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The development of small-scale agricultural processing industries (SAI) can play an effective role
in reducing waste and returning the added value of agricultural products to the local community
and pave the way for poverty alleviation and agricultural development and, consequently, rural
development. This study aimed to investigate the factors affecting the development of SAI in
Dorud county using survey method. The main tool of data collection was a questionnaire. Data
collection method was documentary study and interview and the main population studied was
gardeners. To analyze data, in addition to dispersion and centrality statistics, coefficient of
variation and confirmatory factor analysis were used. The results of this study showed that the
components of the development of SAI can be divided into five main factors. These components
include: legal-supportive factors, such as informing users of existing support policies and
programs, as well as informing them about legal regulations and requirements. Technicalinfrastructural factors, such as improving access to roads and infrastructure and means of
transportation. Individual-motivational factors, such as the motivation and interest of the
beneficiaries to set up SAIs and the desire of family members to participate. Social factors such as
the possibility of attracting women and girls to participate in SAIs, and economic factors such as
existing demand for products of SAIs. These factors have a great impact on the development of
SAIs in Dorud county.

Copyright©2021, Geography and Development. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attributionnoncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute the material just in noncommercial usages, provided the original
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Extended Abstract
1- Introduction

A

griculture and related activities
play a special role in the economies
of countries and play an important
role in economic and social
development. The agriculture is the
most important activity in rural
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areas, which is of great importance in terms of
creating skills, employment and sustainability.
However, in developing countries, the agricultural
sector can only absorb a small proportion of the
rural areas manpower. Therefore, in addition to
helping to develop the value chain and added value
of crops, a major reason for the need to develop
industry in rural areas is the impossibility of the
agricultural sector for covering all rural-ready
manpower (Azkia & Ghaffari, 2010). Today, one of
the most important ways to increase job
opportunities and income in rural areas is to create
and develop food processing and complementary
industries in the agricultural sector. Establishment
of rural industries (small scale food processing) as a
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productive economic sector is one of the important
issues and a fundamental step in adjusting the
income gap between urban and rural areas. It also is
one of the most effective factors in reducing
migration (Rezaei, 2008). Given that about 25
percent of Iran's population still lives in rural areas
and 17 percent of the country's agricultural area is
devoted to horticultural products, adopting
strategies to maintain the population in rural areas
is very important. Diversifying the rural economy
through industrialization strategies is one of these
strategies. Rural industrialization, by strengthening
the foundations of the economy, job creation and
absorb surplus labor forces and mobilizing small
investments, has helped to exploit local resources
and skills, break the circle of poverty and reduce
rural migration to cities (Moshiri & Azarbad, 2008).
The aim of this study was to determine the most
important components of the development of smallscale industries in order to be able to answer
following questions: what factors in the county of
Dorud needs to pay attention for the development
of horticultural processing industries? How much is
the important and the priority of these factors?
2-Methods and Material
This study is a quantitative research that was done
by survey method. The data required were primary
and secondary data that were collected through
documentary studies and field interviews. The data
collection tool was a questionnaire. The statistical
population were gardeners and agricultural experts.
The number of samples studied was 114 people
were selected in a stratified manner with
proportional assignment. For data analysis, in
addition to descriptive statistics such as mean,
standard deviation and coefficient of variation,
structural equation modeling based on partial least
squares method (PLS) was used. The coefficient of
variation was used to prioritize the items raised by
the respondents. Since in the real world, usually all
the factors and variables affecting a phenomenon
together and do not operate independently, the
structural equation modeling method (based on the
partial least squares method) was also used to
prioritize the most effective factors. Because the
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basis of data analysis in this method is the
covariance and variance matrix, which is more in
line with real-world conditions.
3-Results and Discussion
Based on the findings of this study, generally
individual and motivational factors (with a
coefficient of variation of 0.23) as the most
important factor affecting the development of
small-scale processing and packaging industry of
horticultural products. After this group, technical
and infrastructural factors (with a coefficient of
variation of 0.25), legal and supportive factors (with
a coefficient of variation of 0.34), economic factors
(with a coefficient of variation of 0.42), and sociocultural factors (with a coefficient of variation of
0.61) were more important, respectively. But as
mentioned in the methodology section, the
importance of a factor does not mean that it also is
more effective. Therefore, in order to have a better
understand about the factors affecting the
development of small-scale processing and
packaging industry of horticultural products, we
tried to analyze these factors using structural
equation modeling method to lead to a better and
more realistic identification of the development
mechanisms of such industries in rural areas. Based
on the results of this analysis, among the various
components of the development of these industries,
legal and supportive factors (with a path coefficient
of 0.738) are currently the most effective. After
legal and supportive factors, it is the technical and
infrastructural factors that have the greatest impact
on the development of them (with a path coefficient
of 0.667). Individual and motivational factors (with
a path coefficient of 0.622) are the third group of
the most important factors that affecting small-scale
agricultural industries. After these factors, there are
socio-cultural and economic factors, with path
coefficients of 0.527 and 0.512 that have been
influential factors in the development of such smallscale industries in rural areas of Dorud county.
Many of the results of this study are in line with the
results and findings of other local and international
researchers, including Mirak zadeh et al. (2010);
Ranjbar et al. (2019); Bozorgmehr et al. (2013),
Kisto (2014)), Bass(2011),and Deichmann et al
(2016).
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4-Conclusion
Lack of new job opportunities in rural communities
and declining income from agricultural activities
along with low levels of welfare facilities and
inequality between urban and rural development
have led to increasing migration of villagers,
especially rural youth, to urban areas and
consequently depopulation of rural areas and the
aggravation of urban communities in Iran and many
other developing countries (Khatir & RezaeiMoghaddam, 2014; Lyu et al., 2019; Sadeghi et al.,
2020). Undoubtedly, this process will not only
endanger rural and agricultural development, but
also urban and national development. Therefore, it
is necessary to meet this challenge by providing the
context for the development of rural communities
and the agricultural sector. One of the most
important mechanisms to achieve this goal is the
development of job opportunities and income
sources in rural society and agriculture. At present,
a significant part of the added value of crops
produced in the agricultural sector and rural society
is excluded from these communities due to the
incompleteness of value chains and supply of these
products. However, if these chains are completed,
the rural community will enjoy its benefits, which
include more diverse job opportunities, return of
added value to the rural community and the
agricultural sector, etc. (De Fazio, 2016; Gold et al.,
2010). Horticultural products have one of the
richest value chains among other products of rural
society. Because these products have a very high
processing capability, they have a wide range of
products and by-products. Undoubtedly, with the
expansion of horticultural processing industries, the
rural community will not only enjoy more and more
diverse job opportunities, but also the return of
added value to the productive community will lead
to the further development of these communities.
However, due to the high cost of developing
processing industries on the one hand and the small
scale and small size of horticultural producers on
the other hand, it is not possible to develop such
industries by the rural community. Under this
situation, the development of small-scale industries
for horticultural products processing is one way to
achieve this important. The findings of this study
showed that although according to the studied
gardeners, individual and motivational factors are
the most important factors influencing the
development of such industries, but it is the legal
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and supportive factors that have the greatest impact
on their development. As a result, what should be a
priority for policymakers and planners are legal and
supportive mechanisms. These mechanisms include
awareness-raising and training in legal regulations
and requirements, existing support policies and
programs, health requirements for the development
of small-scale industries, and finally define
processing and packaging standards.
Keywords:
Small-scale
rural
industries,
Horticultural waste, Horticultural value chain, Rural
industrialization.
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بررسی مؤلفههای توسعۀ کارگاههای فرآوری محصوالت باغی در شهرستان دورود
3

محسن ماهرو بختیاری ،1دکتر خلیل کالنتری ،*2دکتر علیاکبر براتی

جغرافیا و توسعه ،شمارۀ  ،64پاییز 0411
تاریخ دریافت0911/10/10 :
تاریخ پذیرش0911/00/82 :
صفحات 091-404 :

چکیده
توسعۀ صنایع کشاورزی کوچ مقیاس (کارگاههای تبدیل و فرووری) میتواند نقش مؤثری بر کاهش
ضایعات و بازگرداندن ارزش افزودۀ محصوالت کشاورزی به جامعۀ محلی داشته باشد و زمینهساز کاهش
فقر و توسعۀ کشاورزی و بهتبع ون توسعۀ روستایی شود .تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر
توسعۀ کارگاههای فرووری محصوالت باغی در شهرستان دورود و به روش پیمایشی انجام شد .ابزار اصلی
جمعووری دادهها ،پرسشنامه ،روش جمعووری دادهها مطالعۀ اسنادی و مصاحبه و جامعۀ مورد مطالعه
باغداران بودند .برای تجزیهوتحلیل و توصیف دادهها ،عالوه بر ومارههای پراکندگی و مرکزیت ،از ضریب
تغییرات و تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد .نتایج این تحقیق نشان داد که مؤلفههای توسعۀ کارگاههای
فرووری محصوالت باغی در پنج گروه اصلی قابلتقسیمبندی هستند .این مؤلفهها عبارتاند از :عوامل
قانونی -حمایتی ،نظیر وگاهسازی بهرهبرداران از سیاستها و برنامههای حمایتی موجود و نیز اطالع از
مقررات و الزامات قانونی در این زمینه؛ عوامل فنی-زیرساختی ،همانند بهبود دسترسی به جادهها و
زیرساختها و وسایل حملونقل؛ عوامل فردی-انگیزشی ،از قبیل انگیزه و عالقۀ بهرهبرداران به راهاندازی
این قبیل کارگاهها و تمایل اعضای خانواده برای مشارکت در این کارگاهها؛ عوامل اجتماعی نظیر امکان
جلب مشارکت زنان و دختران در این قبیل کارگاهها و عوامل اقتصادی مانند وجود تقاضا برای محصوالت

واژههای کلیدی:
کارگاه هاای فارووری کوچا مقیااس،
ضایعات محصوالت باغی ،زنجیارۀ ارزش دورود داشته و توجه به ونها میتواند زمینهساز توسعۀ این کارگاهها باشد.
محصوالت باغی ،شهرستان دورود.

این قبیل کارگاهها .این عوامل تأثیر زیادی بر توسعۀ کارگاههای فرووری محصوالت باغی در شهرستان

مقدمه
کشاورزي و فعالیتهاي وابسته به آن ،جایگاه
ویژهاي در اقتصاد کشورها و نقش مهمی در فرایند
توسعۀ اقتصادي و اجتماعی آنها ایفا میکنند .بخش
کشاورزي مهمترین فعالیت روستائیان است که از نظر
ایجاد مهارت ،اشتغال و پایداري مناطق روستایی
داراي اهمیت فراوانی است .در کشورهاي درحال
توسعه ،بخش کشاورزي تنها میتواند نسبت اندکی از
نیروي انسانی که ساالنه بهطور فزاینده در مناطق
روستایی بر تعداد آنها افزوده میشود را جذب کند.
این در حالی است که در اغلب این کشورها ،کشاورزي
معیشتی حتی نمیتواند نیازهاي جمعیت فعلی را
تأمین کند؛ بنابراین گذشته از کمک به توسعۀ
زنجیرۀ ارزش و ارزشآفرینی ،یک دلیل اصلی براي

ضرورت استقرار صنعت در روستاها ،عدمامکان جذب
همۀ نیروي انسانی آمادهبهکار روستایی در بخش
کشاورزي است (ازکیا و همکاران .)51 :3119 ،امروزه
یکی از مهمترین روشهاي توسعۀ اشتغال و افزایش
درآمد در مناطق روستایی ،ایجاد و توسعۀ صنایع
تبدیلی و تکمیلی در بخش کشاورزي است .صنایع
تبدیلی و تکمیلی به صنایعی گفته میشود که به
فرآوري و عملآوري محصوالت مختلف کشاورزي
میپردازد .این فرایندها میتوانند دربرگیرندۀ تغییرات
فیزیکی ،شیمیایی ،نگهداري ،بستهبندي و توزیع
تولیدات کشاورزي باشند .در ایجاد و توسعۀ صنایع
تبدیلی و تکمیلی در مناطق روستایی ،عوامل مختلفی
تأثیرگذار است که از این میان ،مهمترین عامل،
پتانسیل منطقه از نظر تأمین مواد اولیه براي ایجاد

 -0فارغالتحصیل کارشناسی ارشد توسعۀ روستایی ،دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 -4استاد برنامهریزی منطقهای ،دانشکدۀ اقتصاد و توسعۀ کشاورزی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران ( نویسنده مسئول)
 -1استادیار توسعه کشاورزی ،دانشکدۀ اقتصاد و توسعۀ کشاورزی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران

mohsen.mahroo@ut.ac.ir
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این صنایع است (وزارت جهاد کشاورزي)3191 ،؛ عالوه
براین ،بهبود زیرساختها میتواند باعث تقویت
برتريهاي مکانی و استقرار صنایع در نقاطی شوند
که به لحاظ زیرساختی کارایی بهتري دارد .عواملی
نظیر وجود مواد اولیه ،وجود بازار ،فراهمکردن زمینۀ
سرمایهگذاري و پرداخت تسهیالت مالی و اعتباري،
ازجمله عواملی هستند که در ایجاد و توسعۀ صنایع و
فعالیتهاي کشاورزي و غیرکشاورزي تأثیرگذار
هستند (نوري و همکاران.)311 :3111 ،
گذشته از موارد باال ،ضرورت توسعۀ صنایع از
منظر تحوالت جمعیتشناختی نیز حائز اهمیت
است؛ زیرا پیشبینی شدهاست که جمعیت جهان در
سال  5212به  1,33میلیارد نفر برسد که از این
تعداد 12 ،درصد در نواحی شهري و  12درصد
همچنان در نواحی روستایی ساکن خواهند بود؛
بهعبارتدیگر در چشمانداز  12سال آینده نیز حدود
 1,55میلیارد نفر جمعیت روستایی وجود خواهد
داشت که نسبتبه سال  11( 5222درصد جمعیت
جهان ،حدود  1,55میلیارد نفر) اندکی افزایش نشان
میدهد (جمعهپور .)31 :3191 ،ایران نیز از این قاعده
مستثنی نیست؛ بهبیاندیگر ،علیرغم کاهش نسبت
جمعیت روستایی به شهري طی دهههاي اخیر،
پیشبینیها حاکی از ادامۀ روند روستانشینی در
ایران دارد .این در حالی است که همانند اغلب
کشورهاي درحالتوسعه ،ایجاد فرصتهاي شغلی
متناسب با افزایش جمعیت نیست .درحالحاضر،
چالش اشتغال و بیکاري ،نهفقط یکی از مهمترین
مسائل اجتماعی روز این کشورها به شمار میرود،
بلکه با توجه به میزان رشد جمعیت در دو دهۀ
گذشته ،میتوان آن را مهمترین چالش اجتماعی
چند دهۀ آینده به حساب آورد .هرچند تاکنون
راهحلهاي متفاوتی براي مقابله با بیکاري و توسعۀ
فرصتهاي شغلی در روستا ارائه شدهاست؛ اما
مناسبترین و عملگرایانهترین راه براي گسترش
فرصتهاي اشتغال،دستکم در کوتاهمدت ،بهرهگیري
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از فرصتهاي استفادهنشده یا کمتر استفادهشدۀ
بخش کشاورزي است (زاهدي مازندرانی.)15 :3111 ،
بودن شک رشد توأمان بخش کشاورزي و
غیرکشاورزي ،با ترکیب مناسبی از فعالیتهاي
کشاورزي و غیرکشاورزي بهویژه صنایع تبدیلی و
تکمیلی ،میتواند به تحقق اشتغال پایدار و مولد در
روستاها کمک کند (طاهرخانی.)15 :3111 ،
گزارشهاي بانک جهانی گویاي آن است که این
صنایع از نظر تنوع و ارزش افزودۀ محصوالت
کشاورزي ،اهمیت بسیاري در توسعۀ منطقهاي نواحی
روستایی دارند .اهمیت صنایع مذکور تا جایی است
که  52تا  11درصد تولید ناخالص داخلی را حتی در
کشورهاي درحال توسعه ازآن خود ساخته است.
درطی دهههاي اخیر ،حدود  12درصد مواد غذایی و
آشامیدنی دادوستد شده در بازارهايجهانی،بهصورت
فرآوريشده بودهاند که حدود  12درصد این میزان
در کشورهاي پردرآمد به مصرف رسیده و
فرآوردههاي بستهبندي شده در کشورهاي کمدرآمد،
سهم اندکی از سبد خانوار را به خود اختصاص
میدهد (.)Wilkinson & Rocha, 2008:3
از سوي دیگر ،عواملی مختلفی ،مانند محدودبودن
منابع کشاورزي ،ازجمله آب و خاک ،باالبودن نرخ
رشد جمعیت و بیکاري فصلی و دائمی در روستاهاي
ایران ،منجر به مهاجرت بیرویۀ روستائیان به شهرها
شدهاست .استقرار صنایع روستایی (کارگاههاي
فرآوري) بهعنوان یک بخش مولد اقتصادي یکی از
موضوعات مهم و گامی اساسی در تعدیل اختالف
درآمد بین مناطق شهري و روستایی و به اعتقاد
متخصصان از مؤثرترین عوامل کاهش مهاجرت به
شمار میرود (رضایی .)311 :3111 ،همچنین ،باتوجه
به اینکه هنوز  51/9درصد از جمعیت کشور در
روستاها زندگی کرده و 31درصد از سطح زیرکشت
محصوالت کشاورزي کشور به محصوالت باغی
اختصاص دارد ،اتخاذ راهبردهایی براي حفظ جمعیت
در روستاها بسیار حائز اهمیت است.متنوعسازي
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اقتصاد روستایی ازطریق راهبردهاي صنعتیسازي
یکی از این راهبردها است .صنعتیسازي روستاها با
تقویت بنیانهاي اقتصاد ،اشتغالزایی و جذب نیروي
کار مازاد و بسیج سرمایههاي اندک به بهرهبرداري از
منابع و مهارتهاي محلی کمک کرده ،دور باطل فقر
را شکسته و مهاجرت روستائیان به شهرها را کاهش
دهد (مشیري و همکاران .)311 :3111 ،در همین
راستا ،با توجه به این موضوع که شهرستان دورود
یکی از مراکز اصلی تولید محصوالت باغی است و نظر
به عدمتوسعهیافتگی صنایع تبدیلی و تکمیلی در این
شهرستان و نرخ باالي مهاجرت بهویژه در میان اقشار
جوان روستایی ،مطالعۀ حاضر با هدف تعیین
مهمترین مؤلفههاي توسعۀ این قبیل صنایع انجام
شد تا از این طریق بتواند به این سؤاالت پاسخ دهد
که در درجۀ اول ،توسعۀ صنایع فرآوري محصوالت
باغی در شهرستان دورود نیازمند توجه به چه عواملی
است؟ و در درجۀ بعد ،میزان اهمیت و اولویت هر
یک از این عوامل چقدر است؟

شهرستان دورود بهواسطۀ آبوهواي چهار فصل و
خاک حاصلخیز ،توانایی و پتانسیلهاي الزم را در
زمینۀ گسترش فعالیتهاي کشاورزي ،غذایی ،دامی و
صنایع وابسته ،بهویژه در محیطهاي روستایی ،دارا
است .ازجمله پتانسلهاي شهرستان دورود ،وجود
 3511نفر بهرهبردار 5111 ،هکتار سطح زیرکشت
محصوالت باغی و تولید  55131تن انواع محصوالت
باغی است (جدول .)3محصوالت باغی این شهرستان،
بهدلیل نبود صنایع تبدیلی و تکمیلی مناسب ،بیشتر
بهصورت تازهخوري مورد استفاده قرار میگیرد و
مانند دیگر نقاط کشور 12 ،درصد از این محصوالت
به ضایعات تبدیل میشود (جهاد کشاورزي دورود،
 .)3191این موضوع خود تأکیدي بر اهمیت پرداختن
به عوامل و الزمههاي توسعۀ صنایع تبدیلی و
تکمیلی ،بهویژه صنایع کوچکمقیاس در این
شهرستان است.

جدول  :0میزان سطح زیرکشت و مقدار تولید انواع محصوالت باغی در شهرستان دورود

نام محصول

سطح زیرکشت (هکتار)
غیر بارور
بارور

سیب
گالبی
3/6
به
32/6
آلبالو
20
گیالس
17/2
آلو
9/5
هلو
62/5
زردآلو و قیسی
1251/2
شلیل
6/4
انگور
180/8
پسته
2
بادام
54/7
گردو
592/4
انجیر
0/2
کل محصوالت باغی
2342/9
مأخذ :آمارنامۀ کشاورزي سال 3191
167/3

تعداد درخت (اصله)
غیر بارور
بارور

میزان تولید (تن)

16/8

42431

1521905

1484/4

0/1

470

4008

9/3

0/3

19506

760

417/9

3/4

4299

542

156/5

1/3

3462

323

30/5

2/6

90

40

1

3/2

21231

90779

556/5

139/2

254687

51259

18048/5

0/6

2740

40075

51/6

70/4

165914

80470

877/4

6/5

260

6400

0/4

151/9

10770

77525

40/4

38/3

73560

15513

840/1

0

20

0

1

434/6

599440

1889599

22515/5
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پیشینۀ تحقیق
مطالعات پیشین داخلی صورتگرفته در این حوزه،
بیشتر معطوف به صنایع بزرگ و ارزیابی اثرات توسعۀ
این قبیل صنایع بر مناطق روستایی یا مکانیابی این
قبیل صنایع بودهاست؛ بهعنواننمونه پوررمضان و
اکبري ( )3191به مطالعۀ اثرات ایجاد صنایع تبدیلی و
تکمیلی بخش کشاورزي بر اقتصاد روستایی در بخش
مرکزي شهرستان رشت پرداخته و به این نتیجه
رسیدند که با توجه به خصوصیات و استعدادهاي
طبیعی و اجتماعی این منطقه و اثرات مثبت صنایع
وابسته به کشاورزي ،پیوند دو بخش کشاورزي و
صنعت براي رسیدن به توسعۀ پایدار روستایی امري
الزامآور بهشمار میرود .در همین زمینه ،نادري و
همکاران ( )3191به مطالعۀ تأثیر صنایع تبدیلی
کشاورزي بر وضعیت زندگی روستائیان شهرستان بهار
پرداختند و به این نتیجه رسیدند که استقرار صنایع
تبدیلی در روستا منجر به رونق بخش کشاورزي و
تولید محصوالت مشابه صنایع تبدیلی توسط اهالی
روستا شده و همین امر باعث بهبود وضعیت درآمد
آنها شدهاست .یزدي و خسرويپور ( )3191نیز
ضمن مرور مطالعات مرتبط با صنایع تبدیلی و
تکمیلی در بخش کشاورزي ،معتقدند این صنایع
میتوانند همچون سدي در برابر رکود و بیکاري و
همچنین بهعنوان حلقۀ گمشدۀ بخش کشاورزي عمل
کنند .خدایی استیار ( )3191نیز ضمن بررسی موانع و
مشکالت واحدهاي صنایع تبدیلی و تکمیلی در
شهرستان ساري به این نتیجه رسید که پنج دسته از
عوامل شامل عوامل اقتصادي ،نهادي-قانونی ،نهادهها و
مواد اولیه ،فرهنگی-اجتماعی و فنی بهترتیب مهمترین
موانع و مشکالت صنایع تبدیلی و تکمیلی در
شهرستان ساري هستند .احمدیان و همکاران ()3191
با هدف شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر
توسعهنیافتگی صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزي در
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شهرستان مرودشت ،اقدام به مطالعۀ این گروه از
صنایع کردند .نتایج این مطالعه نشان داد که موانع
مالی و تسهیالتی ،مکانیزاسیون ،ضعف در عوامل
تولید ،موانع قانونی و اداري و نیز موانع بازاري،
بهترتیب بیشترین نقش و تأثیر را در عدمتوسعهیافتگی
مطلوب این صنایع در شهرستان مرودشت داشتهاند.
البته براساس نتایج این مطالعه ،شدت اثرگذاري این
موانع بر صنایع مختلف یکسان نیست .درنهایت،
ظاهري و همکاران ( )3191نیز با هدف اولویتبندي
صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزي در شهرستان
آذرشهر ،به این نتیجه رسیدند که در این شهرستان
باید صنایع مرتبط با فرآوري محصوالت لبنی و پس از
آن صنایع تبدیلی و تکمیلی مرتبط با محصوالت باغی،
بهدلیل نقش پراهمیت در استفادۀ بهینه از محصوالت
کشاورزي تولیدي منطقه ،در اولویت قرار گیرند.
گذشته از مطالعات انجامشده در داخل کشور،
مطالعاتی نیز در سطح بینالمللی صورت گرفته است؛
بهعنوانمثال مطالعۀ انجامشده در کشور اندونزي نشان
داده است که صنایع کشاورزي پلی براي تغییرات
اقتصادي ،ایجاد اشتغال ،حمایت از توسعۀ نواحی
روستایی ،جلوگیري از شهريشدن ،بهبود درآمد فقرا و
تأمین امنیت غذایی بوده و به کشاورزان خرد براي
ادامۀ حیاتشان کمک میکند (.)Fatah, 2007: 62
مطالعۀ الگوي صنعتیشدن در شمالشرق هند
نشان داد که گسترش صنایع توانسته است فقر
روستایی را کاهش دهد و منجر به معیشت پایدار
روستائیان شود .همچنین کاهش مهاجرت روستائیان و
افزایش رفاه از دیگر پیامدهاي توسعۀ صنایع کشاورزي
است .این مطالعه نشان داد که اگر صنایع کوچک و
خانگی در ارتباط با فعالیتهاي کشاورزي منطقه
باشد ،میتواند نقش مؤثرتري در توسعۀ آنها ایفا کند
( .)Das et al, 2011: 462مطالعۀ دیگري در کشور
هند نشان داد که صنایع تبدیلی و تکمیلی موجب
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افزایش فرصتهاي اشتغال ،افزایش سطح درآمد و
پایداري معیشت روستائیان در ایالت اوتارپرادش شده
و بر چالشهاي فقر و بیکاري غلبه کرده و در کل
باعث توسعۀ این ناحیه شدهاست (.)Mehta,2012:25
مطالعۀ صورتگرفته در کشور تایلند نشان داد که
توسعۀ صنایع فرآوري کشاورزي ازطریق خرید
محصوالت کشاورزي و بهکارگیري کشاورزان فقیر در
کارخانهها میتواند به کاهش فقر کمک کند
( .)Watanabe et al, 2009: 444البته ،توسعۀ این
صنایع با چالشهایی نیز روبهرو است .بررسی این
چالشها در کشور نیجریه نشان داد که مهمترین این
چالشها،محدودیت دسترسی به سرمایه ،سیاستهاي
نامناسب دولت و ضعف زیرساختها است ( Onu and
 .)Ekine, 2009: 145این درحالی است که در
سریالنکا دسترسی به بازار و رقابت ،فناوري ،امکانات
مالی و دردسترسبودن نیروي کار عوامل اصلی مؤثر
بر توسعۀ صنایع در محصوالت کشاورزي هستند

روش تحقیق
این تحقیق از نظر رویکرد نوعی تحقیق کمی
است که به شیوۀ پیمایشی انجام شد .دادههاي مورد
نیاز در این تحقیق از نوع دادههاي اولیه و ثانویه
بودند که ازطریق مطالعات اسنادي و مصاحبه به
شیوۀ میدانی جمعآوري شدند .ابزار جمعآوري
دادهها ،پرسشنامۀ محققساخته بود .پرسشنامۀ اولیه
ازطریق مرور پیشینه و مصاحبه با کارشناسان این
حوزه در منطقه تهیه و سپس طی مرحلۀ پیشآزمون
و مطابق با نظر پاسخگویان اصالح شد .پرسشنامۀ
نهایی براي تعیین روایی مجددا در اختیار کارشناسان
این حوزه و اعضاي هیئت علمی گروههاي توسعۀ
روستایی ،باغبانی و صنایع غذایی قرار گرفت.
بهمنظور ارزیابی پایایی ابزار تحقیق از ضریب آلفاي
کرونباخ استفاده شد .جدول  5حاوي مقادیر ضریب
آلفاي کرونباخ مربوط به بخشهاي مختلف ابزار
تحقیق است.

(.)RKD, 2011: 5
جدول  :4مقادیر ضریب ولفای کرونباخ در هری

از مؤلفهها

مؤلفهها

تعداد گویه

ضریب آلفاي کرونباخ

مؤلفههاي اقتصادي ،اجتماعی و فرهنگی

1

2,11

مؤلفههاي فنی و زیرساختی

33

2,19

مؤلفههاي فردي و انگیزشی

1

2,19

مؤلفههاي قانونی و حمایتی
مأخذ :یافتههاي تحقیق3199 ،

1

2,12

جامعۀ آماري در این مطالعه باغداران و کارشناسان
جهاد کشاورزي بودند .نمونههاي مورد مطالعه از
جامعۀ باغداران ( 3511نفر) به شیوۀ طبقهاي با
انتساب متناسب انتخاب شدند .نظر به اینکه فهرستی
از اسامی همۀ باغداران وجود نداشت تا نمونهگیري
بهصورت تصادفی انجام شود ،انتخاب نمونهها
بهصورت دردسترس بود؛ البته براي کاهش خطاي
نمونهگیري سعی شد نمونهها از مناطق مختلف
روستا انتخاب شوند تا برآیند کاملتري از جامعه

باشند .حجم نمونۀ مورد مطالعه پس از انجام
پیشآزمون و تعیین آمارههاي انحرافمعیار و حداکثر
خطاي قابلپذیرش در اندازهگیري متغیرها به کمک
فرمول کوکران تعیین شد (رابطۀ  .)3حجم نمونۀ
انتخابی مورد نیاز از میان جامعۀ آماري باغدران 331
نفر تعیین شد .جامعۀ کارشناسان نیز به شیوۀ
تمامشماري مورد مطالعه قرار گرفتند .از جامعۀ
کارشناسان تنها براي تکمیلکردن فهرست اولیۀ
متغیرهاي تأثیرگذار بر توسعۀ صنایع تبدیلی و
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تکمیلی کوچکمقیاس استفاده شد .براي برآورد
حجم نمونه ،از فرمول زیر استفاده شدهاست.
رابطۀ :3

در این رابطه n ،حجم نمونه N ،حجم جامعه
( 3511نفر باغدار) d ،مقدار خطاي قابلپذیرش در
اندازهگیري ( s ،)2,311انحراف معیار ( )3,21و t
مقدار آمارۀ استیودنت در سطح اطمینان  91درصد
( )3,91است .پس از محاسبۀ حجم نمونه با استفاده
از رابطۀ فوق ،ازآنجاکه حجم نمونۀ اولیه ( 351نفر)
بیش از  1درصد از حجم جامعه بود ،حجم نمونه
براساس رابطۀ ) N/(N+nتعدیل و حجم نمونۀ نهایی
 331نفر تعیین شد .براي تجزیهوتحلیل اطالعات،
عالوه بر آمارههاي توصیفی ،مانند میانگین و انحراف
معیار ،ضریب تغییرات و مدلسازي معادالت
ساختاري بهکار گرفته شد .از ضریب تغییرات براي

اولویتبندي گویههاي مطرحشده ازسوي پاسخگویان
استفاده شد .ازآنجاکه در دنیاي واقعی معموال همۀ
عوامل و متغیرهاي تأثیرگذار بر یک پدیده درکنار هم
بوده و مستقل از هم عمل نمیکنند ،از روش
مدلسازي معادالت ساختاري (بر پایۀ روش حداقل
مربعات جزئی) استفاده شد؛ زیرا مبناي تجزیهوتحلیل
دادهها در این روش ،ماتریس کواریانس است که
تطابق بیشتري با شرایط دنیاي واقعی دارد .براي
تدوین و شناسایی سازوکارها ،ابتدا یک مدل مفهومی
مرتبۀ دوم فرضی ،براساس دستهبندي متغیرهاي
استخراجشده از دل مطالعات قبلی مانند احمدیان و
همکاران ( ،)3191خدایی استیار ( ،)3191یزدي و
خسرويپور ( ،)3191داس و همکاران ( )5233و
مصاحبههاي محلی ،ترسیم شد (شکل  .)3سپس با
استفاده از روششناسی باال ،اقدام به آزمون این مدل
فرضی شد .الزم به توضیح است که تجزیهوتحلیل
دادهها در محیط نرمافزارهاي  SPSSو Smart PLS
انجام شد.

شکل  :0مدل مفهومی عوامل مؤثر بر توسعۀ کارگاههای فرووری محصوالت باغی

تهیه و ترسیم :نگارندگان3199 ،
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نتایج و بحث
 -توصیف نمونۀ مورد مطالعه

همانگونه که اشاره شد ،در این مطالعه از نظر دو
گروه از افراد ،شامل کشاورزان و کارشناسان ،استفاده
شدهاست .در بین کشاورزان مورد مطالعه ،بهطورکلی
 99/3درصد از پاسخگویان مرد بودند .میانگین سنی
آنها  11سال و  91درصد از آنها متأهل بوده و
بیشتر آنها افرادي با تحصیالت ابتدایی بودند .نوع
مالکیت غالب باغات در میان افراد مطالعۀ ملکی و
میانگین سابقۀ باغداري در میان آنها  31سال بود.
با این وجود سابقۀ باغداري در بعضی از افراد مورد
مطالعه به  12سال نیز میرسد .محل تأمین نیروي
کار مورد استفادۀ باغداران ،اغلب از روستاي محل
سکونت آنها است؛ اما در بین کارشناسان مورد
مطالعه 12 ،درصد را مردان و  12درصد را زنان

تشکیل میدادند و میانگین سنی آنها  12سال بود.
همچنین ،همۀ این کارشناسان دانشآموختۀ رشتۀ
کشاورزي بودند.
 اولویتبندی عوامل مؤثر بر توسعۀ کارگاههایفرووری و بستهبندی

براي اولویتبندي عوامل مؤثر بر توسعۀ کارگاههاي
فرآوري محصوالت باغی ،از آمارۀ ضریب تغییرات
( )cvاستفاده شد .با توجه به اینکه این آماره عالوه
بر میانگین ،انحراف معیار هر متغیر را نیز در نظر
میگیرد ،نسبتبه میانگین نشانگر بهتري براي
اولویتبندي متغیرها است (کالنتري .)31 :3191 ،جدول
 1مقادیر ضریب تغییرات محاسبهشده براي هریک از
عوامل مؤثر بر توسعۀ کارگاههاي فرآوري و بستهبندي
محصوالت باغی را از نظر کشاورزان نشان میدهد.

جدول  :1مقادیر ضریب تغییرات مؤلفههای مهم توسعۀ کارگاههای فرووری و بستهبندی

مؤلفه

فردي و
انگیزشی

گویه /متغیر

نماد

در اختیار داشتن نیروي کار کافی در خانواده

PerMotE1

CV
2,39

برخورداري از حمایت اعضاي خانواده

PerMotE2

2,39

تمایل اعضاي خانواده براي مشارکت در راهاندازي کارگاه

PerMotE3

2,53

دارابودن انگیزه و عالقهمندي به راهاندازي کارگاه

PerMotE4

2,51

دارابودن دانش و آگاهی الزم براي راهاندازي کارگاه

PerMotE5

2,51

دارابودن مهارت و تجربۀ الزم براي راهاندازي کارگاه

PerMotE6

2,51

دسترسی به افراد باتجربه

PerMotE7

2,12

PerMot E

2,51

در اختیار داشتن فضاي مناسب درجهت راه اندازي کارگاه

TeclnE3

2,31

دسترسی به منابع آبی کافی

TeclnE4

2,31

دسترسی به جاده و سایر زیرساختهاي حملونقل

TeclnE6

2,31

دسترسی به انرژي و سوخت الزم

TeclnE5

2,53

دسترسی به ماده اولیه (محصوالت باغی کافی و باکیفیت)

TeclnE1

2,55

داشتن وسیلۀ حملونقل مناسب درجهت جابهجایی و بازاررسانی محصوالت

TeclnE7

2,51

نیروي کار توانمند و متخصص براي راهاندازي کارگاه

TeclnE8

2,51

وجود واحدهاي تأمین و تعمیر ماشینآالت و ادوات

TeclnE9

2,51

دسترسی به تکنولوژيهاي مناسب و بهروز در منطقه

TeclnE10

2,13

امکان تهیۀ تجهیزات و وسایل مورد نیاز

TeclnE2

2,11

دسترسی به شهرکهاي صنعتی

TeclnE11

2,13

کل

فنی و
زیرساختی

فصلنامه جغرافیا و توسعه 521 

پاییز  ،0011سال نوزدهم ،شماره 60

مؤلفه

نماد

گویه /متغیر

Tecln E

CV
2,51

آگاهی از الزامات بهداشتی کارگاهها

SupRegE3

2,51

آگاهی از استانداردهاي فرآوري و بستهبندي محصوالت

SupRegE4

2,12

آگاهی از حمایتهاي موجود

SupRegE5

2,12

قانونی و

آگاهی از سیاستها و برنامههاي موجود

SupRegE1

2,11

حمایتی

آگاهی از مقررات و الزامات قانونی

SupRegE2

2,11

برخورداري از حمایت نهادهاي دولتی موجود در روستا

SupRegE8

2,11

وجود دورههاي آموزشی و ترویجی

SupRegE7

2,12

امکان بیمۀ کارگاه فرآوري و بستهبندي محصوالت باغی

SupRegE6

13

SupRegE

2,11

وجود تقاضاي کافی براي محصوالت فرآوريشده (امکان فروش)

EcoE6

2,52

دسترسی به بازارهاي مناسب داخلی و محلی

EcoE3

2,51

بازارپسندي محصوالت (عالقهمندي مصرفکنندگان به مصرف)

EcoE7

2,51

مقرونبهصرفهبودن (سودآوري فرآوري محصوالت)

EcoE1

2,12

دسترسی به بازارهاي مناسب بینالمللی

EcoE4

2,11

در اختیار داشتن سرمایۀ کافی

EcoE5

2,19

حمایت مؤسسات مالی و اعتباري

EcoE8

2,12

دسترسی به اعتبارات و تسهیالت

EcoE2

2,11

EcoE

2,15

انگیزه و عالقۀ جوانان روستایی به ماندن در روستا

SociE4

2,51

وجود سازوکارهاي الزم براي ایجاد و تقویت نهادههاي محلی و مشارکتی مردمنهاد

SociE2

2,59

دسترسی به جمعیت کافی در روستا

SociE6

2,13

حمایت سازوکارها و نهادههاي محلی نظیر شرکتهاي تعاونی و تشکلهاي سنتی

SociE3

2,15

امکان دسترسی به انجمنها و تشکلهاي گروهی در روستا

SociE7

2,13

رسوم و آداب خاص در زمینۀ فرآوري و تبدیل محصوالت

SociE5

2,13

امکان جلب مشارکت زنان و دختران

SociE1

5,21

Soci E

2,13

کل

کل

اقتصادي

کل

اجتماعی و
فرهنگی

کل
مأخذ :یافتههاي تحقیق3199 ،

براساس یافتههاي این تحقیق (جدول ،)1
پاسخگویان بهطورکلی عوامل فردي و انگیزشی (با
ضریب تغییرات  )2/51را مهمترین عامل مؤثر بر
توسعۀ کارگاههاي فرآوري و بستهبندي محصوالت
باغی دانستهاند .پس از این گروه ،بهترتیب عوامل
فنی و زیرساختی (با ضریب تغییرات  ،)2/51قانونی و
حمایتی (با ضریب تغییرات  ،)2/11اقتصادي (با

ضریب تغییرات  )2/15و اجتماعی و فرهنگی (با
ضریب تغییرات  )2/13قرار داشتهاند .در میان عوامل
فردي و انگیزشی ،توسعۀ کارگاههاي فرآوري و
بستهبندي محصوالت باغی مهمترین عوامل از دیدگاه
باغداران در اختیار داشتن نیروي کار کافی در
خانواده و برخورداري از حمایت اعضاي خانواده
بودهاست .در بین عوامل فنی و زیرساختی نیز
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مهمترین عاملهاي مؤثر بر توسعۀ این کارگاهها،
بهترتیب در اختیار داشتن فضاي مناسب درجهت
راهاندازي کارگاه فرآوري و بستهبندي و دسترسی به
منابع آبی کافی بودهاست .آگاهی از الزامات بهداشتی
فرآوري و بستهبندي محصوالت باغی ازنظر کشاورزان
مهمترین عامل قانونی و حمایتی مؤثر بر توسعۀ این
کارگاهها از نگاه باغداران بودهاست .درنهایت ،عواملی
چون وجود تقاضايکافی براي محصوالت فرآوريشده
(یا امکان فروش محصوالت تولیدشده) و دسترسی به
بازارهاي مناسب داخلی و محلی ،ازجمله مهمترین
عوامل مؤثر بر ایجاد و توسعۀ کارگاههاي فرآوري و
بستهبندي محصوالت باغی در شهرستان دورود
بودند .اولویت سایر گویهها مطابق با جدول  1است.
این نتایج با نتایج گزارششده در مطالعههاي مختلف
انجامشده در دیگر مناطق و کشورها ازجمله
شهرستان کرمانشاه (میرکزاده و همکاران،)59 :3111 ،
استان مرکزي (رنجبر و همکاران ،)312 :3191 ،استان
خراسان شمالی (بزرگمهر و همکاران،)331 :3195 ،
کشور موریس ( )Kisto, 2014: 27و کشور مالی
( )Bass, 2011: 140هماهنگی دارد.
تعیین مؤثرترین عوامل توسعۀ کارگاههای فرووریو بستهبندی

همانگونه که در قسمتهاي قبلی اشاره شد،
تحلیل انفرادي متغیرها نیز نگرش کلی حاکم بر یک
پدیده در جامعه را نشان میدهد ،اما متغیرهاي
شناساییشده از این منظر حتما مؤثرترین متغیرها
نیستند؛ زیرا در دنیاي واقعی ،متغیرها مستقل از
یکدیگر نبوده و داراي اثرمتقابل هستند؛ بنابراین
ممکن است اثرات مستقل یکدیگر را تقویت یا

پاییز  ،0011سال نوزدهم ،شماره 60

تضعیف کنند؛ بههمیندلیل و بهمنظور شناخت بهتر
عوامل مؤثر بر توسعۀ کارگاههاي فرآوري محصوالت
باغی ،سعی شد تا این عوامل با استفاده از روش
مدلسازي معادالت ساختاري نیز مورد تحلیل قرار
گیرند تا منجر به شناسایی بهتر و واقعیتر
سازوکارهاي توسعۀ این قبیل کارگاهها شود .پیش از
تحلیل یافتههاي حاصل از مدل ،الزم است موضوع
برازندگی مدل مورد ارزیابی قرار گیرد .این خود
شامل ارزیابی بخشهاي اندازهگیري و ساختاري
است.
براي ارزیابی برازندگی مدل اندازهگیري مؤلفههاي
توسعۀ کارگاههاي فرآوري محصوالت باغی ،الزم است
ابتدا مقادیر بارهاي عاملی مورد ارزیابی قرار گیرد.
براساس نتایج (جدول  ،)1ازآنجاکه مقادیر بارهاي
عاملی تمامی گویههاي انتخابشده براي سازهها یا
مؤلفههاي اقتصادي ،اجتماعی ،فنی و زیرساختی،
قانونی و حمایتی و فردي و انگیزشی باالتر از 2/1
بوده و با توجه به این موضوع که مقادیر آمارۀ  tنیز
براي این گویهها باالتر از حد استاندارد ( )3/91است،
میتوان نتیجه گرفت همۀ نشانگرهاي تعریفشده
براي مؤلفهها (سازهها) مناسب بودهاند .همچنین
ازآنجاکه شاخص پایایی ترکیبی براي همۀ سازهها
باالتر از  2/1و مقادیر میانگین واریانس استخراجشده
( )AVEباالتر از مقدار  2/1است ،تفکیک سازهها نیز
بهدرستی انجام شده و مدل از روایی واگرا و همگراي
خوبی نیز برخوردار بودهاست؛ بنابراین بخش
اندازهگیري مدل از کیفیت الزم برخوردار است
(جدول .)1
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جدول  :4روایی و پایایی مدل اندازهگیری مؤلفههای توسعۀ کارگاههای فرووری
مؤلفه/سازه
اقتصادي
()Eco
اجتماعی و
فرهنگی
()Soci
فنی و
زیرساختی
()TecInf

قانونی و
حمایتی
()SupReg

فردي و
انگیزشی
()PerMot

نماد
Eco3
Eco6
Eco7
Soci1
Soci2
Soci4
Teclnf5
Teclnf6
Teclnf7
Teclnf8
SupReg1
SupReg2
SupReg3
SupReg4
SupReg5
PerMot1
PerMot4
PerMot5
PerMot7

نشانگر /متغیر آشکار
دسترسی به بازارهاي مناسب داخلی و محلی
وجود تقاضاي کافی براي محصوالت
تمایل افراد به مصرف محصوالت (تقاضاي بالقوه)
امکان جلب مشارکت زنان و دختران
تقویت نهادهاي محلی و مشارکتی مردمنهاد
انگیزه و عالقۀ جوانان روستایی بهماندن درروستا
دسترسی به انرژي و سوخت الزم
دسترسی به جاده و زیرساختهاي حملونقل
دسترسی بهوسیلۀ حملونقل مناسب
وجود نیروي کار توانمند و متخصص
آگاهی از سیاستها و برنامههاي موجود
آگاهی از مقررات و الزامات قانونی
آگاهی از الزامات بهداشتی
آگاهی از استانداردهاي فرآوري و بستهبندي
آگاهی از حمایتهاي موجود
دارابودن انگیزه و عالقه
در اختیار داشتن نیروي کار کافی در خانواده
برخورداري از حمایت اعضاي خانواده
تمایل اعضاي خانواده براي مشارکت

بارعاملی
2,121
2,111
2,111
2,115
2,111
2,121
2,112
2,119
2,111
2,191
2,111
2,111
2,195
2,111
2,112
2,129
2,121
2,135
2,111

مقدار t
1,11
1,31
9,13
1,11
5,11
1,31
1,11
33,11
9,19
1,91
31,31
3915
31,15
32,39
35,11
31,15
1,15
35,11
55,59

PC
2,131

AVE
2,191

2,123

2,113

2,131

2,151

2,921

2,111

2,131

2,121

مأخذ :یافتههاي تحقیق3199 ،

براي ارزیابی بخش ساختاري مدل ،الزم است
مقادیر آمارۀ  tو ضرایب مسیر (مقادیر بتا) و  R2مورد
ارزیابی قرار گیرند .با توجه به خروجی مدل (جدول
 )1ضرایب مسیر و مقادیر آمارۀ  tمربوط به هریک از
این ضرایب در حد قابلقبول قرار دارند؛ بنابراین این
ضرایب از نظر آماري در سطح اطمینان  91درصد

معنیدار هستند؛ بهعبارتیدیگر عوامل یا سازههاي
پنجگانۀ تدوینشده در این پژوهش ،بهعنوان
مؤلفههاي تأثیرگذار بر توسعۀ کارگاههاي فرآوري
محصوالت باغی توانستهاند بهخوبی مسئلۀ مورد نظر
را تبیین کنند.

جدول  :5شاخصهای ارزیابی برازش بخش ساختاری مدل
2

سازه

بتا (ضریب مسیر)

مقدار t

عوامل اقتصادي

2,135

1,551

R
2,515

عوامل فنی و زیرساختی

2,111

9,131

2,111

عوامل فردي و انگیزشی

2,155

1,991

2,111

عوامل اجتماعی و فرهنگی

2,151

1,191

2,511

عوامل قانونی و حمایتی

2,111

33,151

2,111

مأخذ :یافتههاي تحقیق3199 ،

اکنون که برازندگی مدل مورد تأیید قرار گرفت،
میتوان نسبتبه تفسیر نتایج اقدام کرد .شکل 5
نشاندهندۀ مدل نهایی و مقادیر بارهاي عاملی و

ضرایب مسیر و شکل  1ارائهدهندۀ مقادیر آمارۀ t
مربوط به متغیرهاي آشکار و پنهان مدل توسعۀ
کارگاههاي فرآوري محصوالت باغی است.
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شکل  :4مقادیر بارهای عاملی و ضرایب مسیر مدل توسعۀ کارگاههای فرووری محصوالت باغی

تهیه و ترسیم :نگارندگان3199 ،

براساس ضرایب مسیر ،از میان مؤلفههاي مختلف
توسعۀ کارگاههاي فرآوري محصوالت باغی درحال
حاضر عوامل قانونی و حمایتی (با ضریب مسیر
 )2/111مؤثرترین هستند .در میان این عوامل و
براساس بارهاي عاملی ،آنچه باید در اولویت قرار
گیرد ،بهترتیب عبارتاند از :آگاهیبخشی در زمینۀ
مقررات و الزامات قانونی (با بار عاملی ،)2/111
آگاهیبخشی در زمینۀ سیاستها و برنامههاي موجود
(با بار عاملی  ،)2/111آموزش در زمینۀ الزامات
بهداشتی (با بار عاملی  ،)2/195معرفی حمایتهاي
موجود از توسعۀ این قبیل کارگاهها (با بار عاملی
 )2/112و درنهایت معرفی استانداردهاي فرآوري و
بستهبندي (با بار عاملی  .)2/111همانگونه که در
شکل  1مشخص است ،سایر عوامل قانونی و حمایتی
تأثیر معنیداري بر توسعۀ این کارگاهها نداشتهاند.
پس از عوامل قانونی و حمایتی ،این عوامل فنی و
زیرساختی هستند که بیشترین تأثیر را بر توسعۀ این
کارگاهها دارند (با ضریب مسیر  .)2/111بهطورکلی و
براساس نتایج این تحقیق از میان عوامل مختلف فنی

و زیرساختی بهترتیب چهار عامل دسترسی به جاده و
زیرساختهاي حملونقل (با بار عاملی  ،)2/119در
اختیار داشتن وسیلۀ حملونقل مناسب (با بار عاملی
 ،)2/111وجود نیروي کار توانمند و متخصص (با بار
عاملی  )2/191و درنهایت دسترسی به انرژي و
سوخت مورد نیاز (با بار عاملی  )2/112مؤثرترین
سازوکارهاي توسعۀ کارگاههاي فرآوري محصوالت
باغی هستند و سایر عوامل تأثیر معنیداري ندارند.
عوامل فردي و انگیزشی (با ضریب مسیر )2/155
سومین گروه از سازوکارهاي توسعۀ این کارگاهها
هستند .از میان این عوامل نیز چهار عامل :تمایل
اعضاي خانواده براي مشارکت در توسعۀ کارگاههاي
فرآوري (با بار عاملی  ،)2/111حمایت اعضاي خانواده
از تأسیس این کارگاهها (با بار عاملی  ،)2/135انگیزه
و عالقۀ فرد (با بار عاملی  )2/129و درنهایت در
اختیار داشتن نیروي کار کافی در خانواده (با بار
عاملی  )2/121مؤثرترین عوامل هستند.
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شکل  :1مقادیر ومارۀ  tمدل توسعۀ کارگاههای فرووری محصوالت باغی

تهیه و ترسیم :نگارندگان3199 ،

عوامل اجتماعی -فرهنگی و اقتصادي نیز هریک
بهترتیب با ضرایب مسیر  2/151و  2/135عوامل
بعدي تأثیرگذار بر توسعۀ این قبیل کارگاهها بودهاند.
در میان عوامل اجتماعی و فرهنگی بهترتیب سه
عامل جلب مشارکت زنان و دختران (با بار عاملی
 ،)2/115تقویت نهادهاي محلی و مشارکتی مردمنهاد
(با بار عاملی  )2/121و انگیزه و عالقۀ جوانان
روستایی به ماندن در روستا (با بار عاملی )2/111
مؤثرترین عوامل بودهاند .حال آنکه از منظر اقتصادي
مؤثرترین عوامل عبارتبودهاند از سه عامل:
عالقهمندي مردم بهمصرف محصوالتباغی فرآوريشده
(با بار عاملی  ،)2/111دسترسی به بازارهاي مناسب
داخلی و محلی (با بار عاملی  )2/111و وجود تقاضاي
کافی براي محصوالت فرآوريشده (با بار عاملی
 .)2/121بهطور کلی ،نبود فرصتهاي جدید شغلی
در جامعۀ روستایی و کاهش درآمد حاصل از
فعالیتهاي کشاورزي در کنار سطح پایین امکانات
رفاهی و نابرابري بین توسعۀ شهري و روستایی منجر

به مهاجرت بیشازپیش روستائیان ،بهویژه جوانان ،به
نواحی شهري و درنتیجۀ آن خالی از سکنه شدن
روستاها و تشدید مشکالت جوامع شهري در ایران و
بسیاري از دیگر کشورهاي درحالتوسعه شدهاست
( Lyu et al, 2019:5; Xu et al., 2020:81; Sadeghi
et al., 2020: 301; Khatir &Rezaei-Moghadam,
 .)2014:225بدون شک ،ادامۀ این روند نهتنها توسعۀ

روستایی و کشاورزي ،بلکه توسعۀ شهري و ملی را
نیز با خطر بیشتري نسبتبه گذشته مواجه خواهد
کرد؛ بنابراین الزم است با فراهم کردن زمینۀ توسعۀ
جوامع روستایی و بخش کشاورزي ،با این چالش
مقابله کرد .یکی از مهمترین سازوکارهاي دستیابی
به این هدف ،توسعۀ فرصتهاي شغلی و منابع
درآمدي در جامعۀ روستایی و بخش کشاورزي است.
درحالحاضر ،بخش قابلتوجهی از ارزش افزودۀ
محصوالت تولیدي در بخش کشاورزي و جامعۀ
روستایی ،بهدلیل کاملنبودن زنجیرههاي ارزش و
تأمین این محصوالت ،از این جوامع خارج میشود.

فصلنامه جغرافیا و توسعه 533 

این درحالی است که در صورت تکمیل این زنجیرهها،
جامعۀ روستایی از مواهب آن که شامل فرصتهاي
شغلی بیشتر و متنوعتر ،بازگشت ارزش افزوده به
جامعۀ روستایی و بخش کشاورزي و ...است ،برخوردار
خواهد شد ( De Fazio, 2016:162; Gold et al,
 .)2010:233محصوالت باغی درمیان سایر محصوالت
تولیدي جامعۀ روستایی،یکی از غنیترین زنجیرههاي
ارزش را دارند؛ زیرا این تولیدات از قابلیت فرآوري
بسیار باالیی برخوردار بوده و داراي طیف گستردهاي
از فرآوردهها و محصوالت جانبی هستند .بدون شک
با گسترش صنایع فرآوري محصوالت باغی ،جامعۀ
روستایی نهتنها از فرصتهاي شغلی بیشتر و متنوعتر
برخوردار خواهد شد ،بلکه برگشت ارزش افزوده به
سمت جامعۀ تولیدکننده منجر به توسعۀ هرچهبیشتر
این جوامع نیز خواهد شد .منتهی بهدلیل هزینۀ
سنگین توسعۀ صنایع فرآوري از یک سو و
کوچکمقیاس و خردبودن تولیدکنندگان محصوالت
باغی از سوي دیگر ،امکان توسعۀ این قبیل صنایع
توسط جامعۀ روستایی میسر نیست .در چنین
شرایطی ،توسعۀ کارگاههاي کوچکمقیاس فرآوري
محصوالت باغی یکی از راهکارهاي تحقق این مهم
است.
مطالعۀ حاضر با همین هدف به بررسی عوامل
مؤثر بر توسعۀ کارگاههاي فرآوري محصوالت باغی
پرداخته است تا بتواند سازوکارهاي اصلی توسعۀ این
قبیل کارگاهها را شناسایی و ارائه کند .یافتههاي این
تحقیق نشان داد که اگرچه از نظر باغداران مورد
مطالعه عوامل فردي و انگیزشی مهمترین عوامل مؤثر
بر توسعۀ این قبیل کارگاهها هستند؛ اما این عوامل
قانونی و حمایتی هستند که بیشترین تأثیر را بر
توسعۀ این کارگاهها دارند .درنتیجه ،آنچه باید در
اولویت توجه سیاستگذاران و برنامهریزان قرار گیرد،
سازوکارهاي قانونی و حمایتی است .ازجملۀ این
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سازوکارها میتوان به آگاهیبخشی و آموزش در
زمینۀ مقررات و الزامات قانونی ،سیاستها و
برنامههاي حمایتی موجود ،الزامات بهداشتی مربوط
به توسعۀ این قبیل کارگاهها و درنهایت استانداردهاي
فرآوري و بستهبندي اشاره کرد.
پس از سازوکارهاي قانونی و حمایتی ،این عوامل
فنی و زیرساختی هستند که هم از نظر اهمیت و هم
از نظر تأثیرگذاري باید در اولویت توجه قرار گیرند.
ازجمله سازوکارهاي مهم در این زمینه ،میتوان به
مواردي چون توسعۀ زیرساختهاي حملونقل
درجهت تسهیل دسترسی به بازار ،تولید وسایل
حملونقل مناسب ،آموزش و تربیت نیرويهاي
توانمند و متخصص و درنهایت فراهمکردن انرژي و
سوخت مورد نیاز این قبیل کارگاهها بهعنوان
مؤثرترین سازوکارهاي توسعۀ کارگاههاي فرآوري
محصوالتباغی اشاره کرد .گروه دیگري از سازوکارها،
سازوکارهاي فردي و انگیزشی هستند .در این زمینه
الزم است دستاندرکاران این حوزه تمهیداتی
درخصوص تشویق اعضاي خانوادهها براي مشارکت و
فعالیت در ایجاد و مدیریت کارگاههاي فرآوري،
تشویق و افزایش انگیزۀ افراد براي توسعۀ کارگاههاي
فرآوري و استفاده از نیروي کار موجود در خانواده
براي راهاندازي این کارگاهها فراهم کنند .گذشته از
سازوکارهاي باال ،الزم است زمینههاي اجتماعی-
فرهنگی و اقتصادي الزم براي توسعۀ این قبیل
کارگاهها نیز فراهم شود .در این زمینه ،اتخاذ
سازوکارهایی نظیر تشویق افراد به جلب مشارکت
زنان و دختران در این قبیل کارگاهها ،تقویت
نهادهاي محلی و مشارکتی مردمنهاد براي حمایت از
این قبیل کارگاهها و تشویق جوانان روستایی به
ماندن در روستا درجهت راهاندازي و توسعۀ
کارگاههاي فرآوري میتواند کمک قابلتوجهی به
توسعۀ این کارگاهها کند .در سمت اقتصادي نیز

پاییز  ،0011سال نوزدهم ،شماره 60

اتخاذ سازوکارهایی نظیر معرفی محصوالت و
فرآوردههاي تولیدي درجهت عالقهمندکردن مردم به
مصرف آنها و فراهمکردن زمینۀ دسترسی به
بازارهاي مناسب داخلی و بینالمللی میتواند به
تأمین تقاضاي کافی براي محصوالت فرآوريشده و
درنتیجۀ آن توسعه و پایداري این قبیل کارگاهها
کمک کند .بسیاري از نتایج این تحقیق با نتایج و
یافتههايدیگر محققان داخلی و بینالمللی (میرکزاده
و همکاران3111:51 ،؛ رنجبر و همکاران312 :3191 ،؛
بزرگمهر و همکاران 331 :3195 ،؛ Kisto, 2014: 30؛
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بازار هدف عرضه کنند .اگر چه این مطالعه با تمرکز
بر جامعه روستایی شهرستان دورود راهکارهایی را در
راستاي توسعه این قبیل فعالیتها ارائه نمود ،اما
پیشنهاد میشود بهمنظور درک بهتر و عمیقتر
الزامات توسعۀ کارگاههاي فرآوري محصوالت باغی،
محققان با تمرکز برروي یک محصول خاص کل
فرآیند ایجاد و توسعۀ زنجیرۀ ارزش و تأمین آن
محصول را مورد ارزیابی و مطالعه قرار دهند تا بتوانند
بهصورت موردي و براي هر محصول و به تفکیک
منطقه راهکارهاي عملیاتی و اجرایی ارائه کنند.

 Bass, 2011:144و (Deichmann et al, 2016: 465

هماهنگی دارد.
نتیجه
فرصتهاي شغلی اندک و سطح پایین درآمد
فعالیتهاي کشاورزي در کنار وضعیت رفاهی و
نابرابري بین توسعۀ شهري و روستایی منجر به
مهاجرت بیشازپیش روستائیان ،بهویژه جوانان ،به
نواحی شهري و تشدید مشکالت جامعه در ایران و
بسیاري از دیگر کشورهاي درحالتوسعه شدهاست.
یکی از راهکارهاي غلبه بر این مشکالت توسعۀ
هرچهبیشتر زنجیرۀ ارزش محصوالت کشاورزي ،از
جمله محصوالت باغی و زنجیرۀ تأمین فرآوردههاي
آن ،ازطریق توسعۀ کارگاههاي فرآوري کوچکمقیاس
در سطح جامعۀ روستایی است .براي تحقق این امر
در وهلۀ اول باید افراد ذينفع از قوانین و مقررات
مربوط به ایجاد و توسعۀ این قبیل کارگاهها و صنایع
آگاه شده و پس از آن اقدام به تأسیس یا توسعۀ این
قبیل کارگاهها کنند .همچنین ،توسعۀ هرچهبیشتر
این قبیل کارگاهها در مناطق روستایی مستلزم ایجاد
و توسعۀ زیرساختهاي مختلف از قبیل انبارداري و
نگهداري ،بستهبندي ،حملونقل و بازاریابی و
بازاررسانی است تا تولیدکنندگان بتوانند محصول
خود را آسانتر ،سریعتر و با امنیت خاطر بیشتر به
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 یزدي ،حامد؛ بهمن خسرويپور ( .)3191نقش صنایعتبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزي در توسعۀ روستایی.
همایش ملی صنعت و تجاريسازي کشاورزي ،اهواز،
 51آذر  .3191دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی
خوزستان ،سازمان صنعت ،معدن و تجارت خوزستان.
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