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 چکیده

ورزی در نواحی روستتایی یکتی از مشتکالی پتیش روی های بخش کشابودن اقتصاد روستایی و تأکید بر فعالیتبخشیتک هدف:

هتای رصتفت محیطی، محدودیهای زیستپایداری اقتصاد روستایی است؛ زیرا در نواحی روستایی کشور بخش کشاورزی با بحران

 ست کته نتواحیااشتغال و افزایش نرخ مهاجری روستا به شهر مواجه است. با این حال، امروزه در بین محققان این موضوع مطرح 

 تمرکتز بتر رونتق برندة توسعه اقتصادی و اجتماعی مطرح شوند و چنین امری عمدتاً از طریقعنوان کلید پیش روستایی مجدداً به

وان یتک پژوهش حاضر  بررسی نقش معتادن فیتروزه بته عنت پذیر است. به این منظور، هدفشاورزی امکانبخشیدن اقتصاد غیرک

امعتة ممتاری جپردازد. های اقتصادی و اجتماعی در دهستان فیروزه، شهرستان فیروزه میفعالیت غیرکشاورزی در پایداری شاخص

عتة نمونته باشتد. حجتج جامخانوار می 948نفر جمعیت و  3205شامل روستاهای دهستان فیروزه است.  شهرستان فیروزه دارای 

 بنتدی وگیتری طققتهمعدنی در دهستان فیروزه است که با استتفاده از رو  نمونته های معدنی و غیرنفر از شاغالن فعالیت 250

 نامه است. زار پرسشاده از ابها؛ میدانی و با استفتصادفی ساده و با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شدند. رو  گردموری داده

 باشد.می Tukey( و مزمون Anovaای، مزمون تحلیل واریانس فیشر )تک نمونه Tها با استفاده از مزمون تحلیل دادهروش: 

های اقتصادی و اجتمتاعی در دهستتان گر تأثیر مثقت معادن بر رشد شاخصای بیان: نتایج حاصل از مزمون تی تک نمونههایافته

های اقتصادی و اجتماعی مندی از شاخصمیزان بهرهرابطه با  در (Anova)باشد، اگرچه بر اساس نتایج حاصل از مزمون یروزه میف

ی کته بته یا خانوارهتای معادن فعال هستند و کنند با خانوارهایی که درهای کشاورزی فعالیّت میدر فعالیّت درخانوارهایی که صرفاً

 ، تفاوی معناداری وجود دارد. کنندبخش فعالیّت میدرهر دو  زمانهجصوری 

بتا  ها در قالتب خوشته استت.های معدنی و تجمیع منسازی فعالیتیکی از راهکارهای عمده در این زمینه، توجه به خوشه راهکارهای عملی:

ری اشتتراکی م امور بته صتوامکانای مشترک و انجادیگر، امکان ایجاد های معدن فیروزه امکان استفاده از تجربیای و امکانای یکتجمیع فعالیت

 شود.یمهای مختلف، باعث توسعة این منطقه های معدنی در حوزهتوان گفت که ایجاد خوشهمید. از این رو، میبه وجود می

 های غیرکشاورزی، توسعة پایدار، معادن فیروزه، شهرستان فیروزه.فعالیت ها:کلیدواژه
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 طرح مسأله. 1. 1

هتای در حتتال در ستاختار اقتصتادی نتتواحی روستتایی کشتتور

توسعه، کشاورزی محور اساسی تأمین معیشت به شمار ممده و 

و تنهاترین  ترینهای توسعه نیز کشاورزی مهجدر اغلب برنامه

 ،1379)طاهرختانی،  شودرکن اقتصادی روستاها را شامل می

ترین ویژگی چنین ستاختاری، فقتدان تنتوّع در (. مهج21ص. 

خصتوص، بترای هتای شتغلی بته بسترهای اقتصادی و فرصت

 نیروی انسانی رو به افزایش روستایی است تا حتدودی نشتأی

هتای دولتتی و گتذاریگرفته از نوع نگر  به روستا و سیاست

(. انعطتاف 2ص.  ،1383)رضتوانی،  عوامل درونی روستا استت

ساختار اقتصادی و شغلی در نواحی روستایی، مسائل خاصی را 

کمتتر در انعطاف  توان بهها میبه دنقال داشته که از جمله من

وهتتوایی، نوستتان قیمتتت  متتدی مبمقابلتته بتتا نوستتانای کوتتتاه

-هتای بازاریتابی و بتازارتمحصول در زمان برداشت، محدودی

برداران به محیط خارج از روستا، وجتود رسانی، وابستگی بهره

بیکاری مشکار و پنهان، کاهش بازده سترمایه، تخریتب منتابع 

ثقتاتی منتابع پذیری اقتصاد روستایی و بیپایة محیطی، مسیب

درممتتدی، تیتتعیف اقتصتتاد و فرهنتتی روستتتایی، مهتتاجری 

و مسائل شهری اشتاره کترد. توستعة نشینی  روستایی، حاشیه

گرفتن طیف وسیعی از تحوّالی عمیتق در  روستایی با در نظر

اجتماعی در نواحی روستایی به دنقتال  -ساختارهای اقتصادی

توزیع منصفانة درممد، افزایش استانداردهای زنتدگی و ایجتاد 

رسد کته ایجتاد و رو، به نظر میهای شغلی است. از اینفرصت

-زا، بتههتای درممتدو فعالیّتت غل غیرکشتاورزیگستر  مشا

خصوص، صنایع روستایی و نیز توسعة مراکز روستتایی ستط  

ها زایی در روستاهای مهج اشتغالپایین به عنوان یکی از رو 

-زایی از خروج بیتردید، اشتغالباید مورد توجه قرار گیرد. بی

ا جلوگیری ها در شهرهها و تمرکز منرویة نیروی کار از روستا

پردازان (. اغلب نظریه400ص. ،1987، 1)ریزوانول خواهد کرد

توسعه در راستای کاهش اثرای منفی چنتین ستاختاری و در 

هتای چارچوب الگوی توسعة پایتدار، رویکترد توستعة فعالیّتت

-اند. به همتین دلیتل، صتنعتیغیرکشاورزی را پیشنهاد کرده

هتای شتغلی و صتسازی مناطق روستایی در راستای ایجاد فر

زا، بته عنتوان راهکتاری بته منظتور کتاهش های درممدفعالیّت

گذاران توسعه نابرابری در مناطق روستایی مورد توجّه سیاست

( و قتادر استت از طریتق 42، ص.1383قرار گرفته )رحیمتی، 

هتای تأمین نیازهای اساستی و ایجتاد پیونتد بتا دیگتر بختش

 روستایی ایفا کند.  اقتصاد، نقش مؤثری در فرمیند توسعه

-عهای در مسیر توسترو، در طراحی و پیشقرد هر برنامهاز این

 ها و منتاطق مختلتف،یافتگی، عالوه بر نگاه هماهنی به بخش

بودن توستعه را  بودن و پایدار نقاید اهداف اصلی؛ یعنی انسان

کته  (. اعتقاد بر این است67ص.  ،1384پور، از یاد برد )جمعه

هتای غیرکشتاورزی زمینتة مناستقی ری در فعالیّتگذاسرمایه

-توسعة فرصتت یابی به توسعة پایدار باشد؛ چرا کهبرای دست

های مربتو  بته اشتتغال روستتایی )در شترایطی کته بختش 

توانتد نستقت انتدکی از نیتروی انستانی در کشاورزی تنها می

هتا مناطق روستایی را که ساالنه به طور فزاینده بتر تعتداد من

تتر درممتد، کتاهش وزیع عادالنهتشود، جذب کند(، ه میافزود

شتتکاف درممتتدی بتتین شتتهر و روستتتا، کتتاهش فقتتر، کنتتترل 

مهاجری، افزایش صتادرای و کتاهش واردای، امکتان استتفادة 

مک کبهینه از منابع، امکانای موجود و مواد اولیه و همچنین، 

 ترین پیامتدهایدر تسریع روند توسعة کشاورزی از جمله مهج

های غیرکشاورزی محسوب ذکر گستر  فعالیّت مثقت و قابل

توان ین مقنا، میابر (. 43ص.  ،1384مستانه،  شود )دربانمی

گفت بررستی و تحلیتل اثترای اقتصتادی و اجتمتاعی نتواحی 

عتاد مختلتف زنتدگی روستتاییان و نیتز معدنی بتر اب -صنعتی

ستیار مطالعة عوامل مؤثر در عملکرد و موفقیت ایتن نتواحی ب

یتتن نتتواحی ثتترای توستتعة اأتوانتتد در بستتط مهتتج بتتوده و می

 روستایی در کشور مؤثر باشد. 

هتای شهرستتان دهستان فیروزه که یکتی از دهستتان در

فیروزه است به دلیل بهقود تکنولوژی و مکانیزاسیون و کاهش 

یابی به توسعه زایی بخش کشاورزی، دستهای اشتغالظرفیت

هتا و مشتاغل ز طریق گستر  فعالیتتدر سط  منطقه، تنها ا

پتذیر های معدنی امکتانویژه توسعة فعالیت غیرکشاورزی و به

ای را بته ختود است و در این بین، معادن فیروزه جایگاه ویتژه

 و تتن ارزهت نته ةریتذخ بتا روزهیتف دنامعتاند. اختصاص داده

 غترب شتمال یلتومتریک 55 در تتن19 ستاالنه دیتول ظرفیت

 معدن، این قطعى ةذخیر ؛دارد قرار معدن یستارور در شابوین

 ىمحلّت تعتاونى بته ،1382 ستال از و بتوده تتن 8500 حدود

ه ب. تاس شده قید سال 25 نم بردارىبهره یدّم و شده واگذار

 8-10 معتدن نیتا ختام روزهیتف سنی تن هر از ی،قیتقر طور

 4500و ستتاالنه بتتیش از  دشتتویمتت حاصتتل روزهیتتف لتتوگرمیک

فیروزه در مشهد، نیشابور و شهرستان فیتروزه  کیلوگرم سنی

درصد من به صتوری نگتین  20تا  15خورد و حدود ترا  می
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 پرستنل 130ر و داماسته 330 یدارا معدن نیا .انگشتر است

 یاعمتده نقش که (1390باشد ) سازمان صنایع و معادن، می

 نیا ییروستا ینواح در ساکن تیّجمع مختلف یهافعالیت در

اکنون با عنایت به مطالب فتو،، تحقیتق  .دارد عهدهر ب منطقه

 گویی به این سؤال است:صدد پاسخ حاضر در

 تیّتفعال و منطقته سط  در روزهیف معادن وجود میا-

 یروستتاها در ساکن تیّجمع جیمستقریغ و جیمستق یها

 و یاقتصتاد یهاشاخص ی و ارتقایداریپا به منجر منطقه

 ؟ است شده منطقه ییتاروسة سکن انیم در یاجتماع

 های اقتصتتادی و منتدی از شتاخصمیتزان بهتتره میتا

های کشاورزی در فعالیت اجتماعی درخانوارهایی که صرفاً

 معادن فعال هستتند کنند با خانوارهایی که درفعالیت می

-هتر دو بختش فعالیتت متی در با هج،و یا خانوارهایی که 

  .متفاوی است ،کنند

  یق. پیشینة نظری تحق2. 1
اوّلتین بررستی ختود را در زمینتة  1963در سال  2هانسن

 48ختتانوار از  480هتتای غیرکشتتاورزی بتتا انتختتاب فعالیّتتت

روستای منتخب از چهار منطقه در مصر شروع کترد. هتدف او 

ریتزی شده توستط دولتت در برنامته بررسی درستی ممار ارایه

توسعه در خصتوص میتزان ستاعای کتار در مشتاغل مختلتف 

دیگر بتود؛ او از ها بر یتکزی و غیرکشاورزی و تأثیر منکشاور

-مطالعه دررو  مماری خاصی در این پژوهش استفاده نکرد. 

 در 1987 ستتال در 3بتتراون و هتتازل ال،یهتتاگ توستتط کتته یا

 انجتام قتایرمف یصحرا یةحاش در غیرکشاورزی بخش خصوص

 متؤثر عوامتل ازی کتی مانند یی؛بناریز خدمای سط  به گرفته،

 رد .استت شتده اشتاره بخش نیا در هایگذار هیسرما رشد رد

 درخصتوص 1989 ستال در 3ورابگت مطالعته ةافتتی نه،یزم نیا

 کته استت من گرانیب ییروستا مناطق در غیرکشاورزی بخش

 یتیزااشتتغال یبترا یتوجه لابق ةنیزم از غیرکشاورزی بخش

 .استت برختوردار درممتد شیافتزا و یاشتتغال خود، خصوصبه

هایی که در در بررسی با استفاده از داده 1996در سال 5امنرس

های متفاوی در ایالت متحده امریکا جمع موری کرده بود زمان

به بررسی میزان درممتد حاصتل از کتار در مزرعته و کارهتای 

در 1996 ستتال در 6بتتولن و نیجتتختتارج از مزرعتته پرداختتت. 

 جتهینت نیتا بته های غیرکشاورزی،تحقیقاتی مرتقط با فعالیت

 تقاضتا جتادیا باعتث یختانوادگ کشاورزی ساختار که دندیرس

 از گروه من یبرا شود. این تقاضامی غیرکشاورزی اشتغال یبرا

-دیتمف استفاده وقتشان از خواهندیم کهاست  خانوادهی اعیا

-طتی بررستی 1999و  1998های در سال 7النجو .دبقرن یتر

زانیتا، نیتومن وکانتا هایی در کشتورهای اکتوادور، مکزیتک، تان

کارگیری متدل (، درکشورهای غنا و اوگاندا با به2000گاراجا )

رگرسیون الجیت و پروبت به بررسی عوامل مختلتف متؤثر بتر 

عرضة نیروی کار غیرکشتاورزی پرداختته استت. لنگترودی در 

 -در پژوهشی به بررسی میزان تغییرای اقتصتادی 1390سال 

هتتای ا استتتفاده از مزموناجتمتتاعی در زنتتدگی روستتتاییان بتت

هتا، گویتای ممده از مزمون دستناپارامتریک پرداخت. نتایج به

انتداز های میزان درممتد و پستفاوی معناداری در مورد مؤلفه

شاغلین روستایی، رضایت شتغلی، میتزان تمایتل بترای ادامتة 

زندگی در روستاها، وضعیت مسافری و تفری ، بهقود وضتعیت 

در  1390ستال  باشتد. جمشتیدی دریبهداشتت و درمتان مت

نفتر از طریتق  364پژوهشی که به صتوری تصتادفی در بتین 

ای انجتام داد، نشتان داد کته صتنایع، گیری چندمرحلتهنمونه

تأثیرای مثقت زیادی بر روی روستتاهای اطتراف چته از نظتر 

-اقتصادی و چه از نظر اجتماعی دارند و باعتث ررتقتای گویته

-ل، رفاه و کاهش فقتر و بیکتاری متیهایی مثل درممد، اشتغا

بتته بررستتی  1390شتتوند. بتتوزجمهری در پژوهشتتی در ستتال 

کارگر شاغل در صتنایع 190وضعیت اقتصادی و زندگی تعداد 

ستایر شتاغالن پرداختت. نتتایج نشتان داد کته  نفتر از 198و 

های اقتصادی مثل میزان اشتغال، افزایش درممد در دو شاخص

دیگر دارنتد و کتارگران شتاغل در یکگروه تفاوی معناداری با 

در 1390صنایع از وضعیت بهتری برخوردارند. شتهره تتاج در 

خوانی انجام داده استت، پژوهشی که به رو  همقستگی و هج

نشان داد که ناحیة صتنعتی میتامی ستقب افتزایش درممتد و 

های شغلی برای روستاییان شده است. در جتدول ایجاد فرصت

هتای موجتود در رابطته بتا تتأثیر پتژوهش ای اززیر،  بته پتاره

های غیرکشاورزی در توستعة منتاطق روستتایی اشتاره فعالیت

  شده است.
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 های غیرکشاورزی گرفته در رابطه با فعالیت مطالعات صورت -1جدول 

 1391، های پژوهشیافته خذ: أم   
 هانتایج پژوهش عنوان پژوهش سال گر یا مؤسسهنام پژوش

 2011 8هونی
The Impact of the Global Financial Crisis on 
Off-farm Employment and Earnings in Rural 

China 
 افزایش درممد، رفاه خانوارها و مدیریت پایدار زمین

 2005 9جان وری. سادلت
The Role of Non-Farm Incomes in Reducing  

Rural Poverty and Inequality in China 

قت بردن کیفیت درممد و تأثیر مثنابرابری، باال کاهش فقر و
 بر تولید خانوار

 Income Strategies Among Rural Households in 2001 جان وری. سادلت
Mexico: The Role Off-farm Activities 

 وزیعتدربرگرفتن بیش از نیمی از درممد خانوارها، کاهش فقر و 
 مناسب درممدها

 Rural Nonfarm Employment and Incomes in 2001 10بردگو. رامیرز
Chile 

درصد،  18و  10افزایش سهج اشتغال و درممد  به ترتیب 
داشتن نقشی گسترده در پویایی منطقه و شر  کلی 

 یابی به اعتقارها و دست گذاری در مموز  و جادهسرمایه

 Rural Nonfarm Employment and Income 2001 11دنینگر. الیتنو
Diversification in Colombia بخشی به درممد افزایش اشتغال و تنوّع 

 2001 دنینگر. الیتنو
Rural Nonfarm Employment And Incomes In 

Latin America: Overview and Policy 
Implications 

 افزایش اشتغال و درممد

 2000 12رئارردن
Rural Nonfarm Income In Developing 

Countries 
 افزایش درممد

 2001 13جان لنجوی. پتر لنجوی
The Rural Nonfarm Sector: Issues and 
Evidence from Developing Countries 

یع رشد اقتصادی، ایجاد اشتغاالی روستایی، کاهش فقر، توز
 متعادل جمعیّت

 2001 14روبن. ون دن برگ
Nonfarm Employment and Poverty Alleviation 

of Rural Farm Households in Honduras 

 افزایش اشتغال و کاهش فقر

 

 2001 15گرازیانو
Rural Nonfarm Employment and Incomes in 

Brazil 
 افزایش درممد

جعفر جوان، حمید شایان، محسن 
 نوغانی، مریج قاسمی

1390 
د با های روستایی شهرستان مشهگاهسازی جمعیّتی سکونتپایدار

 های اقتصادی سازی فعالیّترد متنوّعتأکید بر رویک

 های روستاییکاهش مهاجری

 

جعفر جوان، امیر محمد علوی زاده، 
 مهدی کرمانی

 یوستایرهای اقتصادی در توسعة پایدار سازی فعالیّتنقش متنوّع 1390
هایی چون؛ تری در شاخصوضعیّت به نسقت مطلوب

 مموز ، ثقای درممدی، کیفیت زندگی

ابیان، صال  قویدل، شهریار نص
 مهدی فت  ابادی

1390 
بررسی شکاف بین دستمزد نیروی کار بخش کشاورزی و 

 غیرکشاورزی

 افزایش درممد

 

امیرمحمد علوی زاده، مهدی 
 کرمانی

1390 
ای هیتبررسی رابطة بین برخورداری از مموز  و پرداختن به فعال
 غیرکشاورزی در بین خانوارهای روستایی

ای و کیفی مموز  عمومی، فنی و حرفه ارتقای کمّی و
ع ها و به تقع من، مناببخشی به فعالیتترویجی و تنوّع

 درممدیشان

فرامرزبریمانی، جواد بذرافشان، 
 محمد حاجی زاده

 ایهای صنعتی در توسعة منطقهنقش واحد 1389
 موجب افزایش اشتغال، کاهش بیکاری، افزایش رفاه، کاهش

خارج از منطقه، بهقود و توسعة  مهاجری افراد بومی به
 های فیزیکیزیرساخت

 1388 نصیری
 دی وگذار بر فرمیند توسعة اقتصاصنایع روستایی عاملی تأثیر

 اجتماعی

 های برگزیده خوراک، پوشاک،وجود تفاوی مشکار در شاخص
کیفیت مسکن، رضایت و ثقای شغلی و عدم مهاجری و 

 انگیزة ماندگاری

 
سیروس قنقری، جواد  بذرافشان، 

 کقری کاشی نهنجی
 نقش صنایع روستایی در توسعة اقتصادی روستاها 1388

-جکن، باالرفتن توان اقتصادی روستاییان، افزایش فعالیت زنا
شدن اختالف درممد شهر و روستا، کاهش فقر و 

بیکاری،کاهش مهاجری روستاییان و باال رفتن سط  
 تولیدای کشاورزی

 1385 براتی
های روستایی یّت توزیع درممد در بین خانواربررسی وضع

 شهرستان قوچان
 های درممدی در منطقهکاهش نابرابری

 شناسی تحقیق. روش2
 . قلمرو جغرافیایی تحقیق1. 2

شهرستتان فیروزه در استان خراسان رضتوى در  دهستان

کیلتومترى شتمال غترب  53در  بخش تحت جلگه،فیروزه و در 

 36و در موقعیت جغرافیتایی  شده استواقع  رشهرستان نیشابو

 58دقیقه عتر  شتمالی و  41درجه و  36دقیقه تا  3درجه و 

دقیقه طول شرقی گستر   53درجه و  58دقیقه تا  9درجه و 

ذکر استت کته دهستتان فیتروزه بتر استاس  شایانیافته است. 

نفتر جمعیتت  3205روستا و  17دارای  1390سرشماری سال 

جتز جمعیتت روستتاهای ه وده است که بخانوار ب 948در قالب 
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افراد در روستاهای دیگر به کشتاورزی  اکثر ،معدن علیا و سفلی

   ند.او دامداری مشغول

 
موقعیت روستاهای مورد مطالعه در بخش تحت  -1شکل 

 جلگه شهرستان فیروزه
 1391، های پژوهشیافته خذ: أم 

 . روش تحقیق2. 2
ردی بتوده، و از نتوع ت کتاربژوهش حاضر به لحتا  ماهیتپ 

موری اطالعتتای بتتا رو  باشتتد. جمتتعتحلیلتتی متتی –توصتتیفی

نامه انجام شتد. جامعتة ممتاری اسنادی، و میدانی با ابزار پرسش

دهستتان  هتای مختلتف اقتصتادی درن در بختششامل شتاغال

نامه ازطریتق باشد. روایتی پرستشفیروزه، شهرستان فیروزه می

ید چهتار نفتر از استتادان گتروه روایی صوری و محتوایی و با تأی

 بلوچستتانریزی روستایی دانشگاه سیستتان و جغرافیا و  برنامه

ه انجام شد و پایایی من با استفاده از ضتریب ملفتای کرونقتاخ بت

 0.862دست ممد کته ضتریب بته دستت ممتده در ایتن رابطته 

با توجه به سرشماری  باشد که از پایایی الزم برخوردار است.می

یتروزه های ستاکن در دهستتان ف، تعداد کل خانواده1390سال 

ابتتدا بته وستیلة رو   کته در خانوار بترمورد شتده استت 948

یری کوکران به تعیین تعداد حجج نمونته از تعتداد کتل گنمونه

پرداختته کشاورزی های شاغل در بخش کشاورزی و غیرخانواده

ایتن  کته از ه عنوان جامعة نمونه انتخاب شدندنفر ب 250شد و 

نفر از افراد شتاغل  150نفر از افراد شاغل در معدن و  100بین 

، بترای هتر روستتا سپسباشند. های اقتصادی میدر سایر بخش

نمونه با توجه به نسقت هر روستا به کتل جامعته از  سهج جامعة

 .دست مورده شده استه نظر تعداد خانوار ب

 های مورد نظرشتعداد شاغالن در بخاساس  حجم نمونه بر -2جدول

 1391 های پژوهش،خذ: یافتهأم

 سهم از 

 نمونه

درصد از 

 جمعیت شاغل

سهم از جمعیت 

 شاغل

سهم از جمعیت 

 دهستان
 نوع شغل

 و معدنکار کشاورز 3.23 102 2.90 48

 دامدار 27.7 875 19.18 37

 فرهنگی 0.89 28 0.07 4

 کشاورز 20.54 648 11.13 29

 خرید و فروشخدمات  0.78 25 0.37 22

 سایر 0.31 10 0.16 10

 مجموع  1688 100 150

 نمونه ران از جامعةسهم معدنکا -3 جدول
 1391، های پژوهشیافته خذ:مأ

 گاهنام سکونت

سهم از 

جمعیت 

 روستا

درصد از 

جمعیت 

 شاغل

 سهم از 

 نمونه

 78 75.38 98 معدن سفلی

 22 24. 61 32 معدن علیا

 100 100 130 مجموع

نفتر از  250تعتداد  ،مماری مورد تحقیق ةاز جامع ،ر نهایتد

نمونته انتختاب و متورد  ةطریق فرمول کوکران به عنوان جامعت

  spssشده به نرم افتزار های گردموریمطالعه قرار گرفتند. داده

ای، مزمتون تحلیتل تک نمونته Tهای مماریوارد شد و از مزمون

ها و مزمتون افتهجهت رسیدن به ی Tukeyو Anovaواریانس 

 .فرضیای استفاده شد

 های تحقیق. متغیرها و شاخص3. 2
هتای ف( متغیر مستتقل: متغیتر مستتقل تحقیتق فعالیتتال

 .است« معادن فیروزه»غیرکشاورزی 

بته  )اقتصتادی -های اجتمتاعی متغیر وابسته: )شاخص ب(

 (.4)جدول هستند عنوان متغیر وابسته مطرح 
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 عههای مورد مطالمتغیرها و شاخص -4جدول 

 1391های تحقیق، خذ: یافتهأم

 گویه شاخص بعد

 پذیری در انجام کارپذیری در انجام امور روستا، مسؤولیتمسؤولیت پذیری اجتماعیمسؤولیت اجتماعی

 تردگی بهشدن یک زندگی خوب در مینده، مهاجری به شهر برای تأمین یک زنبینی به فراهجخو  امید به مینده 

 بودن خوشقختی در روستا،یافتنیخوشقختی افراد از زندگی در روستا، دست احساس خوشقختی 

 اهمیّت به بازدید از اقوام و خویشان، پیشرفت امور روستا در گرو تعامل و همکاری تعادل اجتماعی گرایی وبرون

 ای عمرانیهتاز مشارکت عمومی در فعالیّ فکری و مشارکت زنان در امور روستا، چگونگی استفادههج مشارکت اجتماعی

 رضایت شغلی
شده، تحملرضایت از شغل فعلی، رضایت از موقعیت اجتماعی شغل، تناسب درممد با میزان زحمت م

 احساس امنیت شغلی، رضایت به ادامه شغل

 مصرف مواد مخدر، سرقت اموال و احشام، افزایش طال، های اجتماعیترس از شیوع ناهنجاری

 تکراری و فاقد تنوّع بودن روستاها نسقت به سایر مناطق احساس محرومیت

 گویه شاخص بعد

 ایجاد اشتغال و فعالیّت اقتصادی

وّع حلّی، تننان مهای شغلی برای ساکنان محلّی، ایجاد و توسعه کارمفرینی، استخدام ساکایجاد فرصت
ت ان، امنیهای شغلی برای زنایجاد فرصتهای شغلی برای جوانان، های شغلی، ایجاد فرصتفرصت

 های کشاورزی مندی شاغالن بخش معدن، استمرار فعالیّتشغلی، رضایت

 درممد و توزیع من 
رممد، ثقای لّی از دن محافزایش درممد ساکنان محلّی، ایجاد درممد برابر برای ساکنان محلّی، رضایت ساکنا

 فقر در روستا درممدی، افزایش درممد کاسقان محلّی، کاهش

 هزینة زندگی 
 ها در تهیةدهاوتوانایی خان ها برای تأمین هزینة زندگی، افزایش قیمت زمین در روستا،افزایش توانایی خانوار

 مسکن، افزایش قدری خرید ساکنان محلّی

 گذاریسرمایه
نایی بسای زیرینة تأسیگذاری در زم های تولیدی مربو  به معدن، سرمایهگذاری در زمینة فعالیتسرمایه

 گذاری افراد مربو  به بخش معدن، سرمایه

 . مبانی نظری تحقیق3
شتدن مطترح شتده استت کته  نظریای متفاوتی در رابطه با صتنعتی

توان به نظریای رخنه به پایین صنعتی یا منطق لوییس، نظریتة پیونتد می

دار اشتاره ای، نظریتة توستعة پایتسیدمن و دارکو، نظریة دوگانگی منطقه

پارادایج بته عنتوان یتک شتقهپایتدار  اساس رویکترد توستعةبرکرد. 

قتصتاد تأکید بر اشود، مستقل که بعدی از توسعة پایدار را شامل می

وارد غیرکشاورزی روستایی به عنوان نوعی اقتصاد مکمّل، یکی از مت

یتن ااساس این نظریه، اخیراً توجه میتاعفی بته بسیار مهج است. بر

جته شود که نقاید تمامی بار معیشتی ساکنان روستتا متومی مسأله

های بخش کشاورزی باشتد، بلکته بایتد در کنتار کشتاورزی فعالیت

هتای ویتژة هتر های گستردة دیگری نیز با توجه بته فرصتتفعالیت

گاه و منطقه تعریتف شتود. از جملته اقتداماتی کته توستط سکونت

هتتای فعالیّتتت شتتود، تقویتتتمتخصّصتتان امتتر بتته من تأکیتتد متتی

-های فاقد زمتین و یتا کتجغیرکشاورزی جهت افزایش درممد گروه

فتزایش توانتد مثتار مثقتتی بتر اگونه اقدامای میباشد؛ اینزمین می

های مختلتف اجتمتاعی داشتته و بتا افتزایش ستط  مشارکت گروه

هتا از مهتاجری روستتائیان بته شتهر مهارتی و ارتقای درممتدی من

 جلوگیری کند.
، وجود صنایع و معادن در روستتا بتا توجته بته نقتش همچنین

تواند در راستتای توستعة اقتصتادی و اجتمتاعی ایفتا مؤثری که می

هتا بترای غلقته بتر حتلتترین راهترین و اساستیکنند، یکی از مهج

هتای شتود. توستعة فرصتتمعیالی نواحی روستایی محسوب متی

کتاهش شتکاف  تر درممتد،شغلی در نواحی روستایی، توزیع عادالنه

درممدی بین شهر و روستا، کاهش فقر و مهاجری، افزایش صتادرای 

و کاهش واردای، امکان استفادة بهینه از منتابع، امکانتای موجتود و 

مواد اولیه و همچنین، کمک در تسریع رونتد توستعة کشتاورزی از 

های مثقتت و قابتل ذکتر گستتر  صتنایع و ترین پیامدجمله مهج

 د.شومعادن محسوب می

هتای .  اقتصاد روستایی غیرکشتاورزی بته تمتامی فعالیتت1. 3

اقتصادی یک روستا که خارج از حیطه و محتدودة کشتاورزی قترار 

رستمی، هتای غیترشتود و دربرگیرنتدة شتغلگیرد، اطتال، متیمی

وقتتت، تولیتتد وقتتت، اتّفتتاقی، نیمتتهرستتمی، مزاد، کتتار فتتردی، تمتتام

(. 2002 ،16قالد)هتتاگ محصتتوالی غیرکشتتاورزی و ختتدمای استتت

های غیرکشاورزی بتا کمتک بته متردم روستتایی از طریتق فعالیت

گتذاری در زمینتة کردن من و سرمایهبندی نیازهایشان، فعالاولویّت

هتا و ارایتة ختدمای اجتمتاعی، برقتراری عتدالت و ساختایجاد زیر

های محلّی و رفتارهتایی بتر ختالف همتة برابری با توجه به ظرفیت

 شوند.ای گذشته باعث توسعة پایدار مناطق میهعدالتیبی

. توسعة پایدار عقاری است از: توسعة اقتصادی رو به رشتد 2. 3 

 و متعادل، گستر  برابری و مساوای اجتمتاعی و پایتداری زیستت

محیطی در کنار هج کته تعتادل و تتوازن را در بتین ابعتاد مختلتف 
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عه در نظتر )طقیعی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصتادی، سیاستی( توست

 (.110، ص. 1386پور و مرادپور، گیرد )دانشمی

 های تحقیق. یافته4

اثرگذاری معادن فیروزه بر ابعاد اجتمااعی و اقتصاادی . 1. 4

  زندگی روستاییان
متغیتره نشتان داده شتده تتکT (، نتایج مزمون6و  5) در جدول

استت کته میتانگین از  5.72های اقتصادی در شاخص Tاست. مقدار 

تر است. منظور از حد مقنا، میانة نظتری استت کته در د مقنا بزرگح

درجتة  249 ( در نظر گرفته شده استت. همچنتین، در3این تحقیق )

تر از دارد، کته بستیار کوچتک 0.000احتمتال  Tمزادی، این مقتدار 

تتوان گفتت کته معتادن بتر روی باشد. بتا ایتن نتتایج میمی 0.005

انتد. ها شتدهاند و باعث ارتقای منبوده گذارهای اقتصادی تأثیرشاخص

بوده استت کته  12.28های اجتماعی همچنین، مقدار تی در شاخص

درجتة مزادی، ایتن مقتدار تتی  249تتر استت و در از حد مقنا بزرگ

است. با این نتتایج،  0.005تر از دارد که بسیار کوچک 0.000احتمال 

تماعی هج تتأثیرای های اجتوان دریافت که معادن بر روی شاخصمی

اند و میزان موافقت با هر دو گویه باالستت. بتا توجته بته خوبی داشته

-های اقتصتادی و اجتمتاعی در گویتهبعد شاخص( در 5و  6جدول ) 

هایی نظیتر بتروز مستائل اجتمتاعی در روستتا، تقتادالی فرهنگتی و 

تقویت سقک رفتار و برخورد، ورود کارگران و ازدحام روستتا، اشتتغال 

ان روستا در معادن، مهاجری از بیرون برای کتار بته روستتا، مقتدار زن

شده کمتر از حد مقنا است؛ مثالً ساختار اشتتغال در منطقتة  محاسقه

هتای  مورد مطالعه از سه زاویه بررسی شتده استت. نخستت، فعالیتت

هتای معتدنی بته عمدة خانوارها شناستایی شتد. در گتام بعتد فعالیت

های اشتتتغال و فعالیتتت در بتتین خانوارهتتای عنتتوان یکتتی از زمینتته

شده مورد توجه خاص قرار گرفتند که بر این اساس، مشتخص مطالعه

هتای از کل شاغالن روستایی متورد نظتر بته فعالیت 15/0شد حدود 

انتتد. در گتتام ستتوم، تتتأثیر معتتادن بتتر وضتتعیت معتتدنی مشتتغول بوده

شتد و نشتان کاران و کشتاورزان بررستی اقتصادی و اجتماعی معتدن

هتای  های معدنی باعث توسعه و ارتقای شتاخصداده شد که فعالیت

اقتصادی و اجتماعی در بین خانوارهای دهستان فیروزه شده استت. و 

زایی وجود داشتته های معدنی و اشتغال ارتقا  معناداری بین فعالیت

( به عنتوان حتد مقنتا، مقتدار 3است؛ به طوری که با در نظر گرفتن )

 86/3استت کته  86/3کشتاورزی های غیتر شده در فعالیت همحاسق

گر گستتر  خوبی بیتانباشد و بهاختالف میانگین من با حد مقنا می

 زایی در منطقه استاشتغال

 ی اقتصادیهاای بر روی گویهتک نمونه tنتایج حاصل از آزمون  -5جدول 
 1391، های پژوهشیافته خذ: أم

 3حد مبنا 
 گویه شدهمقدار محاسبه سطح معناداری یناختالف میانگ
 زایی برای شما و فرزندانتاناشتغال 3./8600 000/0 86000/0

 ایجاد و توسعة کارمفرینی 7680/3 000/0 76800/0

 ایجاد و توسعة سایر مشاغل 8440/3 000/0 84400/0

 اطمینان از میندة شغلی و درممد 6440/3 000/0 64400/0

 تأثیر بر میزان درممد شما افراد 5440/3 000/0. 54400/0

 رضایت از اطمینان درممد و ثقای من 3640/3 000/0 36400/0

 رضایت از نحوة دریافت وام و سود و غیره 6880/2 000/0 31200/0.-

 اندازانداز و امکان پسرضایت از پس 3920/3 000/0 39200/0

 با حجج فعالیّترضایت از تناسب درممد  4240/3 000/0 42400/0

 افتخار جوانان به اشتغال در معادن در مینده 6920/3 000/0 69200/0

 رس در معادنسختی کار و پیری زود 3480/3 000/0 34800/0

 دریافت مزد کج در برابر زحمای زیاد 0160/4 000/0 01600/1

 درممدزایی باالی معادن نسقت به سایر 8960/3 000/0 89600/0

 بودن درممد و افزایش منناکافی 5680/3 000/0 56800/0

 معدن از روستا شدن درممدهای بخشخارج 3480/2 000/0 65200/0-

 خرج درممدهای حاصل از معدن در روستا 1960/3 001/0 19600/0

 های معدنی و میّر کشاورزیفعالیّت 6600/3 000/0 66000/0

 قرش فارها برای تأمین هزینة زندگی و کاهافزایش توانایی خانو 4600/3 000/0 46000/0

 افزایش قدری خرید 4400/3 000/0 44000/0

 توانایی خانوارها در تهیة مسکن 3480/3 000/0 34800/0
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 یهای اجتماعای بر روی گویهتک نمونه tنتایج حاصل آزمون  -6جدول 

 1391، های پژوهشیافته خذ: أم
 3حدمبنا 

 گویه شده مقدار محاسبه عناداریسطح م اختالف میانگین

 موقعیت اجتماعی شغل 4040/3 000/0 40400/0

 پذیری در انجام کارمسئولیت 4200/3 000/0 42000/0

 تأثیر بر روحیه مشارکت در بین کارکنان 4340/3 000/0 43400/0

 مندی افراد از زندگیرضایت 4120/3 000/0 41200/0

 خوشقختی و غرور از زندگیاحساس  9440/3 000/0 94400/0

 گرایش به مهاجری 4560/3 001/0 45600/0

 مسافری برای تفری ، زیاری و... 5840/3 000/0 0.58400

 بروز مسائل اجتماعی در روستا 9880/2 853/0 01200/0-

 تقادالی فرهنگی و تقویت سقک رفتار و برخورد 9920/2 896/0 00800/0-

 د کارگران و ازدحام روستاورو 2.9760 701/0 0.02400-

 ها و ارتقاطای در روستاتوسعة راه 3120/3 000/0 31200/0

 هاهمکاری مردم و مسؤوالن در پروژه 1680/3 004/0 16800/0

 پذیری مردم ومسؤوالنمسؤولیت 3640/3 000/0 36400/0

 ها و کارکنانپذیری مدیران پروژهمسؤولیت 2560/3 000/0 25600/0

 های معدن و غیرهتمایل مردم برای همکاری در پروژه 2200/3 000/0 22000/0

 های معدنیشدن زمینه برای مشارکت مردم در پروژهفراهج 2000/3 001/0 20000/0

 اشتغال زنان روستا در معادن 0280/1 000/0 97200/1-

 بودن سختی کار و عدم اشتغال زنانباال 2040/4 000/0 20400/1

 اختالف نظر مردم با مسؤوالن صنایع و معادن در مورد توسعة معادن 3.7000 000/0 70000/0

 برخورداری روستا از امکانای و خدمای 4200/4 000/0 42000/1

 بیکاری 3320/3 000/0 33200/0

 رضایت از کیفیت محیط کار 6480/3 000/0 64800/0

 وستا و...های نامناسب به رانتقال فرهنی 0200/3 000/0 98000/0-

 بودن وجهه و پرستیژ شغلباال 0720/3 346/0 07200/0

 مهاجری از بیرون برای کار به روستا 4320/2 000/0 56800/0-

مقایسة وضعیت اقتصاادی خانوارهاای کشااورز و . 2. 4
 کاو در منطقهمعدن

جتایی کته دهتد از مننشتان متی (7)طور که جدول  همان

تتتوان گفتتت میتتزان متتی ت،استت 0.05کمتتتر از  Sigمقتتدار 

هتتای هتتای معتتدنی بتتر وضتتعیت شتتاخصثیرگتتذاری فعالیتتتأت

از های مختلف شغلی متفتاوی استت. اقتصادی و اجتماعی گروه

های شتغلی مترتقط بتا معتدن و توان گفت بین گروهمی این رو،

ی تفتاوی معنتادار ،های شغلی که با معدن ارتقاطی ندارنتدگروه

 گیریج تفاوی معنتاداری بتینمی نتیجه ،وجود دارد. در مجموع

هتای های معدنی بتر وضتعیت شتاخصثرگذاری فعالیتأمیزان 

 مورد ة های روستایی در منطقاقتصادی و اجتماعی زندگی گروه

هتای تتوان گفتت گتروهمی (7ول )طقق جد .مطالعه وجود دارد

شتتغلی متترتقط بتتا معتتدن دارای بتتاالترین میتتانگین رضتتایت از 

 اقتصادی هستند. های اجتماعی وشاخص

های مندی از شاخصتعیین تفاوت در میزان بهره -7جدول 

 Anovaاقتصادی و اجتماعی با استفاده از آزمون 
 1391های پژوهش، ذ: یافتهأخم

 
 

Sig. F هاشاخص 

 اقتصادی 217/98 0000

 اجتماعی 214/24 000/0



 131                                            ...های غیرکشاورزیبررسی میزان أثرگذاری فعالیت                                       پنجج سال           

مندی شاغالن از وضعیت اجتمااعی و میزان رضایت. 3. 4
 زندگی  اقتصادی

بنتتدی در گتتروه Tukeyبراستتاس نتتتایج حاصتتل از مزمتتون 

جتدول  های اقتصادیمشاغل بر اساس میزان رضایت از شاخص

های دامداری و کشاورزی در گروه اول، کشتاورزی و شغل ،( 8)

فرهنگتتی در گتتروه ستتوم،  -ستتایر در گتتروه دوم، ستتایر و اداری

خدمای خریتد کشاورزی و بازاریابی و  -فرهنگی و معدن -اداری

و فرو  در گروه چهارم، معدن کشتاورزی و بتازاری و ختدمای 

گیرند که بعیتی خرید و فرو  و معادن در گروه پنجج قرار می

استاس نتتایج حاصتل از  پوشانی دارنتد. بتر از مشاغل با هج هج

 های شغلی بر اساس میزان رضتایت از شتاخصبندی گروهدسته

 -کارانکاران و معتدنعتدنهای مهای اقتصادی، میانگین شتغل

ولتی میتانگین شتغل  ؛گیرنتدکشاورزان در یک دسته قترار متی

ای جداگانته ةکشاورزان با دو گروه دیگر همگن نقوده و در دستت

 گیرد.قرار می

 های اقتصادیبندی مشاغل براساس میزان رضایت از شاخصو گروه Tukeyآزمون  -8جدول 
 1391های پژوهش، مأخذ: یافته

ubset for alpha = 0.05 
 1 2 3 4 5 شغل

 دامداری 5123/2    

 کشاورزی 7496/2 7496/2   

 سایر  9130/2 9130/2  

 فرهنگی –اداری   0761/3 0761/3 

 کشاورزی –معدن    3197/3 3197/3

3360/3 3360/3    
بازاری خدمای 

 خرید

 معدن     4104/3

995/0 070/0 557/0 554/0 1299/0 Sig. 

 

هتای بنتدی شتغلدر گتروه Tukeyبراساس نتایج جتدول 

جتدول  های اجتماعیمختلف براساس میزان رضایت از شاخص

های دامداری، اداری و فرهنگتی، ستایر، کشتاورزی و ، شغل(9)

کشتتاورزی در گتتروه اول قتترار دارنتتد و بتتا هتتج همگتتن  -معتتدن

و کشتاورزی و بتازاری  -ها، کشاورزی، معدنهستند. سایر شغل

گیرنتد و در خدمای خرید و فرو  در یک گروه همگن قرار می

کشاورزی، بازاری  -های کشاورزی، معدنگروه همگن سوم شغل

، کاران قرار دارند. القته جتداولو خدمای خرید و فرو  و معدن

پوشتانی هتا بتا هتج، هتجمن است که بعیی از گروه دهندةنشان

هتای بندی گروهاز دستته اساس نتایج حاصلبر ،دارند. همچنین

های اجتماعی دو گتروه اساس میزان رضایت از شاخص شغلی بر

گیرند کشاورزان در یک گروه قرار می - کارانکشاورزان و معدن

ای جداگانته کتاران در دستتهولی گروه معتدن ؛و همگن هستند

 قرار دارند.

 های اجتماعیراساس میزان رضایت از شاخصهای مختلف بی شغلبندنتایج آزمون توکی برای گروه -9جدول 

 1391های پژوهش، مأخذ: یافته

Subset for alpha = 0.05 
 شغل

3 2 1 

 دامداری 9820/2  

 فرهنگی –اداری 0417/3  

 سایر 0542/3 0542/3 

 کشاورزی 0948/3 0948/3 0948/3

 کشاورزی –معدن 1658/3 1658/3 1658/3

 خدمایبازاری و   2898/3 2898/3

 معدن   312/3

112/0 061/0 261/0 (Sig) 
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 گیریو نتیجه. بحث 5
ای روستاها در حال حاضر با تحوالی و تهدیتدای گستترده 

هتا را نیازمنتد رو هستند که تیمین تداوم حیتای پویتا، منبهرو

ستازد. های جدید مقابله با مشکالی متیها و رو یافتن راه حل

هتای نیل به این هدف، توجته بته فعالیتیکی از راهکارها برای 

غیرکشاورزی به عنتوان یتک استتراتژی بنیتادی استت. انتظتار 

چنین استراتژی موجب ایجاد اشتتغال، تثقیتت رود، انتخاب می

شونده، ورود  برداری بهینه از منابع طقیعی تجدیدجمعیت، بهره

المللتی، افتزایش فعال اقتصتاد روستتایی در اقتصتاد ملتی و بین

هتای فعالیتت ةتوسع ،د. در این بینشوانداز تولید و انقاشت پس

ابزارهتای الزم هتج  قدرتمندترین غیرکشاورزی به عنوان یکی از

هتای بخشی به پایداری شاخصیابی و هج برای تداومبرای دست

های محتوری تحقیتق حاضتر اقتصادی و اجتماعی است. فرضیه

د واکتاوی نظتری و ه شتد و متوریبرای بررسی همین موضوع ارا

دو گروه  ةها که مقتنی بر مقایستجربی قرار گرفت. نتایج بررسی

های کشاورزی و معدنی بود، از خانوارهای فعال در بخش فعالیت

 ،به عقاری دیگر ؛های اصلی تحقیق را مورد تأیید قرار دادفرضیه

هتای شاخص ةباعث ارتقا و توسع ،های معدنی در منطقهفعالیت

انتتد و از نظتتر میتتزان اجتمتتاعی در منطقتته شتتده اقتصتتادی و

های های اقتصادی و اجتماعی در بین گروهمندی از شاخصبهره

ای وجتود کاران و کشاورزان تفتاوی قابتل مالحظتهشغلی معدن

کاران نسقت بته کشتاورزان بته میتزان بیشتتری از دارد و معدن

 ،و از ستط  زنتدگی بتاالتری برخوردارنتد. در نتیجته هاشاخص

 گونه که این تحقیق و تحقیقتای مشتابههمان ،دکرتوان ادعا می

هتای فعالیتت ةتوستع ،دهنتد( نشان متی1390شایان،  و )جوان

 ةنقش مهمتی در توستع ،های معدنیغیرکشاورزی مانند فعالیت

اقتصادی و اجتماعی مناطق روستایی دارد. یکتی از راهکارهتای 

فعالیتت معتدنی و ستازی توجه بته خوشته ،عمده در این زمینه

های معتدن ها در قالب خوشه است. با تجمیع فعالیتتجمیع من

ستازی و  کاری، جتواهرمخراج زنی،)استخراج، ترا ، قلج فیروزه

دیگر، امکتان امکان استتفاده از تجربیتای و امکانتای یتک (غیره

اشتراکی به وجود  ایجاد امکانای مشترک و انجام امور به صوری

های معتدنی در توان گفت که ایجاد خوشه، میواز این رمید. می

بتا ، د. بنتابراینشواین منطقه می ةهای مختلف باعث توسعحوزه

تواننتد از مزیتت هتا متیهای معدنی، این خوشتهتشکیل خوشه

یابی بتته امکانتتای و ند و امکتتان دستتتشتتومنتتد دیگر بهتترهیتتک

کته در در حتالی ،های بتزرگ را کستب کننتدهای خوشهفرصت

هتا بته ای وجتود نتدارد و تمتام بختشخوشه ،مورد نظر ةقمنط

گونته کننتد و هتی دیگر فعالیت میصوری مجزا و منفک از یک

هتا بته صتوری ها وجود ندارد و فعالیتارتقا  و پیوندی بین من

پراکنده در خارج از منطقته در شهرستتان نیشتابور و مشتهد و 

ج بته بتار هتای زیتادی را هتگیرد کته هزینتهفیروزه صوری می

هتای توانیج نتیجه بگیریج که ایجاد خوشتهبنابراین، می مورد.می

نظتر، رهیتافتی متؤثر و ستودمند بترای  مورد ةمعدنی در منطق

باشتد و منطقه متی ةشناسایی و ایجاد بستر مناسب جهت توسع

ستازی چه مهج است، معادن با مزایایی کته از طریتق خوشتهمن

ترین بخش اقتصادی در ان مهجتوانند به عنومی ،کنندکسب می

منطقه معرفی شوند که اگر به ایجتاد و بهقتود در عملکترد ایتن 

بختش  ،ها صوری نگیتردبخش توجه نشود و حمایت الزم از من

، افتزوده در اقتصتاد منطقته جتاد ارز عظیمی از توان بالقوه ای

 دهد و رو به نابودی خواهد نهاد.فعالیت خود را از دست می
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Extended Abstract 
1. INTRODUCTION  

Within the economic structure of rural areas in 

developing countries, agriculture is considered the 

main pillar of people’s livelihood and, similarly, in 

most development plans, agriculture is the only 

and the most important aspect of any village’s 

economy. Lack of diversity in economic 

infrastructure and job opportunities, specifically 

for the growing workforce of villages, is the most 

important feature of such a structure which, to 

some degree, stems from the kind of attitude 

towards villages, governmental policies together 

with the internal issues of the village. Thus it 

seems that creation and expansion of non-

agriculture jobs and remunerative activities, 

especially rural industries, alongside the expansion 

of lower-level rural centers should be considered 

as the major means of creating jobs in villages. 

Undoubtedly, creating job will forestall the mass 

departure of workforce from villages and their 

concentration in cities. Most development 

theorists, in order to decrease the negative 

consequence of such a structure, and within the 

framework of sustainable development, have 

suggested the development of non-agricultural 

activities. To this end, industrialization of rural 

areas, for creation of job opportunities and 

remunerative activities, as a means of reducing 

inequality in rural areas, has captured the attention 

of development policy makers and is able to play a 

crucial role in the process of rural development, 

through satisfying basic needs and creating links 

with other sectors of the economy. 

2. THEORETICAL FRAMEWORK  

 Various theories have been put forward about 

industrialization including trickle-down theory or 

Louis logic, connection theory of Darkoh and 

Seidman, the theory of regional polarization, and 

sustainable development theory. In sustainable 

development, as a quasi-paradigm, emphasis on 

non-agricultural rural economy, as a 

supplementary economy, is among the crucial 

issues. In line with this theory, recently, the issue 

that not all the burden of villagers’ subsistence 

should be placed on the agriculture sector and that, 

alongside it, other extended activities, taking into 

account the specific opportunities available in each 

settlement and region, should be defined is 

receiving more attention. Bolstering non-

agricultural activities, for the purpose of increasing 

the incomes of those who do not own any piece of 

land or own small pieces, is among the measures 

emphasized by experts. Such measures can lead to 

an increase in the participation rate of various 

social groups and, through improving villagers’ 

skills and income, can prevent them from 

immigrating to cities, paving the way for more 

development in economic, social, cultural and 

environmental aspects. With regards to the 

previous studies, Langroudi (2010) in a study on 

the relationship between the degree of social and 

economic changes in villagers’ lives, using non-

parametric tests, found a significant difference in 

factors regarding income and saving levels of 

employed villagers, job satisfaction, willingness to 

continue living in the village, travel and leisure 

status, and improvement in healthcare. Jamshidi 

(2010) in a study of 364, through multi-stage 

sampling, depicted that industries exert a 

significant positive influence on the neighboring 

villages, both economically and socially, 

improving such factors as income, employment, 

welfare while, at the same time, decreasing poverty 

and unemployment. Bouzjahromi (2010) 

investigated the economic and living conditions of 

190 industry workers and 198 non-industry 

workers and depicted that a significant economic 

difference exits between the two groups, with *. Corresponding Author: ahajinejad@yahoo.com             Tel: +98912 115 6908 
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industry workers being in a better situation. 

Shohretaj (2010), too, in a correlational and 

associational study showed that Mayamay 

industrial region has created job opportunities for 

villagers and increased their income. 

 3. METHODOLOGY  

Firouzeh mine is located in Firouzeh rural district 

in TahtJolge section of Firouzeh county in Razavi 

Khorasan province, 53 kilometers northwest of 

Nishapur county. The present study aims to 

investigate the role of Firouzeh mines, as a non-

agricultural activity, through field study and 

questionnaires. The research population included 

the settlers of Firouzeh rural district in Firouzeh 

county, with a population of 3205 comprising 948 

families, among whom 250 of those employed in 

the mining and non-mining sectors were selected 

through stratified and then random sampling, using 

Cochran’s sample size formula. Questionnaire’s 

validity was established through content and face 

validity measures and was approved by four 

geographies and planning faculty members of 

University of Sistan and Baluchestan. The 

reliability of the questionnaire was established 

through Cronbach’s alpha, with a coefficient of 

0.862 which is indicative of a satisfactory 

reliability. For analyzing the data and testing the 

hypotheses, one sample t-test, analysis of variance 

(ANOVA), and Tukey’s test were used. 

4. DISCUSSION  

The findings of the research are reflective of a 

general improvement in the region’s social and 

economic factors after the creation of the mining 

zone. So much so that the creation of the mining 

zone has been accompanied by positive effects on 

employment, income level, job-creation, 

purchasing power, participation, reduction of 

poverty, development of housing, together with 

economic and social welfare for the villagers. The 

findings, also, revealed that mining activities’ 

degree of influence on social and economic factors 

of various rural groups in Firouzeh rural district is 

not the same. 

5– CONCLUSION 

Mining activities in the region under the study 

have led to an increase in and elevation of social 

and economic factors and there is a significant 

difference between mining and agriculture workers 

in terms of enjoyment of social and economic 

factors, with miners enjoying higher status and 

having a higher standard of living; therefore, it can 

be claimed that, as shown in this study and in 

previous ones, expansion of non-agricultural 

activities, such as mining activities, plays a crucial 

role in social and economic development of rural 

regions. Clustering mining activities and their 

agglomeration into clusters is one of the major 

solutions in this regard.  Agglomeration of 

activities in Firouzeh mine (extraction, cutting, 

etching, inlaying, jewelry making, etc.) makes 

using others’ experiences and facilities, creating 

shared facilities and performing tasks collectively 

possible. Thus, it can be said that creation of 

mining clusters in various fields can help this 

region develop further. 

Key words: Non-agricultural activities, 

sustainable development, Firouzeh mines, 

Firouzeh county. 
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