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تحلیل مدیریت ظرفیتهای صنایع تبدیلی و تکمیلی در مناطق روستایی شهرستان زیرکوه
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عبدالعزیز محمدی*؛ کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران.
عبدالرضا رکن الدین افتخاری؛ استاد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران.
مهدی پورطاهری؛ دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران.
دریافت مقاله1398/10/23 :

پذیرش نهایی1399/01/17 :

چکیده
این صنایع یکی از سودمند ترین ارتباطات بین دو بخش صنعت و کشاورزی است .این تحقیق از نظر روش
کمی ،از نظر هدف کاربردی ،و از نظر ماهیت از نوع توصیفی  -تحلیلی است .اطالعات در این تحقیق با استناد
به مدارک موجود ،مقاالت ،کتب و آمارها ،جمع آوری شدند و در مرحله بعد اطالعات مورد نیاز از طریق
پرسشنامه و با کمک روش میدانی جمع آوری گردیدند .تعداد  17روستا در این تحقیق به عنوان روستاهای
نمونه انتخاب شدند .کلیه بهره برداران کشاورزی در این  17روستا جامعه آماری تحقیق را تشکیل می دهند،
کل تعداد بهره برداران  4023نفر است که با استفاده از فرمول کوکران نمونه گیری انجام شد و عدد 350
بدست آمد ،که این تعداد به نسبت تعداد بهره بردار بین روستاهای نمونه تقسیم شد .در مرحله بعدی با
استفاده از نرم افزار های  Excelو  Spssپرسشنامه ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .آزمون ها برای پاسخ
دادن به فرضیات ،آزمون تحلیل واریانس یکطرفه و آزمون تی برای دو گروه وابسته هستند .بر اساس نتایج
بدست آمده از این تحقیق عامل نهادی در بین سه عوامل دیگر اقتصادی ،اجتماعی و محیطی نقش تعیین
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صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی یکی از مهم ترین صنایع روستایی به شمار می رود و ایجاد و تقویت

ک ننده و اهمیت زیادی در مدیریت ظرفیت های صنایع تبدیلی و تکمیلی دارد .بنابراین از آنجا که مدیریت
ظرفیت ها در این شهرستان ضعیف است می توان با تکیه بر عامل نهادی و ایجاد یک حکمروایی مناسب و
توسعه روش های مشارکتی و توسعه سازمان های مردمی به بهبود مدیریت ظرفیت ها در شهرستان کمک کرد.
نهادی امکان پذیر می گردد.
واژگان کلیدی :اقتصاد روستایی ،مدیریت ظرفیت ها ،صنایع تبدیلی و تکمیلی ،شهرستان زیرکوه.
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این مقاله از پایان نامه کارشناسی ارشد با همین عنوان استخراج شده است.
mohammadiaziz74@gmail.com

*
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و این امر با در پیش گرفتن نظریات حکمروایی :توانمند سازی ،ظرفیت سازی ،توسعه مشارکتی ،و توسعه
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 )1مقدمه
کشاورزی به عنوان فعالیت غالب در نواحی روستایی ،به تنهایی از توان تأمین اشتغال و درآمد کافی
برای جمعیت روستایی برخوردار نمی باشد ،بنابراین توجه به دیگر فعالیت های اقتصادی درآمد زا در
محیط روستا ،از مهم ترین ضروریات برنامه ریزی محلی است (مطیعی لنگرودی و نجفی کانی:1390 ،
.)1
دراین میان ،صنایع روستایی به دلیل اشتغال ،افزایش درآمد و کاهش فقر در جوامع روستایی به
ویژه در جوامعی که اقتصاد کشاورزی حکم فرماست از اهمیت بسزایی برخوردار است .یکی از این صنایع
که توان گسترش در نواحی روستایی را دارد صنایع تبدیلی و تکمیلی است که با استفاده از ظرفیت های
خود روستا می تواند گسترش یابد .صنایع تبدیلی به صنایعی گفته می شود که متکی به انواع فرآورده ها
و محصوالت تولیدی کشاورزی است و هر فرآورده یا محصول کشاورزی و دامی به عنوان ماده اولیه در
جریان فرآیند تولیدات تبدیلی به مصرف می رسند .صنایع تکمیلی کشاورزی نیز به واحد هایی گفته می
شود که به فرآوری مواد نباتی یا حیوانی می پردازند .فرآوری دربرگیرنده تغییر شکل و حفاظت از طریق
تغییرات فیزیکی و شیمیایی ،ذخیره سازی ،بسته بندی و توزیع است (مدهوشی و نصیری.)128:1389،
در واقع ،صنایع تبدیلی تسهیل کننده و ارتقا دهنده فعالیت های بخش کشاورزی هستند و توان
صنعت منطقه ای و ملی را افزایش می دهند(عمانی و سلمان زاده )122 :1392 ،واینها از نظر برهم نزدن
تعادل اکولوژیک یا دست کم به علت آسیب رسانی اندک در مقایسه با سایر صنایع برتری دارند .بسخن
دیگر اینها ،یکی از مناسب ترین مکمل های صنعتی برای فعالیت های کشاورزی در فرایند توسعه
اقتصادی به صورت پایدارند .از سوی دیگر هر ساله مشاهده می شود در بسیاری از کشور ها تولیدات
کشاورزی به علل مختلف از بین می رود و این در حالی است که جمعیت کره زمین با کمبود مواد غذایی
روبه روست .بنابراین از جمله راهبرد هایی که در این مورد نتیجه بخش بوده و ضمن باال بردن عملکرد ،از
اتالف منابع جلوگیری می نماید استفاده از صنایع تبدیلی و تکمیلی است(نوروزی و فتحی.)1394:156،
پیشینه صنایع تبدیلی نشان می دهد،از قرن  19و  20به خاطر نیاز در عملیات های نظامی
پیشرفت فوق العاده ای کرده است .در قرن  20و بعد از جنگ جهانی دوم به خاطر مصرف مواد غذایی
فرآیند صنایع غذایی مثل میوه ،کنسانتره ،و خشک کردن پیشرفت فوق العاده ای کرد(زنگی آبادی و
همکاران .)9 :1390،گزارش های بانک جهانی گویای آن است که این صنایع از نظر تنوع و افزایش ارزش
افزوده محصوالت کشاورزی ،اهمیت بسیاری در توسعه مناطق روستایی دارند .اهمیت این صنایع تا جایی
است که  20تا  35درصد تولید ناخالص داخلی را حتی در کشور های در حال توسعه از آن خود ساخته
است (مرادی و همکاران .)484 :1394 ،همچنین ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی می تواند در راستای
جلوگیری از ضایعات محصوالت کشاورزی ،ایجاد ارزش افزوده در بخش کشاورزی ،افزایش سطح درآمد
روستاییان ،باالبردن بهره وری بخش کشاورزی ،و افزایش سهم اشتغال صنعتی در مناطق روستایی ایفای
نقش کند (نوری و نیلیپـور طباطبـایی.)126 :1386،
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کشاورزی بخش اصلی از اقتصاد روستایی را تشکیل می دهد که متکی بر منابع طبیعی بوده است و
محدودیت منابع طبیعی در برخی از نواحی روستایی باعث رکود اقتصادی آن ها شده است .بنابراین
سیاست های توسعه اقتصادی نباید تأکید بیش از حدی بر بخش کشاورزی داشته باشد ،بلکه باید
کشاورزی را به عنوان بخشی از اقتصاد روستایی مورد توجه قرار دهد .این در واقع نوعی حرکت از کسب و

] [ DOR: 20.1001.1.23222131.1399.9.31.5.8

 )2مبانی نظری
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بنابراین می توان گفت که صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی یکی از مهم ترین صنایع
روستایی به شمار می رود و ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی یکی از سودمند ترین ارتباطات بین دو بخش
صنعت و کشاورزی است (نادری مهدیی و همکاران .)44 :1393،وجود عوامل متعددی برای توسعه صنایع
تبدیلی ضروری است ،اما در این میان مهم ترین عامل پتانسیل منطقه از نظر تأمین مواد اولیه برای
اینگونه صنایع است که از الزامات اولیه برای ایجاد صنایع تبدیلی محسوب می شود(احمدیان و همکاران،
.)127 :1392
به هر روی نکته مهم این است که ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی ،پیچیدگی ها و
ظرافت های خاص خود را می طلبد و باید با دقت و موشکافی الزم به اجرا درآید تا آثار قابل قبولی به
دنبال داشته باشد(کالنتری و همکاران.)3 :1389،
با عنایت به آنچه آمد می توان گفت  ،نظر به اینکه موضوع مورد پژوهش تحلیل مدیریت ظرفیت
های صنایع تبدیلی_تکمیلی در مناطق روستایی شهرستان زیرکوه می باشد .بنابراین مهم ترین هدفی که
این پژوهش دنبال می کند شناسایی ظرفیت ها برای ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی در مناطق
روستایی شهرستان زیرکوه است تا بتوان با یک مدیریت صحیح توسعه روستایی را در این شهرستان رقم
زد .در حال حاضر در این مناطق روستایی مدیریت این گونه ظرفیت ها به صورت سنتی است ،کشاورزی
به همان شکل سنتی ادامه دارد و نوآوری در زمینه توسعه و پیشرفت کشاورزی ناچیز است.
محصوالت کشاورزی این شهرستان از جمله زرشک ،زعفران و عناب در هنگام فروش به صورت فله
ای و به دالالن فروخته می شود و کشاورزان متحمل ضرر می شوند ،نیروی انسانی در این شهرستان به
دلیل نبود کار و مقرون به صرفه نبودن کشاورزی و کمبود منابع آب و خاک که برای جمعیت روبه رشد
مناسب نیست به اجبار برای یافتن شغل به شهرها مهاجرت می کنند .در زمینه محیطی نبود نوآوری و
سنتی بودن شیوه های آبیاری باعث هدر رفت حجم زیادی از آب می شود .همچنین در زمینه نهادی و
سازمانی سازمان های مردم نهاد در این شهرستان به خصوص در زمینه کشاورزی ناچیز است و به شیوه
های مشارکتی در بین روستاییان توجه نمی شود .ازاین رو باید با یک مدیریت صحیح بتوان باعث بهبود
این ظرفیت ها شد و بتوان با مدیریت این ظرفیت ها به سمت صنعتی شدن و توسعه صنایع تبدیلی و
تکمیلی در شهرستان حرکت کرد .بنابراین سؤالی که در این تحقیق می شود عنوان کرد به شرح ذیل
است :مناسب ترین راه حل مدیریت ظرفیت های صنایع تبدیلی و تکمیلی در مناطق روستایی شهرستان
زیرکوه کدام است؟
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جدول  .1پیشینه مطالعات انجام شده

کرمی و همکاران1398 /

تحلیل پیامدهای استقرار صنایع تبدیلی
و تکمیلی بخش کشاورزی بخش
مرکزی شهرستان جیرفت

نتایج تحقیق نشان می دهد آثار و پیامد های صنایع تبدیلی و تکمیلی در بعد
اقتصادی بیشتر و با اهمیت تر از دو بعد اجتماعی و زیست محیطی است.

داور پناه و همکاران/
1393

نقش صنایع تبدیلی در کاهش ضایعات
محصوالت کشاورزی مناطق روستایی،
مطالعه موردی دهستان دشت روم

یافتههای پژوهش نشان میدهد ضایعات محصوالت کشاورزان روستای دارای
صنایع تبدیلی کشاورزی کمتر از روستای فاقد صنایع تبدیلی است.

پیکار پرسان و همکاران/
1392

عوامل مؤثر بر به کار گیری عملیات
مدیریت ضایعات در تولید سیب در
شهرستان ابهر

یافتههای پژوهش نشان داد که بین میزان به کارگیری عملیات مدیریت
ضایعات و متغیرهای میزان تحصیالت و سابقة کار رابطة مثبت و معنی داری
در سطح یک درصد وجود دارد.

پورقاسم و همکاران/
1392

بهینه سازی مدیریت ضایعات و بقایای
زراعی :مورد مطالعه روستای حسن آباد
شهرستان روانسر استان کرمانشاه

نتایج تحقیق نشان داد که کشاورزان ،شرایط آب و هوایی نامساعد ،آفات و
بیماری و ...عوامل ایجاد ضایعات در این منطقه هستند ،و کشاورزان برای
مقابله با آن باید کارهایی از قبیل آماده سازی زمین و کاشت بذر مرغوب در
زمان مناسب ،مبارزه با آفات و بیماریها و ...را انجام دهند.
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کار های مبتنی بر منابع طبیعی به سمت کسب و کار های مبتنی بر دانش است .به عالوه اکنون که
توزیع ثروت در روستاهای کشور نابرابر است ،برخی از روستاها در رفاه نسبی به سر می برند در حالی که
برخی دیگر با فقر روبه رو هستند .بسخن دیگر فقر در مناطق روستایی بیش از شهرهاست .این حقیقت
بسیاری از متفکرین را بر آن داشته است که در توسعه کشاورزی برای کمک به فقرا نه تنها افزایش درآمد
های فقرایی که مستقیماً کشاورزی می کنند الزم است ،بلکه به کارگیری سرمایه و نیروی کار در فعالیت
های غیر زراعی نیز ضروری می باشد (ظاهری و همکاران.)222 :1393،
با در نظر گرفتن میزان باالی ضایعات کشاورزی در کشور مشخص می شود که راه حل موجود برای
رونق کشاورزی تنها افزایش تولید نیست .بلکه باید با برنامه ریزی درست از محصوالت تولید شده به
بهترین وجه ممکن استفاده کرد .با بهبود روش های تبدیلی ،بسته بندی و توزیع مواد غذایی می توان از
هدر رفتن میلیون ها تن محصول از زمان تولید تا رسیدن به دست مصرف کننده جلوگیری کرد .و بدین
ترتیب ضمن باال بردن درآمد ملی در راستای تأمین نیاز های تغذیه ای جامعه نیز گام موثری برداشت.
تجربیات جهانی نشان می دهند که صنایع تبدیلی بخش کشاورزی قادرند تولیدات کشاورزی را افزایش
دهند ،در به وجود آمدن شغل نقش اساسی دارند و مناسبات بین بخشی را افزایش داده و بی توازنی در
منطقه را کاهش می دهند .موفقیت صنایع تبدیلی در مناطق روستایی در کاهش ضایعات محصوالت به
روند تولید ،کاشت ،برداشت ،بسته بندی ،حمل و نقل و توزیع وابسته است (داور پناه و همکاران:1393،
.)40
در رابطه با صنایع تبدیلی و تکمیلی مطالعات زیادی انجام گرفته است که بیشتر در زمینه امکان
سنجی صنایع تبدیلی و تکمیلی بوده است .در این بخش از پژوهش بیشتر مطالعاتی که در زمینه مدیریت
محصوالت و ضایعات کشاورزی و همچنین نقش صنایع تبدیلی در کاهش ضایعات بوده پرداخته می شود:
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رزاقی بورخانی و
شویکلو1391/

مدیریت ضایعات محصوالت کشاورزی
در توسعه کشاورزی پایدار ایران

علل عمده بروز ضایعات محصوالت کشاورزی :روشهای سنتی در کاشت،
داشت و برداشت ،عوامل اقتصادی و ضعف بنیه مالی کشاورزان ،شیوههای
غلط انبار داری و نبود صنایع تبدیلی و تکمیلی کافی برای جذب مواد خام،
عوامل مدیریتی کنترل ضایعات محصوالت کشاورزی و...

کالنتری و همکاران1389/

عوامل پیش برنده و بازدارنده ایجاد و
توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی
کشاورزی در استان خراسان شمالی

نتایج تحقیق نشان میدهد که سهم عوامل پیش برنده مؤثرتر از عوامل
بازدارنده بوده و در نتیجه با ایجاد زمینه الزم میتوان با تقویت عوامل پیش
برنده و فائق آمدن بر عوامل بازدارنده ،به توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی
کشاورزی در استان کمک کرد.

رحمانی1382 /

بررسی نقش صنایع تبدیلی در کاهش
ضایعات و توسعه صادرات محصوالت
کشاوری باغی

به منظور رفع مشکالت صنایع تبدیلی و حضور موفق در بازارهای جهانی
پیشنهادهایی ارائه کرده است -1 :به صنعت بسته بندی به عنوان یکی از
بخشهای کلیدی به طور جدی توجه شود  -2از طریق به کار گیری
سیاستهایی مانند قیمتهای تضمینی و بیمه محصوالت به کشاورزان
اطمینان داده شود تا در جهت نیاز صنایع هر ساله تولید داشته باشند  -3بروز
رسانی فناوری و لزوم نوآوری برای حضور در بازارهای جهانی و...

اسدی و همکاران2010 /

مدیریت زبالههای گندم در ایران

نتایج تحقیق نشان داد که ذخیره سازی مناسب و پردازش محصوالت پس از
برداشت همراه با توسعه صنایع تبدیلی کشاورزی میتواند در مدیریت زباله
گندم مؤثر باشد.

دی2000/1

بسته بندی محیط زیستی اصالح شده
میوه و سبزیجات تازه

نتایج نشان میدهد که یکی از راه کارهای کاهش ضایعات محصوالت ،بسته
بندی است.

آنگر2و همکاران1991/

مدیریت پسماندهای زراعی و کشت و
زراعت و روشهای حفاظت از آب و
خاک در مناطق نیمه خشک -خاکهای
رس زراعی

نتایج تحقیق نشان میدهد که وجود بقایای زراعی در خاک باعث میشود که
خاک حفظ شودو برای حفظ بقایا که به عنوان خوراک دام مورد استفاده قرار
میگیرند باید اقداماتی انجام بگیرد مانند بهبود تعادل بین منابع تغذیهای و
جمعیت حیوانات و یا استفاده از منابع جایگزین سوخت.

1

Day
Unger

2

] [ DOR: 20.1001.1.23222131.1399.9.31.5.8

در زمینه توسعه صنایع در مناطق روستایی نظریه هایی مطرح شده است از جمله نظریه رخنه به
پایین صنعتی ،بر اساس این نظریه استقرار صنایع در مناطق روستایی و به کارگرفتن کارگران مازاد در
این صنایع ،میتواند به برابری دستمزدها بین تولید کنندگان و کارگران کمک کند .و همچنین به رشد و
توسعه این مناطق کمک می کند و مناطق فقیر و حاشیهای نیز از آن بهره مند می شوند و در اصطالح
توسعه رخنه به پایین می کند .نظریه آلفرد وبر ،این نظریه بر مکان صنایع تأکید دارد ،این الگو مکانی را
برای صنایع انتخاب میکند که هزینههای حمل و نقل ،هزینههای نیروی کار و هزینههای مربوط به
تجمع و پراکنش در آن مکان حداقل باشد .نظریه پیوند سیدمن و دارکو ،بر اساس این نظریه استقرار
صنایع جدید به عنوان یک عامل راهبردی میتواند در نهایت منافع را به روستاها منتقل کند .شهرستان
زیرکوه نیز به دلیل برخورداری از کشاورزی سنتی همانند اکثر مناطق روستایی کشور در زیر مجموعه
مناطقی قرار می گیرد که توسعه روستایی ضعیفی دارند و اکثر کشاورزان از درآمد کافی برخوردار نمی
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نویسندگان/سال

عنوان مقاله

نتیجه

فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی ،سال نهم ،شماره اول (پیاپی )31

101

یپی

 )3روش تحقیق

] [ DOR: 20.1001.1.23222131.1399.9.31.5.8

این پژوهش از نظر روش کمی از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی_ تحلیلی است ،یعنی هم از
روش های توصیفی ،و هم از روش های استنباطی در ارائه مطالب و تجزیه و تحلیل داده ها استفاده می کند و به
دو روش کتابخانه ای و میدانی به جمع آوری اطالعات پرداخته است .ابزار گردآوری اطالعات در روش میدانی
پرسشنامه بوده ،که از چهار بخش اقتصادی ،اجتماعی ،محیطی و نهادی -سازمانی تشکیل شده است و به دو
قسمت تقسیم شده است .قسمت اول از پاسخگو می خواهد که اهمیت هر یک از متغیر ها را به صورت کم،
متوسط و زیاد مشخص کند .و بخش دوم مشخص می کند که متغیر ها در وضعیت موجود تا چه اندازه مورد
توجه قرار می گیرند و از پاسخ دهنده خواسته می شود که با کم ،متوسط و زیاد به سؤاالت پاسخ دهد .برای
تحلیل اطالعات (مجموعه ای از عوامل اقتصادی ،اجتماعی ،محیطی و سازمانی_ نهادی سازند های اصلی
مدیریت ظرفیت ها را در مناطق روستایی تشکیل می دهند که در آن عامل نهادی از اهمیت بیشتری برخوردار
است) .آزمون تحلیل واریانس یکطرفه ( ،)ANOVAو برای تحلیل اطالعات (با توجه به عوامل موجود مدیریت
ظرفیت ها در مناطق روستایی شهرستان زیرکوه ضعیف است) آزمون تی برای دو گروه وابسته و از نرم افزار
های  Excelو Spssاستفاده شده است ،.و در تهیه نقشه از نرم افزار  GISبهره گرفته است.
شهرستان زیرکوه با وسعتی حدود  8226کیلومتر مربع از شمال به بخش های قاسم آباد و سنگان
شهرستان خواف ،از جنوب به بخش قهستان شهرستان درمیان ،از غرب به شهرستان قاینات و از شرق به طول
 116کیلومتر با کشور افغانستان هم مرز می باشد .طول و عرض جغرافیایی این شهرستان  60درجه و  57دقیقه

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

باشند .بنابراین با سیاست های مدیریتی درست و کارآمد باید در حفظ منابع و ظرفیت های منطقه مانند
ضایعات محصوالت کشاورزی یا حتی خود محصوالت کشاورزی که به دلیل عدم وجود صنایع بسته بندی
و صنایع فرآوری محصوالت به صورت ارزان از دست می روند و برای کشاورزان صرفه اقتصادی زیادی
ندارند اقدام کرد .این امر محقق نمی شود مگر این که یک حکمروایی خوب در زمینه مدیریت ظرفیت ها
در شهرستان به وجود آید تا به توان به شیوه مطلوب از امکانات در دسترس استفاده کرد و توسعه
روستایی را در این شهرستان رقم زد .زیرا که ایجاد حکمروایی خوب از الزامات توسعه پایدار روستایی
محسوب می شود .در تعریف آن می توان گفت حکمروایی مفهومی برای تشریح شکل جدیدی از تصمیم
گیری جمعی در سطح محلی است که به توسعه روابط مختلف ،نه تنها میان عوامل و بنگاه های عمومی
بلکه میان شهروندان و بنگاه های عمومی می انجامد( 11 :2001 ،GOSSبه نقل از بصیرت و همکاران،
 .)8 :1391حکمروایی طی دهه  1990میالدی ،به یکی از واژه های محوری علوم اجتماعی ،به ویژه در
حوزه نظریه سیاسی ،علوم سیاسی و جغرافیای انسانی تبدیل شده است و به بیانی دیگر حکمروایی را می
توان کنش ،شیوه یا سیستم اداره دانست که در آن مرز های بین سازمان ها و بخش عمومی و خصوصی
در سایه یکدیگر محو می شوند(بصیرت و همکاران .)8 :1391 ،این حکمروایی حاصل نمی شود مگر این
که مشارکت در جوامع روستایی مورد توجه قرار بگیرد .و سیاستگذاران ،برنامه ریزان و مردم با یکدیگر در
تعامل قرار بگیرند.
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طول شرقی و  23درجه و  58دقیقه عرض شمالی می باشد .این شهرستان از سال  1391از شهرستان قاینات
جدا شد و به شهرستان مستقل تبدیل گردید .و از سه بخش مرکزی به مرکزیت شهر حاجی آباد شامل
دهستانهای زیرکوه و پترگان؛ بخش زهان به مرکزیت شهر زهان شامل دهستانهای زهان و افین و بخش
شاسکوه به مرکزیت آبیز شامل دهستان های شاسکوه و بهناباد تشکیل شده است .تعداد آبادی های این
شهرستان  108آبادی است که از این تعداد  100آبادی دارای سکنه و تعداد  8آبادی خالی از سکنه هستند .از
تعداد آبادی های دارای سکنه  49روستا در بخش مرکزی تعداد  13روستا در بخش شاسکوه و تعداد  38روستا
در بخش زهان این شهرستان واقع شده اند.
در این شهرستان جمعیت شهری  7286نفر و  1754تعداد خانوار و جمعیت روستایی در این شهرستان
 32869و تعداد خانوار روستایی  9424در سال  1395بوده است .بر اساس این آمار تعداد کل جمعیت
شهرستان  40155و  11178خانوار را شامل می شود .تفکیک جمعیت بر اساس جنسیت نشان می دهد که
تعداد  20418نفر از جمعیت شهرستان را مردان و تعداد  19737نفر را زنان تشکیل می دهند که در مجموع
می توان گفت تعداد  51درصد کل جمعیت را مردان و تعداد  49درصد جمعیت را زنان تشکیل می دهند.
محصوالت عمده و خاص کشاورزی این شهرستان شامل زرشک ،زعفران و عناب است که در جدول شماره 2
سطح زیر کشت آنها و تعداد روستاهایی که این محصوالت در آن کشت می شده اند آورده شده است.

محصول تعداد روستا سطح زیر کشت (بارور) به هکتار
زرشک

68

1878/752

زعفران

22

883/92

عناب

24

183/093

مأخذ :جهاد کشاورزی شهرستان زیرکوه 1397

نقشه شماره  ،1شهرستان زیرکوه را بر اساس روستاهای نمونه نشان می دهد.
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جدول .2محصوالت کشاورزی زرشک ،زعفران و عناب در شهرستان زیرکوه
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نقشه  .1موقعیت جغرافیایی و موقعیت سیاسی شهرستان زیرکوه
] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09
] [ DOR: 20.1001.1.23222131.1399.9.31.5.8

تعداد روستاهای نمونه در این پژوهش بر اساس سطح زیر کشت محصوالت کشاورزی انتخاب شدند.
بدین گونه که محصوالت عمده کشاورزی شامل زرشک ،زعفران و عناب در سه گروه جای گرفتند و
روستا ها بر اساس آن طبقه بندی شدند ،و با استفاده از میانگین ،روستاهایی که از نظر سطح زیرکشت
باال تر از میانگین قرار داشتند به عنوان روستاهای نمونه تحقیق انتخاب شدند .از بین  68روستا که در
زمینه تولید زرشک فعالیت داشتند تعداد  18روستا باالتر از میانگین مورد نظر قرار گرفتند که این
روستاها بیشتر در بخش زهان شهرستان زیرکوه قرار دارند .به علت تعداد زیاد روستاهایی که دارای
محصول زرشک هستند ،روستاهایی که تعداد بهره برداران آن ها کمتر از  100نفر بود حذف شدند ،که
تعداد  9روستا باقی ماندند .در محصول زعفران از بین  22روستا که زعفران در آنها کشت می شد فقط 5
روستا میانگین مورد نظر را بدست آوردند که از نظر پراکنش در بخش شاسکوه شهرستان قرار دارند .و از
بین  22روستا که عناب یکی از محصوالتشان را تشکیل می دهد فقط  8روستا باال تر از میانگین مورد
نظر قرار گرفتند ،که تعداد  5روستا با محصول زعفران مشترک است و از نظر پراکنش این روستاها در
بخش مرکزی و شاسکوه قرار دارند .در انتها تعداد 17روستا به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند.
کلیه بهره برداران کشاورزی در این  17روستا جامعه آماری تحقیق را تشکیل می دهند ،کل تعداد
بهره برداران  4023نفر است که به دلیل تعداد زیاد با استفاده از فرمول کوکران نمونه گیری انجام شد و
عدد  350بدست آمد ،که این تعداد به نسبت تعداد بهره بردار بین روستاهای نمونه تقسیم شد.
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 )4یافتههای تحقیق

در این پژوهش تعداد  17روستا بر اساس نمونه انتخاب شد که کشاورزان این روستاها جامعه آماری
تحقیق را تشکیل می دادند ،که بر اساس فرمول کوکران تعداد  350پرسشنامه کشاورز در نظر گرفته شد.
بافته های استنباطی درمورد مجموعه ای از شاخص های اقتصادی ،اجتماعی ،محیطی و نهادی و
سازمانی سازند های اصلی مدیریت ظرفیت های صنایع تبدیلی و تکمیلی در مناطق روستایی شهرستان
زیرکوه که در آن نقش شاخص نهادی از اهمیت بیشتری برخوردار است برابر جدول شماره  3نشان می
دهد درجه آزادی  3و  1396و سطح معناداری آن  0/0 983است و از آنجا که سطح معناداری بزرگتر از
آلفا  0/05بوده ،می توان فرض برابری واریانس ها را پذیرفت .در نتیجه می توان از آزمون تحلیل واریانس
یکطرفه برای مقایسه میزان اهمیت بین شاخص های اقتصادی ،اجتماعی ،محیطی و نهادی و سازمانی
استفاده کرد.
جدول  .3آزمون لون جهت برابری واریانس ها

آزمون لون

درجه آزادی 1

درجه آزادی 2

سطح معناداری

0/055

3

1396

0/0983

جدول .4خروجی تحلیل واریانس یکطرفه بر اساس واریانس درون و بین گروهی ()ANOVA

جمع مربعات درجه آزادی میانگین مربعات F
3

4/056

بین گروه ها

درون گروه ها 152/923

1396

110

165/091

1399

جمع

12/168

سطح معنا داری

0 37/027

] [ DOR: 20.1001.1.23222131.1399.9.31.5.8

جدول شماره  5بر اساس آزمون توکی  HSDنشان میدهد که بین میانگین کدامیک از گروهها
تفاوت معنا داری وجود داشته است ،که همانطور که در جدول مشاهده میشود میانگینهای شاخص
اقتصادی و محیطی سطح معنا داری بزرگتر از آلفا  0/05است بنابراین میتوان گفت که شاخص اقتصادی
و محیطی با هم برابر بوده و تفاوت معناداری بین آنها وجود نداشته است .ولی در بین دیگر شاخص ها که
سطح معنا داری کوچکتر از آلفا  0/05را نشان می دهد تفاوت معنادار وجود دارد.

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

جدول شماره  ،4خروجی تحلیل واریانس یکطرفه را نشان می دهد .این جدول جمع مربعات ،درجه
آزادی ،میانگین مربعات  ،مقدار  Fو سطح معناداری را نشان می دهد .از آنجا که سطح معناداری محاسبه
شده کوچکتر از آلفا  0/05می باشد فرض  H0که مبین برابری بین میانگین ها است به نفع فرض مقابل
 H1رد می شود و نشان می دهد که بین گروه های اقتصادی ،اجتماعی ،محیطی و نهادی سازمانی تفاوت
معناداری وجود دارد.
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جدول  .5مقایسه تطبیقی معناداری بین میانگین های اقتصادی ،اجتماعی ،محیطی و نهادی سازمانی
)  (Iشاخص ها

اقتصادی

اجتماعی

محیطی

نهادی و سازمانی

)  (Jشاخص ها

تفاوت میانگین

خطای
استاندارد

فاصله اطمینان 0/095

سطح
معناداری

حد پایین

حد باال

اجتماعی

*-0/15238

0/02502

0

-0/2167

-0/0880

محیطی

-0/05924

0/02502

0/084

-0/1236

0/0051

نهادی سازمانی

*

-0/24552

0/02502

اقتصادی

*

0/02502

*

0/15238

-0/3099

0

0/0880

0

-0/1812
0/2167

اجتماعی

0/09314

0/02502

0/001

0/0288

0/1575

نهادی سازمانی

*-0/09314

0/02502

0/001

-0/1575

-0/0288

اقتصادی

0/05924

0/02502

0/084

-0/0051

0/1236

اجتماعی

*

نهادی سازمانی

*

-0/18629

0/02502

*

-0/09314

0/02502

-0/1575

0/001

-0/2506

0

-0/0288
-0/1219

اقتصادی

0/24552

0/02502

0

0/1812

0/3099

اجتماعی

*0/09314

0/02502

0/001

0/0288

0/1575

محیطی

*

0/02502

0/18629

0/1219

0

0/2506

جدول  .6میزان اهمیت هر یک از شاخص ها

Subset f or al pha = 0/05

شاخص ها

جمع

اقتصادی

350

2/4762

محیطی

350

2/5354

اجتماعی

350

کم

متوسط

2/6286

نهادی و سازمانی 350
Si g.

زیاد

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

جدول شماره  ،6میزان اهمیت هر یک از شاخص های اقتصادی ،اجتماعی ،محیطی ،نهادی و
سازمانی را بر اساس آزمون توکی نشان می دهد .همانطور که در جدول مشاهده می شود شاخص های
اقتصادی و محیطی میزان اهمیت کم ،شاخص اجتماعی میزان اهمیت متوسط و شاخص نهادی و
سازمانی میزان اهمیت زیاد ارزیابی شده است.

2/7217
0/84

1

1
] [ DOR: 20.1001.1.23222131.1399.9.31.5.8

در نتیجه می توان گفت که نقش شاخص نهادی از اهمیت بیشتری برخوردار است ،همچنین به
منظور تعیین میزان اهمیت هر کدام از شاخص های اقتصادی ،اجتماعی ،محیطی و نهادی و سازمانی در
روستا های مورد مطالعه از آزمون توکی استفاده شد .در نقشه شماره  ،2بر اساس آزمون توکی میزان
اهمیت شاخص اقتصادی در روستاهای مورد مطالعه آورده شده است .بر این اساس فقط روستاهای
کبودان و گزخت گویه های اقتصادی آن ها نسبت به روستاهای دیگر از اهمیت کمتری برخوردار بوده و
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روستای افین گویه های اقتصادی آن نسبت به سایر روستاها اهمیت باالتری داشته است و بقیه روستاها
شاخص های اقتصادی آن ها از اهمیت یکسانی برخوردار بوده است.

در نقشه شماره  3میزان اهمیت شاخص های اجتماعی بر اساس آزمون توکی آورده شده است که بر
این اساس مشخص می شود که تمامی گویه های اجتماعی در روستاهای مورد مطالعه از اهمیت یکسانی
برخوردارند .فقط روستای گزخت نسبت به روستاهای دیگر در بعد اجتماعی از اهمیت کمتری برخوردار
بوده است .و همچنین گویه های اجتماعی در روستاهای شاهرخت و افین از اهمیت باالتری نسبت به
سایر روستا ها برخوردار بوده است.

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

نقشه .2آزمون توکی برای شاخص اقتصادی در همه روستا های مورد مطالعه

] [ DOR: 20.1001.1.23222131.1399.9.31.5.8
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نقشه شماره  4میزان اهمیت گویه های محیطی را در تمامی روستاهای مورد مطالعه نشان می دهد.

] [ DOR: 20.1001.1.23222131.1399.9.31.5.8

نقشه  .4آزمون توکی برای شاخص محیطی در همه روستا های مورد مطالعه

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

نقشه  .3آزمون توکی برای شاخص اجتماعی در همه روستا های مورد مطالعه
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شاخص های نهادی و سازمانی نیز که در نقشه شماره  5نشان داده شده است در تمامی مناطق
روستایی شهرستان زیرکوه از اهمیت یکسان برخوردار بوده و تفاوت معناداری با یکدیگر ندارند.

] [ DOR: 20.1001.1.23222131.1399.9.31.5.8

همچنین داده های تحقیق بر اساس اهمیت و وضع موجود هر یک از شاخص ها به وسیله آزمون تی
برای دو گروه همبسته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .به واسطه این آزمون می توان استنباط نمود که
میانگین داده ها دو گروه قبل و بعد تا چه اندازه با یکدیگر متفاوت اند .در این آزمون فرضیه  H0بر برابری
میانگین های اهمیت و وضعیت و فرض  H1بر نابرابری میانگین های اهمیت و وضع موجود داللت دارد.
جدول شماره  ،7اطالعات توصیفی هر کدام از شاخص های اقتصادی ،اجتماعی ،محیطی و نهادی و
سازمانی را بر اساس میزان اهمیت و وضع موجود نشان می دهد .در این جدول  ،میانگین ،جمع ،انحراف
از معیار و انحراف از میانگین هر یک از اهمیت داده ها و وضع موجود داده ها آورده شده است .از مقایسه
میانگین اهمیت داده های اقتصادی ،اجتماعی ،محیطی و نهادی با میانگین وضع موجود اقتصادی،
اجتماعی ،محیطی و نهادی در حال حاضر می توان استنباط نمود که شاخص وضع موجود از میانگین
کمتری نسبت به اهمیت برخوردار است.

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

نقشه  .5آزمون توکی برای شاخص نهادی و سازمانی در همه روستا های مورد مطالعه
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جدول  .7اطالعات توصیفی هر یک از شاخص ها بر اساس آزمون تی برای دو گروه وابسته

میانگین
جفت داده 1
جفت داده ها 2
جفت داده ها 3
جفت داده ها 4

اهمیت داده های اقتصادی

جمع انحراف از معیار انحراف از میانگین

350 2/4762

0/34052

0/01820

وضعیت داده های اقتصادی 350 1/4781

0/17886

0/00956

350 2/6286

0/32779

0/01752

وضعیت داده های اجتماعی 350 1/3727

0/21309

0/01139

اهمیت داده های محیطی

350 2/5354

0/30666

0/01639

وضعیت داده های محیطی

350 2/2491

0/34206

0/01828

اهمیت داده های نهادی

350 2/7217

0/34746

0/01857

وضعیت داده های نهادی

350 1/3529

0/19472

0/01041

اهمیت داده های اجتماعی

جدول .8محاسبه سطح معناداری و تفاوت بین اهمیت و وضعیت هر کدام از شاخص های
اقتصادی،اجتماعی،محیطی،نهادی
مؤلفه ها

میانگین

انحراف از
معیار

0/99810

0/38471

جفت
داده ها
2

اهمیت اجتماعی-
وضعیت اجتماعی 1/25584

0/40734

جفت
داده ها
3

اهمیت محیطی-
وضعیت محیطی

0/28629

0/38240

جفت
داده ها
4

اهمیت نهادی-
وضعیت نهادی

1/36886

0/42524

0/02056

0/02177

0/02044

0/02273

پایین
0/95765

1/21302

0/24608

1/32415

t

باال
1/03854

1/29867

0/32649

1/41356

48/537

57/678

14/006

60/222

349

349

349

349

0

0

0

0

] [ DOR: 20.1001.1.23222131.1399.9.31.5.8

جفت
داده ها

اهمیت اقتصادی
– وضعیت
اقتصادی

انحراف از
میانگین

فاصله اطمینان 0.095
درصد اختالف

درجه
آزادی

سطح
معناداری

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

جدول شماره  8نتایج نهایی در مورد تحقیق ( بر اساس شاخص های موجود مدیریت ظرفیت های صنایع
تبدیلی و تکمیلی در حال حاضر در مناطق روستایی شهرستان زیرکوه ضعیف است) را ارائه می دهد .در این
جدول همه داده های اهمیت و وضع موجود شاخص های اقتصادی ،اجتماعی ،محیطی و نهادی با هم در نظر
گرف ته شده اند و داده های توصیفی مانند میانگین ،انحراف از معیار ،میزان خطای میانگین و همچنین حد باال و
حد پایین ،میزان  ، Tدرجه آزادی و سطح معناداری که از مهم ترین خروجی های این جدول محسوب می شود،
آورده شده است .بر اساس این آزمون سطح معناداری هر یک از شاخص ها کوچکتر از آلفا  0/05است می توان
فرض  H0را به نفع فرض مقابل رد نمود .و می توان نتیجه گرفت که مدیریت ظرفیت های صنایع تبدیلی و
تکمیلی در حال حاضر در مناطق روستایی شهرستان زیرکوه از ناپایداری برخوردار است.
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 )5نتیجه گیری

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09
] [ DOR: 20.1001.1.23222131.1399.9.31.5.8

صنایع تبدیلی به آن گروه از صنایعی اطالق می شود که در آن ها یک فرآورده کشاورزی برای بهتر
مصرف شدن ،عرضه مناسب تر ،و افزایش ارزش اقتصادی به شکل دیگری تبدیل شود به نحوی که
ماهیت محصول جدید با ماهیت ماده اولیه یکسان ولی محصول نهایی یک ماده جدید نسبت به ماده اولیه
باشد .صنایع روستایی نقش بسزایی در افزایش درآمد روستائیان و ایجاد اشتغال در این بخش دارد .در
ضمن صنایع روستایی می توانند نقش مؤثری در توسعه اقتصادی روستاها و کشور داشته باشند .این صنایع
جدا از توان اشتغالزایی باالیی که دارد ،می تواند در حل مسائل نابرابری و توزیع درآمد و امکانات ،مهاجرت،
امنیت ملی ،آمایش سرزمین ،رشد بیش از اندازه جمعیت شهرها و آلودگی آن و دیگر موارد بسیار مؤثر
باشد .اما در حال حاضر بیشتر افرادی که در روستاها زندگی می کنند و به طور مستقیم و غیر مستقیم به
کشاورزی اشتغال دارند ،به دلیل ویژگی های خاص اقتصاد کشاورزی از یک سو و عدم توجه الزم به این
بخش و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی ،متأسفانه این گروه معموالً فقیرترین مردم جامعه را تشکیل می
دهند .شهرستان زیرکوه که دارای محصوالت خاصی از جمله ،زرشک ،زعفران و عناب است نیز همانند
سایر مناطق کشور سود قابل توجهی عاید کشاورزان نمی شود و بیشتر واسطه ها از فروش محصوالت
سود می برند .عالوه بر این موارد این شهرستان دارای مناطق روستایی زیادی است که به دلیل مشکالت
متعددی که یکی از مهم ترین آن نبود اشتغال در این روستا ها است جمعیت جوان به شهرها مهاجرت
می کنند و در شهر اغلب به مشاغل کاذب رو می آورند .در مطالعاتی که در زمینه صنایع تبدیلی و
تکمیلی انجام گرفته نشان می دهد که ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی نقش مؤثری در کاهش ضایعات
محصوالت کشاورزی و افزایش ارزش افزایی مواد خام دارد ،برای مثال در سال  1393داور پناه و همکاران
در مطالعه ای به نقش صنایع تبدیلی در کاهش ضایعات کشاورزی پرداختند که نتایج تحقیق نشان می
دهد ضایعات در روستاهای دارای صنایع تبدیلی و تکمیلی کمتر از روستاهای فاقد صنایع تبدیلی است.
همچنین در مطالعه ای اسدی و همکاران در سال  2010مدیریت زباله های گندم را مورد مطالعه قرار
داده اند که نتایج نشان می دهد که ذخیره سازی مناسب و پردازش محصوالت پس از برداشت همراه با
توسعه صنایع تبدیلی کشاورزی می تواند در مدیریت زباله گندم موثر باشد .بنابراین با توجه به توانمندی
هایی که شهرستان زیرکوه دارد یکی از روش های توسعه این شهرستان رو آوردن به صنایع تبدیلی و
تکمیلی است تا بتوان از افزایش مهاجرت و همچنین بیکاری جلوگیری کرد .این تحقیق بر آن شد تا به
مطالعه ظرفیت های موجود در شهرستان زیرکوه که برای ایجاد و همچنین توسعه صنایع تبدیلی و
تکمیلی مؤثر است بپردازد .برای انجام این پژوهش و رسیدن به هدف تحلیل مدیریت ظرفیت های صنایع
تبدیلی و تکمیلی ،نتایج نشان می دهد که عامل نهادی و سازمانی در بین سایر عواملی که سازند های
اصلی مدیریت ظرفیت ها را تشکیل می دهند از اهمیت بیشتری برخوردار است .همچنین بر اساس
شاخص های موجود مدیریت ظرفیت های صنایع تبدیلی و تکمیلی در حال حاضر در مناطق روستایی
شهرستان زیرکوه ضعیف است ،بدین سان که میانگین وضع موجود نسبت به اهمیت گویه ها از میانگین
کمتری برخوردار است و در نتیجه مدیریت ظرفیت های صنایع تبدیلی و تکمیلی در مناطق روستایی
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شهرستان زیرکوه ضعیف است .همانطور که از نتایج آزمون فرضیات بدست آمد عامل نهادی در بین سه
عوامل دیگر نقش تعیین کننده و اهمیت زیادی در مدیریت ظرفیت های صنایع تبدیلی و تکمیلی دارد.
بنابراین از آنجا که مدیریت ظرفیت ها در این شهرستان ضعیف است می توان با تکیه بر عامل نهادی و
ایجاد یک حکمروایی مناسب و توسعه روش های مشارکتی و توسعه سازمان های مردمی به بهبود
مدیریت ظرفیت ها در شهرستان کمک کرد .و این امر با در پیش گرفتن نظریات حکمروایی :توانمند
سازی ،ظرفیت سازی ،توسعه مشارکتی ،و توسعه نهادی امکان پذیر می گردد.
با توجه به نتایج بدست آمده مهمترین پیشنهادات تحقیق بدین صورت عنوان می شود:










-

احمدیان ،مهدی ،یوسف قنبری ،بیتا اصالنی سنگده و حسین عزیزی ،)1392( ،شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر
تو سعه نیافتگی صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی ،مطالعه موردی :شهرستان مرودشت ،مجله پژوهش و

-

برنامه ریزی روستایی ،شماره  ،4صص .152 -125
استانداری استان خراسان جنوبیht t ps://port al .sko.i r/،

] [ DOR: 20.1001.1.23222131.1399.9.31.5.8

 )6منابع

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09











دقت و توجه در هنگام برداشت محصول تا محصوالت با کیفیت جمع آوری گردند؛
تشکیل واحد های صنفی توسط کشاورزان برای ایجاد مشارکت در امر کشاورزی؛
تالش برای جذب حمایت سازمان های دولتی و مردمی برای ساخت بارگاه برای محصول زرشک؛
استفاده بهینه از منابع آب و خاک با کاشت محصوالت مناسب با آب و هوای منطقه؛
جلوگیری از تخریب محیط زیست و حفظ منابع موجود در شهرستان؛
تبلیغات برای محصوالت کشاورزی توسط اینترنت و شبکه های مجازی؛
استفاده از بسته بندی های مناسب و مشتری پسند در هنگام فروش محصوالت؛
ساخت برند برای محصوالت زرشک ،زعفران و عناب؛
جذب حمایت های خیرین و سازمان های مردم نهاد خارج از شهرستان برای ایجاد اشتغال در زمینه
صنایع تبدیلی و تکمیلی؛
استفاده از روش های مشارکتی در ایجاد اشتغال در روستای خود؛
تسهیل فرایند دادن وام های کم بهره به کشاورزان برای ایجاد اشتغال و نوآوری در کشاورزی؛
کم کردن بروکراسی ها و کاغذ بازی های اداری در زمینه دادن مجوز و اخذ پروانه؛
آموزش روش های نوین کشاورزی به کشاورزان؛
توجه به نیرو های جوان و تحصیل کرده شهرستان و فراهم کردن شرایط برای اشتغال آنها و
ماندگاریشان در شهرستان؛
توجه به آموزش روش های مشارکتی به مردم و تقویت روحیه مشارکتی در بین جوانان؛
نظر سنجی و نظر خواهی از مردم در زمینه کار ها و اموری که در شهرستان و روستا اتفاق می افتد؛
به وجود آوردن یک تبادل بین مردم و سیاستگذاران (سیاستگذاران به عنوان تسهیل گر مردم را برای
اداره روستا و سهیم شدن در طرح ها و پروژه هایی که در روستای آن ها ایجاد می شود آماده کنند).
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