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  جایگاه صنایع در فرایند صنعتی سازی و توسعۀ روستایی
  بخش مرکزی شهرستان بیرجند

  
دانشگاه فردوسی مشهد ، دکتر محمود مرادی ـ دانشجوی دوره دکترای جغرافیا  

  فیا، دانشگاه تهرانغرا دانشکده جاستاد - ∗دکتر سید حسن مطیعی لنگرودی
12/11/83:دریافت مقاله  
   30/8/84: تأیید نهایی

  
  چکیده 

های حال و آینده در نواحی روستایی بخش مرکزی شهرستان بیرجند، ایجاد  یکی از بزرگترین چالش
ناتوانی بخش کشاورزی در . اشتغال الزم برای کارگران مازاد و رانده شده از بخش کشاورزی است

 منجر به سرازیر شدن سیل مهاجرین روستایی بخش ، مازاد و تأمین درآمد کافیجذب نیروی کار
های کم  های اشتغال و درآمد به ویژه برای گروه لذا ایجاد فرصت؛ مرکزی به سوی شهرها شده است

  . درآمد روستایی ضرورتی انکار ناپذیر است
وه و بالفعل برخوردار است که های بالق بخش صنعت روستایی در محدودۀ مورد مطالعه از توانمندی

توان در چارچوب فرایند صنعتی سازی با استقرار و توسعۀ صنایع متناسب روستایی اعم از صنایع  می
های شغلی، افزایش  و با ایجاد فرصت) کوچک و تبدیلی(ای  و صنایع کارخانه...) قالیبافی و (دستی 

ای، فرایند توسعۀ  های منطقه  نابرابریکاهش نیز های روستا ـ شهری و درآمد و رفاه، کاهش مهاجرت
  .روستایی را تسهیل کرد

این مقاله با هدف تبیین نقش و جایگاه صنایع روستایی در فرایند صنعتی سازی، پیامدهای آن را در 
قالب تأمین اشتغال پایدار و درآمد، جهت دستیابی به توسعۀ روستایی در بخش مرکزی شهرستان 

  .رار داده استبیرجند مورد تأکید ق
  . 4، بیرجند3، توسعۀ روستایی2، صنعتی سازی روستایی1صنایع روستایی :کلیدیگان واژ

  

  مقدمه
ترین مشکل  گر چه فقر مشکلی جهانی است، اما بیشترین نماد آن در بخش روستایی باعث شده که به عنوان مهما

ز ناکارآمدی اقتصاد روستایی به ویژه فقر حاکم، ناشی ا). 33، ص1999چامهوری (نواحی روستایی مطرح باشد
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یکی از مشکالت عمده در نواحی . باشد های اشتغال، درآمد و ارتقاء سطح زندگی می کشاورزی در تأمین فرصت
  .های اشتغال و درآمد و فقر ناشی از آن است روستایی بخش مرکزی بیرجند نیز کمبود فرصت

 سطح پایینی از فنّاوری، بهره وری زمین و نیروی کار قرار کشاورزی در نواحی روستایی بخش مرکزی بیرجند در
شود که بخش قابل توجهی از جمعیت  وری زمین و نیروی کار و در نتیجه مازاد حاصله باعث می پایین بودن بهره. دارد

سیاری از  لذا ب.وابسته به کشاورزی که امکان جذب در این بخش را ندارند، مجبور به مهاجرت از روستا به شهر شوند
برنامه ریزان بر این باورند که  در انتخاب راهبردهای توسعه روستایی به منظور پاسخگویی به نیازهای جمعیت و کاهش 

  .ها، متنوع سازی اقتصاد روستایی بسیار ضروری است روند مهاجرت
شارکت صنعت در توسعۀ یرا م؛ به ویژه صنایع سود برد ها در متنوع سازی اقتصاد روستایی باید از انواع فعالیت

در همین راستا یکی از راهبردهایی که در نواحی ). 165 ص،1382مطیعی لنگرودی(روستایی، مشارکتی چند جانبه است 
گسترش (داشته، اقدام در جهت صنعتی سازی روستاها نیز و نتایج مثبتی شده روستایی کشورهای در حال توسعه پیگیری 

که متناسب با مناطق روستایی کشور است ظور از صنایع روستایی در این تحقیق صنایعی من. بوده است) صنایع در روستاها
ها،  در قالب صنایع دستی، کوچک و تبدیلی تعریف شده و مکان استقرار آنها در مناطق روستایی از جمله مراکز بخش

 کردن و یا صنعتی شدن نیز به صنعتی سازی، صنعتی ).44 ص،1364شریف النسبی، (ها و روستاهای اقماری باشد  دهستان
). 107، ص1994هاک (های فعلی و آینده است معنی دگرگونی تکنولوژیک به منظور ارائه کیفیت زندگی بهتر برای نسل

 و آورده بر این اساس صنعتی سازی روستایی فرایندی است که ابزارهایی برای متنوع سازی اقتصاد روستایی فراهم 
ر روستایی را کاهش داده و با توسعۀ صنایع، از دیدگاه اقتصاد روستایی و اقتصاد ملی همچنین راهبردی است که فق

ای  توسعۀ متعادل میان خانوارهای روستایی و شهری، بخش کشاورزی و صنعت و باالخره اقتصاد منطقه، )3،ص2001لی(
  ). 1، ص2001چوی(سازد  و تمرکز زدایی صنعتی و شهری را میسر می

های درآمد زا، باالخص صنایع روستایی و  ایجاد و گسترش مشاغل غیر کشاورزی و فعالیت رسد که از اینرو بنظر می
های مهم اشتغال  به عنوان یکی از روش) 5-6صص، 1375 از هلند DHVمهندسان مشاور (نیز توسعۀ مراکز سطح پایین 

ج بی رویۀ نیروی کار از روستاها و تمرکز آنها بی تردید اشتغال زایی از خرو. زایی در روستاها باید مورد توجه قرار گیرد
به همین دلیل صنعتی سازی مناطق روستایی با توانایی ایجاد ). 400، ص1987ریزوانول (در شهرها جلوگیری خواهد کرد

های درآمد زا به عنوان راهکاری به منظور کاهش نابرابری در مناطق روستایی مورد توجه  های شغلی و فعالیت فرصت
طریق تأمین نیازهای اساسی و ایجاد پیوند با دیگر  است از قادر و )42ص،1383رحیمی(گذاران توسعه قرار گرفته سیاست
  . نمایدءهای اقتصاد، نقش مؤثری در فرایند توسعۀ روستایی ایفا بخش
  

  اهداف، روش تحقیق و ناحیۀ مورد مطالعه
  ـ اهداف تحقیق1

ی به دلیل فراگیری بیشتر در محدودۀ مورد مطالعه، دارای اثرات اقتصادی ـ ویژه صنایع دستی روستایه صنایع روستایی ب
اهمیت و جایگاه صنایع مزبور را در اقتصاد نواحی تا لذا تحقیق حاضر تالش دارد  و باشد اجتماعی در فرایند توسعۀ روستایی می

  : دهدمورد بررسی قرار روستایی بخش مرکزی بیرجند از دو جنبه به عنوان اهداف اصلی
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بررسی توان اشتغال زایی بخش صنعت به منظور رفع بیکاری پنهان و آشکار در عرصۀ روستایی محدودۀ مورد ) الف
  مطالعه از طریق جذب نیروی کار مازاد بخش روستایی؛ 

  .بررسی توانمندی صنایع روستایی در افزایش درآمدِ خانوارهای روستایی) ب
  

  ـ روش تحقیق2
ای ـ شیوۀ تحلیل محتوا ـ و میدانی با استفاده از روش پیمایشی در روستاهای  مطالعات کتابخانهتحقیق حاضر مبتنی بر 

 روستا، اطالعات جمع آوری شده استخراج و مورد تجزیه 33 خانوار نمونه در 336نمونه بوده که پس از تکمیل پرسشنامه از 
  . محاسبه شده است نفر1176حجم جمعیت خانوارهای نمونه . و تحلیل قرار گرفته است

  

  ـ ناحیۀ مورد مطالعه3
این بخش بر اساس آخرین تقسیمات . محدودۀ مورد مطالعه نواحی روستایی بخش مرکزی شهرستان بیرجند است

بوده »  نفر35614جمعیتی معادل « خانوار و 10175 روستای دارای سکنه با 410 دهستان، 6 مشتمل بر 1382اداری در سال 
  ).1383ان بیرجند بهداری شهرست(است 
  

  های تحقیق داده
  ی جمعیتی و اقتصادیهای کلّ ـ ویژگی1

 درصد از قلمرو فضایی شهرستان 5/14 کیلومتر مربع حدود 216/3934بخش مرکزی شهرستان بیرجند با مساحت 
 به 1382 و 1375جمعیت این ناحیه در سال ). 1383سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان(بیرجند را در بر گرفته است 

نرخ رشد جمعیت نیز ). 1383و بهداری شهرستان بیرجند1376 مرکز آمار ایران( نفر بوده است 35614 و (1)40431ترتیب 
  . درصد محاسبه شده است)-5/1(های مذکور معادل  طی سال

 درصد 8/27تقریباً  از نظر ترکیب سنی نیز .  زن بوده است100 نفر مرد در برابر 7/93 برابر 1382نسبت جنسی در سال 
و بقیه در گروه ) جوان و میانسال( سال 64 تا 15 درصد در گروه سنی 60، )کودکان( سال 15جمعیت در گروه سنی زیر 

  ). 1383مرادی، مطالعات میدانی(ست ا  سال قرار داشته65سنی باالی 
 درصد فعال اقتصادی 2/52 که کل جمعیت بودهاز  درصد 6/74 جمعیت ده ساله و بیشتر این محدوده 1382در سال 

تفاوت میان جمعیت فعال و غیر فعال نخستین وجه تمایز ترکیب شغلی یک . اند  درصد فعال غیر اقتصادی بوده8/47و 
 درصد 4/10 درصد شاغل و 6/89از کل جمعیت فعال . که بایستی بررسی و تحلیل شود) 283، 1371درئو(جمعیت است 

  ) 1جدول شماره (.اند بیکار جویای کار بوده
  
  
  
  

                              
   1382ال محدودۀ س براساس 1-
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  1382جمعیت ده ساله و بیشتر در روستاهای نمونۀ بخش مرکزی شهرستان بیرجند بر حسب وضع فعالیت در سال  -1جدول 
  

جمعیت بیکار جویای کار جمعیت شاغل جمعیت فعال جمعیت ده ساله و بیشتر  های عمدۀ  سنی گروه
 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 6/17 9 2/6 26 9/6 32 8/16 147  ساله14-10

 67 32 1/47 193 3/48 221 2/38 335  ساله34-15

 6/6 3 9/35 147 1/34 156 6/31 277  ساله64-35

 8/8 4 8/10 44 7/10 49 4/13 118 ساله+ 65

 100 48 100 410 100 458 100 877 جمع

  ).1383، مطالعات میدانی، مرادی(
 درصد در بخش صنعت و 37 درصد در بخش کشاورزی، 2/48انی از کل شاغلین ده ساله و بیشتر بر اساس مطالعات مید

بنابراین بخش کشاورزی و صنعت دو بخش اصلی اقتصاد روستایی محدودۀ . اند  درصد در بخش خدمات شاغل بوده8/14
  . )2جدول شماره (باشند مورد مطالعه می

  
  1382 سه بخش اقتصاد در روستاهای نمونه بخش مرکزی بیرجند در سال شاغلین ده ساله و بیشتر بر حسب -2جدول 

                

 فعالیتهای عمده زن مرد مرد و زن
 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 15 30 85 167 2/48 197 کشاورزی

 69 105 31 47 37  152 صنعت

 3/3 2 7/96 59 8/14 61 خدمات

 3/33 137 7/66 273 100 410 جمع

  ).1383مرادی، مطالعات میدانی،                       (
 

  روستایی با تأکید بر قالیبافی) و سنتی(ـ صنایع دستی 2
، غالباً به صورت ...روغن گیری و تولید کشک، آجرپزی، مصنوعات چوبی، فلزی و : قالیبافی، دباغی، صنایع غذایی

  .لید سنتی در روستاهای این ناحیه وجود داردهای صنعتی خانگی و غیرخانگی با روش تو فعالیت
ی نتهای صنایع دستی و س های الزم جهت رشد فعالیت محیط روستایی به خاطر تأمین بخشی از مواد اولیه و نیروی کار، زمینه

ضافی و فرآوری های شغلی ا ای برای بسیج نیروی کار روستایی از طریق تأمین فرصت توانند وسیله این صنایع می. باشد را دارا می
  .های تولیدی وابسته به صنایع یا بازارهای شهری باشند تولیدات کشاورزی، دامی و سایر فعالیت

که در بخش  یابد، با آن طور عمده در صنایع دستی و سنتی تبلور میه صنایع روستایی بخش مرکزی بیرجند که ب
طقه نقش چشمگیری نداشته، ولی به علت گسترش و ای ادغام نشده و در تحول و تکامل بخش صنعت من صنایع کارخانه

  .فراگیری صنعت قالیبافی در روستاهای ناحیه، نقش مهمی در اشتغال و درآمد خانوارهای روستایی دارد
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صورت مشاغل جنبی در ه غالباً ب) جز صنایع کانی غیر فلزی و تولید مصنوعات چوبی و فلزیه ب(صنایع دستی و سنتی 
های تکمیلی اشتغال، بخشی از اوقات فراغت اعضاء خانوار  اورزی، دامی و به عنوان فعالیتهای کش کنار فعالیت

  .دهند مخصوصاً زنان خانه دار را به خود اختصاص می
 درصد و صنایع کانی غیر فلزی با 3/14 درصد، تولید مواد غذایی 3/79مطالعات میدانی بیانگر آن است که صنایع نساجی با 

ترکیب جنسی شاغلین نیز حاکی از آن است . باشند های تکمیلی اشتغال در صنایع دستی و سنتی را دارا می الیتدرصد بیشترین فع5
 درصد مربوط به مردان است که خود گویای نقش انکار ناپذیر زنان در بهبود درآمد 7/24 درصد اشتغال مربوط به زنان و 3/75که 

  ).3جدول شماره (باشد  خانوار روستایی می
 درصد 1/5 درصد و صنایع غذایی با 2/23 درصد، کانی غیر فلزی با 5/67نظر درآمدی نیز صنایع نساجی با از 

ها را  باشند که شرایط محیطی روستاها امکان این فعالیت های درآمد زا در گروه صنایع دستی و سنتی می بیشترین فعالیت
  ).1383مرادی، مطالعات میدانی(. ستدارا

  
   1382ند در سال شتغال و درآمد در صنایع دستی و سنتی نواحی روستایی بخش مرکزی شهرستان بیرجتوزیع ا -3جدول 

 نـــــــــوع فعـــالیـت زن مرد مرد و زن
 درصد درصد درصد

سهم از درآمد 
  )درصد(

 1/5 5/76 5/23 3/14روغن گیری، تولید کشک و(صنایع غذایی 

 5/67 8/79 2/20 3/79 ...)قالیبافی، چرم و (صنایع نساجی 

 4/1 0 100 3/0 صنایع چوب و محصوالت چوبی

  2/23  2/4  8/95  5  ...)آجرپزی و (صنایع کانی غیر فلزی 
 3/1 0 100 1/0 مصنوعات فلزی

  5/1  97  3  1  متفرقه
 100 3/75 7/24 100 جمع

  ).1383مرادی، مطالعات میدانی،          (
بر اساس مطالعات . غال زا و درآمد زا در بین خانوارهای روستایی ناحیه استترین فعالیت اشت قالیبافی مهم

. اند  درصد فاقد این صنعت بوده8/49 درصد روستاهای دارای سکنۀ بخش مرکزی دارای صنعت قالیبافی و 2/50میدانی
بنابراین با . اند  بوده درصد خانوارهای نمونه حداقل دارای یک دار قالیبافی8/27دهد که  همچنین برآوردها نشان می

 نفر شاغل به 3/2 دار فعال در بخش مرکزی وجود داشته است که با احتساب 2831 خانوار موجود، تعداد 10175وجود 
 درصد جمعیت شاغل ناحیه به این فعالیت اشتغال 4/52 درصدِ جمعیت کل و 3/18 نفر معادل 6511ازای هر دار، مجموعاً 

  .)4جدول شماره (دارند
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   1382وضعیت اشتغال خانوارهای نمونۀ دارای صنعت قالیبافی در بخش مرکزی بیرجند در سال  -4جدول 
  

 وضعیت اشتغال در قالیبافی

 تعداد جمعیت خانوار نمونه دهستان جمعیت شاغل در قالیبافی خانوار شاغل در قالیبافی

 درصد تعداد درصد تعداد

  9/21  56  39 25 256 64 القورات
  4/10  33  5/15 14 316 90 باقران
  2/23  46  4/40 19 198 47  شاخن
  21  31  7/19 14 147 71  شاخنات
  2/12  16  9/21 7 131 32  فشاررود
  8/25  33  8/43 14 128 32  کاهشنگ
  3/18  215  8/27 93 1176 336  جمع

  ).1383مرادی، مطالعات میدانی، (
  

  )کوچک و تبدیلی(ای  ـ صنایع کارخانه3
جادۀ بیرجند ـ کرمان، بیرجند ـ زاهدان و بیرجند ـ مشهد، تا شعاع : توزیع فضایی در سه محور عمدهنظر ایع از این صن
 درصد 9 درصد این واحدها در محدودۀ دهستان باقران و 91تقریباً . ند کیلومتری شهر بیرجند مستقر گردیده ا20متوسط 

  .باشند در محدودۀ دهستان القورات متمرکز می
های روستایی  ای را در حوزه  درصد کل اشتغال صنایع کارخانه55 نفر شاغل، برابر 1338 کوچک و تبدیلی با صنایع

  ).5جدول شماره (شود  نزدیک به شهر شامل می
 درصد 1/18 درصد و 7/21 درصد، 35های غیرفلزی و نساجی به ترتیب با  ، صنایع غذایی، کانی)5(بنابر جدول شماره 

  .زایی قرار دارند  سوم از نظر اشتغال اول تا در مقام
  در این صنایع معادل ) سرپرست خانوار(است که درآمد متوسط ساالنۀ هر فرد شاغل از آن مطالعات میدانی حاکی 

بدین ترتیب صنایع . دهد درصد مازاد نشان می150 ریال است که نسبت به درآمد متوسط خانوار کشاورز500/832/12
که از  طوریه ب؛ گردد  درآمدی باالتر باعث جذب بیشتر نیروی کار مازاد روستایی میکوچک و تبدیلی با کشش

درصد ساکن روستاهای 25درصد متولد روستا بوده که در حال حاضر 78ای  مجموع شاغالن واحدهای صنعتی کارخانه
 نواحی روستایی به  درصد طی ده سال گذشته از5/37از شاغالن ساکن شهر . باشند درصد ساکن شهر می75مجاور و 

مرادی، (اند  منظور یافتن شغل مناسب و درآمد کافی به شهر بیرجند مهاجرت نموده و در واحدهای صنعتی مشغول شده
  ). 1383مطالعات میدانی
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  1382محدودۀ بخش مرکزی شهرستان بیرجند در سال ) کوچک و تبدیلی(ای  واحدهای صنعتی کارخانه -5جدول 

 کلّ اشتغال کلّ صنایع تحت پوشش جهاد کشاورزی اره صنایعتحت پوشش اد

 صنایع اشتغال واحد صنعتی اشتغال واحد صنعتی

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد
درصد تعداد درصد تعداد

 35 468 4/28 23  9/17  34  1/7  1  8/38  434  8/32  22 غذایی

کانی غیر 
  فلزی

15  4/22  191  6/16  8  2/57  100  6/52  23 4/28 291 7/21 

نساجی و 
  سلولزی

10  15  196  17  4  6/28  46  2/24 14 3/17 242 1/18 

 2/15 203 6/13 11  -  -  -  -  7/17  203  6/16  11  فلزی و برق

 10 134 3/12 10  3/5  10  1/7  1  8/10  124  4/13  9  شیمیایی

 100 1338 100 81  100  190  100  14  100  1148  100  67  جمع

  ).1383 و مرادی، مطالعات میدانی، 1383 و جهاد کشاورزی بیرجند، 1383یع و معادن شهرستان بیرجند، ادارۀ صنا(
  

  ها و راهبردها تحلیل داده
  جمعیت و اشتغالـ 1

   به ترتیب از 1382 تا 1335های  آمار رسمی حاکی از کاهش نسبت جمعیت نقاط روستایی بخش مرکزی طی سال
، 1371 و اکبری1375 تا 1335های  مرکز آمار ایران، سرشماری(یت کلِّ شهرستان  درصد جمع4/12 درصد به 7/29

  درصدی نقاط روستایی شهرستان طی سال)-06/4(و نرخ رشد جمعیت ) 1383و بهداری شهرستان بیرجند 8-13صص
  های 

مرادی،  (1375-82های   درصدی جمعیت طی سال)-5/1(و نیز نرخ رشد ) 91ص، 1382مرکز آمار ایران (75-1365
های اکولوژیک،  های روستا ـ شهری در نتیجۀ محدودیت طور عمده ناشی از مهاجرته است که ب) 1383مطالعات میدانی

  .خشکسالی، رکود کشاورزی و نیز آزاد شدن نیروی کار روستایی بوده است
وژیک و اختالف نرخ مرگ و میر های داخلی، عوامل بیول که تحت تأثیر مهاجرت) 7/93(پایین بودن نسبت جنسی 

نیز مبین مهاجرت روستا ـ شهری مردان در ) 134ص، 1380 و جوان 26ص، 1375کالنتری (کند  دو جنس تغییر می
های مختلف اقتصاد شهری است که در  مراحل اولیه و سپس مهاجرت تبعی سایر اعضای خانواده و اشتغال در بخش

  .وستایی را در پی داردطوالنی مدت کاهشِ نسبتِ جمعیت نقاط ر
 درصد، عرضۀ باالی نیروی کار را بدنبال 43 ساله نسبت به کل جمعیت ده ساله و بیشتر با 64 تا 15جمعیت فعال 

های  له افزایش نرخ بیکاری و بالطّبع مهاجرت از روستا به شهر است که ضرورت تأمین فرصتئاز تَبُعات این مس. دارد
دهد  این مطالعه نشان می. نماید له جدی مطرح میئاشتغال رسیدۀ این محدوده را به عنوان مسشغلی برای افراد تازه به سن 

های اکولوژیک هنوز هم سهم شاغلین بخش کشاورزی نسبت به کل جمعیت فعال و شاغل از  که علیرغم محدودیت
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صد درآمد خانوارهای  در9/41و ) 2جدول شماره ( درصد شاغلین 2/48که  طوریه ب؛ اهمیت زیادی برخوردار است
با این حال بخش کشاورزی به دلیل پایین بودن سطح ). 6جدول شماره (شاغل ناحیه را به خود اختصاص داده است 

فنّاوری، پایین بودن بهره وری زمین و نیروی کار در دراز مدت قادر به جذب نیروی کار مازاد و درآمد زایی کافی 
  .نخواهد بود

. روستایی ایجاد اشتغال و درآمد برای جمعیت روستایی از اهمیت زیادی برخوردار استدر فرایند توسعۀ نواحی 
های توانمند   درصدی در این ناحیه و برنامه ریزی برای اشتغال این گروه ضرورت توجه به بخش4/10وجود نرخ بیکاری 

  .سازد اقتصادی را مطرح می
 درصد درآمد خانوارهای 9/42 درصد اشتغال و 37با بخش صنعت که وابستگی کمتری به شرایط اکولوژیک دارد 

روستایی ناحیه در دراز مدت توانمندی بیشتری برای جذب نیروی کار مازاد، تأمین درآمد و در نتیجه ارتقای سطح 
توان از تمام  است که میآن نیز بیانگر ) 2جدول شماره(درصد زنان در این بخش 69اشتغال . زندگی خانوارها دارد

نقش زنان در مالکیت و اشتغال در واحدهای صنعتی . ها و امکانات بالقوه در فرایند توسعۀ روستایی سود برد ظرفیت
  ).66  ص،1380 ملل متحدنبرنامۀ عمرا(روستایی در مقایسه با نقش آنان در صنایع شهری دارای اهمیت بیشتری است 

  

   صنایع روستاییـ2
عتی موجود در نواحی روستایی بخش مرکزی بیرجند است که به دو های صن صنایع روستایی شامل کلّیه فعالیت

  . شوند تقسیم می ای روستایی و صنایع کارخانه) و سنتی(گروه اصلی، صنایع دستی 
مطالعات میدانی حاکی از درصد قابل توجه جمعیت شاغل در بخش صنعت به ویژه صنایع دستی و سنتی و پتانسیل 

اند  های صنایع دستی در روستاهای مورد بررسی توانسته کارگاه. اد روستایی استاین بخش در جذب نیروی کار ماز
های اشتغال  ترین فعالیت صنعت قالیبافی، غذایی و کانی غیر فلزی مهم. های شغلی و درآمدی مهمی بوجود آورند فرصت

تیب از قدرت اشتغال زایی و  درصد به تر5/66 درصد و 76در این گروه صنعت قالیبافی با . باشند زا و درآمد زا می
  .باشد درآمدزایی باالیی برخوردار می

از نظر توزیع .  درصد روستاهای مسکونی ناحیه گسترش دارد2/50صورت نسبتاً فراگیر در بیش از ه این صنعت ب
 8/25عت با  درصد و بیشترین جمعیت دارای این صن8/43جغرافیایی اشتغال نیز بیشترین خانوار دارای صنعت قالیبافی با 

 درصد و کمترین جمعیت دارای این صنعت 5/15درصد در دهستان کاهشنگ و کمترین خانوار دارای صنعت قالیبافی با 
های کشاورزی، رواج دامداری و استفاده از مواد اولیه  محدود بودن فعالیت.  درصد در دهستان باقران قرار دارند4/10با 

همچنین پراکندگی روستاها، جمعیت بسیار کم، . سوق داده است) قالیبافی(تی سوی صنایع دسه آن، تعداد زیادی را ب
کوهستانی بودن اکثر روستاها و نیز نزدیکی به شهر بیرجند و اشتغال عدۀ زیادی از جمعیت دهستان باقران در مشاغل 

  .شهری، مانع از گستردگی صنایع دستی و قالیبافی در این دهستان شده است
ترین فعالیت اصلی و جنبی   درصد زنان خانه دار در این صنعت بیانگر مهم5/80ین قالیباف و حضور ترکیب جنسی شاغل

  .باشد بسیاری از خانوارهای روستایی به منظور افزایش عایدات اقتصادی و پر کردن اوقات فراغت آنان می
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 با توجه به گسترش فعالیت های روستایی صرفاً بر اساس رشد سنتی صورت گرفته که با این حال گسترش کارگاه
صورت ه به عبارت دیگر رشد صنایع روستایی ب. توان به این امر پی برد در سرتاسر ناحیه می) قالیبافی(صنایع نساجی 

  .دستی و سنتی، ناهمگون و فاقد مدیریت و برنامه ریزی مناسب بوده است
کل شهرستان ) کوچک و تبدیلی(عتی  درصد واحدهای صن7/85ای، تمرکز تقریباً  در خصوص صنایع کارخانه

های باقران و القورات ضمن تمرکز گرایی شدید، در اشتغال زایی و ارتقای وضعیت اجتماعی ـ  بیرجند در دهستان
محصوالت تولیدی . تعدادی از اهالی روستاهای مجاور و نیز مهاجرت نیروی کار مازاد به شهر بیرجند مؤثر بوده استاقتصادی 

  .شود ز عالوه بر روستاهای مجاور، اکثراً در بازارهای شهری منطقه و نیز خارج از منطقه عرضه میاین واحدها نی
ضرورت  های صنعتی در چارچوب فرایند صنعتی سازی روستاها به منظور تمرکز زدایی و نیز فراگیر کردن فعالیت

های  های ناحیه و با توجه به توان دهستاندارد با امکان سنجی، برنامه ریزی مناسب و توزیع متعادل فضایی صنایع در 
  .محیطی ضمن ایجاد تعادل در اشتغال، افزایش تولید و درآمد، فقر مزمن بر نواحی روستایی را کاهش داد

جات  های باغداری و تولید محصوالتی نظیر زرشک، زعفران، میوه لذا در ارتباط با صنایع غذایی با توجه به فعالیت
های فشارود و کاهشنگ  ی القورات، شاخن و شاخنات و تولید مواد غذایی دامی در دهستانها و غیره در دهستان

همچنین در ارتباط با . توان با ایجاد صنایع تبدیلی و بسته بندی مواد غذایی، صنایع کوچک روستایی را ترویج داد می
توان با ایجاد شهرک سنگ و  تخراجی میصنایع کانی غیر فلزی با توجه به غنی بودن منطقه از لحاظ منابع معدنی و اس

های باقران و القورات ضریب اشتغال صنعتی و سطح درآمد  واحدهای فرآوری سنگ و سایر مواد معدنی در دهستان
  .خانوارهای روستایی و شهری را باال برد

  

   درآمدـ3
 مجموع درآمد و بخش  درصد از9/41 درصد اشتغال فقط 2/48، بخش کشاورزی با )6 و 2(طابق جداول شماره م

های بخش مرکزی را به خود اختصاص داده است که   درصد مجموع درآمد دهستان9/42 درصد اشتغال 37صنعت با 
  . دال بر درآمد بیشتر برای شاغلین بخش صنعت است

  ریال و5125000دهد که متوسط درآمد ساالنۀ خانوار کشاورز  های میدانی نشان می برآوردهای حاصل از داده
به عبارتی خانوار شاغل در صنایع .  ریال بوده است9983000) به ویژه قالیبافی(خانوار روستایی دارای صنعت روستایی 

مرادی، مطالعات میدانی ( درصد نسبت به خانوار فاقد صنایع روستایی و دستی مازاد درآمد داشته است 95دستی روستایی 
1383.(  

باشد که  درصد مازاد درآمد برای شاغل صنعتی می150مد خانوارها بیانگرای نیز مقایسۀ درآ در صنایع کارخانه
  . گویای کشش درآمدی بخش صنعت در مقایسه با کشاورزی است
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  های مختلف اقتصادی  در بخش 1382سهم اشتغال و درآمد خانوارهای روستایی بخش مرکزی شهرستان بیرجند در سال  -1و نمودار  -6جدول 

 تنوع فعالی ردیف
اشتغال 

  )درصد(
  درآمد

  )درصد(

1 

  کشاورزی
زراعت، باغداری، دامداری، (

 ...)طیور و 

2/48 9/41 

2  
  صنعت

 )قالیبافی و سایر صنایع روستایی(
37  9/42  

3  
  خدمات

کارمندی، کارگری، تجاری و (
(... 

8/14  2/15  

 100 100 جمـــع

  ).1383طالعات میدانی، مرادی، م(                                            
                                                              

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ـ مهاجرت4

های بخش مرکزی بیانگر آن است که بین اشتغال، درآمد و مهاجرت رابطه  های پژوهش در دهستان بررسی یافته
ترتیب کمترین و بیشترین درصد خانوار و جمعیت شاغل های باقران و کاهشنگ که به  که دهستان طوریه ب؛ وجود دارد

، رتبۀ اول و ششم را در 1375 -82های   درصد طی سال7/14 و 3/48در صنایع روستایی را دارند با میزان مهاجرت 
های اشتغال در  کمبود فرصت). 1383مرادی، مطالعات میدانی(اند  مهاجرت روستا ـ شهری خصوصاً به شهر بیرجند داشته

ای در شهر بیرجند که نیاز به کارگران روستایی  باشند و نیز وجود صنایع کارخانه ستاهایی که فاقد صنایع روستایی میرو
  .های روستا ـ شهری به بیرجند و سایر نقاط شهری مؤثر بوده است در تشدید روند مهاجرت دارند

0

10

20

30

40

50

60

آشاورزي صنعت خدمات

اشتغال   درآمد
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 باعث می شود که بخش قابل توجهی از جمعیت مازاد حاصله پایین بودن بهره وری از زمین و نیروی کار و در نتیجه
  مجبور به مهاجرت از روستا به شهر شوندن بخش را ندارند،ر آوابسته به کشاورزی که امکان جذب د

ترین عامل گرایش روستائیان در مهاجرت به شهرها وجود بیکاری، کمی  که مهم  به اینجهتو اب). 395،ص1993سینگ(
ها و روستاهایی که از درصد خانوار و جمعیت شاغل در  باشد، لذا دهستان د مناسب میهای شغلی و کمبود درآم فرصت

برای مثال . اند اند، میزان مهاجر فرستی کمتری داشته صنایع روستایی و امکان کسب درآمد باالتر برخوردار بوده
  ... .روستاهای ساقدر، فورجان، اوجان، مُرُک و 

 

  نتیجه گیری
با  های اکولوژیک به ویژه کمبود منابع آب ر محدودۀ مورد مطالعه به دلیل محدودیتتوسعۀ بخش کشاورزی د

در عوض بخش صنعت به دلیل سابقۀ طوالنی و وابستگی کمتر به شرایط اکولوژیک و نیز . مشکل جدی مواجه است
  .دسترسی به بازارهای گسترده تر امکان بیشتری برای توسعه دارد

طرف و کمبود  وی بیکار و جمعیت روز افزون مازاد در بخش کشاورزی از یک درصد نیر4/10وجود بیش از 
قالیبافی .های اشتغال زا را بیش از پیش ضروری ساخته است سرمایه و منابع اعتباری از سوی دیگر، نیاز به گسترش فعالیت

بیش از هر فعالیت ...  تکنیک و با توجه به ویژگی هایی  نظیر اشتغال زایی به ویژه برای زنان سرمایه گذاری کم، سادگی
  .تولیدی دیگر با شرایط کنونی جامعۀ روستایی ناحیه مطابقت دارد

های کمی و کیفی توسعه حاکی از موفقیت نسبی صنایع روستایی باالخص قالیبافی و پیوند عمیق آن  ارزیابی شاخص
ه ب؛ ت و بهبود درآمد روستائیان اهمیت داردبا زندگی روستایی است که در جذب نیروی کار مازاد، پر کردن اوقات فراغ

 درصد درآمد بخش صنایع 5/66درصد اشتغال و 76  درصد تولید فرش شهرستان بیرجند5/32که این صنعت با  طوری
درصدی تولیدات ضمن دارا بودن نقشی پر اهمیت در اقتصاد روستایی به تنهایی قادر به رقابت با 65دستی و ارزش افزودۀ 

  .باشد های اقتصادی ناحیه نیز می خشهر یک از ب
ای از نیروی کار آزاد شده از روستا به  های اشتغال برای بخش عمده ای کوچک نیز با ایجاد زمینه صنایع کارخانه

های اقتصادی ـ   درصدی درآمد نسبت به اشتغال در بخش کشاورزی موجبات ارتقاء شاخص150ویژه مردان و افزایش 
  .ده و در مقایسه با کشاورزی از کشش اشتغال و درآمد و امکان توسعۀ بیشتری برخوردار استاجتماعی را فراهم آور

های محیطی ـ  بدین ترتیب در شرایط کنونی صنایع دستی به ویژه قالیبافی و نیز صنایع کارخانه ای با توجه به توان
 تصادی ـ اجتماعی ناحیه اثرات مثبتی داشتهانسانی، تولیدات زراعی،باغی،دامی و منابع معدنی قادرند در حفظ تعادل اق

ای با هدف ایجاد اشتغال پایدار و  و صنایع غذایی و کانی کارخانه)قالیبافی(از طریق استقرار صنایع نساجی سنتیباشد و 
از این دیدگاه صنعتی سازی روستایی در ناحیۀ مورد . درآمد کافی، فرایند توسعه روستایی بخش مرکزی را تسهیل نماید

  .ها و امکانات الزم را فراهم سازد تواند در دستیابی به توسعۀ روستایی زمینه مطالعه می
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