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 تحليلي بر اثرات صنايع فراوري كشاورزي در توسعه روستايي
  مطالعه موردي؛ بخش سيدان شهرستان مرودشت

 11/91 /1:                 پذيرش نهايي21/2/91:دريافت مقاله
  137-152:صفحات

  1دانشجوي كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي روستايي دانشگاه اصفهان: حسين عزيزي
Email: Hossein.azizi.89@gmail.com 

 دانشجوي كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي روستايي دانشگاه اصفهان: بيتا اصالني
Email: Geo_ Aslani@yahoo.com 

  دانشجوي كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي روستايي دانشگاه اصفهان: داود جميني
Email: Davood.Gamini@gmail.com 

  استاديار دانشكده علوم جغرافيايي و برنامه ريزي روستايي دانشگاه اصفهان: احمدتقديسي
Email: A.taghdisi@geo.ui.ac.ir 

  چكيده
پژوهش حاضر با هدف بررسي و شناخت اثرات مثبت و منفي صنايع فراوري كشاورزي از 

ان واحدهاي فراوري فعال در بخش سيدان شهرستان ديدگاه دو گروه روستاييان و صاحب
 نفر به عنوان نمونه آماري 377با استفاده از فرمول كوكران تعداد . مرودشت  انجام شده است

)  واحد35(از روستاييان انتخاب گرديد و با توجه به محدود بودن تعداد واحدهاي فراوري 
 و از طريق پرسشنامه محقق ساخته اطالعات مورد نياز از اين جامعه به صورت سرشماري

آوري شد، روايي پرسشنامه با استفاده از نظرات متخصصان و كارشناسان تأييد و پايايي جمع
. (A>0.78)پرسشنامه نيز با انجام پيش آزمون و محاسبه ضريب آلفاي كرونباخ انجام گرديد 

دهاي فراوري از بررسي جامع به صورت اسنادي و ميداني در خصوص ارزيابي اثرات واح
دهد كه بيشترين اثرات مثبت را بر ديدگاه دو گروه صاحبان صنايع و روستاييان نشان مي

تغيير در الگوي كشت "، "جذب محصوالت خام كشاورزي"، "بهبود رفاه و وسايل منزل"
توسعه " و از طرفي بيشترين اثرات منفي را بر "عرضه بهداشتي مواد غذايي" و "كشاورزان
تأمين نيروي كار واحدهاي " و "افزايش قيمت زمين و مسكن"، "خي روستاهانسبي بر

همچنين نتايج به دست آمده حاكي از آن است كه واحدهاي .  داشته است"صنعتي از شهرها
 بعد اقتصادي، اجتماعي، كشاورزي، كالبدي و زيست محيطي، از 5فراوري كشاورزي در 

 در ساير ابعاد و از ديدگاه صاحبان صنايع در تمام ديدگاه روستاييان به جز در بعد اقتصادي
  .اندابعاد، بيشتر از حد متوسط مؤثر بوده

   ارزيابي، صنايع فراوري كشاورزي، بخش كشاورزي، توسعه روستايي، بخش سيدان : واژگانكليد
                                                 

   روستاييريزيگروه جغرافيا و برنامه.يايي و برنامه ريزيدانشكده علوم جغراف. دانشگاه اصفهان:نويسنده مسئول -1
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  مقدمه
ن هاي اقتصادي و به اعتبار ارزش افزوده توليدي، اوليبخش كشاورزي يكي از مهمترين بخش

 و (GDP) درصد توليد ناخالص داخلي25حدود . آيدبخش اقتصادي كشور به شمار مي
 درصد نيازهاي غذايي جامعه و 80درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات غيرنفتي و نزديك به 

صالح نيا و ( درصد اشتغال كشور از طريق بخش كشاورزي ايجاد مي شود 25قريب به 
 به عنوان كانون و محور اصلي توسعه كشور، از نقش و  توسعه كشاورزي).375: 1389،فالحي

توان به عنوان شرط الزم و جايگاه خاصي برخوردار است و صنايع وابسته به كشاورزي را مي
به عالوه تبيين جايگاه صنايع فراوري در بخش . موتور محرك توسعه اين بخش محسوب داشت

اي و المللي و منطقه در بازارهاي بينكشاورزي در كشور ما به دليل مقتضيات جهاني، حضور
شود؛ و همچنين با توجه به تر مي روز به روز ضروري)WTO(پيوستن به سازمان تجارت جهاني 

اينكه حدود يك چهارم از توليدات كشاورزي در نتيجه نبود صنعت و امكانات تبديل و نگهداري 
 )2: 1384وزارت جهاد كشاورزي،دفتر صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي (شود ضايع مي

توانند در جهت جلوگيري از ضايعات محصوالت كشاورزي، ايجاد صنايع فراوري كشاورزي مي
وري بخش ارزش افزوده در بخش كشاورزي، افزايش سطح درآمد روستاييان، باال بردن بهره

 از فرايند كشاورزي و افزايش سهم اشتغال صنعتي در مناطق روستايي و نيز به عنوان جزئي
 همچنين در اثر ايجاد اين ).62: 1386نوري و همكاران،(توسعه روستايي ايفاي نقش كنند 

گونه صنايع همگام با توسعه صنايع فراوري غذايي و ارتقاء تكنولوژي در فرايند صنعتي شدن، 
هاي خدمات بخشهايي از جمله حمل و نقل و گروه ها ازهاي بيشتري براي ساير بخشفرصت

ترين   با توجه به اين موضوع صنايع فراوري در مناطق محروم روستايي مهم.ه وجود خواهد آمدب
صادقي شهيدي و ( باشدتوسعه روستايي و حتي ملي ميراهكار پويا در جهت فقرزدايي و 

 و توجه بيشتر به آن، تسريع در رشد و توسعه كشاورزي و اقتصادي كشور )83: 1378،ماهونك
مسئله اساسي حاضر نامشخص بودن ميزان تأثير اين صنايع در مناطق .  داشترا در پي خواهد

 واحد از صنايع فراوري كشاورزي در بخش سيدان 35روستايي است و با توجه به اينكه تعداد 
كارگيري ابزار مناسب،  شهرستان مرودشت ايجاد شده است محققان را بر آن داشت تا ضمن به

رو سؤال اصلي تحقيق  از اين. اين صنايع بر روستاهاي منطقه كننداقدام به بررسي آثار ايجاد 
حاضر اين است كه نقش و جايگاه صنايع فراوري كشاورزي در توسعه روستايي منطقه مورد 

  مطالعه چيست؟ 
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  مباني نظري و پيشينه تحقيق
 يهاي غيركشاورزي را در فرآيند توسعهمطالعات مختلف توسعه اقتصادي، اهميت فعاليت

نشان كرده و بر نقش آن به عنوان يك عامل مهم در كاهش تفاوت درآمدي و  روستايي خاطر
به همين دليل امروزه نيز حدود يك . (Hare,1992:22)فقر خانوارهاي روستايي تأكيد دارند 

چهارم اشتغال روستاييان در كشورهاي در حال توسعه مربوط به فعاليت هاي غير كشاورزي 
 واقعيت هاي موجود در كشور ما حاكي از محدود بودن )7: 1389مكاران،رضواني و ه (است

عوامل كشاورزي از جمله آب و خاك، باال بودن نرخ رشد جمعيت، بيكاري فصلي و دائمي در 
رويه روستاييان به شهرها روستاها مي باشد كه مجموعه اين عوامل منجر به مهاجرت بي

ه عنوان يك بخش مولد اقتصادي يكي از موضوعات استقرار صنايع روستايي ب. گرديده است
مهم و گامي اساسي در تعديل اختالف درآمد بين مناطق شهري و روستايي است، كه به اعتقاد 

 هدف از ).91: 1386رضايي،  (رودمتخصصين از مؤثرترين عوامل كاهش مهاجرت به شمار مي
ي روستايي است كه به اشتغال صنعتي سازي روستاها ايجاد صنايع كوچك و كارآمد در نواح

بعالوه هدف از استقرار اين صنايع، . غير زراعي و ايجاد درآمد در نواحي روستايي كمك كند
مهندسان (اي است برداري بهينه از منابع محلي و نيز تقويت موقعيت نهادهاي درون منطقهبهره

 يكي از سودمندترين  بدون ترديد ايجاد صنايع تبديلي در روستاها)DHV،1375 :67مشاور 
فراوري كشاورزي يك سري ). Lee, 2001: 3(ارتباطات بين دو بخش صنعت و كشاورزي است 

كند و داري مي اقتصادي است كه محصوالت كشاورزي را حفاظت و نگه-هاي فني از فعاليت
 , Kachru)سازد قابل استفاده مي... ها را به صورت غذا، سبزيجات و يا مواد خام صنعتي و آن

اعم از زراعت، دام، جنگلداري و (اين صنايع به تبديل محصوالت اوليه كشاورزي . (114 :2007
مانند خشك كردن با (شان از نگهداري و حفاظت ساده محدوده و گستره. پردازدمي) ماهيگيري

و  بسته بندي هاي مدرن،هاي مربوط به برداشت تا توليد به وسيله روشو فعاليت) خورشيدنور 
شود و به دو گروه صنايع غذايي و توليد كاالهايي مانند محصوالت نساجي، خمير و كاغذ مي

اين صنايع از ميزان بيكاري دائمي و فصلي ). 252 : 1383رحيمي،(گردد غير غذايي تقسيم مي
هاي صنعتي ديگر به مهارت كمتري نياز دارد چون نسبت به گروه. كاهددر مناطق روستايي مي

اين صنايع . تر است  صنعتي در كشور محسوسيش اشتغال از طريق آن در فرايند توسعهو افزا
آورد و به افزايش توليدات روستايي،  زمينه مناسبي جهت توسعه مناطق روستايي فراهم مي

هاي اقتصادي كمك خواهد نمود؛  وري، تأمين نيازهاي اساسي و ايجاد پيوند با ديگر بخشبهره
از سوي ديگر ايجاد . تواند پيش نياز موفقيت استراتژي صنعتي شدن باشديلذا چنين صنايعي م

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  92، بهار 28 شماره ،علوم جغرافيايي سال سيزدهمتحقيقات كاربردي نشريه 
 

140

همچنين در اثر ايجاد . گردداين صنايع سبب افزايش درآمد خالص كشاورزان و روستاييان مي
اين گونه صنايع همگام با توسعه صنايع فرآوري غذايي و ارتقاء تكنولوژي در فرايند صنعتي 

هايي از بخش ها از جمله حمل و نقل و گروه ي ساير بخشهاي بيشتري براشدن، فرصت
مسئله مهم ديگري كه با استقرار صنايع تبديلي و تكميلي در . خدمات به وجود خواهد آمد

چرا كه ميزان . توان بر آن غلبه نمود، كاهش ضايعات محصوالت كشاورزي استروستاها مي
متعارف كشورهاي پيشرفته به مراتب باالتر  حاضر از حد  حالضايعات مواد غذايي در كشور در

جانبه روستاها و نيز به منظور پشتيباني بخش باشد؛ لذا در راستاي توسعه پايدار و همهمي
هاي جديد افزوده محصوالت كشاورزي و كاهش ضايعات و ايجاد فرصتكشاورزي، ارزش 

 مهر فرد،(همت گماشت بايست به استقرار صنايع كوچك خصوصاً صنايع تبديلي و تكميلي  مي
بنابراين راهبرد صنعتي سازي روستايي، به عنوان فرآيندي كه ابزارهاي ). 16-15: 1378

مناسب براي متنوع سازي اقتصاد روستايي فراهم مي آورد، رويكردي اقتصادي است كه با ايجاد 
يل به توسعه اشتغال و افزايش درآمد، منجر به بهبود سطح زندگي روستاييان و بالتبع زمينه ن

نظريه صنعتي شدن مناطق روستايي، شتاب ). Lee, 2001: 3(آورد پايدار روستايي را فراهم مي
اي براي ايجاد اشتغال پايدار و آخرين چاره كار براي حل مشكل فقر مناطق روستايي دهنده

شود كه هم اينك بخشي بالقوه براي حل مشكل بيكاري و عاملي تسكين دهنده محسوب مي
 اثرات نواحي صنعتي در 1شكل ). 11: 1379طاهرخاني، (اي مناطق محروم روستايي است بر

مناطق روستايي و بخش هاي كشاورزي و صنعت را نشان مي دهد كه در نهايت منجر به 
  .توسعه ملي مي شود

  
  پيشينه تحقيق

  :دراين زمينه مطالعات فراواني انجام شده است از جمله
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 رضواني و همكاران: مأخذ - ذاري نواحي صنعتي در توسعه نواحي روستايي فرايند تأثيرگ)1(شكل 

1389،10  
  

 ناحيه صنعتي امان آباد مشهد روستاها توسعه در روستايي صنعتي نواحي نقشدر مطالعه اي 
رشد و توسعه صنايع تبديلي باعث رونق و اين نتيجه به دست آمد كه . مورد مطالعه قرار گرفت
 بررسي اثرات اقتصادي .)1380،شريفيان(شود  نهايت توسعه روستايي ميبخش كشاورزي و در 

و نتايج آن نشان داد .  مورد مطالعه قرار گرفت اجتماعي توسعه صنايع روستايي استان فارس-
استقرار صنايع تبديلي باعث رونق كشت سبزيجات، جلوگيري از مهاجرت، باال رفتن سطح كه 

پيامدهاي ايجاد صنايع فراوري ) 1380، لهسايي زاده(شود مهارت و دانش فني روستاييان مي
استقرار بررسي شد و نتايج آن نشان داد كه كشاورزي در توسعه روستايي بخش مركزي آمل 

صنايع تبديلي باعث بازاريابي محصوالت كشاورزي، ايجاد اشتغال، كاهش ضايعات و افزايش 
همچنين ) 1386 ي لنگرودي و اردشيري،مطيع(درآمد روستاييان و در نهايت توسعه روستايي

و مشخص . مورد مطالعه قرار گرفتصنعتي شدن روستا در كشورهاي جهان سوم در تحقيقي 
صنايعي كه با فراوري : مناطق روستايي داراي اولويت بودههاي صنعتي در  دو نوع فعاليتشد كه

-اورزي را تأمين ميهاي بخش كششود و صنايعي كه نيازمنديمحصوالت كشاورزي همگام مي
.  مورد بررسي قرار گرفتهنداثر صنعتي شدن بر اقتصاد و زندگي روستايي ) Misra, 1991(كند

ها، گسترش آموزش، ايجاد و   تمركززدايي صنعتي سبب افزايش آگاهينتايج نشان داد كه 
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سرمايه گذاري بيشتر در بخش كشاورزي و افزايش درآمد خانوارهاي كم درآمد شده است 
)Alka Parikh, 1996.( مطالعات هيئت اعزامي چند كشورAPO مورد صنايع غذايي روستايي  در

هاي تحقيقاتي و  توجه بيشتر به صنايع فراوري كشاورزي و حمايت نشان داد كه سريالنكا
ارزيابي در تحقيقي ). Edirisinghe, 2001( باشد عامل توسعه اين صنايع مي، دسترسي به بازار

مورد بررسي قرار تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي و توسعه فناوري بنگالدش پروژه صنايع 
 ,.Lieberson et al( شدارائه راهكارهايي جهت توسعه صنايع تبديليو نتايج آن منجر به . گرفت

ي كشاورزي آيا توسعه صنايع فراور«  اين سوال بررسي شد كهتايلنددر مطالعه اي در ). 2005
 طريق 2 توسعه صنايع فراوري كشاورزي از  نتايج آن مشخص شد كه؟شودباعث كاهش فقر مي

كارگيري كشاورزان فقير در  خريد محصوالت كشاورزي و به: تواند به كاهش فقر كمك كندمي
  .)Watanabe et al., 2009(هاكارخانه

اوري ها و نقطه نظرات ارائه شده در باب آثار و پيامدهاي استقرار صنايع فرمروري بر ديدگاه
توانند در جهت جلوگيري از صنايع ميدهد كه اين كشاورزي در نواحي روستايي نشان مي

وري بخش ضايعات محصوالت كشاورزي، ايجاد ارزش افزوده در بخش كشاورزي، باال بردن بهره
، افزايش سهم اشتغال صنعتي و  افزايش درآمد و سطح رفاه روستاييانكشاورزي، كاهش فقر و

 از روستا به شهر در مناطق روستايي و نيز به عنوان جزئي از فرايند توسعه كاهش مهاجرت
 .ايفاي نقش كنندترين راهكار پويا در جهت فقرزدايي و به عنوان مهمروستايي و حتي ملي 

تحقيق حاضر براي پي بردن به اثرات صنايع فراوري كشاورزي در توسعه روستايي، به بررسي و 
  .پردازد ميآزمون اثرات اين صنايع

  

  منطقه مورد مطالعه
 بخش شهرستان مرودشت در استان 5 كيلومتر مربع يكي از 621,8بخش سيدان با مساحت 

 47 درجه و 52 طول جغرافيايي بينفارس قرار دارد كه در جنوب شرقي اين شهرستان و 
 دقيقه 46و  درجه 29 ثانيه و عرض جغرافيايي 26 دقيقه و 14 درجه و 53 ثانيه تا 54دقيقه و 

اي كوهستاني است  ثانيه قرار دارد بخش سيدان منطقه7 دقيقه و 14 درجه و 30 ثانيه تا 19و 
اي، به همين دليل داراي زمستاني سرد و مرطوب و تابستاني گرم و با توده هواي مديترانه

 2 نفر و داراي 28562مطابق با آخرين سرشماري، جمعيت بخش سيدان،  .خشك است
 جمعيت روستايي اين 1385باشد طبق سرشماري ا نام خفرك عليا و رحمت ميدهستان ب

 25 نفر در فاصله 7555 نفر بوده و شهر سيدان مركز اين بخش، با جمعيت 21007بخش 
  ). 1385سالنامه آماري استان فارس،(كيلومتري از شهر مرودشت قرار دارد 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  ...تحليلي بر اثرات صنايع فراوري كشاورزي در توسعه روستايي
 

143

هاي ي به خاك مناسب و چشمهبخش سيدان به دليل وضعيت مساعد آب و هوايي و دسترس
آب زيرزميني، مستعدترين بخش شهرستان مرودشت در زمينه توليد انواع محصوالت كشاورزي 

پذيري برخي از محصوالت خام با توجه به وجود مازاد توليد و درجه باالي فساد. باشدمي
كه . استكشاورزي مانند گوجه و خيار تعدادي از صنايع فراوري در اين بخش ايجاد شده 

  . ذكر شده است4 و 3، 2اي از وضعيت صنايع فعال در اين بخش در قالب جداول شماره خالصه
  

  مقايسه تعداد واحدهاي صنعتي و واحدهاي فراوري شهرستان مرودشت و بخش سيدان) 2(جدول 
اي كل واحدهاي صنعتي كارخانه  

  فعال
  درصد واحدهاي فراوري كشاورزي  واحدهاي فراوري كشاورزي

  44,83  126  281  شهرستان مرودشت
  79,54  35  44  بخش سيدان

  و محاسبات نگارندگان) 1389(جهاد كشاورزي شهرستان مرودشت و سازمان صنايع و معادن استان فارس : مأخذ
   تعداد صنايع فراوري فعال و تعداد شاغلين در هر بخش از شهرستان مرودشت) 3(جدول 

تعداد صنايع فراوري   بخش
  )احدو(فعال

درصد واحدهاي فعال در هر 
  بخش

درصد   )نفر(تعداد شاغلين
  شاغلين

  62,60  1900  42,06  53  مركزي
  32,75  994  27,77  35  سيدان
  1,35  41  8,73  11  درودزن
  3,29  100  21,42  27  كامفيروز
  100  3035  100  126  مجموع

  و محاسبات نگارندگان) 1389(فارس جهاد كشاورزي شهرستان مرودشت و سازمان صنايع و معادن استان : مأخذ
   تعداد صنايع فراوري فعال بخش سيدان به تفكيك نوع محصوالت توليدي) 4 (جدول
تعداد صنايع   

  )واحد(فعال
درصد   )نفر(تعداد شاغلين

  شاغلين
  )تن(ظرفيت توليد

  58050  51,55  481  19  رب گوجه
ميوه و كنسرو  شوري ترشيجات، آب
  سازي

8  329  35,26  33190  

  54400  2,14  20  3  ذرت خشك كني
  4560  1,60  15  1  نشاسته خوراكي و صنعتي، گلوتن

  8000  1,60  15  1  خوراك آماده طيور
  5000  1,71  16  1  بسته بندي بذر

  26825  5,35  50  1  فراورده هاي لبني
  200  0,75  7  1  عمل آوري و بسته بندي قارچ خوراكي

  190225  100  933  35  مجموع
  و محاسبات نگارندگان) 1389(شاورزي شهرستان مرودشت و سازمان صنايع و معادن استان فارس جهاد ك: مأخذ
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  روش شناسي تحقيق
پژوهش حاضر از لحاظ هدف كاربردي بوده و جهت گردآوري اطالعات از دو روش اسنادي و 

داخلي و اي مرتبط با موضوع از منابع در اين راستا مباني انديشه. ميداني بهره گرفته شده است
آوري و تدوين گرديد و روش ميداني مبتني ها جمعنامهخارجي به شكل كتاب، مقاالت و پايان

و )  واحد فراوري35(بر پرسشنامه است كه جامعه آماري مورد مطالعه دو گروه صاحبان صنايع 
به دليل محدود بودن جامعه آماري . باشدروستاييان بخش سيدان شهرستان مرودشت مي

حجم نمونه . شماري انجام شد صنايع، مصاحبه و پرسشنامه اين جامعه به صورت تمامصاحبان
 نفر از روستاييان بخش سيدان مشخص 377جامعه روستايي با استفاده از فرمول كوكران 

ابزار . اي استفاده شدگيري تصادفي طبقهگرديد كه براي گردآوري اطالعات از روش نمونه
كه براي محاسبه پايايي آن از روش آلفاي كرونباخ استفاده شده است اي بوده تحقيق پرسشنامه

- ها و متغيردر زمينه روايي از آنجا كه شاخص. محاسبه شد 7/0كه پايايي پرسشنامه بيش از 
هاي مورد مطالعه از طريق مطالعه مباني موضوع و مطالعات متعدد انجام شده و همچنين با 

تيد متخصص در اين زمينه به دست آمده است، پرسشنامه از استفاده از نظر كارشناسان و اسا
-هاي تبيينباشد در رابطه با ارزيابي اثرات صنايع نيز با توجه به گويهروايي بااليي برخوردار مي

 T هاي ها گرديده، سپس از آزمونكننده هر بعد اقدام به محاسبه ميانگين امتيازات كل گويه
  . استفاده شده استspssري اي در بسته نرم افزاتك نمونه

  

  هاي تحقيقيافته
هاي پژوهش جهت تحليل اثرات صنايع فراوري كشاورزي در توسعه روستايي در بخش يافته

  :سيدان شهرستان مرودشت در دو قسمت توصيفي و تحليلي به صورت زير ارائه گرديد
  :نتايج توصيفي پژوهش: الف

 26 سال، كمترين سن 37,12ي افراد مورد مطالعه ميانگين سن :هاي فردي روستاييان ويژگي: 1
 درصد 68,4 درصد پاسخگويان مرد و بقيه زن بوده و 97,1.  سال بود58ها  سال و بيشترين آن

- درصد تحصيالت زير ديپلم داشته31,6از پاسخگويان داراي تحصيالت ديپلم و باالتر بودند و 
 درصد محصل، 3,2 درصد شغل آزاد، 69,8 درصد از پاسخگويان داراي شغل دولتي، 17,8. اند

  .اند  درصد ساير مشاغل بوده0,8 بيكار و 8,5
 مديران سني ميانگين شده، گردآوري اطالعات بر اساس: هاي فردي صاحبان صنايع ويژگي: 2

 طوري به اند داشته مناسبي تحصيالت اين جامعه آماري. است بوده  سال47,5 با برابر، صنايع
در بين افراد  .است بوده نوسان در ارشد كارشناسي تا متوسطه بين ها آن تدامنه تحصيال كه
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 14,2 درصد ديپلم و فوق ديپلم، 42,9تر از ديپلم،   درصد تحصيالت پايين42,9مورد مطالعه 
تبديلي  صنايع زمينه در صنايع فعاليت مديران سابقه ميانگين. انددرصد ليسانس و باالتر داشته

 تا 5 درصد بين 54,3سال،  5از  صنايع كمتر مديران از  درصد14,3باشد  مي سال 8,7 حدود
  .اند  سال در اين زمينه فعاليت داشته10 درصد بيش از 31,4 سال و 10
  :نتايج تحليلي پژوهش: ب

جهت به دست آوردن ميزان اثر گذاري صنايع فراوري كشاورزي بر ابعاد مختلف توسعه 
هاي   گويه در دو قسمت اثرات مثبت و منفي و در شاخص31روستايي از نگاه جامعه محلي، 

 تك Tاقتصادي، اجتماعي، كشاورزي، كالبدي و زيربنايي، زيست محيطي با استفاده از آزمون 
هاي پارامتري  اي يكي از روش تك نمونهTمعموالً آزمون . نمونه اي مورد سنجش قرار گرفت

هاي دو گروه  ين مهم كه تفاوت بين ميانگينباشد كه به منظور مقايسه و دستيابي به ا مي
 در اين پژوهش ).118 ص1389كالنتري،(گيرد  آماري معنادار هست يا نه مورد استفاده قرار مي

جهت مقايسه ميانگين نظرات افراد نمونه گيري شده و جامعه محلي از اين آزمون استفاده شده 
  .است

 در شرايط متوسطي Xو شاخص  µ = µ0 يا كند  سه سطح را ايجاد مياي تك نمونهT آزمون 
 در حد متوسط قرار ندارد در اين X يعني ميانگين مشاهده شده شاخص µ ≠ µ0قرار دارد و يا 

  :صورت بايد از مقادير حد باال و حد پايين استفاده كرد كه
  .تر است هرگاه حد باال و پايين مثبت باشد، ميانگين از مقدار مشاهده شده بزرگ-1
 .تر است  باال و پايين منفي باشد، ميانگين از مقدار مشاهده شده كوچكهرگاه حد-2

 به 5 تا 1هاي اي ليكرت استفاده و رتبه گزينه5 با توجه به اين كه در پرسشنامه از طيف 
 نشان دهنده اثرگذاري بسيار كم و 1ها اختصاص داده شده، در گويه هاي مثبت امتياز  پاسخ

رين حد اثرگذاري است و گويه هاي منفي به صورت معكوس نمره  نشان دهنده بيشت5امتياز 
 نشان دهنده بيشترين 1 نشان دهنده اثرگذاري بسيار كم و امتياز 5اند يعني امتياز  دهي شده

سپس . ها انتخاب شده است  به عنوان ميانه نظري پاسخ3بدين ترتيب عدد . حد اثرگذاري است
  .ايسه گرديده است مق3ميانگين اثرگذاري صنايع با عدد 

  

  ارزيابي اثرات مثبت واحدهاي فراوري از ديدگاه دو گروه روستاييان و صاحبان صنايع
هاي با توجه به اين كه حد متوسط امتيازات براي اثرات واحدهاي فراوري در رابطه با گويه

ي توان با نگاه به ميانگين و سطح معنادار  محاسبه شده مي3مثبت براي هر دو گروه عدد 
نتيجه گرفت كه واحدهاي فراوري هم از ديدگاه روستاييان و هم از ) 5(محاسبه شده در جدول 
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نگاه صاحبان صنايع بيشترين اثرات مثبت را بر بهبود رفاه و وسايل منزل، جذب محصوالت خام 
  .اند كشاورزي، تغيير در الگوي كشت كشاورزان و عرضه بهداشتي مواد غذايي داشته

  
   اثرات واحدهاي فراوري مثبت تك نمونه اي گويه هايTيج حاصل از آزمون نتا) 5(جدول 

  
  

  يافته هاي تحقيق: مأخذ
  

  اثرات منفي اثرات واحدهاي فراوري از ديدگاه دو گروه روستاييان و صاحبان صنايعارزيابي 
هاي با توجه به اين كه حد متوسط امتيازات براي اثرات واحدهاي فراوري در رابطه با گويه

 و ضمن اين كه گويه هاي منفي به صورت معكوس  محاسبه شده3منفي براي هر دو گروه عدد 
 نشان دهنده 1 نشان دهنده اثرگذاري بسيار كم و امتياز 5ني امتياز اند يع نمره دهي شده

 روستاييان  صاحبان صنايع
sig.(2-
tailed)  

t  انحراف
  معيار

  ميانگين
  گويه ها

انحراف   ميانگين
  معيار

t sig.(2-
tailed)  

  0,000  7,18  0,774  3,29  افزايش درآمد روستاييان  3,31  0,796  2,33  0,026
  0,000  4,14  0,597  3,13  اطمينان روستاييان از كسب درآمد  3,17  0,706  1,43  0,160
جذب سرمايه هاي شهري به مناطق   3,00  0,685  0,000  1,000

  روستايي
2,93  0,767  1,81-  0,071  

  0,452  0,753  0,821  3,03  افزايش قدرت خريد افراد روستايي  3,11  0,866  0,78  0,441
  0,642  0,46  0,664  3,02  هاي اشتغال براي روستاييان تايجاد فرص  3,42  0,698  3,63  0,001
  0,000  -15,60  0,891  2,28  افزايش فرصت اشتغال زنان  2,85  0,809  -1,04  0,304
  0,000  10,63  0,746  3,41  افزايش آگاهي و تخصص افراد  3,25  0,741  2,05  0,048
  0,000  6,26  0,921  3,30  كاهش مهاجرت روستاييان  3,31  0,718  2,58  0,014
  0,000  4,48  0,782  3,18  افزايش مشاركت مردم روستا  3,31  0,832  0,81  0,422
  0,000  6,60  1,006  3,34  افزايش توجه مسئولين به روستا  3,45  0,700  3,86  0,000
  0,000  22,47  0,827  3,96  بهبود رفاه و وسايل منزل  3,82  0,617  7,93  0,000
  0,000  21,57  0,642  3,71  واد غذاييعرضه بهداشتي م  3,48  0,701  4,09  0,000
افزايش قدرت خريد نهاده هاي كشاورزي   3,28  0,710  2,38  0,023

  ... )كود، سم(
3,28  0,719  7,66  0,000  

  0,000  3,91  0,711  3,14  افزايش قيمت محصوالت كشاورزي  3,22  0,770  1,75  0,088
  0,000  28,54  0,574  3,84  جذب محصوالت خام كشاورزي  3,82  0,706  6,93  0,000
  0,000  14,64  0,728  3,55  افزايش ميزان توليدات كشاورزي  3,42  0,814  3,11  0,004
  0,000  18,99  0,683  3,67  تغيير در الگوي كشت كشاورزان  3,60  0,694  5,11  0,000
  0,000  11,88  0,806  3,49  كاهش ضايعات محصوالت كشاورزي  3,42  0,814  3,11  0,004
  0,000  11,27  0,676  3,39  افزايش ساخت و ساز در روستا  3,40  0,735  3,21  0,003
  0,000  12,11  0,680  3,42  بهبود كيفيت راه هاي ارتباطي  3,45  0,657  4,11  0,000
گسترش خدمات زيربنايي، مانند آب، برق،   3,28  0,710  2,38  0,023

  ...مخابرات 
3,31  0,611  9,78  0,000  
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نتيجه ) 6(توان با نگاه به ميانگين محاسبه شده در جدول  ميبيشترين حد اثرگذاري است، 
گرفت كه واحدهاي فراوري هم از ديدگاه روستاييان و هم از نگاه صاحبان صنايع بيشترين 

 روستاها نسبت به ساير روستاها، افزايش قيمت زمين و اثرات منفي را بر توسعه نسبي برخي
اند كه نگاه روستاييان به اثرات  مسكن، تأمين نيروي كار واحد هاي صنعتي از شهرها داشته

  .منفي بدبينانه تر است
  

   اثرات واحدهاي فراوريمنفي تك نمونه اي گويه هاي Tنتايج حاصل از آزمون ) 5(جدول 

  يافته هاي تحقيق: مأخذ
  

هاي اصلي توسعه روستايي در بخش سيدان  ارزيابي اثرات صنايع فراوري در شاخص)7(جدول 
  مرودشت

 روستاييان  صاحبان صنايع
sig.(2-
tailed)  

t  ميانگين  انحراف معيار  
  شاخص تركيبي 

انحراف   ميانگين
  معيار

t sig.(2-
tailed)  

  0,000  -6,020  0,421  2,86  اقتصادي  3,07  0,284  1,61  0,116
  0,000  12,29  0,373  3,22  اجتماعي  3,21  0,246  5,21  0,000
  0,000  39,19  0,297  3,60  كشاورزي  3,44  0,270  9,66  0,000
  0,000  13,23  0,508  3,34  كالبدي  3,38  0,499  4,51  0,000
  0,000  12,81  0,710  3,46  زيست محيطي  3,24  0,459  3,12  0,004

  0,000  24,65  0,238  3,30  مجموع  3,27  0,177  9,08  0,000
  يافته هاي تحقيق: مأخذ

  

 وستاييانر  صاحبان صنايع
sig.(2-
tailed)  

t   انحراف
  معيار

  ميانگين
  گويه ها

انحراف   ميانگين
  معيار

t sig.(2-
tailed)  

  0,000  -19,20  0,595  2,41  افزايش قيمت زمين و مسكن  2,65  0,481  -4,21  0,000
تأمين نيروي كار واحد هاي صنعتي از   2,77  0,770  -1,75  0,088

  شهرها
2,68  0,959  6,44-  0,000  

توسعه نسبي برخي روستاها نسبت به   2,51  0,781  3,67  0,001
  ساير روستاها

2,31  0,678  19,66-  0,000  

انتقال آب كشاورزي به نفع بخش   3,31  0,832  2,23  0,032
  صنعت

3,95  0,692  26,64  0,000  

  0,000  27,90  0,703  4,01  هاي كشاورزي آلودگي آب  3,54  0,780  4,11  0,000
ير كاربري اراضي كشاورزي به نفع تغي  3,31  0,631  2,94  0,006

  واحد هاي صنعتي
3,47  1,005  9,019  0,000  

  0,014  2,46  0,858  3,11  هاي زير زميني آلوده شدن آب  3,31  0,631  2,94  0,006
  0,000  12,17  0,909  3,57  آلودگي هوا در روستا  3,25  0,700  2,17  0,037
هاي سر و صداي ناشي از كار واحد  3,28  0,825  2,04  0,048

  صنعتي
3,61  0,936  12,65  0,000  

  0,000  10,16  1,120  3,59  از بين رفتن مناظر طبيعي  3,11  0,866  0,78  0,441
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ي مورد بررسي در  گويه31براي ارزيابي اثرات صنايع فراوري كشاورزي در توسعه روستايي، 
صلي اقتصادي، اجتماعي، كشاورزي، كالبدي و زيست محيطي قرار داده شد، پنج شاخص ا

سپس با تركيب اين گويه ها در هر بعد يك ميانگين كلي به دست آمده و با استفاده از آزمون 
Tهاي اصلي توسعه روستايي ارزيابي و سنجش  اي اثرات واحدهاي فراوري در شاخص تك نمونه

  .شد
هاي اصلي توسعه روستايي با توجه به حد استاندارد در  يع در شاخصدر رابطه با موفقيت صنا

 برآورد شده، واحدهاي فراوري از ديدگاه هر دو 3نظر گرفته شده براي هر دو گروه كه عدد 
در بعد . اند گروه كمترين تأثير را در بعد اقتصادي و بيشترين اثرات را در بعد كشاورزي داشته

 برآورد شده كه رقمي كمتر از حد متوسط را نشان 2,86وستاييان اقتصادي، ميانگين از نظر ر
در ساير ابعاد بررسي شده . اند دهد اما از ديدگاه صاحبان واحدها تا حد متوسطي موفق بوده مي

شتر از هاي اصلي توسعه روستايي بي اند در شاخص از نظر هر دو گروه واحدهاي فراوري توانسته
  .)7(دول  جحد متوسط تأثيرگذار باشند

  
  نتيجه گيري و پيشنهادات

شود و باعث  صنايع وابسته به كشاورزي به عنوان موتور محرك اين بخش محسوب مي
جلوگيري از ضايعات محصوالت كشاورزي، ايجاد ارزش افزوده در بخش كشاورزي، افزايش 

تي و در وري بخش كشاورزي و افزايش سهم اشتغال صنعسطح درآمد روستاييان، باال بردن بهره
هايي در ابعاد  نهايت به عنوان يك استراتژي مهم توسعه روستايي زمينه ساز تحوالت و پيشرفت

  . گردداقتصادي، اجتماعي و كالبدي روستاها مي
نتايج تجربي تحقيق كه حاصل مشاهدات مستقيم و مطالعات ميداني، تجزيه و تحليل 

 برخي از كارشناسان صنايع روستايي و ها و مصاحبه با اطالعات آماري مربوط به پرسشنامه
  :روستاييان بخش سيدان شهرستان مرودشت به شرح زير قابل تفسير است

واحدهاي فراوري در ايجاد اشتغال روستاييان و به خصوص زنان كه نيروي اصلي اين صنايع 
نند در ك ها استخدام مي اند و بيشتر نيروي مورد نياز خود را از ساير بخشهستند موفق نبوده

ها و مراكز صنعتي كه اشتغال زايي و جذب  صورتي كه هدف اوليه و ضروري احداث شهرك
  .باشد نيروي كار ساكن روستاها مي

واحدهاي فراوري در بخش سيدان بيشترين تأثير را بر وضعيت كشاورزي داشته و باعث تغيير 
اني كشاورزان را از ونقل محصوالت شده و نگر در الگوي كشت كشاورزان، كاهش هزينه حمل
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دهد صنايع فراوري توانسته ارتباط  فروش محصوالت از بين برده است؛ و در مجموع نشان مي
  .مناسبي با بخش كشاورزي برقرار كند

واحدهاي فراوري كشاورزي در زمينه اجتماعي به خصوص بهبود وضعيت رفاه و الگوهاي 
اند و در بعد كالبدي نيز باعث گسترش  مصرف و عرضه بهداشتي مواد غذايي تأثير گذار بوده

خدمات زيربنايي مانند ايجاد تأسيسات آب، برق، مخابرات و ايجاد جاده و آسفالت شدن جاده 
  .هاي روستايي در منطقه شده است

اند به عقيده دو گروه صاحبان  ترين اثرات منفي كه واحدهاي فراوري در منطقه داشته مهم
افزايش قيمت زمين و مسكن و تأمين نيروي كار واحدهاي صنايع و روستاييان عبارت از 

اند، در صورتي كه صاحبان  صنعتي از شهرهاست كه روستاييان از اين مسئله رضايت نداشته
واحدهاي فراوري اعتقاد داشتند كه روستاييان و به خصوص زنان تمايل به كار كردن در اين 

  .واحدها ندارند
اند و اين صنايع  اد هر دو گروه اثرات منفي در منطقه نداشتهدر بعد زيست محيطي نيز به اعتق

  .باشند از لحاظ زيست محيطي پاك مي
 حاكي از آن است كه در مجموع شاخص هاي بررسي Tنتايج به دست آمده از طريق آزمون 

، )3,30با ميانگين (و روستاييان ) 3,27با ميانگين (شده از نظر هر دو گروه صاحبان صنايع 
اند بيشتر از حد متوسط در منطقه مورد مطالعه تأثيرگذار ي فراوري كشاورزي توانستهواحدها
  ).7جدول (باشند 

اي چند ماهه، پيشنهادهايي ارائه محققان با استفاده از مطالعات و تحقيقات ميداني و كتابخانه
كشاورزي و تواند در توسعه عمومي، كشاورزي و توسعه صنايع فراوري دهند كه معتقدند، ميمي

  :در نهايت توسعه روستاهاي منطقه مفيد واقع شود
هاي جديد كمك به افزايش توليدات، كاهش كمك به كشاورزان جهت استفاده از تكنولوژي -

-وري و در نتيجه تأمين نياز واحدهاي فراوري كشاورزي در منطقه ميضايعات، افزايش بهره
هاي بيشتري را براي صاحبان ها هزينهچرا كه خريد مواد خام از ديگر شهرستان. باشد

 .واحدهاي فراوري به همراه دارد
حمايت از ايجاد صنايع فراوري كشاورزي در جهت اشتغال و ماندگاري هر چه بيشتر  -

 روستاييان در منطقه 
كاهد زمينه را براي استفاده بيشتر از نيروهاي كار محلي نه تنها از ميزان مهاجرت مي -

  .كنداها فراهم ميمهاجرپذيركردن روست
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ايجاد شرايط الزم جهت گسترش فعاليت واحدهاي فراوري، از جمله انبارداري شرايط را  -
جهت افزايش ميزان توليدات كشاورزي و رونق واحدهاي فراوري و فعاليت بيشتر اين واحدها 

 .در طول سال، فراهم خواهد كرد
باري با شرايط آسان و جذب كمك به تأمين اعتبارات و تخصيص وام از طريق مراكز اعت -

ها در جهت حمايت از ايجاد و گسترش صنايع فراوري در منطقه و اعمال مشاركت فعاليت بانك
  سياست تخفيف يا معافيت مالياتي براي ايجاد و گسترش واحدهاي فراوري در منطقه

 ها در يك قالب منطقي و قانونمند تشكيل تعاوني گوجه كاران و قرار دادن واسطه -
تواند موجب افزايش توان رقابتي   به صادرات محصوالت توليدي، كه اين صادرات ميكمك -

صاحبان واحدهاي فراوري، بهبود كيفيت كاالهاي توليد شده و هماهنگي با استانداردهاي 
 .شود... جهاني، ارز آوري براي صنعت كشور و كمك به بنيه مالي صنايع فراوري كشاورزي و

  .در منطقه...) مانند احداث كارخانه آرد، ماكاروني و (بسته به غالت احداث و ايجاد صنايع وا -
 .استفاده بيشتر از محصوالت باغي از قبيل انگور، سيب و انار در صنايع فراوري كشاورزي -
  
  
  

  منابع و مأخذ
هاي صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي و تبيين ويژگي) 1383(رحيمي، عباس  .1

، انتشارات جامعه نگر، دانشگاه عالمه  تجارب ديگر كشورهاصنايع روستاي با تكيه بر
 دفتر امور صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي، مركز تحقيقات اقتصاد ايران، طباطبايي،

 چاپ اول، تهران
هاي امكان سنجي استقرار صنايع تبديلي و تكميلي فراورده) 1386(رضايي، جعفر  .2

 179-191، صص 61ش هاي جغرافيايي، شماره ، فصلنامه پژوهدامي در استان ايالم
تحليل ) 1389(رضواني، محمد رضا، مهدي رمضان زاده لسبويي، مرتضي محمد پور جابري  .3

ناحيه : روستايي، مورد اجتماعي نواحي صنعتي در توسعه نواحي-اثرات اقتصادي
 5-26صص ، 1389تابستان ، 18، مجله جغرافيا و توسعه، شماره صنعتي سليمان آباد تنكابن

روستاها  توسعه در روستايي صنعتي نواحي نقش )1380(محمدجواد  شريفيان، .4
ريزي  برنامه و جغرافيا ارشد كارشناسي نامه پايان ،)مشهد آباد امان صنعتي ناحيه(

  تهران دانشگاه روستايي،
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بررسي وضعيت صنايع تبديلي و ) 1378(شهيدي، فخري و عليرضا صادقي ماهونك  .5
، مجله اقتصاد كشاورزي و توسعه، سال به كشاورزي در استان خراسانتكميلي وابسته 

 83-100تهران، صص ريزي كشاورزي، هاي اقتصادي و برنامه، موسسه پژوهش27هفتم، شماره 

بررسي تأثير عوامل اقليمي و اقتصادي بر ) 1389(صالح نيا، نرگس و محمدعلي فالحي  .6
استان : ه هاي تابلويي، مطالعه مورديعملكرد گندم آبي با استفاده از الگوي داد

 375-384، صص 2، نشريه آب و خاك، شماره خراسان رضوي
صنعتي شدن روستاها، سنگ بناي استراتژي توسعه آينده ) 1379(طاهرخاني، مهدي  .7

  وري، وزارت جهاد كشاورزي، اداره كل طرحهاي صنعتي و بهرهتوسعه روستايي
 ،اقتصادي -تحقيقات اجتماعي در هاداده يلتحل و پردازش )1389(خليل  كالنتري، .8

  تهرانچاپ چهارم، فرهنگ صبا، 
 اقتصادي توسعه صنايع –ارزيابي اثرات اجتماعي ) 1380(لهسايي زاده، عبدالعلي  .9

، طرح پژوهشي بخش صنايع و توسعه روستايي جهاد كشاورزي روستايي در استان فارس
 . استان فارس

 ه آماري استان فارسسالنام) 1385(مركز آمار ايران  .10
پيامدهاي ايجاد صنايع ) 1386(اردشيري  مطيعي لنگرودي، سيد حسن و عليرضا .11

هاي ، مجله پژوهشفراوري محصوالت كشاورزي در توسعه روستايي بخش مركزي آمل
 15-1، صص 61جغرافيايي، تهران، شماره 

،  اشتغالصنايع روستايي فرآيندي در تكميل توليد و) 1378(اكبر مهر فرد، علي .12
هاي صنايع روستايي، وزارت جهاد سازندگي، معاونت صنايع مجموعه مقاالت و سخنراني

 روستايي
، رهنمودهايي براي برنامه ريزي مراكز روستايي) DHV )1375مهندسين مشاور  .13

  .23شماره . سلسله انتشارات روستا و توسعه. جلد دوم. ترجمه بهنام شاهپوري و ديگران
بندي توسعه صنايع اولويت) 1386(اله و شهره نيلي پور طباطبايي نوري، سيد هدايت .14

 -تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي با استفاده از روش دلفي شهرستان فالورجان
   177-161، صص 61هاي جغرافيايي، تهران، شماره ، مجله پژوهشاستان اصفهان

 بخش گزارش دفتر صنايع تبديلي و تكميلي) 1384(وزارت جهاد كشاورزي  .15
  ، تهرانكشاورزي وزارت جهاد كشاورزي
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