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Abstract
The purpose of this study is to identify the challenges and obstacles before lacustrine green
entrepreneurship in the villages of Sistan province. The sample population of this study, in
addition to 11 rural and agricultural experts, consisted all the residents of 7 villages in Sistan
province. According to the Cochran formula, 120 people were selected and randomly
questioned. For analyzing the data, Fuzzy Hierarchical Analysis (FAHP), Gray-Relationship
Grade Analysis Method (GRA), and single-sample T-test were used in SPSS software.
Results of fuzzy hierarchical analysis from the experts' questionnaire show that the
Infrastructure and technical factor -with the influence coefficient of (0.41)- got the first rank;
the economic factor with the influence coefficient of (0.39), got the second rank; the
educational-supportive and socio-cultural factor, respectively, with the average of (0.11) and
(0.09) percent, ranked third and fourth in creating the limitations faced by green
entrepreneurship. Also, the results of rural questionnaire (single sample T) show that the
challenge of green entrepreneurship in two technical-technical dimensions with an average
(3.13) and economic (3) percent is higher than the theoretical one and two educational
dimensions - Social and cultural support, with average (2.46) and (1.92%) respectively, won
the third and fourth ranks in creating green entrepreneurship constraints. Also, in all aspects
examined, the indicators of purchasing green goods at low prices by speculators, the
inadequacy of government support in the development of the product market, and the nonexport of products to neighboring provinces; respectively with the averages of 4.55, 4.35 and
4.30 have won the most points. With the aim of ranking villages with entrepreneurial
challenges, using the (GRA) technique, it was determined that 6 villages had a coefficient
over 50% (high challenge), and only one village had a coefficient of less than 50% (low
challenge).
Key Words: Substructure challenges, economic challenges, green entrepreneurship, lake
entrepreneurship, Sistan villages.
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چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،شناسایی چالشها و موانع پیش روی کارآفرینی سبزز دریاچبهای در روسبتاهای منطقب سیسبتان
است .جامع نمون این پژوهش عالوه بر  11متخصبص درزمینب روسبتایی و کشباورزی ،سباکنان  7روسبتا از تواببع منطقب
سیستان است .از این بین براساس فرمول کوکران ،تعداد  120نفر انتخاب شدند و با روش تصبادفی از آنهبا نررسبنجی شبد.
برای تجزیهوتحلیل دادهها ،روشهای تحلیل سلسلهمراتزی فازی ( ،)FAHPتحلیل رتز رابط خاکستری ( )GRAو آمباری T

تکنمونهای در نرمافزار  SPSSبه کار رفت .نتایج تحلیل سلسلهمراتزی فازی حاصل از پرسشنام کارشناسان نشبان مبیدهبد
عامل زیرساختی و فنی با ضریب تأثیر 0/41درصد رتز اول ،عامل اقتصبادی ببا ضبریب تبأثیر 0/39درصبد رتزب دوم ،عامبل
آموزشی  -حمایتی و اجتماعی  -فرهنگی به ترتیب با ضریب تأثیر  0/11و 0/09درصد رتزههای سبوم و چهبارم را در ایجباد
چالشهای کارآفرینی سزز به خود اختصاص دادهاند؛ همچنین نتایج حاصل از پرسشنام روسبتایی ( Tتبکنمونبهای) نشبان
میدهد چالش کارآفرینی سزز در دو بعد زیرساختی ب فنی با میانگین 3/13درصد و اقتصادی با میانگین 3درصد ،بیشتر از میان
نرری است و دو بعد آموزشی ب حمایتی و اجتماعی  -فرهنگی به ترتیب با میانگینهای  2/46و 1/92درصد ،رتزههای سوم و
چهارم را در ایجاد محدودیتهای کارآفرینی سزز کسب کردند؛ همچنین در تمامی ابعاد بررسیشده ،به ترتیبب شباخصهبای
خرید محصوالت سزز با قیمت کم توسط دالالن ،نامناسززودن حمایتهای دولت درزمین توسع بازار محصول و صادرنشبدن
محصول به استانهای مجاور با میانگینهای  4/35 ،4/55و  4/30بیشترین امتیاز را کسب کردند .با هدف رتزهبندی روستاهای
دارای چالش کارآفرینی با استفاده از تکنیک ( )GRAمشخص شد تعداد  6روستا ضریب بیش از 0/50درصد (چالش زیاد) و
فقط یک روستا ضریب کمتر از 0/50درصد (چالش کم) دارد.
واژههای کلیدی :چالشهای زیرساختی ،چالشهای اقتصادی ،کارآفرینی سزز ،کارآفرینی دریاچهای ،روستاهای سیستان.
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مقدمه و بیان مسئله
بررسی آمار جهانی نشاندهندۀ آن است که در سالهای  1998مبیالدی حبدود یبک میلیبارد و هشتصبد میلیبون
کودک در کشورهای در حال توسعه (جز کشور چین) در اثر ابتال به بیماریهای ناشی از آلودگیهبای مبواد ابذایی
جان خود را از دست دادهاند و در کشورهای توسعهیافته هرسال از هر سه نفر ،یک نفر مزتال به بیماریهای ناشبی از
آلودگیهای مواد اذایی میشود .در پی چنین شرایطی ،برنامهریزان و توسعهگران به دنزال یافتن راهحلهبای خبرو
از این بحران رفتند .یکی از مهمترین راهحلهایی که توجه آنها را جلب کرد ،استفاده از ملزومات کارآفرینی سبزز در
کشاورزی به جای کشاورزی تجاری مزتنی بر سود بود؛ زیرا این نوع کشاورزی ،اهداف توسع پایبدار کشباورزی را
دنزال میکند و به کاهش مصرف نهادهای ایرطزیعی ،کود و سموم شیمیایی ،مواد نگهدارنبدۀ سنتزشبده و داروهبای
شیمیایی منجر میشود (رضایی و همکاران)36 :1395 ،؛ عالوه بر این توسبع کبارآفرینی سبزز ،یکبی از مهبمتبرین
راهکارهای کاهش فقر و توسع روستایی به شمار میرود ()Hall and et al, 2010: 15؛ زیرا اشبتغال و کبارآفرینی،
یکی از عوامل اصلی ثزات پایداری و نرم روستاهاست .کارآفرینی فرصتهبای جدیبدی را ببرای روسبتاییان ایجباد
می کند تا درآمد و سرمای خود را افزایش دهند؛ همچنین با ایجباد مؤسسبات جدیبد و کسببوکارهبای کوچبک و
متوسط ،استانداردهای زندگی در جوامع روستایی بهزود می یابد .نقش کبارآفرینی در توسبع اقتصبادی روسبتاها در
زمینه هایی نریر دستیابی روستاییان به کاالها و خدمات مورد نیاز ،رشد اقتصادی روستاها ،کاهش پدیدۀ مهاجرت ببه
شهرها ،تشویق به ایجاد کسبوکارهای جدید و ارتقای سطح امنیبت اجتمباعی و رفباه در روستاسبت (ابراهیمبی و
همکاران .)83-85 :1393 ،در همین زمینه مطالعات نشان می دهبد نبواحی روسبتایی ایبران ببا مشبکالت عدیبدهای
روبهرو هستند و از دیدگاه بسیاری از پژوهشگران کمزود فرصتهای کارآفرینانه ،یکی از مهمترین موانع دستیابی ببه
توسع پایدار در این نواحی به شمار میر ود .با وجود این پژوهشگران بر شناسایی موانع توسع کارآفرینی در مناطق
روستایی تأکید دارند؛ در حالی که نتایج و بررسیها نشان میدهد توجه جدی به مقول کارآفرینی منجر به پیامدهایی
مانند افزایش فرصت های شغلی ،گسترش رقابت سالم ،رشبد اقتصبادی ،افبزایش بهبرهوری و افبزایش سبطح رفباه
اجتماعی ب اقتصادی خواهد شد ،وجود موانعی در نواحی روستایی کشور باعث دستنیبافتن ببه پیامبدهای یادشبده
میشود ( Oosterbeek et al, 2010: 450؛salleh, 2011: 575؛ قدیری معصوم و همکاران.)4 :1393 ،
حال با توجه به اینکه امروزه کارآفرینی سزز ،راهزبردی اثبربخش ببرای توسبع اقتصبادی ب اجتمباعی کشبورها
شناخته شده است و توسبع آن نقبش مهمبی در اشبتغالزایبی پایبدار ،کباهش مشبکالت زیسبتمحیطبی ،کباهش
بیماریهای ناشی از مصرف مواد اذایی ناسالم و باروری بیشتر زمین هبای کشباورزی دارد ،در چنبد سبال گذشبته
گرایشها و پژوهشهای جالب توجهی به شناخت و آگاهی از عوامل تعیینکنندۀ رشد سزز اختصباص یافتبه اسبت؛
اما مزحث مهم و ارزشمندی که در این زمینه وجود دارد ،حمایت ویژه از کارآفرینان و فعاالن اقتصادی است کبه ببا
تزدیل الگوها و پیشنمونهها به محصوالت ملموس تجاری ،کارآفرینی سزز محقق میشود و تداوم فعالیت در عرصب
اقتصاد سزز و ارائ محصوالت سزز نیازمند این حمایتها و توجهات خباص اسبت؛ بنبابراین شبناخت چبالشهبا و
موانع پیش روی توسع کارآفرینی سزز ضروری به حساب میآید (رضایی و همکاران .)47 :1395 ،در همبین راسبتا
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شناسایی و اولویتبندی محدودیتهای کارآفرینی سزز بهمنربور مقابلبه ببا مشبکالت زیسبتمحیطبی ،اقتصبادی و
اجتماعی زندگی روستاییان و سایر آحاد جامعه از ضروریات توسع کارآفرینی سزز است.
خشکسالیهای دو ده اخیر ایران باعث ازبینرفتن منابع مهم آبی کشبور ازجملبه دریاچب هبامون شبده اسبت.
دریاچ هامون ،عامل مهم معیشتی بسیاری از روستاییان حاشی آن بوده؛ اما اکنون که خشک شده است نیبز مردمبان
روستایی توانستهاند با تکیه بر توانایی های محیطی به نوعی کشاورزی ارگانیک در بستر خشک دریاچه اقبدام کننبد؛
بهطوریکه در این نوع کشاورزی هیچ گونه سم ،کود و آبیاری انجام نمیشود و کشاورزان با حفبر گبودال در بسبتر
دریاچه ،فقط بذر را در خاک فرومیبرند .این بذر از آب زیرزمینی (که سطح آن در بستر دریاچه بسیار زیباد اسبت)
تغذیه میکند و پس از رشد ،محصول میدهد .محصبول کشباورزی سبزز دریاچبهای فقبط خرببزۀ خبار از فصبل
(تیرماهی) است که توانسته عالوه ببر تبأمین نیازهبای معیشبتی روسبتاییان ،زمینب اشبتغال  6000نفبر را در منطقبه
(براساس گزارشها ی جهباد کشباورزی سیسبتان) فبراهم آورد .ببا وجبود ایبن هبدف مقالب حاضبر ،شناسبایی و
اولویتبندی چالشهای کارآفرینی سزز دریاچهای است .امید است با واکاوی این موانع و محدودیتها ،گبامی مبؤثر
در جهت گسترش اهداف کارآفرینی سزز در بستر مطالعه شده و سایر نقاط کشور با شرایط مشابه برداشبته شبود .ببا
توجه به مطالب بیانشده در پژوهش حاضر پرسش زیر مطرح میشود:
مهمترین چالشها و محدودیتهای پیش روی کارآفرینی سزز دریاچهای در روستاهای منطق سیستان کداماند؟
پیشینۀ پژوهش
در این بخش مطالعاتی بیان شدهاند که بیشترین نزدیکی معنایی را با پژوهش حاضر دارند (جدول .)1
جدول :1 -مطالعات مرتبط با موضوع پژوهش
پژوهشگر
شاطریان و
همکاران
()1396
رضایی و

عنوان

نتیجهگیری

تحلیل موانع کارآفرینی زنان روستایی در

عوامل محیطی جغرافیایی ،دسترسی به امکانات ،موانع دانشی  -مهارتی و حقوقی،

شهرستان کاشان

مهمترین موانع توسع کارآفرینی زنان است.

موانع و راهکارهای توسع کارآفرینی

نتایج نشان داد موانع اقتصادی ،زیرساختی ،ترویجی ب آموزشی ،فنی و مبدیریتی و

سزز در شهرستان کرمانشاه

موانع حمایتی ،عمدهترین موانع توسع کارآفرینی سزز در بخش کشاورزی است.

بررسی موانع و چالشهای توسع

موانع اقتصادی ،زیرساختی ،ترویجی ب آموزشی ،فنی و مدیریتی و موانع حمبایتی

کارآفرینی سزز در بخش کشاورزی

از عمدۀ موانع توسع کارآفرینی سزز در بخش کشاورزی است.

پناهی و

بررسی موانع کارآفرینی در مناطق

دو دسته عوامل درونی (ناتوانی مدیریتی کارآفرینبان ،ضبعا ارائب آمبوزشهبای

همکاران

روستایی شهرستان مرودشت بهمنرور

اثربخش فنیوحرفهای ،مشخصنزودن اولویتهبای سبرمایهگبذاری ،فبراهمنزبودن

()1395

کاهش بیکاری

زیرساختهای فنی در روستا) و بیرونی (تورم و رکود) از موانع کارآفرینی است.

قادرمرزی و

شناسایی موانع توسع کارآفرینی زنان

نداشتن پشتوان مالی و پسانداز کافی ،نداشبتن وثیقبه و ضبامن ببرای اسبتفاده از

همکاران

روستایی (مطالع موردی :دهستان شلیل-

اعتزارات دولتی و ناتوانی در رقابت با مردان در عرص تجارت ،مهبمتبرین موانبع

()1394

شهرستان اردل)

همکاران
()1396
رضایی و
همکاران
()1395

کارآفرینی زنان است.
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پژوهشگر

عنوان

یاسوری و

تحلیل موانع و راهکارهای توسع

همکاران

کارآفرینی زنان روستایی دهستان

()1394

گورابپسفومن

قدیری معصوم و

تحلیل موانع توسع کارآفرینی در نواحی

همکاران

روستایی ،مورد :دهستان انی بیگلو،

()1393

شهرستان زنجان

نجفی و صفا
()1393

نتیجهگیری

بررسی کسبوکارهای خانگی کارآفرینانه
و موانع و چالشهای توسع آنها در
مناطق روستایی

باقری و نمازیان
()1391

بومیسازی و راهکارها

علیمیرزایی و

موانع توسع بنگاههای کوچک و متوسط

همکاران

کارآفرین روستایی در استان خوزستان

()1390

(مطالع موردی :صنایع تکمیلی خرما)

والینزرگ پچالی

موانع و محرکهای کارآفرینی سزز :یک

()2012

مطالع اکتشافی

پاراماشیوایا و

کارآفرینی سزز :مطالع ادراکی دربارۀ

همکاران

انگیزه و موانع با اشارۀ ویژه به

()2013

دانشآموختگان مهندسی MBA

همکاران
()2014

مهمترین عامل توسع کارآفرینی در نواحی روستایی است.
مهمترین چالشها عزارتاند از :نزود طبرح کسببوکبار مناسبب ،نزبود تجرببه و
تخصببص الزم در روسببتاییان ،دسترسببینداشببتن مناسببب روسببتاییان بببه بببازار،
دسترسی نداشتن به اطالعات و منابع اطالعباتی ،تبأمین نشبدن اعتزبار مبالی ببرای
براساس نتایج پژوهش بی توجهی به ابعاد اجتماعی ،اقتصبادی و سیاسبی ببهویبژه
فرهنگببی درزمین ب کببارآفرینی باعببث کبباهش کببارایی و اثربخشببی فعالیببتهببای

بازدارندهها در چهار عامل زیرساختی ،بازاریبابی ،مبدیریتی و سیاسبتگبذاری ببا
مجموع 53/94درصد واریانس شناسایی شد.
نزود حمایتهای عمومی کافی ازجمله یارانههای مالی ،مشوقهای مالیباتی و  ...از
مسائل بارز موانع کارآفرینی سزز است.

موانع فرصتهای شغلی برای جوانان
کارآفرین در مناطق روستایی انا

موانع کارآفرینی در مناطق روستایی

()2015
چوسی و
همکاران

عامببل اقتصببادی ،فببردی و زیرسبباختی بببا توجیببه 13/64درصببد واریببانس

کارآفرینی در ایران شده است.

موروگانانسم و
ناتاراجان

موانع کارآفرینی زنان است.

سرمایهگذاری کسبوکار خانگی و وجود موانع قانونی.

موانع کارآفرینی در ایران ،نقش

گیلزرت و

کمزود امکانات ،عوامل فرهنگی ،مالی ،دولتی و عوامل خانوادگی و فردی ازجملبه

موانع کارآفرینی زنان روستایی عمان

()2017
جایاداتا

چالشهای عمده و مشکالت کارآفرینی

()2017

روستایی در هند

نزود سرمایهگذاری مناسب و حمایتهای مالی ازجمله موانع کارآفرینی سزز است.

کمزببود سببرمایه ،نزببود مهببارت ،نزببود حمایببت و فرصببتهببای بببازار و خطببر
موانع کارآفرینی شناخته شد.
نزود مهارت ،کمزود حمایتها ،سبرمای ناکبافی ،تبرس از شکسبت و ناآگباهی از
موانع کارآفرینی روستایی به شمار میرود.
محدودیتهای اجتماعی و فرهنگی ازجمله عوامل اصلی موانع کارآفرینی زنان در
عمان است.
نزود زمینبههبای مناسبب بازاریبابی ،کمزبود امکانبات اولیبه (ماننبد آب و ببرق و
جاده های دسترسی) و مشکالت اقتصادی ازجمله چبالشهبای عمبدۀ کبارآفرینی
روستایی در هند است.

منزع :یافتههای اسنادی پژوهش1396 ،

شواهد حاصل از بررسی مطالعات صورتگرفته در کارآفرینی حاکی از آن اسبت کبه تباکنون مطالعبات فراوانبی
درزمین آثار و عوامل مؤثر بر کارآفرینی روستایی انجام شده اسبت؛ امبا موضبوع حبائز اهمیبت ،کبارآفرینی سبزز و
چالشهای پیش روی آن در مناطق روستایی سیستان است که تاکنون بهطور مستقل بررسی نشده است.
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دیدگاهها و مبانی نظری پژوهش
کارآفرینی روستایی ،چالشها و محدودیتها
ظهور اندیشه های نوین در عرص اقتصاد سزب شده است در نرریههای جدید اقتصادی ،مقول کارآفرینی بهطبور
جدی مدنرر قرار گیرد و از کارآفرینی بهمنزل موتور محرک رشد و توسع اقتصادی و اجتماعی یاد شود (حسینینیبا
و فالحی .)25 :1396 ،با کارآفرینی فرایند ایجاد ،ارزیابی و بهرهبرداری از فرصت بهمنرور تولید کاال و خدمات آتبی
همراه با صرف وقت ،تالش بسیار و پذیرش خطر مالی ،روحی و اجتماعی برای به دستآوردن منابع مالی ،رضایت
شخصی و استقالل است ( .)Askun et al, 2011: 221مقول کارآفرینی ،یکی از ضبرورتهبای برنامبههبای توسبع
روستایی ،جایگاه و اعتزار ویژهای یافتبه اسبت .همچنبین پژوهشبگران و دولتمبردان کشبورهای مختلبا ببر البزام
سیاستگذاری هدفمند و برنامهریزی اندیشمندانه برای توسع کارآفرینی بخش روسبتایی ببهطبور فزاینبدهای تأکیبد
کردهاند (حسینینیا و فالحی.)25 :1396 ،
مطالع برنامهها و راهزردها ،سیاستهبا و راهکارهبای مختلبا توسبعه (در سبطوح مختلبا) درزمینب توسبع
کارآفرینی در روستاها ،درسها و نکات کلیدی بسیار مهمی را پب یش روی مبا گذاشبته اسبت کبه توجبه ببه آنهبا و
یادگیری نکات ،باعث روشن شدن فضای کارآفرینی در روستاها و تسهیل و تسریع فراینبد سیاسبتگبذاری در ایبن
زمینه خواهد شد .در روستاها طزیعتاً محدودیتهایی برای راهاندازی فعالیبتهبای کبارآفرینی سبزز وجبود دارد کبه
شناسایی آنها به برنامهریزی بهتر ،اشتغالزایی و حفظ محیط زیست کمک میکنبد (کیباکجوری و همکباران:1391 ،
 .)2درواقع موضوع اساسی در مطالع کارآفرینی ،بررسی عناصر تشبکیلدهنبده و موانبع و چبالشهبای پبیش روی
فرایند کارآفرینی است ( .)Chell, 2001: 205بررسی منابع مرتزط با کارآفرینی در رشتهها و جنزههای مختلا نشبان
می دهد کارآفرینی ،کشا و بهرهبرداری از فرصتها ،پیشبینی و ارزیابی ریسکها ،تغییر و نوآوری در تولید کاالهبا
و خدمات ،ابتکار برای تغییر ساختارهای قدیمی و خلق ایدههای جدید ،مقاومبت ،تبالش ببرای شکسبتن مرزهبا و
موانع بهمنرور ایجاد مسیرهای جدید پویا و درنهایت تکامل تدریجی و خلق دانشی جدیبد ببرای الهبامبخشبیدن ببه
دیگران است( .قدیری معصوم و همکاران.)5 :1393 ،
در مقابل این ادعا ،بعضی منابع بیان میکنند دامنه و سرعت تحوالت اجتماعی به طیا وسبیعی از روسبتاها نیبز
رسیده است؛ بنابراین امروزه موانع ترویج و نوآوری در روستاها بهندرت به نگبرشهبای محافربهکارانب روسبتاییان
نسزت داده میشود؛ از این رو بیشتر مشکالت در این زمینه به دلیل شرایط اجتماعی و اقتصادی این جوامع است .از
آنجا که پذیرش از جانب روستاییان از الزامات اصلی در انتشار نوآوری است ،بنابراین باید نوآوریهبایی در جوامبع
روستایی ترویج شود که با شرایط اجتماعی ،اقتصادی و زیستمحیطی این جوامع سازگار باشد ( Barenkert, 2009:

 Landstrom et al, 2012: 1170 ،460و قدیری معصوم و همکاران.)5 :1393 ،
تعاونی کارآفرینی اروپا پس از پژوهش های خود درزمین موانبع کبارآفرینی ،در گزارشبی در سبال  2003عمبدۀ
موانع کارآفرینی را در اروپا به سه دست کلی تقسیمبندی کرده اسبت -1 :موانبع اصبالحی و تعبدیلی (ماننبد موانبع
اجرایی برای ورود) -2 ،موانع فرهنگی و اجتماعی (مانند ترس از شکست ،نداشتن مهارتها و دانش کبارآفرینی) و
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 -3موانع مالی و اقتصادی (مانند استرس بیش از حد دربارۀ سرمای مخاطرهای ،تأمین مالی در مرحل اولیبه و تبأمین
مالی بلندمدتتر) (قادرمرزی و همکاران.)107 :1394 ،
کارآفرینی سبز ،تعاریف ،موانع و محدودیتها
ضرورت مطالع کارآفرینی به علت نقش آن در رشد اقتصادی ،ایجاد شغل ،افبزایش بهبرهوری ،نبوآوری فنبی و
تغییرات ساختاری است .از ده  1970نیز بحث کارآفرینی سزز به منزل یبک هبدف اجتمباعی وسبیع ببا تمرکبز ببر
ضرورت تلفیق و پیگیری رفاه انسانی همراه با توقا تخریب محیط زیست مطبرح شبده اسبت .درواقبع در فراینبد
توسع کارآفرینی سزز ،کسبوکارها باید برای محیط زیستی و اجتماعی در مقابل اهداف اقتصادی اهمیبت یکسبانی
قائل شوند .پیش از این اقتصاد و محیطزیست ،دو جنز رقابتکننده با یکدیگر شناخته میشدند و ببه نحبوی رشبد
اقتصادی بدون تخریب محیطزیست امکانپذیر نزود؛ اما در کارآفرینی سزز فرصبتهبای اقتصبادی بایبد ببه نحبوی
سازگار با دو هدف توسعه یابد (.)Hull and et al, 2018: 782
با توجه به اینکه بخش کشاورزی مسئولیت تأمین امنیت اذایی جمعیت در حال افزایش را بر عهده دارد ،با ایبن
وصا بسیاری از مواقع در اولویت قرارگرفتن تولید اذای کافی ،موضوع سالمت محصوالت کشباورزی تولیدشبده
را تحتالشعاع قرار می دهد .این عوامل سزب شده است حفظ محیطزیست و امنیبت بهداشبت ابذایی ببه یکبی از
چالش های بشر در عصر حاضر تزدیل شود و جوامع بینالمللی در پی یافتن راهزردهای مناسزی برای حل معضبالت
و دستیابی به نرامهای توسع پایدار باشند .یکی از مهمترین راهزردها ،توجه به جایگاه کارآفرینی سزز در کشباورزی
است که هدف آن ،ضمن حفاظت از حاصلخیزی خاک ،افزایش سود ،کاهش هزینهها و افزایش تولیبد محصبول ببا
کمترین تکیه بر استفاده از مواد شیمیایی است (رضایی و همکاران .)62 :1396 ،درواقبع مشبکالت زیسبتمحیطبی،
جهانیشدن و همچنین بهتازگی بحرانهای مالی در بیشتر کشورها منجر به شکلگیری محیطهای جدید کسبوکبار
شده است .زمین شکلگیری کارآفرینی سزز نیز توجه به مسائل محیطزیستی و در بیشتر جوامع رو به افزایش اسبت.
به علت اینکه وجود کسبوکارها و فعالیتهای آنها ،یکی از عوامل اصلی مسئول در بیشتر مشکالت محبیطزیسبتی
ایجادشده دانسته شده ،بنابراین زمینههای توجه به کارآفرینی سزز ببهمنزلب راهحبل تعبدیل پیامبدهای منفبی توسبع
کسبوکار رو به افزایش بوده است (عزداهللزاده و شریازاده.)44 :1393 ،
کارآفرینی سزز یعنی کسبوکاری که کاالها و خدماتی را فراهم میکند که به حرکت اقتصادی کمبک کنبد و ببه
کاهش کربن و راندمان بیشتر منابع منجر شود .کارآفرینی سزز شامل کسبوکارهایی در بخش محیطزیست (ازجملبه
بازیافت ،مدیریت مواد زائد ،مشاوره درزمین کمک به محیط زیست و نرارت بر سازمانهای فعال در عرصب محبیط
زیست) ،فناوریهای مرتزط با انرژیهای تجدیدپذیر (ازجمله باد ،مبو  ،حبرارت مرکبزی زمبین) و سبوختهبای
جایگزین است .کسبوکارهای سزز مشاالیاند که در فعالیتهای اقتصادی درگیرند و به حفاظت یا بازیبابی محبیط
زیست یا حفظ منابع طزیعی کمک میکنند.
سازمان بینالمللی کار و برنام محیطزیست ملل متحد کسبوکار سزز را چنین تعریبا کبردهانبد :فرصبتهبای
شغلی در کشاورزی ،صنعت کارخانهای ،ساختوساز ،تأسیسات ،تعمیر و نگهبداری و فعالیبتهبای علمبی و فنبی،
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مدیریتی و خدماتی که بهطور اساسی در حفاظت و احیای محیط زیست نقبش دارنبد (رضبایی و همکباران:1395 ،
.)37-38
عموماً کارآفرینی سزز به دو طزق اصلی تقسیمبندی میشود و رویکردهای متفاوتی دارد :البا -کسببوکارهبای
موجود که عملیات مدیریت محیط زیستی یا فرایند تولید پاک را میپذیرد و ب -کسبوکارهای جدید کبه برمزنبای
حفاظت منابع طزیعی و اکولوژیکی ایجاد می شود .گروه اول با نرریههای تفکیک محصول تزیین مبیشبود .براسباس
این نرریهها ،شرکتها عملیات مدیریت محیط زیست را با هدف ایجباد نبوآوری و کسبب مزیبت رقبابتی انتخباب
میکنند .رابط مثزت بین عملیات مدیریت محیط زیست (که در مسئولیتپذیری اجتماعی شبرکتهبا ببا نربامهبای
مدیریت محیط زیست پذیرش و اجرا شده است) و کسب مزایای رقابتی و نوآوری در مطالعات مختلا ثابت شبده
است (.)Nill and Kemp, 2009: 670
جمعبندی حاصل از نرریههای مختلا نشان میدهد کارآفرینی سزز نیز فوایبد بسبیاری دارد؛ امبا در ایبن ببین،
بررسی حاصل از تجربیات جهانی نشان میدهد درزمین کارآفرینی کشاورزی سزز ،موانع و محبدودیتهبایی وجبود
دارد .بر این اساس در جدول ( )2محدودیت ها و موانع کارآفرینی سزز نیز بیان شده اسبت؛ همچنبین در شبکل ()1
مدل مفهومی مرتزط با موانع کارآفرینی سزز طراحی شده است.
جدول :2 -موانع و محدودیتهای کارآفرینی کشاورزی سبز
موانع

منابع

عوامل
بسته بندی نامناسب محصوالت سزز ،نداشتن برندهای تجاری مشخص ،نپرداختن هزینبههبای بیشبتر

اقتصادی

برای خرید محصوالت سزز ،هزین زیاد سرمایهگذاری برای تولید محصبوالت سبزز ،شبرایط نبابرابر
رقابت در برابر کشت آبی ،کاهش تولید و درآمد با کشت محصوالت سزز ،خرید محصوالت سزز ببا
قیمت کم توسط دالالن
نزود بازارهای مشخص برای فروش محصوالت سزز ،نزود سازمان یا شرکت مشخص برای نرارت و
تأییببد محصببوالت سببزز ،نخریببدن تضببمینی محصببوالت توسببط دولببت در سببطح اسببتان ،نزببود

زیرساختی

چهارچوب های نهادی مناسب برای حمایت از کارآفرینی سزز ،نزود مقررات و استانداردهای خباص
برای کنترل محصبوالت سبزز ،وجبود قبوانین و نربارتهبای سبختگیرانه در فراینبد کسبب مبارک
محصوالت سزز و وسایل مورد نیاز و کافی ببرای حمبلونقبل و فبروش محصبوالت تولیدشبده در
بازارهای بزرگتر ،نزود سیستمهای مکانیزۀ بستهبندی

پارالوپز و کاالتراوا رگونا

1

( ،)2005خالدی ( ،)1386نادعلی
و رنجزر (،)1390
پارالوپز و کاالتراوا رگونا (،)2005
نارایانان ،)2005( 2نادعلی و
رنجزر ( ،)1390استریت و
همکاران ،)2005( 3خالدی و
امجدی ()1390

ترویجی -آموزشی

4

دانش و اطالعات اندک کارشناسان کشاورزی درزمین کارآفرینی سزز ،نزبود آمبوزشهبای رسبمی و
ایررسمی ،آگاهی کم مصرفکنندگان از محصوالت سزز و آشنایی اندک با آنها ،ناآشنایی ببا فنباوری
تولید محصوالت سالم ،نزود اطالعرسانی و تزلیغ مؤثر درزمین تولید و مصرف محصوالت سزز

پدل و المپکین ( ،)1994خالدی
( ،)1386افوری ( ،)1394لکاس
و کامن ،)2008( 5ریموند و
همکاران)2013( 6

1

Parra Lopez & Calatrava Requena
Narayanan
3
Sterrett et al
4
Padel & Lampkin
5
Lukas & cahn
6
Raymond et al
2
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موانع

منابع

عوامل
مشکالت کنترل آفات و امراض محصوالت ،نیاز به مدیریت و نگهداری امراض بیشتر و مناسببتبر

فنی و مدیریتی

نسزت به تولید محصوالت سزز در کشاورزی ،تولیدنشبدن و عرضب ناکبافی حشبرات و موجبودات
مورد نیاز برای مزارزۀ بیولوژیک ،تولید و عرض ناکافی محصوالت سبزز ببه نسبزت رشبد جمعیبت،
نداشتن مهارت و دانش کافی برای تولید محصول سبزز ،دردسبترسنزبودن زمبینهبای حاصبلخیز و
مناسب برای کشاورزی سزز ،کمزود نیروی ماهر
برگزارنشدن کالسهای آموزشی  -ترویجی درزمین کارآفرینی سبزز ،ارائبهنشبدن خبدمات مناسبب

حمایتی

توسط سازمان جهاد کشاورزی و سایر سازمانهای مرتزط ،نزود حمایت کافی از طرحها و ایبدههبای
دانشجویی از سوی دانشگاه ،تمایلنداشتن تشکلهای تولیدی مانند اتحادیهها ببه تولیبد محصبوالت
سزز ،انجامندادن پژوهشهای کاربردی درزمین توسع کارآفرینی سزز

سمایی ( ،)1387استریت و
همکاران ( ،)2005نادعلی و
رنجزر ( ،)1390خالدی و همکاران
)2007( 1
کریمی و جوهری (،)1392
خالدی و امجدی ( ،)1390میدمور
و همکاران ،)2001( 2مرادی و
همکاران ( ،)1390هاشمینژاد و
رضوانفر ()1389

منزع :یافتههای اسنادی پژوهش1396 ،

چالشهای توسع کارآفرینی سزز روستایی

آموزشی  -حمایتی

اجتماعی  -فرهنگی

نفوذ دالالن ،تورم ،اختالف

کمزود تجهیرات انزارداری،

نزود آموزشهای رسمی،

پایین بودن سطح سواد،

قیمت ،نداشتن برند

کمزود نیروی ماهر ،نداشتن

عدم اطالعرسانی و تزلیغ

اهمیت کم جامعه به تولید

تجاری ،درآمد ناکافی

امکانات سریع حمل و نقل

مناسب

محصول سزز ،نزود

اقتصادی

زیرساختی و فنی

تعاونیهای حمایتی

از بین رفتن دانش بومی کشاورزی سبز

عدم استفاده از ظرفیتهای تولیدی
محیط

شکل :1 -چهارچوب مفهومی پژوهش
منزع :نگارندگان1397 ،

روششناسی پژوهش
این پژوهش بر پای روش توصیفی ب پیمایشی استوار و ازنرر هدف کاربردی است .جستار حاضر هماننبد سبایر
پژوهشها دو بخش عمده دارد :بخش اول را مطالعات کتابخانهای و اسنادی (ببرای بررسبی مبواردی چبون ادبیبات

Khaledi et al
Midmore et al

1
2
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نرری موضوع و پیشبین پبژوهش) دربرمبیگیبرد و بخبش دوم شبامل پبژوهشهبای میبدانی و پیمایشبی (تکمیبل
پرسشنامه و مصاحزه) است.
اطالعات الزم با استفاده از پرسشنام  9ارزشی توماس الساعتی( 1جامع هدف تعبداد  11نفبر از کارشناسبان و
متخصصان) و پرسشنام  5طیفی لیکرت (جامع هدف سرپرسبتان خانوارهبای روسبتایی) گبردآوری شبده اسبت.
جامع نمون پژوهش در واحد روستا ،روستاییان  7روستای «مالدادی ،گلهبچه ،گمشاد ،سراوانی ،کوهکن ،لورگ باغ
و آل گرگ» از توابع منطق سیستان است .دلیل انتخاب این روستاها ،وجود نشانههایی از کارآفرینی سبزز دریاچبهای
در بطن کشاورزی روستاییان ساکن در این مناطق است که در این بین ،برای انتخاب جامع نمونه در واحبد روسبتا،
نرر کارشناسان و خزرگان محلی نیز لحاظ شده است .برای برآورد حجم نمونبه در سبطح خانوارهبای روسبتایی ،از
فرمول کوکران با احتمبال خطبای (8درصبد) اسبتفاده شبده اسبت (جبدول  .)3ببر ایبن اسباس ببرای شناسبایی و
اولویتبندی موانع و محدودیتهای کارآفرینی سزز دریاچهای از بین  600خانوار 120 ،نفر از سرپرستان خانوارهای
روستایی بهمنزل جامع نمونه انتخاب شدند و اطالعات آنها در تحلیل نهایی لحاظ شد .روش نمونبهگیبری در ایبن
پژوهش تصادفی بوده است.
جدول :3 -روستاهای بررسیشده
نام روستا

جمعیت

خانوار

تعداد نمونه

لورگ باغ

207

54

11

مالدادی

895

197

39

آل گرگ

120

29

6

گلهبچه

361

77

15

گمشاد

592

134

27

سراوانی

289

65

13

کوهکن

216

44

9

جمع

2680

600

120

منزع ،مرکز آمار ایران1390 ،

برای برآورد اهداف پژوهش در چهارچوب مطالعات میدانی ،طیا گستردهای از شاخصهبا در ابعباد اقتصبادی،
زیرساختی و فنی ،آموزشی و فنی و اجتمباعی  -فرهنگبی در قالبب تلفیقبی از دو نبوع شباخصهبای اسبتاندارد و
پژوهشگرساخته بررسی شده است (جدول  .)4روایبی صبوری و محتبوایی سبازههبای پرسبشنامبه براسباس نربر
کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی و اعضای هیئت علمی دانشگاه ( 11نفر) ارزیابی و تأییبد شبد؛ همچنبین پایبایی
سازهها و همسانی درونی گویههای هر سازه با محاسز ضبریب آلفبای کرونزبا ارزیبابی و ببرای موانبع اقتصبادی،
زیرساختی و فنی ،آموزشی و حمایتی و اجتماعی  -فرهنگی به ترتیب  0/71 ،0/69 ،0/66و  0/55محاسزه شد .برای
پردازش دادههای پژوهش آماره های توصیفی ،فراوانی ،درصد ،میانگین ،انحراف معیار و آزمبون  Tتبکنمونبهای در
نرمافزار  SPSSبه کار رفت؛ همچنین برای تجزیهوتحلیل دادههای کارشناسبی (وزندهبی معیارهبا و زیرمعیارهبا) از
Tomas L Satty

1
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مقایسههای زوجی فازی ( )FAHPکه کارشناسان سازمانها ،ادارات و استادان دانشگاه انجام دادند و برای رتزهبنبدی
عوامل مؤثر از تکنیک تحلیل رابط خاکستری ( )GRAاستفاده شد.
فرایند تحلیل سلسله مراتزی فازی ( )FAHPرا در سال  1983برای نخستین بار دو پژوهشگر هلنبدی ببه نبام وان
الرهوفن و پدریک 1به دنزال آشکارشدن ایرادات و مشکالت تحلیل سلسله مراتزبی ( )AHPازجملبه وجبود مقیباس
نامتوازن در قضاوت ها ،عدم قطعیت ،دقیق نزودن مقایسه های زوجی و بازتاب نیافتن کامل سزک تفکر انسانی پیشبنهاد
کردند .این روش با جایگزینی اعداد فازی مثلثی در مباتریس مقایسبه هبای زوجبی و برمزنبای کمتبرین مجبذورات
لگاریتمی بنا نهاده شده است (حزیزی و همکاران63 :1393 ،؛ عنابستانی و وصال.)138 :1395 ،
 ،FAHPیک نرری ریاضی طراحی شده برای مدلکردن ابهام فرایندهای وابسبته ببه دانبش بشبری انسبان اسبت.
تصمیمگیرنده آزادانه دامن مقادیر مدنرر را انتخاب میکند .قضاوت مردد کارشبناس ببا عبدد فبازی بیبان مبیشبود؛
بنابراین  ،FAHPدامنه ای از مقادیر را برای بیان عدم قطعیت تصمیم گیرندگان به کار مبی گیبرد .در ایبن روش ببرای
مقایس زوجی گزینه ها ،از اعداد فازی و برای به دست آوردن وزن ها و برتری هبا از روش میبانگین هندسبی اسبتفاده
میشود؛ زیرا این روش به سادگی به حالت فازی تعمیمیافتنی است و همچنین پاسخ یگانه ای برای ماتریس مقایسات
زوجی تعیین می کند .در این روش شخص تصمیم گیرنده مقایسات زوجی المان هبای هبر سبطح را در قالبب اعبداد
فازی ذوزنقهای بیان میکند (عیسوی و همکاران.)29 :1391 ،
در انجام روش ( )FAHPمراحل زیر به اجرا گذاشته میشود:
 -1رسم نمودار سلسلهمراتزی؛
 -2تشکیل ماتریس مقایس زوجی با بهکارگیری اعداد فازی؛
 -3محاسز وزن نرمالشدۀ فازی هر عنصر ( )Siبرای هریک از سطرهای ماتریس مقایس زوجی؛
 -4محاسز درج بزرگی ()Siها نسزت به یکدیگر؛
 -5محاسز وزن معیارها و گزینهها در ماتریسهای مقایس زوجی؛
 -6محاسز بردار وزن نهایی (عطایی106-108 :1389 ،؛ عنابستانی و وصال.)138 :1395 ،
جدول :4 -مؤلفهها و شاخصهای پژوهش
موانع

عوامل
خرید محصوالت سزز با قیمت کم توسط دالالن و واسطهها ،نامناسببببودن حمایبتهبای دولبت درزمینب توسبع ببازار محصبول،

اقتصادی

اطالع نداشتن از بازار تقاضای محصول ،صادرنشدن محصول به استانهای مجاور ،نداشتن نام و برند تجباری مشبخص ،شبفافنزبودن
قیمت محصول ،گرانی محصول در بازار ،هزین زیاد کارگر برای تولید محصول ،تورم قیمت محصول ،کاهش تولید و درآمد با کشبت
محصوالت سزز ،هزین زیاد نگهداری محصول ،واردات بیموقع محصوالت مشابه از استانهای مجاور
نزود بازار فروش مشخص ،نزود سازمان یا شرکت مشخص برای نرارت و تأیید محصبول سبزز ،نخریبدن تضبمینی محصبول توسبط

زیرساختی
و فنی

دولت ،نزود چهارچوب های نهادی مناسب برای حمایت از کارآفرینی سزز ،نزود مقررات و استانداردهای خاص برای کنترل محصبول،
نزود سردخانه و انزار برای نگهداری محصول ،نزود امکانات حملونقل سریع برای توزیع محصول به بازارها ،نزبود امکانبات ارتزباطی
نوین برای بازاریابی محصول ،تولید و عرض ناکافی محصوالت سزز به نسزت رشد جمعیت ،نداشتن مهارت و دانش کافی برای تولید
محصول سزز ،دردسترسنزودن زمینهای حاصلخیز و مناسب برای کشاورزی سزز ،کمزود نیروی ماهر
Van laarhoven and Pedrycz
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دانش و اطالعا ت اندک کارشناسبان کشباورزی درزمینب کبارآفرینی سبزز ،نزبود آمبوزشهبای رسبمی و ایررسبمی ،آگباهی انبدک
آموزشی-

مصرف کنندگان از محصوالت سزز و آشنایی کم با آنها ،ناآشنایی با فناوری تولید محصوالت سالم ،عبدم اطبالعرسبانی و تزلیبغ مبؤثر

حمایتی

درزمین تولید و مصرف محصوالت سزز ،ارائهنشدن خدمات مناسب توسط سازمان جهاد کشاورزی و سایر سازمانهای مبرتزط ،نزبود
طرحها و ایدههای علمی از سوی دانشگاه منطقه ،تمایلنداشتن تشکلهای تولیدی مانند اتحادیهها به تولید محصوالت سزز

اجتماعی-
فرهنگی

سواد کم کشاورزی ،همکارینکردن دهیاری و شورای روستا برای ایجاد بس ترهای کبارآفرینی سبزز ،عالقب کبم روسبتاییان ببه تولیبد
محصوالت سزز ،اهمیتندادن جامعه به تولید محصول سزز ،نزود تعاونیهای خودجوش روستایی درزمین تولید سزز

معرفی محدودة پژوهش
دشت سیستان در شرق ایران و در شمال استان سیستان و بلوچستان با طبول جغرافیبایی  61درجبه و  31دقیقب
شرقی و عرض جغرافیایی  30درجه و  55دقیق شمالی نسزت به نیمروز گرینویچ با ارتفاع از سطح دریای  478متبر
و اقلیم گرم و خشک قرار دارد .میانگین بارش سالیان آن  57میلیمتر و دمای آن از  -9/5تبا  49درجب سبانتیگبراد
متغیر است .از ویژگیهای شاخص دشت سیستان ،وجود تاالب هامون است .این تاالب که به آن دریاچه نیبز گفتبه
میشود ،در طول تاریخ به دلیل موقعیت جغرافیایی ،موجودیت تقریزاً همیشگی و نیز ببه علبت شبیرینببودن آببش،
مهمترین تاالب بخش خاوری فالت ایران محسوب میشود .این تاالب سه ناحیه دارد :هبامون در مغبرب و جنبوب
اربی ،ه امون سابوری در شمال اربی و هامون پوزک در شمال شرقی سیستان و از لحباظ اقتصبادی ببرای سباکنان
سیستان بسیار مهم است و ازنرر زیستمحیطی نیز منزعی بزرگ و مهم به شبمار مبیرود (پیبری و انصباری:1392 ،
.)65
زندگی تعدادی از روستاهای واقع در حاشی دریاچ هامون وابسته به این منزع آبی است .این دریاچه عبالوه ببر
اینکه بستر کشاورزی ارگانیک و ایرفصلی محسوب میشود ،باعث کارآفرینی جمعیتی ببیش از  6000هبزار نفبر در
منطقه شده و بر معاش مردم محلی تأثیر مستقیم داشته است که خود نشان از مزایای کارآفرینی سبزز دارد .ببا وجبود
این در این مقاله سعی بر آن بوده است چالشهای کارآفرینی سزز در روستاهایی سنجیده شود که کمترین معیارهبای
کارآفرینی در آنها وجود داشته باشد؛ بر این اساس تعبداد  7روسبتا (تعبداد  3روسبتا از تواببع شهرسبتان هیرمنبد و
 4روستا از توابع شهرستان هامون) که ارتزاط مستقیم با کارآفرینی سزز در منطقه دارنبد ،ببهمنزلب محبدودۀ پبژوهش
انتخاب شدند.
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شکل :2 -معرفی محدودة پژوهش

یافتههای پژوهش
بعضی از ویژگیهای پاسخگویان
در این پژوهش ترکیب سنی پاسخگویان در  5گروه سنی طزقهبندی شده اسبت .همبانطبور کبه در جبدول ()5
نشان داده شده است31/7 ،درصد بین  31-40سال و 20/8درصبد در ردۀ سبنی  41 -50سبال قبرار دارنبد .از ببین
 120نفری که در نررسنجی شرکت کردهاند ،تمامی  120نفر معادل 100درصد را مبردان تشبکیل دادهانبد؛ همچنبین
پاسخگویان برحسب سواد (تحصیالت) در چهار گروه طزقهبندی شدهاند .نتایج نشان میدهبد بیشبترین فراوانبی در
گروه ابتدایی 50درصد و کمترین فراوانی در گروههای دیپلم و باالتر 6/7درصد است؛ همچنین در این پژوهش افراد
به لحاظ شغل اصلی در  6گروه تقسیمبندی شدهاند .از مجموع  120پاسخگو ،بیشترین فراوانی با 74/2درصد مربوط
به کشاورزی است؛ همچنین در این پژوهش افراد از لحاظ درآمدی به چهار گبروه تقسبیم شبدند کبه در ایبن ببین
بیشترین فراوانی (51/7درصد) مربوط به دست درآمدی  500هزار تومان تا  1میلیون تومان است.
جدول :5 -عضی از مهمترین ویژگیهای عمومی پاسخگویان
متغیر
جنس

20 -30

30

25

31 -40

38

31/7

دیپلم و باالتر

41 -50

25

20/8

کشاورزی

89

51 -60

27

22/5

دامداری

9

تحصیالت

سن

فراوانی

درصد

زن

0

0

متغیر

مرد

120

100

اشتغال

فراوانی

درصد

محدوده

وضعیت

محدوده
بیسواد

31

25/8

ابتدایی

60

50

راهنمایی

21

17/5

8

6/7
74/2
7/5
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نوع پاسخگو

کمتر از  500هزار

25

20/8

کارمند

9

7/5

 500تا  1میلیون

62

51/7

مراداری

4

3/3

 1تا  2میلیون

25

20/9

صنایع دستی

9

7/5

 2میلیون به باال

8

6/7

سایر

1

2/4

منزع :یافتههای پژوهش1396 ،

با توجه به مطالعات اکتشافی 4 ،بعد اقتصادی ،زیرساختی  -فنی ،آموزشی و حمایتی و اجتمباعی  -فرهنگبی در
قالب محدودیتهای پیش روی کارآفرینی سزز در روستاهای منطق سیستان نقشآفرینی میکنند.
موانع بعد اقتصادی
برای بعد اقتصادی  12شاخص تعیین شده است .نتایج جدول ( )6نشان میدهبد ازنربر روسبتاییان ،مؤلفبههبای
خرید محصوالت سزز با قیمت کم توسط دالالن با میانگین 4/55درصد ،نامناسببودن حمایتهبای دولبت درزمینب
توسع بازار محصول با میانگین 4/35درصد و صادرنشدن محصول به استانهبای مجباور ببا میبانگین 4/30درصبد،
مهمترین موانع اقتصادی کارآفرینی سزز هستند.
شواهد عینی حاکی است روستاییان در امر بازاریابی محصوالت سزز ضعیااند و توانایی فبروش محصبول را ببا
قیمت مناسب ندارند؛ بر همین اساس دالالن و واسطه ها از این فرصت سوءاستفاده کبرده و محصبوالت سبزز را ببه
قیمت کمتر میخرند و به بازار عرضه میکنند .در این بین دولت تاکنون درزمین بازاریابی محصوالت سزز دریاچهای
هیچگونه برنامهای در منطقه نداشته و زمینه های قانونی حمایت از کشباورزان در دسبتورکار مسبئوالن مرببوط قبرار
نگرفته است.
همچنین مؤلفههای واردات بیموقع محصوالت مشابه از استانهای مجاور و هزین زیباد نگهبداری محصبول ببه
ترتیب با میانگینهای  1/75و 1/92درصد ،کمترین اثر را بر ایجاد محدودیتهای کارآفرینی سزز داشبته اسبت .ایبن
نکته جالب توجه است که هنگام برداشت محصول سزز دریاچهای (خربزه در فصل پاییز) در هیچ نقطبهای از کشبور
خربزه برداشت نمیشود .این امر نشان از رقیب نداشتن محصول در بازارهای منطقه و حتی ملی دارد کبه الزم اسبت
بهمنزل یک فرصت از مزایای اقتصادی آن استفاده کرد.
جدول :6 -فراوانی ،میانگین وزنی و انحراف معیار شاخصهای بعد موانع اقتصادی
شاخص

بسیار کم

کم

متوسط

زیاد

بسیار زیاد

میانگین

انحراف معیار

رتبه

خرید محصوالت سزز با قیمت کم توسط دالالن

0

0

0

44/2

55/8

4/55

0/49

1

نامناسببودن حمایتهای دولت درزمین توسع بازار محصول

0

0

8/3

48/3

43/3

4/35

0/63

2

صادرنشدن محصول به استانهای مجاور

0

0

11/7

45/8

42/5

4/30

0/67

3

نداشتن نام و برند تجاری مشخص

0

2/5

45

43/3

9/2

3/59

0/69

4

اطالعنداشتن از بازار تقاضای محصول

0

20/8

51/7

20/8

6/7

3/13

0/81

5
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شفافنزودن قیمت محصول

0

15

65

16/7

3/3

3/08

0/66

6

قیمت زیاد محصول در بازار

4/2

58/3

29/2

8/3

0

2/41

0/70

7

هزین زیاد کارگر برای تولید محصول

17/5

45/8

22/5

14/2

0

2/33

0/92

8

تورم قیمت محصول

25

40/8

24/2

10

0

2/19

0/92

9

کاهش تولید و درآمد با کشت محصوالت سزز

28/3

48/3

6/7

16/7

0

2/11

0/93

10

هزین زیاد نگهداری محصول

38/3

42/5

7/5

11/7

0

1/92

0/96

11

واردات بیموقع محصوالت مشابه از استانهای مجاور

55/8

22/5

12/5

9/2

0

1/75

0/99

12
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برای اولویتبندی شاخصهای بعد موانع اقتصادی براساس نرر کارشناسبان ،از روش مقایسب زوجبی ()FAHP
استفاده شده است .نتایج جدول ( )7نشان میدهد در بین متغیرهای بررسیشده ،شباخصهبای وجبود واسبطههبا و
دالالن ،صادرنشدن محصول به استانهای مجاور و اطالعنداشتن از بازار تقاضای محصبول ببه ترتیبب ببا وزنهبای
 0/16 ،0/19و 0/12درصد ،مهمترین محدودیتها هستند و شاخصهبای هزینب زیباد نگهبداری محصبول ،واردات
بیموقع محصوالت مشابه از استانهای مجاور و کاهش تولیبد و درآمبد ببا کشبت محصبوالت سبزز ببه ترتیبب ببا
وزنهای  0/02 ،0/01و  0/04درصد ،کماهمیتترین محدودیتهای پیش روی کارآفرینی سزز دریاچهای هستند.
جدول :7 -وزن نهایی شاخصهای بعد موانع اقتصادی
شاخصها

وزن کلی

وزن نرمالشده

رتبه

خرید محصوالت سزز با قیمت کم توسط دالالن و واسطهها

0/19

0.032

1

صادرنشدن محصول به استانهای مجاور

0/16

0.027

2

اطالعنداشتن از بازار تقاضای محصول

0.12

0.019

3

نامناسببودن حمایتهای دولت درزمین توسع بازار محصول

0/11

0.017

4

نداشتن نام و برند تجاری مشخص

0.10

0.015

5

شفافنزودن قیمت محصول

0.09

0.013

6

قیمت زیاد محصول در بازار

0.06

0.009

7

هزین زیاد کارگر برای تولید محصول

0.05

0.007

8

تورم قیمت محصول

0.05

0.007

9

کاهش تولید و درآمد با کشت محصوالت سزز

0/04

0.005

10

واردات بیموقع محصوالت مشابه از استانهای مجاور

0.02

0.003

11

هزین زیاد نگهداری محصول

0.01

0.000

12

منزع :یافتههای پژوهش1396 ،

موانع بعد زیرساختی و فنی
موانع بعد زیرساختی و فنی  12شاخص دارد .نتایج جدول  8نشان میدهد ازنرر پاسخگویان ،مؤلفههای نخریدن
تضمینی محصول توسط دولت ،نزود سردخانه و انزار برای نگهداری محصول و نزود امکانات حملونقل سریع ببرای
توزیع محصول به بازار به ترتیب با میانگینهای  4/12 ،4/14و 3/88درصد ،مهبمتبرین محبدودیتهبای پبیش روی
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کارآفرینی سزز هستند .در همین راستا در بیشتر جوامع دولتها به تولید و خرید محصوالت سزز توجه دارند که این
امر زمین الزم را برای استفاده از این محصوالت فراهم میآورد .از سوی دیگر محصول سزز دریاچهای (خرببزه) ببه
دلیل فسادپذیری زودرس ،نیازمند سردخانه و انزار و سیستمهای حملونقل مناسب است؛ همچنین مؤلفههای کمزبود
نیروی ماهر ،نداشتن مهارت و دانش کافی برای تولید محصبول سبزز و دردسبترسنزبودن زمبینهبای حاصبلخیز و
مناسب برای کشاورزی سزز ببه ترتیبب ببا میبانگینهبای  2/34 ،1/84و 2/60درصبد ،نقبش کبماهمیتبی در ایجباد
چالشهای کارآفرینی سزز دارند.
جدول :8 -فراوانی ،میانگین وزنی و انحراف معیار شاخصهای موانع زیرساختی و فنی

شاخص

بسیار کم

کم

متوسط

زیاد

بسیار زیاد

میانگین

انحراف معیار

رتبه

نخریدن تضمینی محصول توسط دولت

8

8

21/7

36/7

40

4/14

0/84

1

نزود سردخانه و انزار برای نگهداری محصول

0

0

11/7

64/2

24/2

4/12

0/58

2

نزود امکانات حملونقل سریع برای توزیع محصول به بازار

0

0

24/2

63/3

12/5

3/88

0/59

3

نزود بازار فروش مشخص

0

15

43/3

19/2

22/5

3/49

0/56

4

نزود امکانات ارتزاطی نوین برای بازاریابی محصول

0

0

0

60/8

39/2

3/39

0/49

5

تولید و عرض ناکافی محصوالت سزز به نسزت رشد جمعیت

0

15

49/2

35/8

0

3/20

0/68

6

نزود چهارچوبهای نهادی مناسب برای حمایت از کارآفرینی سزز

0

29/2

50

20/8

0

2/91

0/70

7

نزود سازمان یا شرکت مشخص برای نرارت و تأیید محصول سزز

12/5

34/2

13/3

36/7

3/3

2/84

0/45

8

نزود مقررات و استانداردهای خاص برای کنترل محصول

0

40

41/7

18/3

0

2/78

0/73

9

دردسترسنزودن زمینهای حاصلخیز و مناسب برای کشاورزی سزز

24/2

25

18/3

31/7

8

2/60

0/66

10

نداشتن مهارت و دانش کافی برای تولید محصول سزز

40

29/2

2/5

13/3

15

2/34

0/48

11

کمزود نیروی ماهر

31/7

52/5

15/8

0

0

1/84

0/67

12
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نتایج حاصل از مقایس زوجی ( )FAHPشاخصهای مربوط به بعد محبدودیتهبای زیرسباختی و فنبی ازنربر
کارشناسان در جدول  10نشان میدهد شاخصهای نخریدن تضمینی محصول توسط دولت ،نزبود سبردخانه و انزبار
برای نگهداری محصول و نزود امکانات حملونقل سریع برای توزیع محصول به بازارها به ترتیب با وزنهای ،0/30
 0/19و 0/14درصد ،مهمترین محدودیتهای پیش روی کارآفرینی سزز و شاخصهای کمزود نیروی مباهر ،نداشبتن
مهارت و دانش کافی برای تولید محصول سزز و دردسترسنزودن زمینهای حاصبلخیز و مناسبب ببرای کشباورزی
سزز به ترتیب با وزنهای  0/01 ،0/01و 0/02درصد ،کماهمیتترین محدودیتها ازنرر کارشناسان هستند.
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جدول :9 -وزن نهایی شاخصهای بعد موانع زیرساختی و فنی
شاخصهای محدودیتهای زیرساختی و فنی

وزن کلی

وزن نرمالشده

رتبه

نخریدن تضمینی محصول توسط دولت

0.30

0.032

1

نزود سردخانه و انزار برای نگهداری محصول

0.19

0.017

2

نزود امکانات حملونقل سریع برای توزیع محصول به بازارها

0.14

0.011

3

نزود امکانات ارتزاطی نوین برای بازاریابی محصول

0.08

0.008

4

نزود چهارچوبهای نهادی مناسب برای حمایت از کارآفرینی سزز

0.07

0.008

5

تولید و عرض ناکافی محصوالت سزز به نسزت رشد جمعیت

0.06

0.008

6

نزود بازار فروش مشخص

0.05

0.007

7

نزود مقررات و استانداردهای خاص برای کنترل محصول

0.04

0.007

8

نزود سازمان یا شرکت مشخص برای نرارت و تأیید محصول سزز

0.03

0.006

9

دردسترسنزودن زمینهای حاصلخیز و مناسب برای کشاورزی سزز

0.02

0.006

10

نداشتن مهارت و دانش کافی برای تولید محصول سزز

0.01

0.005

11

کمزود نیروی ماهر

0.01

0.005

12

منزع :یافتههای پژوهش1396 ،

موانع آموزشی و حمایتی
نتایج جدول ( )10گویای این است که مؤلفههای ارائه نشدن خدمات مناسبب توسبط جهباد کشباورزی و سبایر
سازمانهای مرتزط با میانگین 3/64درصد ،عدم اطالعرسانی و تزلیغ مؤثر درزمین تولید و مصرف محصوالت سزز ببا
میانگین 3/06درصد و نزود طرحها و ایدههای علمی دانشگاه منطقبه ببا میبانگین 2/85درصبد ببه ترتیبب ببارزترین
محدودیتهای کارآفرینی سزز و مؤلفههای آگاهی اندک مصرفکنندگان از محصوالت سبزز و آشبنایی کبم ببا آنهبا،
ناآشنایی با فناوری تولید محصوالت سالم و نزود آموزشهای رسبمی و ایررسبمی ببا میبانگینهبای  1/81 ،1/78و
1/84درصد ،کماهمیتترین عوامل به حساب میآیند.
جدول :10 -فراوانی ،میانگین وزنی و انحراف معیار شاخصهای بعد موانع آموزشی و حمایتی

تمایلنداشتن تشکلهای تولیدی مانند اتحادیهها به تولید محصوالت

بسیار کم

سزز

کم

دانش و اطالعات اندک کارشناسان کشاورزی درزمین کارآفرینی

متوسط

نزود طرحها و ایدههای علمی دانشگاه منطقه

زیاد

سزز

بسیار زیاد

عدم اطالع رسانی و تزلیغ مؤثر درزمین تولید و مصرف محصوالت

میانگین

سازمانهای مرتزط

انحراف معیار

ارائهنشدن خدمات مناسب توسط جهاد کشاورزی و سایر

رتبه

شاخص

0

4/2

39/2

45

11/7

3/64

0/74

1

1/7

20/8

53/3

17/5

6/7

3/06

0/84

2

0

34/2

45/8

20

0

2/85

0/72

3

35/8

31/7

0

15/8

16/7

2/45

0/51

4

25/8

50

5

19

9/2

2/26

0/21

5
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سزز
نزود آموزشهای رسمی و ایررسمی

54/2

18/3

17/5

9/2

8

1/84

0/66

6

ناآشنایی با فناوری تولید محصوالت سالم

70/8

6/7

0

15

7/5

1/81

0/40

7

آگاهی اندک مصرفکنندگان از محصوالت سزز و آشنایی کم با آنها

60/8

16/7

10

8/3

4/2

1/78

0/47

8
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نتایج حاصل از اولویتبنبدی شباخصهبای بعبد موانبع آموزشبی و حمبایتی در جبدول ( )11نشبان مبیدهبد
شاخصهای عدم اطالع رسانی و تزلیغ مؤثر درزمین تولید و مصرف محصوالت سزز و ارائهنشبدن خبدمات مناسبب
توسط سازمان جهاد کشاورزی و سایر سازمانهای مرتزط کشباورزی ببه ترتیبب ببا وزنهبای  0/29و 0/19درصبد،
مهمترین چالشها هستند و شاخصهای آگاهی اندک مصرف کننبدگان از محصبوالت سبزز و آشبنایی کبم ببا آنهبا،
ناآشنایی با فناوری تولید محصوالت سالم و نزود آموزشهای رسمی و ایررسمی به ترتیب با وزنهبای 0/08 ،0/04
و 0.9درصد ،کماهمیتترین چالشهای پیش روی کارآفرینی سزز به شمار میآیند.
جدول :11 -وزن نهایی شاخصهای بعد موانع آموزشی و حمایتی
شاخصهای موانع آموزشی و حمایتی

وزن کلی

وزن نرمالشده

رتبه

عدم اطالع رسانی و تزلیغ مؤثر درزمین تولید و مصرف محصوالت سزز

0.28

0.018

1

ارائه نشدن خدمات مناسب توسط سازمان جهاد کشاورزی و سایر سازمانهای مرتزط

0.19

0.013

2

دانش و اطالعات اندک کارشناسان کشاورزی درزمین کارآفرینی سزز

0.12

0.008

3

نزود طرحها و ایدههای علمی دانشگاه منطقه

0.11

0.007

4

تمایلنداشتن تشکلهای تولیدی مانند اتحادیهها به تولید محصوالت سزز

0.10

0.007

5

نزود آموزشهای رسمی و ایررسمی

0.9

0.006

6

ناآشنایی با فناوری تولید محصوالت سالم

0.08

0.005

7

آگاهی اندک مصرفکنندگان از محصوالت سزز و آشنایی کم با آنها

0.04

0.002

8
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موانع اجتماعی و فرهنگی
نتایج جدول ( )12نشان میدهد شاخصهای همکارینکردن دهیباری و شبورای روسبتا ببرای ایجباد بسبترهای
کارآفرینی سزز و همکاری نکردن دهیاری و شبورای روسبتا ببرای ایجباد بسبترهای کبارآفرینی سبزز ببه ترتیبب ببا
میانگینهای  2/69و 2/45درصد ،مهمترین چالشهای پیش روی کبارآفرینی سبزز هسبتند؛ همچنبین شباخصهبای
عالق کم روستاییان به تولید محصوالت سزز ،سواد کم کشاورزان و اهمیتندادن جامعه به تولید محصبول سبزز ببه
ترتیب با میانگینهای  1/49 ،1/48و 1/50درصد ،نقش اندکی در ایجاد چالشهای کارآفرینی سزز دارند.
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جدول :12 -فراوانی ،میانگین وزنی و انحراف معیار شاخصهای بعد موانع اجتماعی و فرهنگی
شاخص

بسیار کم

کم

متوسط

زیاد

بسیار زیاد

میانگین

انحراف معیار

رتبه

همکارینکردن دهیاری و شورای روستا برای ایجاد بسترهای کارآفرینی سزز

8

40

49/2

9 /2

8

2/69

0/68

1

همکارینکردن دهیاری و شورای روستا برای ایجاد بسترهای کارآفرینی سزز

15

32/5

45

7 /5

0

2/45

0/83

2

اهمیتندادن جامعه به تولید محصول سزز

51/7

46/7

1/7

0

0

1/50

0/53

3

سواد کم کشاورزان

50

50

0

0

0

1/49

0/50

4

عالق کم روستاییان به تولید محصوالت سزز

62/5

0

0

1/48

0/68

5

10/8 26/7
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نتایج جدول ( )13نشان میدهد شباخصهبای نزبود تعباونیهبای خودجبوش روسبتایی درزمینب تولیبد سبزز،
اهمیتندادن جامعه به تولید محصبول سبزز و همکباری نکبردن دهیباری و شبورای روسبتا ببرای ایجباد بسبترهای
کارآفرینی سزز به ترتیب با ضریب تأثیر  0.24 ،0.33و 0.18درصد در رتزههای اول تا سوم قبرار گرفتنبد و بیشبترین
اثرگذاری را بر ایجاد چالشهای کارآفرینی سزز دارند؛ همچنبین شباخصهبای سبواد کبم کشباورزان و عالقب کبم
روستاییان به تولید محصوالت سزز ببه ترتیبب ببا ضبریب تبأثیر  0.16و 0.09درصبد ،اثرگبذاری انبدکی ببر ایجباد
چالشهای کارآفرینی سزز داشتند.
جدول :13 -وزن نهایی شاخصهای بعد موانع اجتماعی و فرهنگی
شاخصهای موانع اجتماعی و فرهنگی

وزن کلی

وزن نرمالشده

رتبه

نزود تعاونیهای خودجوش روستایی درزمین تولید سزز

0.33

0.046

1

اهمیتندادن جامعه به تولید محصول سزز

0.24

0.033

2

همکارینکردن دهیاری و شورای روستا برای ایجاد بسترهای کارآفرینی سزز

0.18

0.025

3

سواد کم کشاورزان

0.16

0.022

4

عالق کم روستاییان به تولید محصوالت سزز

0.09

0.010

5
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شناسایی و اولویتبندی ضریب تأثیر ابعاد بررسیشده بر چالشهای پیش روی کارآفرینی سبز
در این بخش براساس نرر روستاییان و با استفاده از آزمون  Tتکنمونهای میزان چالشهای پیش روی کارآفرینی
سزز در تمامی ابعاد مدنرر تعیین شده است .عدد  ،3میان نربری ارزیبابی چبالشهبای پبیش روی کبارآفرینی سبزز
انتخاب شد .نتایج جدول ( )14حاکی است در ابعاد زیرساختی و فنی (با میانگین  )3/13و اقتصادی (با میبانگین ،)3
چالشهای پیش روی کارآفرینی سزز بیشتر از میانگین نرری ( )3است؛ درواقع این ابعاد جبزو عوامبل محدودکننبدۀ
کارآفرینی سزز در نقاط روستایی سیستاناند؛ همچنین ابعباد اجتمباعی ب فرهنگبی (ببا میبانگین  )1/92و آموزشبی ب
حمایتی (با میانگین  )2/46به دلیل کسب میانگین کمتر از  ،3اثرگذاری کمی ببر ایجباد محبدودیتهبای پبیش روی
کارآفرینی سزز دارند.

بررسی چالشهای توسعۀ کارآفرینی سبز دریاچهای در منطقۀ سیستان 19 /

جدول :14 -محدودیتهای پیش روی کارآفرینی سبز از دید کشاورزان
متغیر

تعداد نمونه

میانگین

انحراف معیار

خطای استاندارد

رتبه

زیرساختی و فنی

120

3/13

0/27

0/02

1

اقتصادی

120

3

0/48

0/02

2

آموزشی – حمایتی

120

2/46

0/69

0/03

3

اجتماعی -فرهنگی

120

1/92

0/32

0/02

4
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همچنین نتایج جدول ( )15گویای این است که در ببین ابعباد  4گانب بباال ،عامبل موانبع زیرسباختی و فنبی ببا ضبریب
0.41درصد رتز اول و عامل موانع اقتصادی با ضریب تأثیر 0.39درصد رتز دوم ،عامل موانع آموزشی و حمبایتی ببا ضبریب
0.11درصد رتز سوم و عامل موانع اجتماعی ب فرهنگی با ضریب 0/09درصد رتز چهارم را به خود اختصاص دادهاند.
جدول :15 -ضریب اثرگذاری ابعاد بررسیشده از دیدگاه کارشناسان
ابعاد

تعداد نمونه

وزن کلی هر بعد

رتبه

زیرساختی و فنی

11

0/41

1

اقتصادی

11

0/39

2

آموزشی و حمایتی

11

0/11

3

اجتماعی و فرهنگی

11

0/09

4
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رتبهبندی روستاهای مطالعهشده ازنظر چالشهای کارآفرینی سبز
در این قسمت بهمنرور رتزهبندی روستاهای مطالعه شده از تحلیل رابط خاکستری استفاده شبده اسبت .ببر ایبن
اساس پس از ایجاد رابط خاکستری ،ارزش های عملکردی بین صبفر و یبک درجبهبنبدی شبدند .در مرحلب بعبد،
ضریب رابط خاکستری محاسزه شد .درنهایت پس از تعیین ضریب خاکستری ،رتز خاکستری محاسبزه شبد .نتبایج
نهایی حاصل از رتزهبندی خاکستری در جدول ( )16ارائه شده است.
جدول :16 -رتبهبندی روستاهای مطالعهشده
نام روستا

وزن

رتبه

آل گرگ

0.910

1

لورگ باغ

0.801

2

کوهکن

0.755

3

سراوانی

0.645

4

گلهبچه

0.590

5

گمشاد

0.550

6

مالدادی

0.488

7
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نتایج جدول ( )16نشان میدهد از بین  7روستای مطالعهشده ،تمامی روستاهای بباال ببه جبز روسبتای مبالدادی
(با ضریب  ،)0/488ضریب بیش از 0.50درصد دارند .در این ببین روسبتاهای آلگبرگ ،لبورگ بباغ و کبوهکن ببا
ضریب  0.801 ،0.910و 0.755درصد ،بیشترین محدودیت های کارآفرینی سزز را دارند .در طرف دیگر ،دو روستای
گمشاد و مالدادی به ترتیب به وزن  0/550و 0/488درصد ،محدودیتهای کمی نسزت به سایر روستاها دارند.
نتیجهگیری
سیر تحوالت جهانی نشان میدهد وجود بیکاری از یک سو و شیوع بیش از حبد بیمباریهبای ناشبی از تغذیب
ناسالم از سوی دیگر باعث شده است در عصر حاضر ،جوامع مختلا توجه ویژهای به کارآفرینی سزز داشته باشبند.
کارآفرینی سزز بهمنزل کلید حل معضل بیکاری در جامعه و بهویژه جوامع روستایی مطبرح اسبت کبه ببا توجبه ببه
مزایای بالقوۀ خود زمینه های گسترش استفاده از محصوالت ارگانیک و سبزز را افبزایش مبیدهبد .کشباورزی سبزز
دریاچهای منطق سیستان نمون بارز این امر است .در توصیا این مهم باید گفت خشکسالیهای اخیر باعث بیآببی
دریاچ هامون سیستان و به موازات آن ازبینرفتن منزع مهبم معیشبتی روسبتاییان حاشبی دریاچبه شبده اسبت؛ امبا
روستاییان منطق سیستان با تکیه بر نزوغ ذهنی و دانستههای بومی خود توانستهاند وجود این بحران اکولوژیکی را به
فرصت تزدیل کنند و با کشاورزی سزز در بستر دریاچه به تأمین معاش خود و همچنین اشتغالزایی روستاییان منطقه
دست یابند .این نوع کشت بدین صورت است که قسمتی از بستر دریاچ هامون به نبام «چونگبه دراز» ،1سبطح آب
زیرزمینی زیاد و زمین آن بهطور طزیعی نم نسزی مناسزی برای کشت گیاه دارد .با توجه ببه ایبن مزیبت ،روسبتاییان
حاشی دریاچه با کاشتن بذر در بستر تعیینشده سالیانه حجم زیادی از خربزۀ محلی را برداشت میکنند .در این نبوع
کشاورزی هیچگونه عملیات آبیاری ،سمپاشی و کوددهی انجام نمیشود و کشاورزان فقط با فروبردن ببذر در سبطح
دریاچه به محصول سزز دست می یابند .مجموع این مزایا باعث شده است عالوه بر دستیابی به محصبول ارگانیبک،
اشتغال بسیاری از روستاییان فراهم شود؛ اما با وجود ایجاد چنین فرصتی ،شبواهد حباکی از آن اسبت کبه در براببر
کارآفرینی سزز دریاچهای ،موانع و چالشهایی وجود دارد که در ایبن مطالعبه  4بعبد زیرسباختی ب فنبی ،اقتصبادی،
اجتماعی ب فرهنگی و آموزشی ب حمایتی درک و بررسی شدند؛ به نحوی که بر پای دیدگاه کارشناسبان و ببا توجبه
به ادبیات نرری پژوهش دو عامل موانع زیرساختی  -فنی و موانع اقتصادی به ترتیب  41و 39درصد از چالشهبای
موجود در منطق مدنرر را برای ایجاد کارآفرینی سزز دریاچهای خواهند داشت.
نتایج حاصل از مطالعه نشان می دهد در ببین ابعباد چهارگانب بررسبیشبده ،نررهبای کارشناسبان و روسبتاییان
همسوست؛ بهطوری که هر دو گروه آزموده به ترتیب بعد زیرساختی ب فنبی را نخسبتین چبالش ،بعبد اقتصبادی را
دومین چالش ،بعد آموزشی ب حمایتی را سومین چبالش و بعبد اجتمباعی ب فرهنگبی را چهبارمین چبالش انتخباب
کردند.

Chonge Draz

1
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نتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهشهای رضایی و همکاران ( ،)1395کریمبی و جبوهری ( )1392و نبادعلی و
رنجزر ( )1390همسوست؛ بنابراین الزم است تمهیدات خاصی برای توجبه ببه کبارآفرینی سبزز ببهویبژه در منباطق
روستایی حاشی دریاچ هامون به کار گرفته شود .نیاز امروز جوامع انسانی به اذای سالم و اشتغال پایبدار از نکبات
ضروری به شمار میآید و برنامهریزی دولتمردان را میطلزد .تکیه ببر ایبن توانمنبدیهبای ببومی عبالوه ببر اینکبه
نیازهای اجتماعی جامعه را برطرف میکند ،نقش مهمی در حفظ محیط زیست و توسع پایدار دارد.
کارآفرینی سزز دریاچهای منطق سیستان در نوع خود بینریر و الگویی برای سبایر منباطق کشبور اسبت کبه ببا
خشکسالی و کمآبی مواجه هستند؛ بر این اساس در این قسمت پیشنهادهایی بیان شده است:
 -1کوتاهکردن دست دالالن و واسطهها و ایجاد تعاونی تولید محصول سزز توسط دولبت ببرای حمایبت هرچبه
بیشتر از کشاورزان؛
 -2برندسازی محصول سزز دریاچهای و گسترش تزلیغات برای صادرکردن محصول به خار از استان؛
 -3گسترش حمایتهای مالی و ایرمالی دولت برای ترایب روستاییان به کشت مداوم محصوالت سزز؛
 -4خرید محصول سزز توسط دولت برای حمایت مالی از روستاییان؛
 -5ایجاد زیرساختها مانند سردخانه و انزار برای جلوگیری از فسادپذیری زودرس محصول؛
 -6گسترش نقش سازمانهای مربوط ازجمله جهاد کشاورزی برای تولید محصول سزز؛
 -7ارائ راهکارهای علمی مناسب توسط قطب علمی منطق سیستان (دانشگاه) برای ایجاد زمینبههبای پیشبرفت
تولید محصول سزز در منطقه.
منابع
 -1ابراهیمی ،محمدصادق ،خاتون آباد ،سید احمد و بنی اسدی ،ندا ،)1393( ،مؤلفه های توسعۀ کارآفرینی روستایی (مطالعةۀ
موردی :شهرستان کرمان) ،فصلنام کارآفرینی و کشاورزی ،دورۀ  ،1شمارۀ  ،1گرگان.83-92 ،
 -2باقری ،مسعود و نمازیان ،مریم ،)1391( ،موانع کارآفرینی در ایران ،نقةش بةومی سةازی و راهکارهةا ،کنفبرانس ملبی
کارآفرینی و مدیریت کسبوکارهای دانشبنیبانhttps://www.civilica.com/Paper-KNOWLEDGEBASE01- ،
.KNOWLEDGEBASE01_121.html

 -3پناهی ،لیال ،پیشرو ،حمداهلل و شاه قلی ،محمدصادق ،)1395( ،بررسی موانع کارآفرینی در منةاق روسةتایی شهرسةتان
مرودشت در جهت کاهش بیکاری ،فصلنام جغرافیای سرزمین ،دورۀ  ،13شمارۀ  ،50تهران.107-120 ،
 -4پیری ،حلیمه و انصاری ،حسین ،)1392( ،بررسی خشکسالی دشت سیستان و تأثیر آن بر تةابب بةینالمللةی هةامون،
نشری اکولوژی تاالب ،دورۀ  ،5شمارۀ  ،15اهواز.63-74 ،
 -5حزیزی ،آرش ،ایزدیار ،صدیقه و سرافرازی ،اعرم ،)1393( ،تصمیم گیری چندمعیارة فازی ،انتشبارات کتیزب گیبل ،چبا
اول ،رشت.168 ،
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 -6حسینینیا ،االمحسین و فالحی ،هادی ،)1396( ،عوامل مؤثر بر توسعۀ کارآفرینی روسةتایی (نمونةۀ مطالعةه :منةاق
روستایی شهرستان منوجان) ،فصلنام پژوهشهای روستایی ،دورۀ  ،8شمارۀ  ،1تهران.22-35 ،
 -7خالدی ،محمد و امجدی ،افشین ،)1390( ،بررسی انگیزهها و موانع تبدیل به کشاورزی ارگانیک :درسهایی از تجربةۀ
سایر کشورها ،مجموعه مقاالت دومین همایش ملی توسع پایبدار روسبتایی ،همبدان ،دانشبگاه ببوعلی سبینا 15 ،و 16
تیرماه.
 -8خالدی ،مهدی ،)1386( ،نگرش متداول کشاورزان در خصوص موانع و انگیزه های تبةدیل بةه کشةاورزی ارگانیةک،
مجموعه مقاالت دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طزیعی گرگبان ،ص ،1
https://www.civilica.com/Paper-NCEA02-NCEA02098.html
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