله  پنجم    وارد برنامه هاي  عمراني  ايران  گرديد و در برنامه  پنج          

نيز بطور جدي  دنبال  شد و در اين  دوره  عالوه  بر             ) ١٣٥٢-٥٦(
 ، اهواز، تبريز و     ، اراك در اصفهان  تهران  پنج  قطب  مهم  صنعتي      

قزوين  ايجاد و صنايع  بزرگ  و عمده  كشور در اين  قطبها متمركز            
 .يدگرد

در ادامه  اين  سياستها، شهرستان  مباركه  اصفهان  نيز از اواخر          
 مورد توجه  قرار گرفت  و با احداث         ١٣٦٠ و آغاز دهه      ١٣٥٠دهه   

 ،  ، سيمان  سپاهان   صنايع  بزرگي  چون  مجتمع  فوالد مباركه         
مجتمع  فوالد آلياژي  و ساير صنايع  عمده  در قطب  صنعتي                 

 ، به  ليست  قطبهاي  صنعتي  كشور       ١٣٦٠ دهه     مباركه  در پايان  
 ، همزمان  با اجراي  سياست  قطب  صنعتي  در مباركه         . اضافه  شد 

بخش  كشاورزي  نيز بشدت  تحت  تاثير سياستهاي  صنعتي  قرار           
بررسي   هدف. گرفت  و اثرات  منفي  و مثبت  فراواني  را تجربه  كرد         

ات  قطب  صنعتي  مباركه  بر       ابعاد مختلف  اثر    تااين بود    حاضر  

                                                                                    
1. Trickling Down Effects 
2. Polarization Effects  
3. Growth Pole 
4 . Development Poles 

و  وضعيت  كشاورزي  روستاهاي  اطراف  را تجزيه  و تحليل  كرده           
 سعي  بر    بررسيدر اين    . زواياي  پنهان  اين  اثرات  را روشن  كند        

 كه  تاثيرات  قطب  صنعتي  مباركه  بر وضعيت  كشاورزي            بوداين   
مورد بررسي  و    منطقه  در قالب  نظريه  قطب  رشد فرانسوا پرو             
  :كنكاش  قرار گيرد، تا در نهايت  مشخص  شود كه

 آيا قطب  صنعتي  مباركه  باعث  افزايش  توليدات  كشاورزي          -١
 شده  است ؟

 آيا قطب  صنعتي  مباركه  باعث  افزايش  درآمد روستائيان           -٢
 شده  است ؟

  آيا قطب  صنعتي  مباركه  نظام  بهره برداري  كشاورزي  را           -٣
 تغيير داده  است ؟

 آيا قطب  صنعتي  مباركه  بر وضعيت  مكانيزاسيون                 -٤
 كشاورزي  منطقه  تاثير گذاشته  است ؟

 آيا ايجاد و گسترش  صنايع  بر الگوي  كشت  منطقه  تاثير            -٥
 گذاشته  است ؟

 آيا قطب  صنعتي  مباركه  بر سطح  زير كشت  تاثير گذاشته            -٦
 است ؟
ي  مباركه  بطور يكسان  بر نقاط  روستايي          آيا قطب  صنعت   -٧

 اطراف  تاثير گذاشته  است ؟
 آيا روند تاثيرات  استقرار صنايع  در جهت  تقويت  بخش              -٨

  تضعيف  آن ؟ كشاورزي  منطقه  بوده  است  يا در جهت
بنابراين  هدف  اصلي  اين  تحقيق  بررسي  و تحليل  اثرات                

 بر وضعيت  كشاورزي      صنعتي  مباركه  مثبت  و منفي  ايجاد قطب     
 ، اهداف  اختصاصي     در قالب  اين  هدف  كلي       . استبوده  منطقه   

 . قرار دارد بررسي اين   ذيل  نيز در مركز توجهات
  شناخت  اثرات  استقرار صنايع  بر الگوي  كشت  منطقه -١
 شناخت  اثرات  صنايع  بر نظام  بهره برداري  و سطح                 -٢
 سيون  كشاورزي مكانيزا
 شناخت  اثرات  صنايع  بر الگوي  اشتغال  و درآمد                  -٣

 روستائيان 
 شناخت  اثرات  منفي  زيست  محيطي  صنايع  بر وضعيت            -٤

 كشاورزي 
 شناخت  اثرات  نشت  به  پائين  و اثرات  واپس  روي  قطب              -٥

 صنعتي  مباركه 
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  هامواد و روش
اكتشافي  است  كه  در دو سطح       اين  پژوهش  از نوع  تحقيقات        

در بخش  كتابخانه اي     .  است كتابخانه اي  و پيمايشي  انجام  گرفته     
 پرداخته     مباركه به  بررسي  زمينه هاي  شكل گيري  قطب  صنعتي      

شده  است  و در بخش  ميداني  نيز اطالعات  مربوط  به  متغيرهاي              
  . است  قرار گرفته مورد نظر جمع آوري  و مورد تجزيه  و تحليل

محدوده  مورد مطالعه  در اين  تحقيق  كليه  روستاهاي                 
 ٥٤٥٠٠روستا با    ٣١شهرستان  مباركه  مي باشد كه  مجموعا           

جامعه  آماري  تحقيق  شامل  كليه      . خانوار كه  در آن  سكونت  دارند     
 روستايي  بوده  است  كه  براي  انتخاب  نمونه        سرپرستان  خانوارهاي  

و  )بدليل  تراكم  روستاها  ( روستا از نيمه  شرقي  شهرستان        ٤ابتدا  
آنگاه  .  روستا از نيمه  غربي  به  روش  تصادفي  انتخاب  شدند             ٢

نفر برآورد گرديد و     ١٥١  ،حجم  نمونه  بر اساس  فرمول  كوكران      
به  روش  مطبق  متناسب  و به  شيوة  نمونه گيري  تصادفي                   

 ).١جدول  (مورد نظر انتخاب  شدند   روستاي ٦ از نمونه هاي  فوق 
 

  تعداد نمونه  انتخاب  شده  از هر روستا-١جدول  
 رديف  روستا تعداد خانوار )نفر(تعداد نمونه  
 ١ حسن  آباد تنگ  بيدكان  ٦٩٠ ٣٣
 ٢ حوض  ماهي  ٣٠٥ ١٥
 ٣ دهسرخ  ٩٢٥ ٤٥
 ٤ بروزاد ٢٨٧ ١٤
 ٥ آدرگان  ٤٩٠ ٢٣
 ٦ تمه هرا ٤٠٣ ٢١
  جمع  كل  ٣١٠٠ ١٥١

 
ابزار جمع آوري  اطالعات  در اين  مطالعه  پرسشنامه  بود كه             

 ، مقدار ضريب     منطقه پس  از انجام  پيش آزمون  از كشاورزان         
 بدست  آمد كه  حاكي  از روايي  قابل              r=٨٧/٠آلفاي  كرونباخ     

  .قبولي  است
 روشهاي  پردازش  و تحليل  داده ها

ابتدا از آمار توصيفي     به منظور تحليل داده ها     اين  مطالعه     در
و در بخش  تبييني  نيز از روشهاي  آماري           . استفاده  گرديده  است  

 و آزمون     ٢ ، آزمون  ويلكاكسون   ١استنباطي  نظير تحليل  عاملي     
داده پردازي  نيز با استفاده  از        .  استفاده  شده  است    ٣ني من وايت
  . است  تحت  ويندوز انجام  گرفتهSPSSنرم افزار 

                                                                                    
1. Factor Analysis  
2. Wilcoxon Test  
3. Mann – Whitney Test  

 
 نتايج  و بحث 

شهرستان  مباركه  اصفهان  از نظر تقسيمات  اداري  تا اواخر            
 لنجان  اداره  مي شد و در       بصورت  بخشي  از شهرستان    ١٣٦٩سال   

آن  سال  بدليل  به  بهره برداري  رسيدن  بسياري  از صنايع  مستقر            
ت  ممتاز دست  يافت  و از آن  پس  از            موقعي در منطقه  به  يك     

. شهرستان  لنجان  جدا و به  شهرستان  مستقل  تبديل  گرديد             
براساس  آخرين  تقسيمات  اداري  اين  شهرستان  داراي  يك  بخش           

ة  ق ، چهار منط    ، چهار دهستان   مركزي  به  مركزيت  شهر مباركه      
مربع  وسعت  در    كيلومتر   ٩٩٠ روستا مي باشد، كه  با      ٣١شهري  و   

كيلومتري  جنوب  غربي  شهر اصفهان  در درة  سرسبز و          ٤٥ فاصله
حاصلخيز لنجان  عليا و در حاشيه  زاينده  رود، در منطقه اي                 

 ).٣(مستعد براي  فعاليتهاي  كشاورزي  قرار گرفته  است  
 جمعيت  اين  شهرستان       ١٣٧٥بر اساس  سرشماري  سال        

 درصد آن  در نقاط  روستايي         ٥/٤٥كه    نفر مي باشد     ١١٩٧٢١
 درصد  ٨٥/٤٥از مجموع  شاغلين  اين  شهرستان        . ساكن  هستند 

 ٢٩/٣٩ درصد در بخش  كشاورزي  و         ٨٦/١٤  ،در بخش  صنعت  
 استقرار صنايعي . )١(درصد در بخش  خدمات  فعاليت  مي كنند       

  ، مجتمع  فوالد   تي-ام-  ، دي  ، پلي  اكريل   نظير سيمان  سپاهان   
، نه  تنها   ٦٠ و   ٥٠دهه   مباركه  و مجتمع  هفت  تير و غيره  در         

اشتغال  در بخش  صنعت  را در منطقه  افزايش  داد بلكه  بخش                
 كشاورزي  حاشيه  شهرها را نيز به  زمينهاي         قابل  توجهي  از اراضي   

  ، بطوريكه  مجموع  اراضي  سطح  زير       صنعتي  تبديل  كرده  است    
 ٤٥٠٠ به    ١٣٦٠ هكتار در سال       ٥١٣٥ها از   كشت  حاشيه  شهر  

عالوه  بر اينها،    . )٢( كاهش  يافته  است      ١٣٧٨هكتار در سال       
سطح  قابل  توجهي  از اراضي  كشاورزي  نيز به  اتوبانها و جاده هاي             

شده اند و يا بخش  عمده اي  از آنها تغيير          بين  اين  صنايع  تبديل    
  ، مسكوني  و تجاري  حاشيه      ماتيكاربري  داده  و به  مراكز خد       

 . صنايع  تبديل  شده اند
اطالعات  ميداني  جمع آوري  شده  نشان  مي دهد كه  با استقرار         

اشتغال  در صنايع  فوق  را         ، درصد از كشاورزان     ١/٢٣صنايع   
بعنوان  دومين  شغل  خود انتخاب  كرده  و درآمد مناسبي  نيز               

 زمينهاي  كشاورزي  در منطقه  يا         اكثر مالكين . كسب  مي كنند 
. زمينهاي  خود را به  اجاره  داده  و يا اقدام  به  فروش  آن  كرده اند              

 ، خودشان  به      درصد از صاحبان  زمينهاي  كشاورزي         ٥٣تنها  
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 درصد اعالم  كرده اند كه       ٥١كشت  بر روي  زمين  مي پردازند و         
ايع  پايين  بوده  و     درآمد بخش  كشاورزي  در مقابل  كار در صن          

از سوي  ديگر كشاورزان  منطقه  نيز         . نمي باشد  همقرون  به  صرف  
الگوي  كشت  خود را نسبت  به  ده  سال  قبل  تغيير داده  و اولويت               

 - جو و يا برنج       - گندم    - برنج  به  برنج      - جو   -كشت آنها از گندم     
 )٢جدول  ( گندم  تبديل  شده  است  -جو 

 
 سال  گذشته  و در ١٠ توزيع  فراواني  اولويت  كشت  در -٢  جدول

  از نظر كشاورزان حال  حاضر
در حال حاضر 

 )درصد(
در حال 
 حاضر

 ده  سال  گذشته 
 )درصد(

ده  سال  
 گذشته 

 اولويت  كشت 

  برنج - جو -گندم   ٧٨ ٧/٥١ ٣٤ ٥/٢٢
  جو- گندم  -برنج   ٣ ٢ ٣٤ ٥/٢٢
  گندم - جو - برنج  ١٤ ٣/٩ ٢٧ ٩/١٧
 بدون  پاسخ  ٥٦ ١/٣٧ ٥٦ ١/٣٧

 جمع  ١٥١ ١٠٠ ١٥١ ١٠٠

 
 ، تغيير در الگوي  مصرف  و باال رفتن  قيمت            افزايش  جمعيت 

 كشاورزي  در منطقه  شده       ب  تجاري  شدن  فعاليتهاي    سببرنج   
 ، هم  به  دليل       از سوي  ديگر افزايش  درآمد كشاورزان          . است

اورزي  و هم  بدليل  درآمد حاصل  از شغل  دوم             كش تجاري  شدن 
قدرت  خريد نهاده هاي  كشاورزي  را        ) يعني  اشتغال  در صنايع    (

  .افزايش  داده  و به  مكانيزه  شدن  كشاورزي  كمك  كرده  است
براي اثبات اين ادعا و به  منظور بررسي  معني دار بودن  رابطه            

 من  وايت  ني  نيز استفاده         مونزآبين  نوع  شغل  و اولويت  كشت         
 ٩٥با احتمال    .  بدست  آمد  P=٠٣/٠گرديد، كه  در اين  آزمون         

به  .  بين  نوع  شغل  و اولويت  كشت  اثبات  گرديد           درصد ارتباط 
صنعتي   عبارت  ديگر كسانيكه  بعنوان  شغل  دوم  جذب  فعاليت          

ا از اولويت  گندم     شده  بودند بيشتر از سايرين  الگوي  كشت  خود ر        
جو تغيير داده  و به  كشت          - گندم     - برنج  به  برنج        - جو    -

همچنين  به  منظور بررسي       . محصوالت  تجاري  روي  آورده اند     
بودن  تغيير در الگوي  كشت  نسبت  به  ده  سال             ميزان  معني دار 

 ) منطقه قبل  از به  بهره برداري  رسيدن  بسياري  از صنايع  در        (قبل   
 P=٠٠٠١/٠با توجه  به      .  است هاز آزمون  ويلكاكسون  استفاده  شد    

بدست  آمده  در تست  ويلكاكسون  اين  نتيجه  حاصل  شد كه                 
تغيير در الگوي  كشت  منطقه  معني دار بوده  و اين  تغيير نيز                

تاثير فعاليت  صنايع  در منطقه  و نيز تغيير در الگوي                  تحت 

و عمدتا  توسط  كساني  انجام  گرفته  است كه  بعنوان          مصرف  بوده    
 .شغل  دوم  جذب  فعاليتهاي  صنعتي  منطقه  شده اند

براي  سنجش  اثرات  مثبت  و منفي  صنايع  بر كشاورزي  دو             
مختلف  تدوين  گرديد     گويه  ١١مقياس  از نوع  ليكرت  هر يك  با         

  . ارائه  شده  است٤ و ٣  كه  جمع  نهايي  اين  گويه ها در جداول
 

 مجموع  تاثيرات  مثبت  قطب  صنعتي  بر بخش  -٣جدول  
 كشاورزي  از نظر كشاورزان 

 ميزان  تاثير فراواني  درصد فراواني  درصد فراواني  تجمعي 
 زياد ٥٧ ٧/٣٧ ٧/٣٧
 تا حدودي  ٨٠ ٥٣ ٧/٩٠

 كم  ١٤ ٣/٩ ١٠٠
 جمع  ١٥١ ١٠٠ --

 
يرات  منفي  قطب  صنعتي  بر بخش   مجموع  تاث-٤جدول  

  نظر كشاورزان زكشاورزي  ا
 ميزان  تاثير فراواني  درصد فراواني  درصد فراواني  تجمعي 

 زياد ٨٠ ٥٣ ٥٣
 تا حدودي  ٦٥ ٤٣ ٩٦
 كم  ٦ ٤ ١٠٠
 جمع  ١٥١ ١٠٠ --

 
مقايسه  جداول  فوق  نشان  مي دهد كه  اكثريت  پاسخگويان            

 چشمگيرتر از تاثيرات       منفي  قطب  صنعتي    معتقدند كه  اثرات    
 درصد از پاسخگويان     ٥٣بطوريكه  در مقابل      . مثبت  آن  بوده  است   

 درصد  ٧/٣٧ آنرا زياد ارزيابي  كرده اند تنها         كه  تاثيرات  منفي   
 برخالف  آن  مدعي  شده اند كه  تاثيرات  مثبت  زيادي  را بدنبال             

  . داشته  است
سي  عميق تر موضوع  سعي  گرديده  است  تا از          به  منظور برر  

يكي  از  .  استفاده  شود  روشهاي  استنباطي  براي  تبيين  موضوع      
 ١تكنيكهاي  مورد استفاده  در اين  زمينه  روش  تحليل  عاملي              

 هدف  از تحليل  عاملي  تلخيص  تعداد زيادي          از آنجا كه  . مي باشد
 اشد بنابراين  اولين  قدم     متغير در تعداد مشخصي  عامل  مي ب        

 انتخاب  متغيرهاي  مناسب  از ميان  متغيرهاي  مورد استفاده  در            
 تعيين  مناسب  بودن      به  همين  دليل  جهت    . تحليل  عاملي  بود   

 ٣ون  بارتلت مو آز ٢K.M.O داده ها براي  تحليل  عاملي  از روش          
                                                                                    

1. Factor Analysis Method  
2. Kaiser – Meyer - Oklin  
3. Bartlett Test 
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 نيز  M.S.A١ كه  به  آزمون      K.M.Oروش    طبق . استفاده  گرديد 
 باشد  ٥٠/٠ ، اگر مقدار بدست  آمده  بزرگتر از             معروف  است 

. مناسب  بودن  داده ها براي  تحليل  عاملي  مورد تاييد قرار مي گيرد         
 بود كه    ٨٠/٠آمده  برابر     بدست  K.M.O ، مقدار   در اين  تحقيق  

طبق  آزمون   . براي  تحليل  عاملي  كامال  مناسب  تشخيص  داده  شد       
 ٣٩/١٥٥٣متغيرهاي  فوق     لت  نيز، مقدار بدست  آمده  براي       بارت

براي  ) sig = ٠٠٠/٠( درصد   ٩٩بوده  است  كه  با احتمال  بيش  از        
 .  مناسب  مي باشند تحليل  عاملي

 و براي     ٢به  منظور تعيين  تعداد عاملها از قاعده  كيسر             
 ٤مكس با روش  وري   ٣كردن  عاملها از چرخش  عاملي      تفسيرپذير

كه عاملهاي استخراج شده و متغيرهاي مربوط به          . استفاده  شد 
هر عامل همراه با ضرايب بدست آمده از ماتريس دوران يافته در            

 .  ارائه شده است٥جدول 
در اين تحليل هشت عامل استخراج گرديد كه  در مجموع              

 درصد واريانس  كل  متغيرها را به           ٨/٦٩ ،  اين  عوامل  هشتگانه   
  . د اختصاص  داده  استخو

تخراج شده در عامل اول همگي تأثيرات منفي        سمتغيرهاي ا 
قطب صنعتي را بر وضعيت كشاورزي منطقه نشان مي دهند كه           

اثر ”ل تحت عنوان        مرو اين عا    اپبر اساس نظريه فرانسو       
). ٥جدول  (قطب صنعتي نامگذاري شده است          “ ٥واپس روي

 درصد از واريانس     ٨/٢٤كه   مي باشد   ٢/٦مقدار ويژة عامل اول      
 ).٦جدول (كل متغيرها را شامل مي شود 

متغيرهاي مربوط به عامل دوم تسهيالت و خدمات ارائه شده و             
مي دهند  اثرات مثبت صنايع منطقه به بخش كشاورزي را نشان         

  “٦خش پ اثر”كه اين عامل نيز بر اساس تئوري فرانسوا پرو               
 مي باشد كه    ٣/٣امل  نامگذاري شده است مقدار ويژة اين ع          

 متغيرها را به خود اختصاص       كل  درصد از واريانس   ٦/١٣مجموعا   
 .داده است

هاي گسترش استفاده    متغيرهاي مربوط به عامل سوم جنبه      
از نهاده هاي و تكنولوژي جديد را تداعي مي كنند كه به همين             

 نامگذاري شده   “اثر مكانيزاسيون ”دليل اين عامل تحت عنوان       

                                                                                    
1. Measure of Sampling Adequacy  
2. Kaiser Rule  
3. Factor Rotation  
4. Varimax  
5. Backwash Effect  
6. Spread Effect  

 درصد از    ٢/٧ مي باشد كه      ٨/١ار ويژة اين عامل       مقد. است
 .واريانس كل متغيرها را شامل مي شود

 
يك از عوامل و ميزان        متغيرهاي مربوط به هر     -٥جدول  

 ضرايب بدست آمده از ماتريس دوران يافته
 نام عامل متغيرها ميزان ضرايب

٢٤ ٧٠٦٣٥/٠X-اثر واپس روي-١  تبديل اراضي كشاورزي  

٢٦ ٧٦٥٠١/٠X-كاهش سرمايه گذاري در بخش كشاورزي   
٢٨ ٨٠٤٠٢/٠X-كاهش عالقه كشاورزان به كار كشاورزي   
٢٣ ٧٩٨٩٣/٠X-كاهش سطح زيركشت   
٢١ ٧٢٣٠٥/٠X-كاهش ارزش زراعي زمينهاي كشاورزي   
٢٥ ٧٨٢٨٧/٠X-نابرابري توسعه بين روستاها   
١٩ ٥١٦٧٢/٠X-تشديد مهاجرت كشاورزان به شهرها   

٧٥٩٩٤/٠ 
٢٢X- عدم رغبت جوانان روستايي به فعاليتهاي 

 كشاورزي
 

٣٥ ٧٩٩٦٩/٠X-اثر پخش-٢  تسهيل در ارائة خدمات كشاورزي  

٣٧ ٥٨٣٠٢/٠X-افزايش آگاهي كشاورزان   
٣٣ ٧٢٢٧٨/٠X-ايجاد بازار مصرف مناسب   
٣٦ ٦٩٥٤٥/٠X-افزايش توليدات كشاورزي   
٣٤ ٧٠٦٣٦/٠X-و آموزشي گسترش خدمات رفاهي   

٢٩ ٦٣٥٢٥/٠X-اثر مكانيزاسيون-٣  افزايش قدرت خريد نهاده هاي كشاورزي  

٣٩ ٥٦٣٩٢/٠X- سم–كود ( استفاده بيشتر از نهاده هاي كشاورزي (  

١٨ ٧٧٤٠٣/٠X-اثر زيست محيطي-٤  آلودگي آب و خاك كشاورزي 
٣١ ٥٢٢٩٨/٠X-اثر اقتصادي-٥  افزايش درآمد روستائيان  

٨ ٩١٣٧٢/٠X-ايجاد شغل دوم   

١٤ ٥٤٤٨٧/٠X-فروش زمين كشاورزي  
 اثر تغيير در -٦

 مالكيت

١٣ ٨٦٣٩٠/٠X-واگذاري زمين كشاورزي   

٣٨ ٥٨٨١٦/٠X-اثر تجاري شدن-٧  تغيير الگوي كشت  

٢ ٩١٧٧١/٠X-عامل مكاني -٨  فاصلة روستا تا صنايع منطقه 

 
 هر يك  از آنها نمايي  از عاملهاي  تحقيق  و سهم  -٦جدول  

درصد مقدار ويژه  درصد از كل  عاملها شماره  عامل  عامل  مقدار ويژه 
 ١ اثر واپس  روي  ٢/٦ ٨/٢٤ ٦/٣٥
 ٢ اثر پخش  ٣/٣ ٦/١٣ ٤/١٩
 ٣ اثر مكانيزاسيون  ٨/١ ٢/٧ ٣١/١٠
 ٤ اثر زيست  محيطي  ٥/١ ١/٦ ٧/٨
 ٥ اثر اقتصادي  ٣/١ ٥/٥ ٨/٧
ر در مالكيت اثر تغيي ٠٩/١ ٤/٤ ٤/٦ ٦ 
 ٧ اثر تجاري  شدن  ٠٤/١ ٢/٤ ٦
 ٨ عامل  مكاني  ١ ٤ ٧/٥

  جمع  -- ٨/٦٩ ١٠٠
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 كه بيانگر آلودگي آب و خاك كشاورزي منطقه          ١٨Xمتغير  
اثر ”مي باشد و در عامل چهارم خالصه شده است تحت عنوان              

 ٥/١مقدار ويژة اين عامل      .  نامگذاري شده است   “زيست محيطي
 . درصد از واريانس كل متغيرها را تبيين مي كند١/٦ مي باشد كه

متغيرهاي استخراج شده در عامل پنجم كه نشانگر اثرات            
اثر ”مثبت اقتصادي قطب صنعتي مي باشند، تحت عنوان                

 بوده كه   ٣/١مقدار ويژه اين عامل     .  نامگذاري شده اند   “اقتصادي
صاص  درصد از واريانس كل متغيرها را بخود اخت           ٥/٥مجموعا   
 .داده است

متغيرهاي خالصه شده در عامل ششم كه بر فروش يا                
اثر تغيير  ”واگذاري اراضي كشاورزي تأكيد مي كنند تحت عنوان         

 مي باشد  ٠٩/١ نامگذاري شده اند كه مقدار ويژه آن         “در مالكيت 
 .تبيين مي كندرا  درصد كل واريانس متغيرها ٤/٤و 

يد محصوالت   كه تغيير الگوي كشت از تول          ٣٨Xمتغير  
ي به توليد محصوالت تجاري را نشان مي دهد و در عامل               سنت

 “اثر تجاري شدن    ”هفتم خالصه شده است تحت عنوان              
 ٢/٤ بوده و     ٠٤/١مقدار ويژه اين عامل       . نامگذاري شده است   

 .درصد از واريانس كل متغيرها را بخود اختصاص داده است
.  شده است   كه در عامل هشتم استخراج     ٢Xدر نهايت متغير    

بيانگر اين واقعيت است كه روستاهاي نزديكتر بيشتر از                  
 ه بـروستاهاي دوردست تحت تأثير صنايع منطقه قرار گرفته اند 

 نامگذاري شده   “عامل مكاني ”همين دليل اين عامل تحت عنوان       
 درصد از كل      ٤ مي باشد كه      ١مقدار ويژه اين عامل       . است

 عوامل ياد شده پاسخهاي     ).٦جدول  (واريانس را تبيين مي كند     
مناسب را براي سؤاالت مطرح شده در مقدمه مقاله ارائه                  

 .مي دهند
با توجه به نتايج نهايي تحليل عاملي، سهم هريك از عوامل            

 . آمده است٦در تبيين موضوع در جدول 
براي دستيابي به يك نتيجه نهايي و ارزيابي  كل  اثرات  مثبت            

اركه  كه  در تئوري قطب  توسعه           و منفي  قطب  صنعتي  مب        
فرانسواپرو نيز بدان  تاكيد شده  است  ابعاد اين  اثرات  در مدل                

و سهم  درصدي  هر يك  از عوامل          شده موله   فر ١تئوريكي  شكل    
از  . نيز از مجموع  تاثيرات  قطب  صنعتي  مشخص  شده  است             

قطب  صنعتي  بر   مقادير فوق  چنين  برمي آيد كه  از مجموع  اثرات          
 درصد مربوط  به  اثرات  منفي  و       ٥/٥٦كشاورزي  روستاهاي  اطراف     

از اين  مدل  چنين      .  درصد مربوط  به  اثرات  مثبت  بوده  است       ٥/٤٣
اثرات  منفي  قطب  صنعتي  مباركه  در اين  شهرستان          بر مي آيد كه   

 مويد ادعاي    بيشتر از اثرات  مثبت  آن  بوده  است  و اين  بنوعي             
فرانسواپرو مي باشد كه  اثرات  مثبت قطب هاي  صنعتي  در جوامع           
توسعه  يافته  بيشتر از اثرات  منفي  آن مي باشد؛ اما در جوامع  در             
حال  توسعه  ممكن  است  در مراحل  اوليه  توسعه  اثرات  منفي               

 .قوي تر از اثرات  مثبت باشد
 

 
 ت و منفي قطب صنعتي بر بخش كشاورزي همراه با سهم درصدي هر يك از عوامل مدل تجربي اثرات مثب-١شكل 
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 پيشنهادهاپيشنهادها
 ، به  منظور كاهش  اثرات        بر مبناي  يافته هاي  اين  تحقيق      

 .منفي  صنايع  موارد ذيل  پيشنهاد مي گردد
 با توجه  به  اينكه  يكي  از اثرات  منفي  قطب  صنعتي                  -١

رزي  اثرات  زيست محيطي  مي باشد الزم        مباركه  بر بخش  كشاو    
است  سياستها و راهكارهاي  ويژه اي  جهت  كاهش  ميزان  آلودگي           
صنايع  و بهبود وضعيت  آب  و خاك  كشاورزي  منطقه  اتخاذ شود            
و از سوي  ديگر برنامه هايي  در جهت  گسترش  فضاي سبز در               

 .نواحي  شهري  به  اجرا گذاشته  شود
نجا كه  ايجاد و گسترش  صنايع  در منطقه  بطور               از آ   -٢

مالكيت  اراضي    مستقيم  و غير مستقيم  سبب  تغيير در نحوه            
 ، خرد شدن  زمين ها و كاهش  سطح  زير كشت  گرديده            كشاورزي

 ، سازي  اراضي  راهكارهايي  جهت  يكپارچه    است  لذا الزم  است      
 هـــورزي  مستعد ب   جلوگيري  از تخريب  و تبديل  اراضي  كشا          

 مكانهاي  تجاري  و خدماتي  صورت  گيرد و سياستهايي  در جهت            
 .دنبال  شود جذب  سرمايه ها به  بخش  كشاورزي 

 » مكانيزاسيون« يكي  از عامل هاي  هشتگانه  تحقيق  عامل         -٣
قدرت  خريد نهاده هاي     بود كه  به  نقش  صنايع  منطقه  در افزايش        

ه  تبع  استفاده  بيشتر از اين  نهاده ها و افزايش  سطح             صنعتي  و ب  
بنابراين  در جهت  توسعه  مكانيزاسيون       . داشت مكانيزاسيون  اشاره  

منطقه  مطلوب  است  اقداماتي  جهت  گسترش  خدمات كشاورزي          
در كليه  روستاهاي  منطقه  و افزايش  آموزشهاي  ترويجي  مناسب           

 .يردبراي  آنها انجام  گ
 به  منظور مكمل  سازي  فعاليتهاي  صنعتي  با فعاليتهاي             -٤

كشاورزي  الزم  است  تا سرمايه گذاري  صنعتي  به  سمت  صنايع             
كوچك  روستايي  در جهت  اشتغال  روستائيان  و جلوگيري  از              

 .مهاجرت  روستائيان به  شهرها انجام  گيرد
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SUMMARY 

One of the most commonly used patterns for regional development is creating 
industrial poles. This pattern is on the basis of Perroux's Growth Pole Theory. 
According to him, growth does not appear everywhere and all at once. It appears in 
points or development poles and then spreads through diverse channels to the whole 
region. This idea was used in the fourth and fifth five year plans of Iran in pre-
revolution era, and in Mobarakeh county in 1980’s by establishing an industrial 
complex. But the impacts of these industries on agricultural structure of the region were 
not considered in this plan. Thus during the last two decates, the industrial complex has 
had a considerable impact on  agricultural structure of the region. In this paper it is tried 
to examine the positive and negative impacts of this industrial complex on agricultural 
status in Mobarakeh region. In this study the data were collected through 151 
questionnaires, from 6 selected villages and were analyzed by using Factor Analysis, 
Mann-Whitney and Wilcoxon tests. It was shown that apart from having some positive 
impacts on agricultural sector, it brought about considerable negative impacts on this 
sector too. In total one can conclude that, according to the Perroux's theory, the 
backwash effects of this industrial pole was much more than the spread effects. 

Key words: Development pole, Industrial pole, Agricultural development, Spread 
                             effect, Backwash effect. 


