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 در توسعه روستایی  محصوالت کشاورزیفراوریصنایع ایجاد  پیامدهای

  بخش مرکزی آمل
  

  ده جغرافیا دانشگاه تهرانکاستاد دانش - ∗سید حسن مطیعی لنگرودی
   کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی-علیرضا اردشیری

  25/11/85: یید نهاییأت   11/84//10: مقاله یافتدر
  

  کیدهچ
 و دارا  محصوالت کشاورزی با توجه به ارتباط مستمر با بخش کشاورزیفراوریاستراتژی ایجاد و توسعه صنایع 

 نقش مؤثری در توسعه روستایی ،عنوان فعالیت اصلی روستاییان  بهی موجود در روستاها،ها  قابلیتبودن امکانات و
امروزه این فعالیت در . دهد اقتصادی بخش مرکزی آمل را شکل میی ها فعالیتکشاورزی اساس . کند طقه ایفا مینم

 بخش مدآدربازاریابی مناسب، کاهش قیمت محصوالت کشاورزی، پایین بودن عدم  منطقه با مشکالتی مانند
 محصوالت کشاورزی در بخش راوریف لذا راهبرد ایجاد و توسعه صنایع . استرو به رو مانند آن کشاورزی و

، نزدیکی به بازارهای مصرف و وجود نیروهای  در منطقهمرکزی شهرستان آمل به علت استعداد باالی کشاورزی
تواند ضمن حل مشکالت بخش کشاورزی، راه رسیدن به توسعه روستایی را هموار  می ،متخصص و غیرمتخصص

 شدهآوری  های آماری و اطالعات الزم جمع ای و میدانی، داده تابخانهی کها  روشدر این تحقیق با استفاده از .کند
، توجه سایر منابعها و ، سالنامهها گزارشآوری اطالعات مورد نیاز به اسناد،  ای برای جمع در روش کتابخانه. است

عات به دست آمده  روستا انتخاب و اطال15،  دهستان هاشد، و در روش میدانی، با توجه به تعداد روستاها و جمعیت
حاکی از نقش مؤثر  ،هنتایج کسب شده از تحقیقات انجام شد. اند هپردازی شد ، دادهSPSS با استفاده از نرم افزار

 محصوالت کشاورزی در توسعه روستایی از طریق بازاریابی بهتر محصوالت کشاورزی، ایجاد فراوریصنایع 
  . می باشد روستاییانمدآدراشتغال، کاهش ضایعات و افزایش 

  . محصوالت کشاورزی، بخش مرکزی آملفراوری صنایع روستایی، صنایع توسعه روستایی،: ها  واژهکلید     
  

  مقدمه
 سـبب  فعالیـت،  در ایـن بخـش   مدآدرکاهش اشتغال و . باشد  جمعیت روستایی بخش مرکزی آمل می     کشاورزی مهمترین فعالیت  

به ایـن لحـاظ بازاریـابی    .  داردبه دنبالبه سوی شهرها را   حرکت جمعیت روستاها  رکود اقتصادی در نواحی روستایی و در نتیجه،         
  . ی و کیفی زندگی آنان بسیار مؤثر است سطح کمّی روستاییان و ارتقامدآدرمحصوالت کشاورزی در افزایش 

مطالعـه  در منطقـه     محصوالت کـشاورزی     فراوریاندازی صنایع     ایجاد بازار برای تولیدات کشاورزی، راه      های راهیکی از   
 و  کنند محصوالت کشاورزی می توانند بازار بسیار مناسبی را برای تولیدات کشاورزی در منطقه ایجاد                فراوریصنایع  . شده است 

. دنبـسیار تأثیرگـذار باشـ   )  محصوالت کشاورزیفراوریچه در بخش کشاورزی و چه در صنایع   ( مدآدرنیز در افزایش اشتغال و      
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 بیشتر بود تا از این طریـق بتـوان سـرمایه    مدآدر ایجاد به دنبالبه اهداف توسعه روستایی در منطقه، باید       ستیابی   برای د  طور مسلم  به

 مـد درآکـه     مگـر آن   شـود  این کار عملـی نمـی     . را فراهم ساخت  ای   های توسعه  های بایسته در زمینه     برای سرمایه گذاری   مورد نیاز 
در حقیقـت بـرای   . پیـدا کنـد  هـا افـزایش    چه بهتر محصوالت کشاورزی تولیدی آن فعاالن بخش کشاورزی از طریق بازاریابی هر      

، کـاهش فقـر و نـابرابری، تثبیـت          مـد آدررسیدن به توسعه روستایی در بخش مرکزی آمل، باید به برنامه ریزی در جهت افزایش                
یرا مهمترین وظیفه توسـعه روسـتایی،    ز؛جمعیت روستایی و افزایش سطح رفاهی، با توجه به امکانات موجود در منطقه توجه کرد           

هـای   رگیری منابع فنـی و مـالی در زمینـه         ها با هدف به کا     تقویت توان جوامع روستایی به منظور رشد و بهبود وضعیت زندگی آن           
وسـتایی بخـش مرکـزی آمـل      محصوالت کـشاورزی در توسـعه ر  فراوری لذا ایجاد صنایع     ).WWW.USDA(مورد نیاز می باشد   
  .بسیار ضرورت دارد

   

  بیان مسأله 
هـای اخیـر بـا توجـه بـه افـزایش رشـد                امـا در سـال     ،باشد  می  شده ی کشاورزی مهمترین فعالیت روستاییان منطقه مطالعه      ها فعالیت

د، بـاال بـودن ضـایعات        سرانه زمین زراعی، پایین بودن میزان تولید محصوالت کشاورزی، باال بودن هزینه تولیـ              کاهشجمعیت و   
 در ایـن بخـش، کـشاورزی را بـا           مـد آدربازاریابی مناسـب، بیکـاری فـصلی و پنهـان و کـاهش              عدم   در محصوالت باغی،     ویژه به

تواند بـه حـل مـشکالت مـذکور کمـک کنـد، ایجـاد                هایی که می    یکی از استراتژی   .استیی روبه رو کرده     ها چالشمشکالت و   
 محصوالت کشاورزی با توجه به مـشکالت پـیش رو از            فراوریراهبرد ایجاد صنایع    . قه می باشد  صنایع تبدیلی کشاورزی در منط    

تواند مهمترین راهبرد در جهت توسـعه پایـدار روسـتایی             دیگر می  سوی و وجود مواد خام زراعی، باغی و دام و طیور از             سو، یک
افـزایش ضـایعات، پـایین بـودن قیمـت          جمله   سیاری از ب محصوالت کشاورزی مشکالت     فراورینبود صنایع   زیرا  . در منطقه باشد  

زی در   درصـد محـصوالت کـشاور      30بـه طـور تقریبـی       .  را در منطقه ایجاد کرده اسـت        بازاریابی ضعفمحصوالت کشاورزی و    
 در مورد محصوالت باغی به علت عدم ثبات بازار، کـشاورزان محـصوالت تولیـدی                ویژه بهشوند،   مراحل مختلف تولید ضایع می    

از طرفی با گذر از کـشاورزی       . کنند و در این مدت، ضایعات محصوالت باغی افزایش پیدا می کند             تا زمان معین انبار می     د را خو
 بیکـار  به طـور عمـده  این مازاد نیروی انسانی . سنتی به کشاورزی تجاری، نیاز به نیروی انسانی در بخش کشاورزی کمتر می شود     

توان ضمن حـل مـشکالت     محصوالت کشاورزی میفراوریبا تأسیس صنایع . اجرت می کنندبوده و در نتیجه به سوی شهرها مه      
  .  شد منطقه روستاییانمدآدربخش کشاورزی با ایجاد اشتغال باعث افزایش 

هـای ایـن   متغیرو  با توجه به مطالـب ارائـه شـده    ،شود ن میییتعهای ارائه شده   تحقیق، از دیدگاهی با نوع فرضیه     ارزش آنجا که از  
  :پژوهش، می توان فرضیه زیر را برای این تحقیق مطرح کرد

 محصوالت کـشاورزی و در نتیجـه سـبب          مناسب تر   محصوالت کشاورزی در منطقه سبب بازاریابی      فراوریایجاد صنایع   
  . استشده روستاییان مدآدرافزایش اشتغال و 

  
  روش تحقیق

از روش  ،  سایر منابع اطالعـاتی   ها و    ، آمارنامه ها، سالنامه   ها گزارشای و استفاده از      عالوه بر انجام مطالعات کتابخانه    در این تحقیق    
  . میدانی نیز استفاده شده است



 
 3                                                        پیامدهای ایجاد صنایع فراوری محصوالت کشاورزی صنایع شیر در توسعه روستایی بخش مرکزی آمل        

 
زی شهرستان آمل شامل چهار دهستان باال خیابان لیتکوه، پایین خیابان لیتکوه، چالو و هراز پی جنوبی اسـت و                    بخش مرک 

 ایـن تحقیـق شـاغالن       آمـاری جامعـه   . ، از طریق تکمیل پرسشنامه صـورت گرفتـه اسـت          ها  دهستان کسب اطالعات میدانی در این    
روسـتاهای  ل و تولیدکنندگان محصوالت کـشاورزی سـاکن در          روستایی واحدهای صنعتی مستقر در بخش مرکزی شهرستان آم        

 برای انتخاب روستاهای نمونه جهت تکمیل پرسشنامه با توجه به تعداد روسـتاها در هـر دهـستان، تعـداد جمعیـت و          .ندا  بوده نمونه
در روسـتاهای   . شـوند  روستای بخش مرکزی آمل را شامل مـی        125 درصد از    12این تعداد   .  روستا انتخاب شدند   15 اهمیت آنها، 
، پرسـشنامه تهیـه و      هـا  خانوار  درصـد  15 خانوار بـرای     300 و در روستاهای زیر      ها خانوار  در صد  10برای   خانوار   300نمونه باالی   
بعـد از کـسب   . باشـد  هـایی نیـز بخـشی از انجـام پـژوهش مـی            ها و نتیجـه گیـری ن       ها، تحلیل داده  متغیریافتن رابطه بین     .تکمیل شد 

، مشخـصات   1جـدول   (. پـردازی مـورد نیـاز اسـتفاده شـد           بـرای داده   SPSSهای مورد نیاز، با استفاده از نرم افـزار         دهاطالعات و دا  
  .)1383،روستاهای نمونه بخش مرکزی آمل

  
   محصوالت کشاورزی در توسعه روستایی بخش مرکزی آملفراورینقش صنایع 

عنـوان مهمتـرین مـشکل نـواحی          کـه بـه     اسـت   روستایی باعث شده    امّا بیشترین نماد آن در بخش      اگر چه فقر مشکل جهانی است     
 و  مـد درآی اشـتغال،    هـا  فرصت کشاورزی در تامین     ویژه بهفقر حاکم، ناشی از ناکارآمدی اقتصاد روستایی        . روستایی مطرح باشد  

یی، تلفیق و ترکیب بهینـه      ، وابسته به کارا   روستاهاتوسعه اقتصادی در     ).138 - 137 ،1384مرادی،  ( باشد  سطح زندگی می   ارتقای
 زیرا اتکا به یک بخش اقتصادی بـرای شـکوفایی و پیـشرفت،    ،می باشد ) کشاورزی، صنعت و خدمات   (ی مختلف اقتصاد  ها بخش

کـشاورزی رونـق نخواهـد یافـت، مگـر آنکـه صـنعت و خـدمات امکانـات الزم جهـت رشـد                        . کاری عبث و بیهوده خواهد بـود      
 زیـرا بـرای گـذار از کـشاورزی سـنتی بـه              ؛یشرفت کـشاورزی نیـاز بـه پیـشرفت صـنعت اسـت            برای پ . کشاورزی را فراهم آورند   

، از قدرت صادراتی یازنمورد  تأمین نیازهای مصرفی جمعیت  بوده و عالوه بر تأمین درصدی از ارز  بهدراکشاورزی پیشرفته که ق 
گیـرد،   می انات در اختیار بخش کشاورزی قرار      این امک  در حالتی . ها اجتناب ناپذیر است    برخوردار باشد، به کارگیری نهاده    کافی  

توسعه صنایع ماشین آالت کشاورزی، ابزار مورد نیاز بخش کشاورزی را           . که سرزمین به رشد کافی در زمینه صنعت رسیده باشد         
ایـن بخـش    ل در   با قیمت مناسب در اختیار این بخش قرار داده و سبب ایجاد حرکـت بـه سـوی مکانیزاسـیون کـشاورزی و تحـو                        

هـا در بخـش      ، قـدرت تـأمین ایـن نهـاده        شـود  افـزوده    هـا ه  سـایر نهـاد   ی تولید کود، سم، بـذر و        ها مجتمعهرچه بر تعداد    . شود می
  ).10 ،1384 مطیعی لنگرودی،( که خود در رونق کشاورزی مؤثر خواهد بودشدهکشاورزی با سهولت مواجه 

الهـا و خـدمات ضـروری     تـأمین کا ،عاملی مهم در افزایش رفاه   ی غیر کشاورزی    ها فعالیتصنعتی شدن روستا و گسترش      
 آثـار تواند دارای     ضمن ایجاد اقتصادی فعال می     ،مناطق روستایی  تأثیرات و نفوذ صنعت در    . های فقیر روستایی است    برای خانواده 

قش اقتصادی با ارزش در مناطق دهد هر تغییر ساختاری از طریق صنعتی شدن، نه تنها ن      که تجربه نشان می    تکاثری باشد؛ به طوری   
مهمترین راه توسـعه کـشاورزی و در         ). 34-33،  1380طاهرخانی،  (شود لکه منجر به اقتصاد خود رانشی می      ه ب کردروستایی ایجاد   

چنانچه این سه بخش در یک ارتبـاط    . نهایت توسعه ملی، توسعه متوازن و هماهنگ سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات است             
تواند شتاب دهنده توسـعه صـنعتی و          امیدوار بود و توسعه کشاورزی می      توان به توسعه اقتصادی    دیگر قرار گیرند، می   با یک تعاملی  

صنایع فراوری کشاورزی به منظور افزایش طول مدت نگهـداری محـصوالت، جلـوگیری از فـساد و ضـایع شـدن               . برعکس باشد 
آوری و بــسته بنــدی ایجــاد   و فــروش کــاال بــا اســتفاده از عمــلعهــا، تــسهیل در انبــار کــردن، حمــل و نقــل، کمــک بــه توزیــ آن
        ، تـأثیر قابـل تـوجهی نیـز         کنـد که کشاورزی قادر است برای افـراد زیـادی اشـتغال ایجـاد               جا از آن ). 25،  1382جبرئیلی،(شود می
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 افزایش داده و عالوه بر آن همواره بـا  ، تقاضا برای تولیدات صنعتی رامدآدراین افزایش  .  روستاییان منطقه دارد   مدآدرافزایش   بر

مـد بیـشتر    آدر و این مهم زمینه اشتغال و        هدرپیدا ک ی کشاورزی، صنایع فراوری محصوالت کشاورزی نیز توسعه         ها فعالیتتوسعه  
  .کند را فراهم می

  .1383 مشخصات روستاهای نمونه بخش مرکزی آمل، 1جدول 
                 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .گانمیدانی نگارندکار :ماخذ                                              
، کـه فـرد روسـتایی قـادر بـه         ستکارگیری آن در ارتباط با امکانات محلی ا         روستایی، به  ای اصلی تعیین صنایع   از پارامتره 

 در روسـتا بـر حـسب مقتـضیات و نیازهـای روسـتا و کـاربرد        زا درون در واقع ایجاد یک توسعه .درک و استفاده مؤثر از آن باشد  
یعنـی صـنایع تبـدیلی کـه قـادر باشـند             ؛دن داشته باش  تواند نقش بسزایی در باروری اقتصادی و امکانات تولیدی          مناسب می  فناوری

بـا توجـه بـه ایـن تعریـف، صـنایع            . کننـد ر شکل دهند و به صورت کاالهای صنعتی عرضـه           یتولیدات کشاورزی روستاییان را تغی    
ت را بـه    ی کشاورزی، مکمل تولیدات کشاورزی بوده، و این محصوال        ها فعالیتروستایی باید صنایع تبدیلی باشند که در راستای         

های دامـی    ه الزمه این صنایع، وجود فرآورده     البت. کنندای عرضه    و به عنوان محصول نهایی یا واسطه      ه  کردکاالهای صنعتی تبدیل    
ها، می توان برنامه ریزی هماهنگی را در ارتباط با صنعت تبدیلی و مواد اولیه آن                 باشد که با توجه به آن      و کشاورزی در منطقه می    

  ).154، 1382طیعی لنگرودی،م(دکرارائه 
 بلکه در فراسوی آن باید با ایجاد صنایع          کار و فعالیت کشاورزی با تولید محصوالت کشاورزی به پایان نمی رسد            نیبنابرا

 و  فـراوری صنایع تبدیلی به صنایعی اطالق می شود که به          زیرا    روند جدیدی برای کارایی تولید در روستاها گشوده شود         ،تبدیلی
 در بـر گیرنـده تغییـرات        فـراوری . پـردازد  می) تی، دام و طیور، جنگل و مرتع      زراعی، باغی، شیال  ( ری مواد نباتی وحیوانی   آو عمل

 انجـام ایـن مراحـل تولیـد و          ماً مـسل  ).2،  1384وزارت جهـاد کـشاورزی،      (فیزیکی، شیمیایی، نگهداری، بسته بندی و توزیع است       

                        شرح
  نام دهستان

  فاصله تا شهر به کیلومتر  تعداد خانوار  معیت به نفرج   روستانام

  10  750  3685  اسکو محله
  12  225  1220  کاسمده
  3/0  250  1330  درازان

  باال خیابان لیتکوه

  3  270  1310  مرزانکال
  5/2  150  615  آغوزبن
  5/0  600  2453  کالکسر
  8  130  580  دارکال

  پایین خیابان لیتکوه

  9  220  970  حسین آباد
  15  300  1510  رزکه
  چالو  60  54  220  شاهزید
  55  35  145  نشل

  9  235  1110  اوجی آباد

  13  350  1700  کمانگرکال

  9  235  980  رودبار
  هراز پی جنوبی

  4  90  390  زاغده
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 آن  بـه دنبـال   طور مستقیم و غیر مستقیم در رشد اقتصادی و            که به  کند وستاها ایجاد می  بسیاری را برای ر    مددرآ، اشتغال و    فراوری

   .ثر خواهد بودؤتوسعه روستایی م
  

  ی بخش مرکزی شهرستان آملویژگی ها
 طـول شـرقی و   دقیقه 39درجه و   52 تادقیقه   38 درجه و    51رودخانه هراز و در    دو طرف  در   ، در شهرستان آمل    شده منطقه مطالعه 

بخـش  ). 8،  1370سازمان جغرافیایی نیروهـای مـسلح،     ( واقع شده است   شمالیعرض   دقیقه   31و    درجه 36  تا  دقیقه 46 درجه و    35
مرکزی شهرستان آمل از جنوب به بخش الریجان آمل و از غرب به شهرستان بابل و بخش دابو دشت آمل، از شمال به شهرستان                        

تـرین   ایـن بخـش در شـمالی   . گـذرد   رودخانه هراز از وسط این بخش مـی .دوش می از غرب به شهرستان نور محدود        محمودآباد و 
 دهـستان شهرسـتان     8از  .  کیلومتر بـا تهـران فاصـله دارد        150ترین نقطه حدود     کیلومتر با دریای خزر و در جنوبی       18 نقطه، حدود 

  . از پی جنوبی در محدوده بخش مرکزی قرار دارندچالو و هرپایین خیابان لیتکوه، های باال خیابان لیتکوه،   دهستان به نام4آمل، 
به علت مهاجرت،   ). 1383مرکز بهداشت شهرستان آمل،   ( نفر بوده است   53100 حدود   1383 سال   درتعداد جمعیت منطقه    

ای در حـال     برای روسـتاهای کـم جمعیـت و حاشـیه          ویژه بهمیزان مطلق جمعیت،    . باشد پایین می در این بخش    میزان رشد جمعیت    
 349160  درصـد از جمعیـت     2/15طور کلی ایـن منطقـه،      به. باشد پرجمعیت و نزدیک به شهر برعکس می      هش و در روستاهای     کا

اقتـصاد منطقـه وابـسته بـه     .  نفری شهرستان آمل را دارا می باشـد 135644  روستایی درصد از جمعیت1/39نفری شهرستان آمل و     
  . تصادی منطقه در این بخش اشتغال دارند درصد جمعیت فعال اق63 طوری که بهکشاورزی است 

  
  1383مرکزی آمل، ی اقتصادی بخشها فعالیت اشتغال جمعیت در 2جدول 

  تعداد شاغالن
  شرح

  درصد  نفر
  63  20153  کشاورزی
  12  3832  صنعت
  25  8013  خدمات
  100  31998  جمع کل
  .گانکار میدانی نگارند: ماخذ

  
   در بخش مرکزی آمل محصوالت کشاورزیفراوریصنایع 
 در  فراوری محصوالت کشاورزی می پردازند و       فراوریشود که به     ت کشاورزی به واحدهایی اطالق می      محصوال فراوریصنایع  

جهـاد  وزارت  (برگیرنده تغییر شکل و حفاظت از طریق تغییرات فیزیکی و شـیمیایی، ذخیـره سـازی، بـسته بنـدی و توزیـع اسـت                        
ای از صنایع را که متکی به محـصوالت کـشاورزی            ، شاخه  صنایع تبدیلی محصوالت کشاورزی    ر حقیقت،  د .)2،1375سازندگی،

بـر ایـن اسـاس، صـنایع        . دنرسـ   به مـصرف مـی     فراوریعنوان ماده اولیه در جریان        کشاورزی به  تشود و محصوال    شامل می  ،است
یی، صـنایع چـوب، صـنایع نـساجی و صـنایع            توان به چهار گروه، صنایع غـذا       فعال در منطقه را می     محصوالت کشاورزی    فراوری

  .  می باشدیهلاواد ووجه اشتراک این صنایع استفاده از محصوالت کشاورزی به عنوان م. دستی تقسیم کرد
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  1383 محصوالت کشاورزی بخش مرکزی آمل،فراوری وضعیت صنایع 3جدول 
  مدآدر  اشتغال  واحدهای صنعتی

  شرح
  درصد  میلیون ریال  درصد  نفر  درصد  تعداد

  3/80  6/30681  3/78  1598  4/49  89  صنایع غذایی
  9/15  4/6086  5/15  317  2/12  22  صنایع چوب
  1/1  6/410  6/3  74  3/37  67  صنایع دستی
  7/2  6/1017  6/2  53  1/1  2  صنایع نساجی
  100  2/38196  100  2042  100  180  جمع کل

  .گانر میدانی نگارندکا: ماخذ                                               
  

  صنایع غذایی -
 و تغییرات به عمل آمده فراوریشود که با   محصوالت کشاورزی گفته می فراوریصنایع غذایی کشاورزی، به آن دسته از صنایع         

 گوشـت،   وریفرامهمترین صنایع غذایی کشاورزی منطقه، شامل صنایع لبنی،         . گیرد نجیره غذایی انسان و دام قرار می      در آن در ز   
  . )4جدول  (باشند  آرد و کشتارگاه طیور میفراوری کمپوت، بسته بندی، ،برنج کوبی، مرباجات، ترشیجات

  
  1383 محصوالت کشاورزی بخش مرکزی آمل، فراوری وضعیت صنایع غذایی 4جدول 

  اشتغال  واحدهای صنعتی
  شرح

  درصد  نفر  درصد  تعداد
  میزان تولید   به میلیون ریالمدآدر

   تن37550  2/9043  5/29  471  4/3  3  صنایع لبنی
   تن13250  6/5913  3/19  308  9/7  7  فرآورده های گوشتی

   تن37750  6/3513  5/11  183  6/50  45  برنج کوبی
   تن15490  2/3187  4/10  166  1/10  9   آردفراوری

   تن19220  2/2803  1/9  146  2/11  10   ترشیجات و کمپوت،اتجمربا
   قطعه000/800/12  2112  9/6  110  2/2  2  ورکشتارگاه دام و طی

   تن94600  4/1862  6  97  7/6  6  خوراک دام و طیور
   تن5960  8/1036  4/3  54  5/4  4  صنایع بسته بندی

   تن4715  6/1209  9/3  63  4/3  3  سایر صنایع

  --  6/30681  100  1598  100  89  جمع کل
  .ران و اداره جهاد کشاورزی شهرستان آملاداره کل صنایع و معادن مازند: ماخذ                  

  
  صنایع چوب و کاغذ -

ایـن صـنایع    . باشـد   انواع مبلمان مـی     و  کاغذ ،تولیدات این صنایع شامل تولید چوب، تخته و دیگر محصوالت چوبی، انواع کارتن            
در داخـل    ی این صنایع، عموماً   شکل کارگاه .  وجود دارد   در بخش مرکزی آمل    ای ارخانههم به شکل کارگاهی و هم به شکل ک        

ولیه موجود داخل روستا شکل     ها با توجه به نیاز و مواد ا        کنند و این کارگاه    های چوب بری فعالیت می     روستا تحت عنوان کارخانه   
ه علت  ب. ای هستند  رفته و دارای حوزه نفوذ فرامنطقه     های ویژه صنعتی شکل گ     ای این صنایع در مکان     واحدهای کارخانه . اند گرفته

های جنوبی منطقه، امکانات بالقوه برای گسترش این صـنایع وجـود دارد کـه نیازمنـد برنامـه ریـزی                      قرار گرفتن جنگل در قسمت    
 . )5جدول  (بهره برداری بهینه از منابع موجود استبرای یکپارچه، 
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  1383 وضعیت صنایع چوب و کاغذ دربخش مرکزی آمل،5جدول 
  اشتغال  واحدهای صنعتی

  شرح
  درصد  نفر  درصد  تعداد

  یزان تولیدم
 به میلیون درامد

  ریال
انواع جعبه های 

  چوبی
  4/1382   عدد000/050/3  7/22  72  6/63  14

دستمال کاغذی، 
  پوشک بچه

  2/1651   تن5454  1/27  86  3/18  4

، واع دربنا
  پنجره

  8/2860   مترمربع300/14  47  149  6/13  3

واع کارتن و نا
  مقوا

  192   تن310  2/3  10  5/4  1

  4/6086  ----  100  317  100  22  جمع
  .زندران و اداره جهاد کشاورزی آملاداره کل صنایع و معادن استان ما: اخذم   

  
  صنایع نساجی -

تولیـدات نـساجی یکـی از مهمتـرین نیازهـای مـصرفی             . ترین صنایع در جهـان اسـت       ترین و پراکنده   صنایع نساجی، یکی از متنوع    
 زمینه مـساعدی را     بنابراین بازار داخلی  . کند  خانوار را جذب می    مدآدره و هر ساله درصد بسیاری از        کردا تأمین   جمعیت کشور ر  
 2،   شده درمنطقه مطالعه ). 151-150،  1384مطیعی لنگرودی، (ه است کردگذاری و رشد و ترقی این صنایع فراهم          در مورد سرمایه  

اداره کـل صـنایع و معـادن       ( نفـر فعـال اسـت      53دست پوشاک و ایجاد شغل برای        1590000انه  یواحد نساجی با ظرفیت تولید سال     
با توجه  به رونق پرورش دام در منطقـه و پـشم تولیـدی حاصـل از                  ). 1383استان مازندران و اداره جهاد سازندگی شهرستان آمل،       

  .وری به نظر می رسدهای بافته شده از الیاف طبیعی حیوانی ضر ه پارچهآن، ایجاد واحدهای صنعتی برای تهی
  
  صنایع دستی -

 و کـاهش    مدآدر افزایش   ،سزایی در ایجاد اشتغال    ههای پر بار اقتصاد روستایی است و نقش و اهمیت ب           صنایع دستی یکی از شاخه    
 روستاییان،  مدآدربا وجود اهمیت زیاد صنایع دستی در ایجاد شغل و افزایش            ). 198،  1374آسایش،  (فقر در جامعه روستایی دارد    

وز به طور پراکنده صنایع دستی خانگی در برخی از روستاها وجود دارد، ولی هـر ر               . این صنایع جایگاهی در اقتصاد منطقه ندارند      
توانند با توجه به امکانـات        می مانند آن صنایعی مثل چوب کاری، نمد مالی، ظروف چوبی و          . شود از تعداد این واحدها کاسته می     

  نیازمند آموزش و برنامه ریزی منسجم می باشد         موضوع  این که کنند و اشتغال را فراهم      مدآدر موجبات افزایش    موجود در منطقه  
  .)6جدول (
  
  
  
  
  
  
  



  
  1386 پاییز 61 شماره، – جغرافیایی –های  پژوهش                                                                                                                                              8
  

  1383 وضعیت صنایع دستی در بخش مرکزی آمل،6جدول 
  اشتغال  واحدهای صنعتی

  شرح
  درصد  نفر  درصد  تعداد

میزان تولید به 
  مترمربع

یع 
صنا تی 
دس

هی
رگا

کا
  

  160  7/2  2  5/1  1  ینمد مال

  1220  1/58  43  2/64  43  بافی دست
  3500  7/25  19  4/28  19  چوب کاری

تی 
 دس

ایع
صن

گی
خان

  200  5/13  10  9/5  4  نمدمالی  

  ---  100  74  100  67  جمع
  .زی شهرستان آمل اداره کل صنایع و معادن استان مازندران و اداره جهاد کشاور:ماخذ                                         

  
  تأمین مواد اولیه و محصوالت کشاورزی 

 وجود مواد اولیه از نوع مناسب و کافی که از نظر قیمت برای تولیدکننده مقرون به صرفه باشد، یکی از پارامترهای مهم در ایجـاد                      
تـوان بـه ارتبـاط و میـزان          مـی برای بررسی این موضوع     ). 13،  1381ملکی و دیگران،    ( محصوالت کشاورزی است   فراوریصنایع  

  . )7جدول (تأمین محصوالت کشاورزی منطقه به نیاز واحدهای صنعتی اشاره کرد
  1383 محصوالت کشاورزی و تأمین مواداولیه صنایع بخش مرکزی آمل،فراوری وضعیت صنایع 7جدول 

  میزان تولید  شرح
  نوع مواد

  اولیه مصرفی
میزان مواد اولیه کشاورزی مورد 

  یعنیاز صنا
درصد تأمین مواد اولیه 
  کشاورزی در منطقه

  57/3   تن44/360  شیر   تن37550  صنایع لبنی
  100   تن10/775  گوشت   تن13250   گوشتفراوری

  100   تن37/750  شلتوک   تن37750  برنج کوبی

   تن15490   آردفراوری
 تخم مرغ
  گردو

    تن900/154
   تن16

100  

  45   تن2750  ...و  سیب   تن19220  مربا
  6/62   قطعه12800000  مرغ   قطعه000/800/12  کشتارگاه طیور
  8/6   تن80000  علوفه   تن94600  خوراک دام

ایع
صن

 
یی
غذا

  

   تن5960  صنایع بسته بندی
برنج 

  سبزیجات
   تن3500
   تن1200

100  
100  

  100   متر مکعب32031  چوب   متر مربع14300  انواع درب  صنایع چوب
  100   کیلو گرم1700  پشم   متر مربع360  نمد مالی

ایع  100   متر مکعب200  چوب   متر مکعب3500  چوب کاری
صن

 
تی
دس

  100    پارچه   متر مربع1220  دست بافی  
  100   کیلو گرم1500  پشم  000/590/1  صنایع نساجی

  .گانکار میدانی نگارند: اخذم           
  

  مدآدراشتغال و 
 ابعـاد اجتمـاعی و سیاسـی پیـدا خواهـد      ،ی اقتصادی جامعه است و اگر درمان نـشود ها چالششکی نیست که بیکاری از مهمترین  

های اقتصادی مد نظـر      ترین اهداف برنامه   اهش بیکاری به عنوان یکی از اصلی      بنابراین الزم است همواره افزایش اشتغال و ک       . کرد
بـه  هـای اخیـر    سـت کـه جمعیـت جویـای کـار در سـال      ، ایـن ا شود توجه به آنن نکاتی که در مورد بیکاری باید       یاز مهمتر . باشد
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علـت ایجـاد ایـن مـوج، وجـود یـک دوران کـودک انبـوهی در دهـه شـصت بـوده            . انـد  صورت یک موج بـه صـحنه وارد شـده       

برای افزایش اشتغال همراه با رشد اقتصادی در روسـتا، بایـد براسـاس مـسائل، امکانـات و                   ). 1382،62وزارت امور خارجه،    (است
تواند ضمن استفاده بهینـه از امکانـات        عنوان راهبردی که می     محصوالت کشاورزی به   فراوریصنایع  . برنامه ریزی کرد  شرایط آن   
  . در منطقه فراهم کند را)بیکاری، فقر، مهاجرت (موجود موجبات حل مسائل درامد و افزایش زایی اشتغالموجود، با 
 واحد فعـال    66 از   نیز شغل و    1970صوالت کشاورزی در منطقه،      مح فراوریای و کارگاهی     حد صنایع کارخانه  ا و 114از  

 درصـد از کـل   4/6 بخـش صـنعت و   افراد شـاغل  درصد از 3/53این تعداد اشتغال . شغل ایجاد شده است73صنایع دستی خانگی  
اد کـشاورزی شهرسـتان    ، اداره کل صنایع و معادن استان مازندران و اداره جه          گانکار میدانی نگارند  (شود  را شامل می   افراد شاغل 

  ).1383آمل،
  

  فعالیت ها محصوالت کشاورزی با سایر فراوری صنایع مدآدرمقایسه اشتغال و 
شـامل صـنایع غـذایی، صـنایع        (   محـصوالت کـشاورزی    فراوری در بخش صنایع     افراد شاغل  دبراساس مطالعات انجام شده، تعدا    

ایـن میـزان    . یـال بـوده اسـت      میلیـون ر   2/38196صل از این فعالیـت       حا مدآدر نفر و    2043،  )چوب، صنایع دستی و صنایع نساجی     
. شـود   در بخش صنعت را شـامل مـی  شاغالن درصد 2/53 اقتصادی و فی مختلها بخش در  افراد شاغل  درصداز کل    4/6 ،اشتغال
بـر   بنـا . شـود  مـی  در بخش صنعت را شـامل    مدآدر درصد از    6/53 منطقه و    مدآدر درصد از کل     6/8،  مدآدرطور این میزان     همین

         شـغل در    5/26 ، هـر واحـد صـنایع نـساجی بـا ایجـاد            از نظـر اشـتغالزایی      محـصوالت کـشاورزی    فراوری، در بین صنایع     3جدول  
  ).1383،گانکار میدانی نگارند( شغل در مقام دوم می باشند18مقام اول، و هر واحد صنایع غذایی با ایجاد 

  
  1383 دربخش مرکزی آمل،فعالیت ها محصوالت کشاورزی با سایر فراوریایع  صنمدآدر مقایسه اشتغال و 8جدول 

  مدآدرمیزان   افراد شاغلتعداد 
  نوع فعالیت

  درصد  ریالمیلیون   درصد  نفر
  3/62  276290  63  20153  کشاورزی

  6/53  2/38196  3/53  2043   محصوالت کشاورزیفراوریصنایع 
  صنعت

  1789  سایر صنایع
3832 

7/46  
12  

3/33139  
5/71335  

4/46  
1/16  

  6/21  6/96000  25  8013  خدمات
  100  1/443626  100  31998  جمع

  .گاننگارند کار میدانی: اخذم        
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  1383 در بخش مرکزی آمل،ها فعالیت صنایع فراوری محصوالت کشاورزی با سایر مددرآ مقایسه اشتغال و 1شکل
  :یافته هاتحلیل 

 و مشخـصات روسـتاها در    ها ویژگی( روستا   15 ، فرضیه تحقیق، با توجه به تعداد روستاها و میزان جمعیت هر دهستان            آزمونرای  ب
 بـا توجـه بـه صـنایع         وی دامـداری    هـا  تفعالیـ  تغییر و تحـوالت در بخـش         بر اساس پرسشنامه  . انتخاب شدند )  آمده است  1جدول  
 ،  ISIC1 محـصوالت کـشاورزی طبـق طبقـه بنـدی            فـراوری صنایع  .  تهیه شد  1376-1383ی   طی سالها  ، موجود در منطقه   فراوری

 در بخـش صـنایع و       درامـد که از نظر اشـتغال و       ( پیامدهای صنایع لبنی     تا به لذا در این مقاله سعی شده است        . باشند بسیار متنوع می  
   . توجه شود)کشاورزی بخش مرکزی آمل از اهمیت بسیار برخوردار است

های لبنی مانند   که علت اصلی آن ایجاد شرکت      شده است ده  همشاهای اخیر، افزایش فعالیت دامداری در منطقه         الطی س 
قبل از ایجاد این واحدهای صنعتی بازار برای فروش محصوالت دامی محدود به خود منطقـه و حـداکثر                   . کاله، گال و صالح است    

 از فروش محصول تولیدی، فعالیت دامداری رونق زیـادی          ان اطمینان دامدار  با ایجاد این واحدهای صنعتی و     . شهر آمل بوده است   
  1383 – 1376های   تغییرات صنایع لبنی و فعالیت دامداری در جامعه آماری نمونه بین سال9جدول .)9جدول  (پیدا کرده است

تعداد واحدهای دامی 
  به راس

  سال    
  
  شرح

تعداد 
واحدهای 
  صنایع لبنی

تعداد 
 کارکنان

صنایع لبنی 
  به نفر

ولید میزان ت
ه های دفرآور

  لبنی به تن

 افراد شاغلتعداد 
  دامداری به نفر

  گوسفند  گاو

میزان تولید 
  شیر به تن

1376  2  242  23100  74  632  1414  439  
1377  2  276  24150  81  674  1471  465  
1378  2  298  26450  87  681  1483  496  
1379  2  304  27010  93  686  1514  506  
1380  3  335  30200  101  689  1577  546  
1381  3  435  36100  104  706  1608  553  
1382  3  452  37030  111  714  1612  563  
1383  3  471  37500  115  717  1633  567  

  . 1383کار میدانی نگارندگان، : ماخذ                        

                                                 
1. International Standard Industrial Classification. 

کشاورز
 ی

سایر
 صنایع

63 ۶٣٫٣ 

۵٫
۶

7,5

25 ٢١٫
۶

۶٫
۴
٨٫
۶

شتغالا درصد  درصد درآمد
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 کارخانـه و در سـطح   کارکناناد واحدهای صنایع لبنی با تعداد      نشان می دهد که بین تعد      1ضریب همبستگی پیرسون  نتایج  

 بـرای همـه از      )Sig( یدارااز سوی دیگر سـطح معنـ      . دست آمده است  ه  ها در حد باالیی ب      دار است و همبستگی    معنا 01/0آلفای  
نـی باعـث بازاریـابی      تـوان گفـت کـه ایجـاد واحـدهای صـنایع لب             درصد اطمینان مـی    99بنابراین با   .  کمتر است  01/0سطح آلفای   

محصوالت کشاورزی و در نتیجه ایجاد اشتغال هم از طریق نیاز واحدهای صنعتی به کارگر و هـم افـزایش تعـداد بهـره بـردار در                        
جـدول   (  از طریق اشتغال ایجاد شده و بازاریابی بهتر محصوالت کـشاورزی شـده اسـت               مدآدربخش فعالیت دامداری و افزایش      

10(. 
  1383همبستگی پیرسون بین تعداد واحدهای صنایع لبنی با سایر متغیرها در جامعه نمونه،  ضریب 10جدول 

  عنوان متغیر  تعداد واحدهای صنایع لبنی
868/0  
05/0  

   کارخانهکارکنانتعداد 

904/0  
002/0  

  میزان تولید فرآورده های لبنی

884/0  
004/0  

   در بخش دامداریافراد شاغل دتعدا

748/0  
033/0  

  د واحدهای دام گاوتعدا

920/0  
001/0  

   واحدهای دام گوسفنددتعدا

900/0  
002/0  

  میزان تولید شیر 

  
  1383 کارخانه با سایر متغیرها در جامعه آماری، کارکنان ضریب همبستگی پیرسون بین تعداد 11جدول 

  تغیرعنوان م   کارخانهکارکنانتعداد 
994/0  
000/0  

  میزان تولید فرآورده های لبنی

952/0  
000/0  

   در بخش دامداریافراد شاغل دتعدا

903/0  
002/0  

  )گاو(تعداد واحدهای دام 

950/0  
000/0  

   واحدهای دام گوسفنددتعدا

920/0  
001/0  

  میزان تولید شیر

 
 
 
 
 

                                                 
1. Pearson Correlation 
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  1383 سایر متغیرها در جامعه آماری،میزان فرآورده های لبنی با همبستگی پیرسون بین ضریب  12ل جدو
  عنوان متغیر  میزان تولید فرآورده های لبنی

961/0  
000/0  

   در بخش دامداریافراد شاغلتعداد 

891/0  
003/0  

  )گاو(تعداد واحدهای دام 

963/0  
000/0  

   واحدهای دام گوسفنددتعدا

941/0  
000/0  

  میزان تولید شیر

 
  1383 در بخش دامداری با سایر متغیرها در جامعه نمونه، افراد شاغلیرسون بین تعداد پ ضریب همبستگی 13جدول 

  عنوان متغیر   در بخش دامداریافراد شاغلتعداد 
937/0  
001/0  

  )گاو(تعداد واحدهای دام 

986/0  
000/0  

   واحدهای دام گوسفنددتعدا

984/0  
000/0  

  میزان تولید شیر

  
  1383و میزان تولید شیر در جامعه نمونه، ) گاو( ضریب همبستگی پیرسون بین تعداد واحدهای دامی 14جدول 

  عنوان متغیر  )گاو(تعداد واحدهای دام 
936/0  
001/0  

  میزان تولید شیر

  
  1383نمونه، و میزان تولید شیر در جامعه ) گوسفند( ضریب همبستگی پیرسون بین تعداد واحدهای دامی 15جدول 

  عنوان متغیر  )گوسفند(تعداد واحدهای دام 
987/0  
000/0  

  میزان تولید شیر

  
 ایجـاد اشـتغال و افـزایش    ، بازاریابی محـصوالت دامـی  ،شود بین صنایع لبنی  فوق مشاهده می   های جدولطور که در     همان

 کارکنـان ایجاد و توسعه صنایع لبنی باعث ایجاد اشتغال هم از طریق افزایش تعداد              .  روستاییان همبستگی عمیقی وجود دارد     مد در
 کارکنـان ، تعـداد  9 جـدول  بنابر. ی دامداری در بخش مرکزی آمل شده است     ها فعالیتاحدهای صنعتی و هم از طریق گسترش        و

 درصـد   55 جامعه نمونه آماری در دامداری       افراد شاغل  درصد و تعداد     6/94 حدود   1376 نسبت به سال     1383صنایع لبنی در سال   
 میـزان   افـزایش ی دامداری، افزایش تعداد واحـدهای دامـی و          فعالیت ها ل، گسترش   از طرفی ایجاد اشتغا   . افزایش پیدا کرده است   

  .باشد  روستاییان میمدآدرایش زشیر تولیدی در جامعه آماری نمونه نشان دهنده تأثیر صنایع لبنی در اف
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  نتیجه گیری 

ی مناسب، باال بـودن ضـایعات، پـایین         بازاریابعدم  (بخش کشاورزی به عنوان مهمترین فعالیت اقتصادی منطقه با مشکالت اساسی          
 فـراوری  است که بخش عظیمـی از ایـن مـشکالت بـا ایجـاد صـنایع                  رو به رو   ،)بودن قیمت محصوالت و پایین بودن میزان تولید       

نبـود اشـتغال کـافی،      : همچنین، بخشی از مشکالت اقتصادی و اجتماعی منطقه ماننـد         . محصوالت کشاورزی قابل حل خواهد بود     
 محـصوالت کـشاورزی   فـراوری ، با ایجاد صـنایع      مانند آن  و   مدآدرهان، پایین بودن سرانه زمین کشاورزی، پایین بودن         بیکاری پن 

  . یابند میبهبود 
 محـصوالت کـشاورزی ضـمن بازاریـابی مناسـب بـرای             فراوریی اقتصادی تابع بازار است و صنایع        ها فعالیتدر حقیقت   

شاورزی  محصوالت ک  فراوریدر منطقه، صنایع    . کند  بیشتر را فراهم می    مدآدرغال و   محصوالت کشاورزی، زمینه برای ایجاد اشت     
کـه  ند، اما اولین هدف آن کمک به بخش کشاورزی است و آن هم به خاطر تـأثیر عمیقـی اسـت                      نک اهداف متعددی را دنبال می    

  . کنده پایدار را ایجاد تواند بر ساخت اقتصادی و اجتماعی منطقه بگذارد، و همچنین رشد و توسع  میاین بخش
دهد، اما بخـش کـشاورزی       ی اساس اقتصاد منطقه را تشکیل می      هرچند اقتصاد منطقه وابسته به کشاورزی است و کشاورز        

ی در جهـت ایجـاد     یهـا   گـام  کنونتا  هر چند   . شود  می کشاورزی با مشکل مواجه   محصوالت   فراوریبدون ایجاد و توسعه صنایع      
 فراوری واحد کارخانه ای و کارگاهی صنایع 114 تعداد 1383 و تا پایان سال  ،اورزی برداشته شده   محصوالت کش  فراوریصنایع  

و ایـن واحـدهای صـنعتی موجبـات         ) 1383داره کل صنایع و معادن استان مازندران،        ا(محصوالت کشاورزی در منطقه فعال بوده       
 اما با این حال تا رسیدن به وضع مطلوب فاصله زیادی            ،ته اس کرد در بخش دام و طیور فراهم        به ویژه تقویت بخش کشاورزی را     

  روسـتاییان  درامـد  محصوالت کشاورزی بـه طریـق زیـر باعـث افـزایش              فراوریبراساس مطالعات انجام شده، صنایع      . وجود دارد 
  :شود  میمنطقه
              مشاغل خدماتی،اورزی محصوالت کشفراوری اقتصادی در بخش صنایع شاغالن درصد 4/6 عالوه بر اشتغال :ایجاد اشتغال -

 روسـتاییان  درامـد  موجب افزایش ،نیز توزیع محصوالت تولیدی و  و اولیه به کارخانه  و غیرمستقیم، مانند جمع آوری و حمل مواد         
  . می شود

ــودن ضــایعات    :کــاهش ضــایعات - ــاال ب ــه ب ــژه یکــی از مــشکالت بخــش کــشاورزی در منطق ــه وی ــورد محــصوالب ت  در م
 محصوالت کشاورزی از طریق بازاریابی بهتر محصوالت کشاورزی، یکی          فراوریایجاد صنایع   . است)صددر20حدود(باغی

 . روستاییان می شودمدآدر کاهش ضایعات است که این خود باعث افزایش راه هایاز 

ش بـرای فـرو    محصوالت کشاورزی در منطقه بـا ایجـاد اطمینـان بـرای کـشاورزان                فراوریوجود صنایع    :گسترش بازار  -
به عنوان مثال وجود شـرکتهای بـزرگ لبنـی در           .  خواهد شد  مدآدرنتیجه افزایش    محصوالت تولیدی، باعث افزایش تولید و در      

 ).1383،گانکار میدانی نگارند(منطقه موجب گسترش فعالیت دامداری شده است

می یعنوان مثال، قده  ب.استمی بودن تکنولوژی    ی قد ،ع فرآوری محصوالت کشاورزی   ینکته مهم در مورد برخی از صنا       -
لـذا بـا توجـه بـه اصـل          . شـود  مت آن مـی   ین آمدن ق  ییجه پا ی و در نت   بودن تکنولوژی صنعت برنج کوبی باعث شکسته شدن برنج        

 یطاشـر ت بـرنج،    یفیتکنولوژی نو برخوردار باشند و با باالبردن ک       د واحدهای برنج کوبی از      یی، با یع روستا یکی صنا ی تکن ارتقای
  . ان را فراهم کنندیی روستامدآدرش یافزا

ع فـرآوری محـصول     یعنوان مثال صنا  ه   ب .ستیدار ن راز تنوع مناسب برخو    کشاورزینکه فرآوری محصوالت    یگر ا ینکته د 
 امثـال آن  کنسرو برنج، سوپ، نشاسته، پفـک و        : حال آنکه محصوالتی مانند   . برنج تنها در واحدهای برنج کوبی خالصه می شود        



  
  1386 پاییز 61 شماره، – جغرافیایی –های  پژوهش                                                                                                                                              14
  

ن محـصول پـر   یـ ن واحدها رونق تازه ای بـه کـشت و کـار ا   ید کرد و با احداث ا یلی برنج می توان تول    یع تبد یصناز با احداث    یرا ن 
ن امر توجه داشت که کـشتارگاه       ید به ا  یا در صنعت کشتارگاه با    ی). 5،  1379قات برنج کشور،    یمعاونت موسسه تحق  ( زحمت داد   

  . ردی صورت گمجتمع هان یز در ایه سازی، بسته بندی، انجماد ند مراحل آمادیست بلکه عالوه بر آن بایتنها محل ذبح کردن دام ن
ژه جهت فـرآوری محـصوالت دام و        یوه  ع فرآوری محصوالت ب   ید صنا یجاد و توسعه واحدهای جد    یی منطقه برای ا   یتوانا

واحـدهای صـنعتی جهـت      جـاد   یزی در جهـت ا    یـ عنـوان مثـال، برنامـه ر       هبـ . باشد ورزی باال می  ور و بسته بندی محصوالت کشا     یط
 در فصل برداشت و     به ویژه عات  یجاد اشتغال، کاهش ضا   ین صنعت ضمن ا   یرا ا ی ز ات است، یجات از ضرور  یبندی برنج و سبز    بسته
  . همراه خواهد داشته ز بیان را نیی روستامدآدرش ی محصوالت، افزاتر مناسبابی ریبازا

ی یدر توسـعه روسـتا    کشاورزی  ع فرآوری محصوالت    یار موثر صنا  یانگر نقش بس  یقات انجام شده  ب    یج تحق یطورکلی، نتا  هب
ابی بهتـر محـصوالت   یـ ی کـشاورزی، بازار فعالیت هـا جاد اشتغال، گسترش یش ارزش افزوده مواد خام کشاورزی، ا    یق افزا یاز طر 

ری یکـارگ  هر حمـل و نقـل و خـدمات و بـ           یـ ی اقتصادی نظ  ها بخشر  یی شغلی در سا   فرصت ها جاد  یعات ا یکشاورزی، کاهش ضا  
کپارچـه  ید به استراتژی همـه جانبـه و   یدار در منطقه باید گفت که برای توسعه پایقت بایدر حق. باشد میها منابع و امکانات روستا    
ع فـرآوری محـصوالت     یجـاد و توسـعه صـنا      ین نکته توجـه داشـت کـه راهبـرد ا          ید به ا  ین هدف با  یدن به ا  یمتوسل شد و برای رس    
 کـردن اقتـصاد     مـد ار زیـر بنـای توسـعه روسـتایی، کا         .هییات بـد  یاز است و اجرای آن از ضرور      ینش  یک پ یکشاورزی در منطقه    

، مگـر از طریـق متنـوع    شود این امر میسر نمی.  استی روستاییح برای تمامی افراد ساکن در نوامدآدرروستایی و ایجاد اشتغال و    
 هـا  فعالیـت ی نـسبت بـه سـایر    مناسـب تـر  زی از کـارایی   محـصوالت کـشاور  فراوریدر این زمینه، صنایع    .سازی اقتصاد روستایی  

شـود، کـشش بـازار     صـنایع در نـواحی روسـتایی ایجـاد مـی      بـسیار از طریـق    مدآدر زیرا عالوه بر اینکه اشتغال و        ؛برخوردار است 
ونق اقتـصادی  نیز از ر و بخش کشاورزی شدهمحصوالت کشاورزی نیز به عنوان مواد اولیه این صنایع، از رشد مناسب بر خوردار          

 و رشد اقتصادی، زیر     شدهسبب رشد اقتصادی منطقه     ،  ها فعالیتدر مجموع، کارایی اقتصادی از طریق ترکیب        . شود برخوردار می 
  .کند  برای توسعه روستایی را فراهم میساختهای الزم

  
  منابع

   .رام نویی، انتشارات پی اقتصاد روستا1374 ؛نیش، حسی آسا-1
  . 1383 ؛رستان آملاداره بهداشت شه -2
  . 1383 ؛ اداره جهاد کشاورزی شهرستان آمل-3
  . 1383 ؛ع و معادن استان مازندرانی اداره کل صنا-4
 انتـشارات جهـاد     ، و کـشاورزی   ییع غـذا  یلی در توسـعه کـشاورزی، ماهنامـه صـنا         یع تبـد  یت صـنا  ی اهم 1382 ؛لی، محرم ی جبرئ -6

   .12کشاورزی شماره
  .، انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیق در علوم اجتماعییروش تحق ؛1380 ؛ ساروخانی، باقر-6
  .27 های کشور، جلددی فرهنگ آبا1370؛روهای مسلحین ییایسازمان جغراف -7
، ، دانـشگاه تهـران    40 شماره   ،ییایهای جغراف  ی، مجله پژوهش  ینواحی روستا نقش نواحی صنعتی در      1380؛ طاهرخانی، مهدی  -8

33 - 45.  



 
 15                                                        پیامدهای ایجاد صنایع فراوری محصوالت کشاورزی صنایع شیر در توسعه روستایی بخش مرکزی آمل        

 
 ؛ جایگاه صنایع در فرآیند صنعتی سازی و توسعه روستایی بخـش مرکـزی شهرسـتان بیرجنـد     1384؛ دیگران مرادی، محمود و   -9

  . دانشگاه تهران،53 شماره ؛های جغرافیایی مجله پژوهش
  . نفوس و مسکن عمومیاریج سرشمینتا 1375؛ رانی مرکز آمار ا-10
  .ج سرشماری کشاورزیینتا؛ 1382؛ رانی مرکز آمار ا-11
  .، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد)عیصنا(ران ی ایای اقتصادی جغراف1384؛ دحسنی س،عی لنگرودیی مط-12
  .شهدران، انتشارات جهاد دانشگاهی مید بر ایکأی با تیزی روستای برنامه ر1382؛دحسنی س،عی لنگرودییمط -13
  . آمل؛لی برنجیع تبدی صنا1379؛قات برنج کشوریسسه تحقؤ معاونت م-14
  .رازی دانشگاه ش؛ جلد اول؛ییع غذای صنا1381 ؛گرانیو د ی ملکی، مرتض-15
  .67 – 58اقتصاد و جمعیت، ، 4  شماره؛ مجله روند اقتصادی1382؛  وزارت امور خارجه-16
  .)و تنگناها قابلیت هات موجود،یوضع(ی کشاورزی یلی غذایع تبدی صنا1375؛  وزارت جهاد سازندگی-17
  . تهران؛ گزارش دفتر صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی جهاد کشاورزی1384 ؛ وزارت جهاد کشاورزی-18
  

20- WWW.USDA 


