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تحلیل پیامدهای استقرار صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی
مورد :بخش مرکزی شهرستان جیرفت
آیتاله کرمی؛ دانشیار اقتصاد کشاورزی ،دانشگاه یاسوج ،یاسوج ،ایران.
مینا فاریابی؛ کارشناسی ارشد توسعه روستایی ،دانشگاه یاسوج ،یاسوج ،ایران.
مصطفی احمدوند؛ دانشیار ترویج و توسعه کشاورزی ،دانشگاه یاسوج ،یاسوج ،ایران
دریافت مقاله1396/12/24 :

پذیرش نهایی1397/11/1 :

چکیده

از آن جا که توسعه کشاورزی به عنوان کانون و محور اصلی توسعه از نقش و جایگاه خاصی در کشور برخوردار
است ،صنایع تبدیلی را میتوان شرط الزم و موتور محرک توسعه این بخش دانست .از این رو ،پژوهش حاضر با
هدف سنجش نگرش کارشناسان و مسئوالن صنایع ،پیرامون پیامدهای استقرار صنایع تبدیلی و تکمیل در
بخش مرکزی شهرستان جیرفت انجام شده است .دادههای مورد نیاز از طریق منابع اسنادی ـ کتابخانهای و
مطالعه میدانی به وسیله پرسشنامهای محقق ساخته از  43کارشناس و مسئول صنایع تبدیلی و تکمیلی
شهرستان جیرفت به دست آمد .روایی پرسشنامه توسط پانل متخصصان و پایایی آن نیز با انجام یک مطالعه
پیشآهنگ و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ (باالی 0/8برای تمامی متغیرها) تأیید گردید .تجزیه و تحلیل
دادهها با نرمافزار  SPSS19انجام گرفت .یافتههای پژوهش حاکی از آن بود که به ترتیب در بُعد اقتصادی،
مؤلفههای «گسترش جایگاه کشاورزی در منطقه»« ،افزایش مشارکت بخش خصوصی در سرمایهگذاری» و
مربوطه»« ،افزایش انسجام و پیوستگی بین کشاورزان» و «افزایش عالقه جهت انجام فعالیتهای کشاورزی» ،و
در بُعد زیستمحیطی مؤلفههای «کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی»« ،عرضه بهداشتیتر محصوالت
غذایی» و «در نظر گرفتن برنامههای مدون جهت رعایت بهداشت محیط روستا» از مهمترین پیامد استقرار
صنایع تبدیلی و تکمیلی در بخش کشاورزی بوده است .همچنین مؤلفههای بُعد اقتصادی نسبت به دو بُعد
اجتماعی و زیستمحیطی دارای اهمیت و وضعیت باالتری است.
واژگان کلیدی :صنایع تبدیلی و تکمیلی ،توسعه کشاورزی ،اقتصاد روستایی ،شهرستان جیرفت.


ayatkarami@yu.ac.ir
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 )1مقدمه

امروزه جهان در حالی وارد هزاره سوم شده است که اگرچه مقدار تولید مواد غذایی در جهان افزایش
یافته و منابع پایدار کشاورزی و امکانات تولید کشورهای در حال توسعه نیز ظرفیتهای بالقوهای به
مراتب فراتر از توان به کار گرفته را دارند ،ولی هنوز بسیاری از کشورها در واقعیت یافتن سه اصل اساسی
امنیت غذایی یعنی فراهم بودن غذای کافی برای جمعیت موجود ،تأمین غذا و وجود آن در هر زمانی در
بازار مصرف و قابل دسترس بودن آن با چالشهای عمده مواجه هستند (حاتمیفرد .)414 :1390،از
سویی با توجه به روند رو به افزایش جمعیت جهان و محدود بودن امکانات تولید مواد غذایی این مسئله
روز به روز ابعاد گستردهتری به خود گرفته است .از این رو ،توسعه کشاورزی که زیر بنای اصلی تأمین
غذای جوامع بشری است در رأس برنامهریزی اکثر کشورهای جهان قرار دارد .اگرچه در ایران تالشهای
گستردهای در سالهای اخیر در زمینه احیای کشاورزی انجام گرفته و از آن به عنوان محور استقالل یاد
شده است ،اما با در نظر داشتن میزان باالی ضایعات مشخص میشود که راه حل موجود در رسیدن به
استقالل در زمینه کشاورزی تنها افزایش تولید نیست ،بلکه باید با برنامهریزی درست از محصول تولید
شده به بهترین وجه ممکن استفاده نمود .در نتیجه ،با بهبود روشهای تبدیلی و تکمیلی ،بستهبندی و
توزیع مواد غذایی میتوان از هدر رفت میلیونها تٌن محصول در زنجیره تولید از مزرعه یا باغ تا رسیدن
به دست مصرفکننده جلوگیری کرد و به این ترتیب ضمن باال بردن درآمد ملی ،در راستای تأمین
نیازهای تغذیهای جامعه بشری گام مؤثرتری برداشت (شهیدی و صادقی ماهونک.)87 :1378 ،
در واقع استقرار صنایع روستایی در پیوند با بخش کشاورزی به عنوان مکمل آن ،منشأ تحوالت و
آثار مثبت در مناطق روستایی میشود که برخی از مهمترین این اثرات عبارتند از نیاز به سرمایهگذاری
کمتر در مقایسه با صنایع بزرگ ،وجود مواد اولیهی آن در مناطق روستایی ،هزینه تولید نسبتاً مناسب،
افزایش بهرهوری محصوالت در بخش کشاورزی و کاهش ضایعات ،حفظ ،ارتقاء و متنوع ساختن کیفیت
فرآوردهها در مناطق روستایی با انتقال ارزش افزوده بیشتر به مناطق روستایی و افزایش درآمد
روستاییان ،تأمین بخشی از نیاز روستاییان و کشور از راه تولید برخی از کاالها ،احداث و به کارگیری
پارهای از امکانات زیربنایی و شرایط الزم برای فعالیت صنایع روستایی ،ارتباط منطقی و سازنده میان
کشاورزی و صنعت از کانال صنایع روستایی ،اشتغال بخش عمدهای از نیروهای فعال و مازاد در بخش
کشاورزی ،کاهش مهاجرت و افزایش انگیزه ماندگاری روستاییان و ایجاد زمینه الزم برای تشکیل و به
کارگیری سرمایههای کوچک به منظور استقرار صنایع در روستاها است (نیکوگفتار ـ ظریف35 :1382 ،؛
مطیعیلنگرودی و نجفیکانی .)2 :1390 ،به طوری که در برنامههای پنج ساله توسعه کشور بر حمایت از
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گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی به نحوی که درصد محصوالت فرآوری شده حداقل به
میزان دو برابر وضع موجود افزایش یافته و موجبات کاهش ضایعات به میزان  50درصد فراهم گردد،
تأکید شده است (دفتر صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی .)1384 ،فزون بر
آن ،در اثر ایجاد اینگونه صنایع همگام با توسعه صنایع فرآوری غذایی و ارتقای فناوری در فرآیند صنعتی
شدن ،فرصتهای بیشتری برای سایر بخشها از جمله حمل و نقل و گروههایی از بخشهای خدمات به
وجود خواهد آمد (شهیدی و صادقی ماهونک.)85 :1378 ،
توجه بیشتر به این موضوع ،بدون شک افزایش سرعت در رشد و توسعهی اقتصادی و کشاورزی
کشور را در پی خواهد داشت .این راهبرد به عنوان فرآیندی که ابزارهای مناسب برای متنوعسازی اقتصاد
روستایی فراهم میآورد ،رویکردی اقتصادی است که با ایجاد اشتغال و افزایش درآمد و توزیع متعادلتر
درآمد ،منجر به بهبود سطح زندگی روستاییان و به تبع زمینه نیل به توسعه پایدار روستایی را فراهم
میآورد (سجاسی قیداری و همکاران .)89 :1393 ،با توجه به پیش فرضهای فوق ،پژوهش حاضر
درصدد است که ابعاد ،جنبهها و پیامد گوناگون پیوند بخش کشاورزی و صنایع روستایی را به طور کلی و
در روستاهای بخش مرکزی شهرستان جیرفت به طور ویژه مورد بررسی قرار دهد .فزون بر آن ،به این
پرسش اصلی پاسخ دهد که پیامد استقرار صنایع تبدیلی و تکمیلی بر بخش کشاورزی شهرستان جیرفت
چیست و ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی بر اقتصاد روستاهای بخش مرکزی شهرستان
جیرفت دارای چه پیامدهایی بوده است؟ بنابراین ،هدف کلی پژوهش حاضر نگرشسنجی پیرامون پیامد
استقرار صنایع تبدیلی و تکمیلی در بخش کشاورزی (مورد بخش مرکزی شهرستان جیرفت) میباشد.
 )2مبانی نظری

در مقولهی صنعتی شدن یا نوسازی جوامع روستایی و کشاورزی دو دیدگاه متفاوت مشهود است؛ یک
دیدگاه بر پایه آراء کارل مارکس در زمینهی صنعت و اثرات آن بر جامعه شکل میگیرد که البته این گروه
در جوامع صنعتی معترض هستند .این گروه معتقدند جامعه با پیشرفت صنایع و تکنولوژی روح خود را به
آن میبازد .اما گروه دیگری از نظریهپردازان با دیدی مثبت به رواج صنعتی شدن تولید و فرایند آن در
جامعه نگریسته و معتقدند اگر این فرآیند بهطور اصولی در یک جامعه پا گیرد ،میتواند باعث تغییر و
تحول از فرهنگ و اجتماع سنتی به فرهنگ و اجتماع مدرن شود .سرآمد محققان این گروه بلومر است .او
چنین بیان کرده که رشد بخش صنعت ،تقاضا برای خدمات گوناگون را نیز افزایش میدهد .با توسعه
صنعت و همافزاییهای ناشی از آن ،دولتها این امکان را مییابند تا مالیاتهای بیشتری اخذ کنند و به
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گسترش بهداشت ،آموزش ،تأمین بهتر نظم و امنیت و ارائه خدمات عمومی بپردازند (شایان و
بوزرجمهری .)1393 ،با عنایت به این مهم ،در مناطق محروم روستایی ،صنایع فرآوری مهمترین راهکار
پویا برای فقرزدایی و توسعه روستایی و حتی ملی هستند (شهیدی و صادقی ماهونک.)85 :1378 ،
تاکنون در مورد صنایع تبدیلی و تکمیلی مطالعات فراوانی انجام شده است که با استناد به این
مطالعات میتوان به یک چارچوب مفهومی کارآمد در جهت نگرشسنجی پیامد استقرار صنایع تبدیلی و
تکمیلی بر کشاورزی بخش مرکزی شهرستان جیرفت دست یافت .پوررمضان و همکاران ( )1391در
بررسی امکانسنجی استقرار صنایع کوچک در روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت با استفاده از
مدل تحلیلی  ،SWOTبه این نتیجه رسیدهاند که محدوده مورد مطالعه جهت استقرار صنایع کوچک
تبدیلی کشاورزی با نقاط فرصت بیشتری چون ویژگیهای زیستمحیطی ،اقتصادی و اجتماعی نسبت به
نقاط ضعف و تهدیدهای پیش رو مواجه میباشد .شریفیان ( )1380در پژوهشی با عنوان نقش نواحی
صنعتی روستایی در توسعه روستاها بیان کرد که افزایش هر گونه تسهیالت اعطایی به صنایع تبدیلی
کشاورزی باعث پیشرفت این صنایع و رشد و توسعه بخش کشاورزی و روستایی میگردد .وی معتقد است
که دسترسی به تسهیالت ارزان قیمت و آسان مهمترین عامل در توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی در
مناطق روستایی میباشد .ریزانول ( )1994در پژوهشی اثرات صنعتی شدن مناطق روستایی چین در
دوره بعد از اصالحات را مورد بررسی قرار داده و صنعتی شدن را به عنوان موتور محرک توسعهی
روستایی در چین میداند .امین آقایی ( )1387در مطالعه خود ،عوامل مؤثر بر عملکرد صنایع کوچک
روستایی ایران را به سه دسته عوامل ساختاری ،زمینهای و محتوایی تقسیم و به بررسی نظر کارشناسان
توسعه روستایی در زمینه میزان تأثیر هر یک از این شاخصها بر عملکرد صنایع کوچک روستایی و
اولویتبندی آن پرداخته است .نوری و همکاران ( )1389در پژوهشی بیان کرد که صنایع روستایی
بایستی متناسب با توانمندیهای محیطی و انسانی مناطق روستایی بر پایه دیدگاه کارشناسان علمی،
سازمانی و محلی تعیین گردد تا بتواند برای آن منطقه مفید واقع شود .آمار ( )1389در پژوهشی با عنوان
رودبار انجام داده است به این نتیجه رسید که برای ارتقاء درآمد فعلی روستاییان ناحیه مورد مطالعه،
تقویت بخشهای دوم و سوم اقتصاد ضرورتی اجتنابناپذیر است .رائو ( )1985با تحلیل روند صنعتی
شدن روستاها در چهار کشور هند ،فیلیپین ،کره جنوبی و ژاپن ،بر نقش استقرار صنعت در روند گسترش
صادرات اشاره داشته و معتقد است هر یک از این کشورها با انتخاب الگوی مناسب صنعتی ،گامی در
جهت ایجاد اشتغال ،افزایش درآمد و گسترش صادرات داشتهاند .کیشور ( ،)2004در بررسی عوامل مؤثر
در توسعهی صنایع در مناطق روستایی ایالت اورسیای هند وجود مواد اولیه ،وجود بازار ،شرایط
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سرمایهگذاری ،تخمین تقاضا و تسهیالت مالی و اعتباری را عوامل مؤثر در ایجاد توسعهی صنایع
فعالیتهای غیرکشاورزی هستند .بنابراین ،عالوه بر کارکردهای فعلی میتوان کارکرد صنعتی را جهت
رسیدن به توسعهی پایدار در این محدوده روستایی پیشنهاد نمود .با استناد به پیشینه نگاشتهها پیرامون
صنایع تبدیلی و تکمیلی و تجارب محققان در مناطق متفاوت ،میتوان چارچوب مفهومی پژوهش حاضر
را به صورت نگاره  1ارائه نمود.

شکل ( )1چارچوب مفهومی پژوهش  -پیامد پیوند کشاورزی و صنایع روستایی

 )3روش تحقیق

پژوهش حاضر بر مبنای هدف ،کاربردی بوده و مبنای روش آن توصیفی ـ تحلیلی است .دادههای
مورد نیاز از طریق منابع اسنادی ـ کتابخانهای و مطالعه میدانی به دست آمده است .به منظور تبیین
به منظور جمعآوری اطالعات مورد نیاز جهت تعیین پیامد استقرار صنایع تبدیلی و تکمیلی بر بخش
کشاورزی و اقتصاد روستایی بخش مرکزی شهرستان جیرفت ،از فن مشاهده و توزیع پرسشنامه و در قالب
مصاحبههای ساختارمند با مدیران صنایع استفاده شده است .پرسشنامه مذکور از سه بخش مجزای ابعاد
اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی تشکیل شده بود که در این خصوص از طیف لیکرت پنج گزینهای
استفاده شد .جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی  144واحد صنایع تبدیلی و تکمیلی فعال در
شهرستان جیرفت و تمامی کارشناسان صنایع تبدیلی و تکمیلی اداره کل صنایع و معادن جنوب کرمان
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بود .حجم نمونه مورد مطالعه با نمونهگیری تصادفی برابر با  43نفر شد که  31نفر آن از مسئوالن صنایع
فعال در شهرستان و  12نفر از کارشناسان اداره کل صنایع و معادن جنوب کرمان بوده است .روائی
صوری پرسشنامه با کسب نظرات اساتید و صاحب نظران و اعمال اصالحات الزم بدست آمد .فزون بر آن،
برای تعیین ضریب اعتبار پرسشنامه ضریب کرونباخ آلفا محاسبه شد که در تمامی ابعاد بیش از 0/8
بدست آمد (جدول  .)1بدین ترتیب ضریب آلفای به دست آمده نشان از اعتبار باالی ابزار پژوهش
میباشد .دادهها پس از گردآوری ،کدگذاری شده و با استفاده از نرمافزار آماری  SPSS19مورد تجزیه و
تحلیل قرار گرفتند.
جدول ( )1پایایی مؤلفههای پرسشنامه
ردیف

مؤلفه

پایایی

1

بعد اقتصادی

0/903

2

بعد اجتماعی

0/939

3

بعد زیست محیطی

0/897

محدوده مورد مطالعه در پژوهش حاضر بخش مرکزی شهرستان جیرفت میباشد که این شهرستان
علیرغم تواناییها و پتانسیلهای فراوان تاکنون قادر به استفاده از تمام ظرفیتهای موجود نبوده است.
شهرستان جیرفت با وسعت حدود  8602کیلومتر مربع معادل  4/65درصد استان را به خود اختصاص
داده است .این شهرستان از شمال به شهرستان کرمان ،از جنوب به شهرستان کهنوج و شهرستان فاریاب،
از شرق به شهرستان بم و از غرب به شهرستان بافت مشرف میباشد .این شهرستان با تنوع اقلیمی کامأل
ویژه و استثنائی جزء یکی از چهار منطقه ویژه کشاورزی در جهان است که با توجه به همین نعمت
خدادادی در چهار فصل سال ،کشاورزی در این منطقه رونق خاص خود را دارا است .به طوری که در حال
حاضر در شهرستان جیرفت  2/5میلیون تٌن محصوالت کشاورزی شامل  85گونه محصوالت باغی و زراعی
هزار هکتار و حجم تولید در افق  1400به بیش از سه برابر میزان موجود برسد و در غالب محصوالت از
لحاظ میزان تولید در واحد سطح دارای رکوردهای جهانی میباشد و از این نظر از معدود مناطق کشور و
بلکه جهان به شمار میآید که در یک سال زراعی سه نوبت سیبزمینی و پیاز ،چهار نوبت خیارسبز ،سه
نوبت هندوانه و دو نوبت گوجهفرنگی برداشت میشود .وجود مازاد تولید در بعضی از محصوالت کشاورزی
مانند پیاز ،سیبزمینی ،سبزیجات برگی و غدهای ،میوه و مانند آن این شهرستان را مکان مناسبی جهت
استقرار واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی کرده است .گذشته از این ،توسعه این صنایع با توجه به
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توانهای موجود منطقه جیرفت خود زمینههای توسعه بیشتر بخش کشاورزی شهرستان را فراهم
میآورد (سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمان.)1390 ،

شکل ( )2جایگاه محدوده مورد مطالعه در تقسیمات کشوری

منبع :سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمان.1390 ،

 )4یافتههای تحقیق

همانگونه که در قسمت روش پژوهش اشاره گردید ،تعداد  31مورد از صنایع تبدیلی و تکمیلی
انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند .وضع موجود استقرار صنایع در بخش مرکزی مورد بررسی و دارای
مجوز جهت استقرار صنایع روستایی در بخش مرکزی شهرستان جیرفت در جدول  2نشان داده شده است.

میباشد .همچنین ،شرکت پگاه با اشتغال  73نفر و گلآرد با اشتغال  46نفر بعد از صنایع غذایی دیار
کریمان دارای بیشترین حجم اشتغال میباشند .بدین ترتیب با اندکی تأمل در میزان اشتغالزایی صنایع
تبدیلی و تکمیلی مورد مطالعه میتوان دریافت که این بخش سهم بهسزایی در رونق اقتصاد روستایی
بخش مرکزی شهرستان جیرفت داشته است .بنابراین ،این سهم باالی اشتغالزایی خود ضرورتی
اجتنابناپذیر به جهت مطالعه همهجانبه این بخش است.
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جدول ( )2مجوزهای صادر شده جهت احداث صنایع روستایی در بخش مرکزی شهرستان جیرفت ()1393

عرقیات گیاهی

مرتعی و زراعی

150

5

خرما

باغی

1500

8

درجهبندی و بستهبندی مرکبات

مرکبات

باغی

12000

10

درجهبندی و بستهبندی مرکبات

مرکبات

باغی

4000

10

درجهبندی و بستهبندی مرکبات

مرکبات

باغی

3000

10

درجهبندی و بستهبندی مرکبات

مرکبات

باغی

3000

10

خرما

باغی

2000

10

بستهبندی عسل

دام و طیور

90

4

شیر

دام

1000

20

خوراک آماده طیور

خوراک دام

دام و طیور

10000

5

خدمات سردخانهای

سردخانه

باغی

15000

5

فرآوری زیتون

زیتون

باغی

160

5

تعاونی اسفندقه

خشک کردن ذرت

زراعی

9000

15

120000

22

آب میوه ،کنسرو ماهی ،و
...

باغی ،زراعی و
آبزیان

41575

9

آرد

زراعی

90000

46

بستهبندی خشکبار

باغی

4600

3

ذرت خشککنی

زراعی

25000

15

سنوس

باغی

7060

39

پگاه

شیر ،ماست و دوغ

دام

3600

73

نان

نان صنعتی

زراعی

200

5

نان

نان صنعتی

زراعی

1200

12

نان

نان صنعتی

زراعی

1380

11

نان

نان صنعتی

زراعی

1600

10

نان

نان صنعتی

زراعی

2000

10

ولیعصر

یخ

7900

2

ولیعصر

یخ

7000

5

سبزی خشککنی

سبزیجات

زراعی

2000

4

نان

نان صنعتی

زراعی

1344

11

رب گوجه
بستهبندی رب گوجه

زراعی

12500

74

سردخانه

باغی

600

2

نام واحد
شرکت گلبارز جیرفت
بستهبندی خرما

درجهبندی و بستهبندی خرما
شرکت تعاونی عسل هلیله
شیر خوراکی

آب آشامیدنی

گوهر نوش
مجتمع صنایع غذایی
گل آرد
تعاونی فدک سبزواران
تعاونی شبدیز کویر
انواع رب ،کنسانتره مرکبات ،سردخانه و روغن پوست مرکبات

صنایع غذایی سبزواران دیارکریمان
سردخانه

منبع :سازمان جهاد کشاورزی و اداره صنعت و معدن شهرستان جیرفت ()1393
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یافتههای حاصل از بررسی صورت گرفته در مورد جنسیت مشارکتکنندگان حاکی از آن است که
 88/4درصد از کل افراد را مردان ( 38نفر) و  11/6درصد از افراد مورد مطالعه را زنان ( 5نفر) تشکیل
دادهاند .فزون بر آن ،یافتههای تحقیق نشان داد که میانگین سنی افراد مورد مطالعه  46/40سال ،با
انحراف معیار  11/88است .جوانترین فرد  28سال و مسنترین آنها  68سال سن دارد .همچنین ،محل
سکونت  20/9درصد افراد در روستا ( 9نفر) و  79/1درصد باقیمانده در شهر زندگی میکردند ( 34نفر).
نگرش پیرامون پیامدهای استقرار صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی

در این بخش از پژوهش به نگرشسنجی پیامد حاصل از پیوند بخشهای کشاورزی و صنعت ،بر
مبنای اطالعات بهدست آمده از پاسخگویان پرداخته میشود .همانگونه که در جداول  4 ،3و  5مشاهده
میگردد ،در بٌعد اقتصادی مؤلفههای «افزایش مشارکت بخش خصوصی در سرمایهگذاری»« ،گسترش
جایگاه کشاورزی در منطقه» ،و «افزایش سرمایهگذاری در بخش کشاورزی» به ترتیب بارزترین پیامد
حاصل از پیوند بخشهای کشاورزی و صنعت میباشند .فزون بر آن ،مؤلفههای «گسترش صادرات غیر
نفتی»« ،کاهش صادرات مواد اولیه خام کشاورزی» ،و «حمایت از حرفههای سنتی موجود در روستا» نیز
به ترتیب پیامدهایی هستند که در نتیجه پیوند دو بخش کشاورزی و صنعت دارای کمترین میزان اهمیت
بوده است (جدول .)3
جدول ( )3نگرش پیرامون پیامد اقتصادی حاصل استقرار صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی در منطقه
مؤلفهها

پیامد اقتصادی

میانگین انحراف معیار ضریب تغییرات

رتبه

2

افزایش مشارکت بخش خصوصی در سرمایهگذاری

4/65

0/48

0/104

1/5

3

افزایش سرمایهگذاری در بخش کشاورزی

4/61

0/49

0/107

3

4

نیل به توسعه پایدار اقتصادی در شهرستان

4/42

0/50

0/113

4

5

پیوند دادن حلقههای کشاورزی ،صنعت و خدمات

4/61

0/61

0/133

5

6

کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی

4/45

0/62

0/140

6

7

استفاده بهتر از توانمندیهای نیروی انسانی حاضر

4/39

0/66

0/151

7/5

8

ورود فناوریهای جدید به منطقه

4/48

0/67

0/151

7/5

9

ایجاد و افزایش درآمد روستاییان

4/23

0/66

0/158

9

10

ایجاد مشاغل جدید

4/39

0/71

0/162

10

11

استفاده بهتر از منابع و تواناییهای محیط طبیعی

4/29

0/78

0/182

11

12

گسترش صادرات غیر نفتی

4/10

0/79

0/192

12

13

کاهش صادرات مواد اولیه خام کشاورزی

4/10

0/87

0/212

13

14

حمایت از حرفههای سنتی موجود در روستا

3/45

1/23

0/357

14

دامنه میانگینها بین یک تا پنج است.

منبع :یافتهای تحقیق1396 ،
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4/65

0/48

0/104

1/5
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از سویی ،مؤلفههای «نیاز منطقه به صنایع تبدیلی مربوطه»« ،افزایش انسجام و پیوستگی بین
کشاورزان» ،و «افزایش عالقه جهت انجام فعالیتهای کشاورزی» از مهمترین پیامد اجتماعی مورد توجه
حاصل از استقرار صنایع تبدیلی و تکمیلی بر بخش کشاورزی بودند .به طوری که این سه مؤلفه رتبههای
اول تا سوم را به خود اختصاص دادند .همچنین ،مؤلفههای «کاهش روند مهاجرت از روستا به شهر»،
«افزایش سطح تحصیالت منطقه» ،و «کاهش نابرابریهای اجتماعی» از جمله پیامدهایی بودند که در
نتیجه پیوند دو بخش کشاورزی و صنعت در شهرستان جیرفت دارای کمترین میزان اهمیت و توجه
بودند (جدول .)4
جدول ( )4نگرش پیرامون پیامد اجتماعی استقرار صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی در منطقه
مؤلفهها

پیامد اجتماعی
1

نیاز منطقه به صنایع تبدیلی مربوطه

4/65

0/48

0/104

1

2

افزایش انسجام و پیوستگی بین کشاورزان

4/39

0/55

0/127

2

3

افزایش عالقه جهت انجام فعالیتهای کشاورزی

4/55

0/62

0/137

3

4

افزایش اعتماد بین کشاورزان و صنایع مربوطه

4/48

0/67

0/151

4

5

افزایش مهارت کشاورزی در کشاورزان منطقه

4/29

0/73

0/172

5

6

بهبود روابط و کارگروهی

4/10

0/74

0/181

6

7

افزایش اعتماد بین کشاورزان

4/29

0/78

0/182

7

8

حفظ بافت فرهنگی روستا

4/19

0/79

0/189

8

9

ایجاد تنوع در تولید و مصرف مواد غذایی

4/03

0/79

0/197

9

10

ایجاد ارتباط مطلوبتر با سایر نقاط روستایی و شهری

3/90

0/79

0/202

10

11

آباد شدن روستاها

4/13

0/84

0/204

11

12

باال بردن استانداردهای زندگی روستاییان

3/61

0/76

0/210

12

13

کاهش پیامدهای منفی اجتماعی ناشی از بیکاری

3/81

0/83

0/218

13

14

افزایش اتکا به نفس در روستاییان و کاهش وابستگی به شهرها

3/71

0/82

0/222

14

15

بهادادن به فعالیت زنان و افزایش نقش آنها در جوامع روستایی

4/16

0/93

0/224

15

16

کاهش روند مهاجرت از روستا به شهر

4/03

0/94

0/235

16

17

افزایش سطح تحصیالت منطقه

3/52

0/96

0/273

17

18

کاهش نابرابریهای اجتماعی

3/42

1/02

0/299

18

دامنه میانگینها بین یک تا پنج است.

منبع :یافتهای تحقیق1396 ،

در پیامد زیستمحیطی (جدول  )5سه مؤلفه «کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی»« ،عرضه
بهداشتیتر محصوالت غذایی» ،و «در نظر گرفتن برنامههای مدون جهت رعایت بهداشت محیط روستا» و
سه مؤلفه «حفظ اراضی کشاورزی و منظر روستا»« ،افزایش تمایل به کشاورزی پایدار» ،و «حفظ
گونههای مختلف حیاتی (گیاهی)» به ترتیب پیامدهایی بودند که در نتیجه پیوند دو بخش کشاورزی و
صنعت در بخش مرکزی شهرستان جیرفت دارای بیشترین و کمترین میزان توجه و اهمیت بوده است.
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جدول ( )5نگرش پیرامون پیامد زیستمحیطی استقرار صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی در منطقه
پیامد زیستمحیطی

مؤلفهها

میانگین

انحراف معیار

ضریب تغییرات

رتبه

1

کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی

4/32

0/74

0/173

1

2

عرضه بهداشتیتر محصوالت غذایی

4/26

0/77

0/181

2

3

در نظر گرفتن برنامههای مدون جهت رعایت بهداشت
محیط روستا

3/84

0/86

0/223

3

4

حفظ اراضی کشاورزی و منظر روستا

3/87

0/99

0/256

4

5

افزایش تمایل به کشاورزی پایدار

3/45

1/06

0/307

5

6

حفظ گونههای مختلف حیاتی (گیاهی)

3/26

1/21

0/371

6

دامنه میانگینها بین یک تا پنج است.

منبع :یافتهای تحقیق1396 ،

واکاوی مقایسهای نگرش به پیامدهای استقرار صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی در منطقه

همانگونه که در پیشینه پژوهش آمد ،پیامد استقرار صنایع تبدیلی و تکمیلی در بخش کشاورزی
شامل سه بُعد اجتماعی ،اقتصادی و زیستمحیطی میباشد .در ادامه ،وضعیت هر کدام از این ابعاد از
دیدگاه مسئوالن صنایع و کارشناسان اداره کل صنایع و معادن جنوب کرمان مورد بررسی و مقایسه قرار
گرفته است.
یافتههای پژوهش (جدول  )6حاکی از آن است که دیدگاه مسئوالن صنایع و کارشناسان اداره کل
صنایع و معادن جنوب کرمان در خصوص پیامد اقتصادی استقرار صنایع تبدیلی و تکمیلی در بخش
کشاورزی ،نظیر گسترش جایگاه کشاورزی در منطقه ،افزایش مشارکت بخش خصوصی در سرمایهگذاری،
افزایش سرمایهگذاری در بخش کشاورزی و غیره از متفاوت است (سطح معنیداری .)0/011 :به گونهای
که از دیدگاه مسئوالن صنایع مربوطه استقرار صنایع تبدیلی و تکمیلی در بخش کشاورزی دارای پیامد
اقتصادی بیشتری (میانگین )4/34 :در مقایسه با دیدگاه کارشناسان این بخش (میانگین)3/86 :
میباشد .این در حالی است که تفاوت معناداری در دیدگاه کارشناسان و مسئوالن صنایع این بخش
پیرامون پیامد اجتماعی حاصل از استقرار صنایع تبدیلی و تکمیلی در بخش کشاورزی شهرستان جیرفت
همانند نیاز منطقه به صنایع تبدیلی مربوطه ،افزایش انسجام و پیوستگی بین کشاورزان ،افزایش عالقه
جهت انجام فعالیتهای کشاورزی و غیره دارای دیدگاه یکسانی دارند .فزون بر آن ،دیدگاه کارشناسان و
مسئوالن صنایع در خصوص پیامد زیستمحیطی استقرار صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی در منطقه
جیرفت از جمله کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی ،عرضه بهداشتیتر محصوالت غذایی ،در نظر گرفتن
برنامههای مدون جهت رعایت بهداشت محیط روستا و غیره نیز یکسان است و تفاوت معناداری مشاهده
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نمیگردد (سطح معنیداری .)0/622 :در نتیجه پیامد زیستمحیطی نیز مانند پیامد اجتماعی در وضعیت
تقریباً یکسانی است.
جدول  .6مقایسه دیدگاه کارشناسان و مدیران پیرامون پیامد استقرار صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی در منطقه
مسئوالن صنایع
متغیرها

کارشناسان

میانگین

SD

میانگین

SD

آماره t

سطح
معنیداری

اقتصادی

4/34

0/405

3/86

0/782

2/02

0/011

اجتماعی

4/06

0/539

3/62

0/741

2/20

0/323

زیستمحیطی

3/83

0/810

3/76

0/733

0/258

0/622

دامنه میانگینها بین یک تا پنج است.
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 )5نتیجهگیری

بیکاری ،درآمد بسیار پایین ،مهاجرت از روستا ،عدم وجود امکانات مناسب در مناطق روستایی و
سطح سواد پایین از جمله مسائل و مشکالتی است که بسیاری از روستاهای استان کرمان و به خصوص
شهرستان جیرفت با آن مواجهاند .در نتیجه توسعه صنایع تبدیلی در راستای توسعه کشاورزی میتواند
زمینههای توسعه بسیاری از این بخشها را در مناطق روستایی فراهم کند .زیرا صنایع روستایی با تغییر و
تحول در ساختار سنتی نواحی روستایی و ایجاد ساختار و کارکردی جدید ،موجب خروج آنها از انزوای
جغرافیایی میشود و نقش بسیار مؤثری در توسعه پایدار روستاها خواهد داشت (پوررمضان و اکبری،
 .)1393در نتیجه توسعه صنایع و خودکفایی مردم روستایی در شهرستان جیرفت با توجه به پتانسیلها و
استعدادهای مختلف انسانی و طبیعی در این زمینه امری ضروری به نظر میرسد .از این رو ،پژوهش
حاضر به واکاوی نگرش مسئوالن و کارشناسان صنایع نسبت به پیامد استقرار صنایع تبدیلی و تکمیلی
در بخش کشاورزی شهرستان جیرفت پرداخته شده است .با توجه به حجم باالی عملیات کشاورزی و
میتواند نقش اساسی در جلوگیری از ضایعات محصوالت کشاورزی و کاهش ضررهای تولیدکننده،
افزایش اشتغال و درآمد ،افزایش سطح تحصیالت ،افزایش انسجام بین کشاورزان ،افزایش توجه به حضور
زنان در عرصههای اقتصادی ،افزایش توجه به مسائل بهداشتی در امر تولید ،افزایش صادرات ،افزایش
سرمایهگذاریها و در نتیجه رشد اقتصاد ملی داشته باشد .نتایج بررسیها و نظرسنجی دیدگاههای
پاسخگویان نیز موارد باال را تأیید میکند .به طوری که یافتههای پژوهش مبنی بر اهمیتسنجی پیامد
حاصل از استقرار صنایع تبدیلی و تکمیلی بر بخش کشاورزی حاکی از آن بود که استقرار صنایع تبدیلی
و تکمیلی در بخش کشاورزی بخش مرکزی شهرستان جیرفت از لحاظ بُعد اقتصادی موجب گسترش
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جایگاه کشاورزی در منطقه ،افزایش مشارکت بخش خصوصی در سرمایهگذاری ،افزایش سرمایهگذاری در
بخش کشاورزی شده است .در نتیجه با توجه به یافتههای این بخش از پژوهش ،ضروری به نظر میرسد
که توجه بیشتری به جذب و به کارگیری سرمایههای بخش خصوصی صورت گیرد .این یافتهها با نتایج
پوررمضان و همکاران ( )1391و پوررمضان و اکبری ( )1393که مهمترین اثر پیوند دو بخش کشاورزی و
صنعت را گسترش سرمایهگذاریها معرفی کردند ،همخوانی دارد .لیکن با یافتههای نوری و همکاران
( )1389که در پژوهش خود بیان کردند که مشارکت بخش خصوصی و سرمایهگذاری آن در توسعه
صنایع تبدیلی و تکمیلی از اهمیت ناچیزی برخوردار میباشد ،همسو نیست.
از لحاظ بُعد اجتماعی نیز موجب افزایش نیاز منطقه به صنایع تبدیلی مربوطه ،افزایش انسجام و
پیوستگی بین کشاورزان ،افزایش عالقه جهت انجام فعالیتهای کشاورزی شده است .بدین ترتیب،
ضروری به نظر میرسد که قبل از احداث صنایع تبدیلی و تکمیلی در هر منطقه ،نیازسنجی از مردم و
کشاورزان آن منطقه نسبت به احداث آن صورت گیرد .فزون بر آن ،با احداث صنایع مورد نیاز کشاورزان
منطقه ،به میزان بسیار زیادی از ضایعات محصوالت کشاورزی تولید شده کاسته شده و هزینههای حمل و
نقل و بازاریابی محصوالت نیز تا حد زیادی برای کشاورزان کاسته میشود .از این رو ،کشاورزان میل و
رغبت بیشتری نسبت به تولید محصوالت کشاورزی خواهند داشت .در نتیجه دستیابی به توسعه پایدار و
صنعتی کردن پایدار روستایی آسانتر خواهد بود .این نتایج با یافتههای نوری و نیلیپور طباطبایی
( )1386و نوری و همکاران ( )1389که در مطالعه خود مهمترین اهداف توسعه صنایع را افزایش
فعالیتهای کشاورزی و نیل به توسعه پایدار روستایی معرفی کردند ،همخوانی دارد .همچنین ،با
یافتههای پوررمضان و همکاران ( )1391که استقرار صنایع را موجب افزایش عالقه به انجام فعالیت
کشاورزی میدانستند ،همسو میباشد .در نهایت در بُعد زیستمحیطی موجب کاهش ضایعات محصوالت
کشاورزی ،عرضه بهداشتیتر محصوالت غذایی ،و در نظر گرفتن برنامههای مدون جهت رعایت بهداشت
محیط روستا از مهمترین پیامد استقرار صنایع تبدیلی و تکمیلی در بخش کشاورزی شده است .بنابراین،
کشاورزی تولیدی که در اثر بازاریابی ناقص و پایین بودن قیمت فروش آنها در زمینهای کشاورزی باقی
ماندهاند ،بتوانند در این صنایع با قیمت مناسب و به سهولت خریداری و مورد استفاده قرار گیرند .این
موضوع خود موجب میشود که از باقی ماندن محصوالت کشاورزی در زمین کشاورزی و به خطر افتادن
بهداشت محیط روستا به مراتب جلوگیری شود .فزون بر آن ،بسیاری از محصوالت کشاورزی که درصد
آب باالیی دارند ،در فرآیند حمل و نقل ضایعات باالیی را موجب خواهند شد .از این رو ،عرضه این نوع از
محصوالت به صنایع مناسب برای فرآوری آنها در منطقه خود میتواند از حجم باالی ضایعات این نوع از
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محصوالت کشاورزی جلوگیری نماید .این نتایج با یافتههای نوری و نیلیپور طباطبایی ( )1386که در
پژوهش خود بیان کردند مؤلفههای بُعد زیستمحیطی از اهمیت پایینی در اتقرار صنایع برخوردارند،
همسو نمیباشد .لیکن با یافتههای پوررمضان و اکبری ( )1393نسبت به رعایت به بهداشت در محیط
روستا با استقرار صنایع ،همخوانی دارد.
در این میان اهمیت بُعد اقتصادی نسبت به دو بُعد دیگر از دیدگاه کارشناسان و مسئوالن صنایع
بیشتر میباشد .بنابراین ،چنین استنباط میشود که در استقرار صنایع تبدیلی و تکمیلی در بخش
کشاورزی متغیرهای بُعد اقتصادی (میانگین باالتر) حائز اهمیت بیشتری میباشند .این نتایج با یافتههای
پوررمضان و اکبری ( ،)1393نوری و نیلیپور طباطبایی ( )1386و نوری و همکاران ( )1389نسبت به
اهمیت بیشتر پیامد اقتصادی استقرار صنایع تبدیلی و تکمیلی در بخش کشاورزی همخوانی دارد .در این
راستا با توجه به پیامد استقرار صنایع در بخش کشاورزی و ویژگیهای اقتصادی ،اجتماعی و
زیستمحیطی منطقه ،گسترش صنایع تبدیلی در جهت تقویت پایههای اقتصادی روستاها و گام نهادن به
توسعهی پایدار روستایی امری ضروری به نظر میرسد .در نهایت اینکه در بخش کشاورزی ،تنها وسیلهای
که سبب افزایش تولیدات و نیل به خودکفایی و همچنین ورود به بازارهای جهانی و رقابت شده صنایع
تبدیلی و تکمیلی است .در این راستا اتخاذ سیاستهایی همچون موارد ذیل ضروری است:
با توجه به اینکه یکی از پیامد استقرار صنایع در بخش کشاورزی جذب سرمایهگذاریهای خصوصی
میباشد ،لذا پیشنهاد میشود که به ایجاد انگیزه در قشر سرمایهگذار بخش خصوصی از طریق ارائه
تسهیالت ویژه به این بخش و فراهم کردن بسترهای مناسب جهت سرمایهگذاری در صنایع کوچک و
تبدیلی در روستاهای محدود مورد مطالعه پرداخته شود؛
با توجه به اینکه با استقرار صنایع در مناطق روستایی کشاورزان میل و رغبت بیشتری نسبت به انجام
فعالیتهای کشاورزی پیدا خواهند کرد ،لذا توصیه میشود که حمایتهای دولتی از سرمایهگذاران
کوچک در جهت احداث صنایع تبدیلی در مناطق روستایی در نظر گرفته شود؛
با استناد به یافتههای پژوهش مبنی بر اینکه با استقرار صنایع تبدیلی و تکمیلی ،محصوالت کشاورزی
دورههای آموزشی و اقدامات الزم در جهت افزایش آگاهی مسئوالن صنایع نسبت به رعایت مسائل
بهداشتی و عرضه بهداشتیتر محصوالت تولیدی صورت گیرد؛
با استناد به یافتههای پژوهش مبنی بر اینکه با استقرار صنایع تبدیلی و تکمیلی ،از ضایعات محصوالت
کشاورزی تا حد زیادی کاسته خواهد شد .لذا توصیه میشود که از سوی صاحبان صنایع نرخهای
تضمینی نسبت به خرید محصوالت کشاورزی تعیین شود تا کشاورزان بدون هیچ دغدغه و ریسکی به
امر تولید و عرضه محصوالت خود به صنایع بپردازند؛ و
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با توجه به یافتههای پژوهش مبنی بر اینکه با استقرار صنایع در بخش کشاورزی ،دستیابی به توسعه
پایدار روستایی آسانتر خواهد بود .لذا توصیه میشود که سیاستهای پایدار در کشاورزی و صنعت و
رفع ابهامات این سیاستها و برنامهریزیها برای کشاورزان و مسئوالن صنایع اتخاذ و به ایشان ابالغ شود.
 )6منابع

-

امین آقایی ،مهرناز ،)1387( ،بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد صنایع کوچک از دیدگاه کارشناسان توسعه
روستایی ،مجله روستا و توسعه ،سال  ،11شماره  ،4صص.146-125 :

-

آمار ،تیمور ،)1389( ،عملکرد صنعتی مناطق روستایی و نیاز به توسعه آن (مطالعه موردی :شهرستان
رودبار) ،مجله جغرافیای انسانی .دانشگاه آزاد اسالمی گرمسار ،سال  ،2شماره  ،4صص.104-91 :

-

پوررمضان ،عیسی و زهرا اکبری ،)1393( ،اثرات ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی بر اقتصاد
روستایی مورد :بخش مرکزی شهرستان رشت ،فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی ،سال  ،3شماره  ،4صص:
.145-164

-

پوررمضان ،عیسی ،تیمور آمار و زهرا اکبری ،)1391( ،امکان سنجی استقرار صنایع کوچک (تبدیلی کشاورزی)
با استفاده از مدل تحلیلی ( SWOTمطالعه موردی :روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت) ،فصلنامه علمی
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