
Winter 2023. Vol 13. Num 4

716

* Corresponding Author:
Yaser Mohammadi, PhD
Address: Department of Agricultural Education and Extension, Faculty of Agriculture, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran.
Tel: +98 (917) 7310524
E-mail: y.mohammadi@basu.ac.ir

Research Paper
Analyzing Why Ago-processing Industries are not Developed in Kamyaran County: Applica-
tion of the Grounded Theory Method

1. Assistant Professor, Department of Agricultural Education and Extension, Faculty of Agriculture, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran.
2. PhD Student, Department of Agricultural Education and Extension, Faculty of Agriculture, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran.

*Yaser Mohammadi1, Mehran Azizi2

Agriculture is key for the independence and development of any country. One of the strategies for agricul-
tural development is to create agro-processing industries in order to prevent crop waste and create added 
value. However, some obstacles have caused these industries to not get the expected level of development, 
so studies are needed to identify and manage these barriers. This study aimed to analyze the reasons for the 
non-developmentof agro-processing industries by inductive reasoning in Kamyaran County. The research 
paradigm was qualitative and the grounded theory method was used to collect and analyze data. Data 
collection was done through field observations and in-depth interviews by 14 experts of the Agricultural 
Jihad Organization, farmers and investors of Kamyaran County. Purposeful sampling and theoretical satura-
tion rule were used for sampling and sample size determination respectively. After three coding steps, the 
collected data were coded and analyzed in the form of 25 concepts and 10 major categories. The results 
showed that the reasons for the non-development of agro-processing industries in Kamyaran county can 
be found in the following cases: Inadequate cultivation patterns and high diversity in horticultural products, 
weak support from government and stakeholder organizations, managerial and motivational problems, 
bureaucracy and paperwork in the licensing process, economic problems related to the construction and 
maintenance of conversion industries, technological, structural and planning problems, poor marketing 
management, risk aversion and unwillingness to invest, weak social participation and lack of raw materials.
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Extended Abstract

1. Introduction

gro-processing industries play an im-
portant role in food security (Keding et 

al., 2013) and improving poor people's access to food and 
their purchasing power (Olamide et al., 2022). Developing 
these industries can be a good way to prevent waste, in-
crease value-added, increase income and reduce migra-
tion (Karamshahy, 2011) as well as a unique opportunity 
for job creation (Moradi et al., 2016). In addition, the estab-A
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lishment of agro-processing industries has increased eco-
nomic sustainability in rural areas (Farahani et al., 2017), 
has reduced the rate of permanent and seasonal unem-
ployment in rural areas and is a solution for entrepreneur-
ship in agriculture (Eghbali et al., 2019). As a result, the cre-
ation and development of agro-processing industries in 
recent decades have been pursued as an executive policy. 
Despite the centrality of agricultural industries' growth in 
the country's development programs, these industries face 
various problems and bottlenecks, including manage-
ment and planning problems, poor marketing, and weak-
ness in innovation, research and development (Radfar & 

Teymori, 2011). lack of support from organizations and of-
ficials (Asghari Lafmajani et al., 2013) and the bureaucratic 
obstacles, high-interest rates, lack of financial resources, 
poor technology and low productivity of farmers (Inter-

national Trade Administration, 2019). Although the agricul-
tural products of Kurdistan province are among the best 
agricultural products in the country in terms of quality and 
quantity, unfortunately there are no suitable processing 
and packaging industries in the province; and a significant 
part of the products in different stages of production are 
wasted (Agricultural Jihad Organization of Kurdistan, 2019). 
Therefore, the main purpose of this qualitative research 
is an inductive analysis of why agro-processing industries 
are not developed in Kamyaran County, and also to ex-
plain how these challenges affect each other.

2. Methodology

The study follows the qualitative paradigm and empiri-
cal research method in terms of purpose. Also, in terms of 
data collection and analysis, the grounded theory method 
was used which is one of the most important and popular 
methods among qualitative research methods. Data were 
collected through in-depth semi-structured interviews 
(Papzan & Shiri, 2013). The interviews were based on a 
structured protocol, consisting of four sections: 1- Brief 
introduction and purpose statement of the research 2- Re-
search questions 3- Presentation of research clues 4- The 
final text of the interview. The triangulation approach was 
used to evaluate the validity of the interview results. The 
interviews generally lasted an average of 40-60 minutes 
per participant. After 14 interviews, we achieved theoreti-
cal saturation, and after these results, there was no need 
to continue the interviews and gather additional informa-
tion. To analyze the data, the grounded theory method 
was used to analyze the data from data coding and in 
three stages of coding: 1- open coding 2- axial coding 
and selective coding. At this stage, the data collection and 

analysis process was performed simultaneously. Data was 
analyzed in the Maxquda10 software environment. 

3. Results

The results showed that the most important reasons for 
the lack of development of agro-processing industries in-
clude "unsuitable cultivation pattern and high diversity in 
horticultural products", "bureaucracy and paperwork in 
the licensing process", "risk aversion and unwillingness 
to invest", "economic problems" related to the construc-
tion and maintenance of conversion industries", "manage-
ment and motivational problems", "weak marketing man-
agement and market factors", "structural and planning 
problems", "aging and inadequacy of raw materials "," 
weak support from government and stakeholder organi-
zations" and "weak social participation". In total, among 
the 10 extracted classes, the highest frequency of codes 
was assigned to the category of "unsuitable cultivation 
pattern and high diversity in horticultural products" with 
17 frequencies and the lowest to the category of "annual-
ity and inadequacy of raw materials" with 2 frequencies.

4. Discussion

The results of the study showed that according to the 
study samples, horticultural products in the region are 
very diverse and since the surface of the orchards is com-
posed of small parts, there are at least several horticultural 
products in each orchard. The diversity of their products 
is often problematic for farmers due to the different arrival 
times, and this variety of horticultural products has caused 
the products needed by the horticultural conversion in-
dustry to be insufficient, and most horticultural products 
are fresh in the region. They are eaten and transferred to 
the centers of Kermanshah and Kurdistan provinces to the 
fruit and vegetable market for sale. One of the reasons 
for this diversity of horticultural products in the region is 
the lack of proper cultivation patterns by farmers in the 
region. Hassan Bagi et al. (2019) have also pointed to this 
issue. The second challenge of not creating and develop-
ing agro-processing industries in Kamyaran is the lack of 
support from government and stakeholder organizations. 
These industries in Iran have faced infrastructural and 
fundamental problems and challenges since their birth, 
and to this day, they have followed a path as if there is 
no special trustee for this important and money-making 
industry in the country. Because according to the state-
ments of the interviewees and the experience of the re-
searcher, there is no special support for this industry in 
Kamyaran city. These findings are in line with the results 
of Rahmanian Koushkaki et al. (2017) and Nkwabi et al. (2019) 
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who considered the lack of government support as a lim-
iting factor in the development of conversion industries.

5. Conclusion

In general, it can be concluded that the most important 
reasons for the lack of development of agricultural indus-
tries in Kamyaran city should be considered in 10 key 
obstacles, which were the inappropriate cultivation pat-
tern and lack of government support. However, manage-
rial and motivational problems and economic problems 
also had a great impact on the lack of growth of these 
industries. It is suggested that these obstacles be consid-
ered by the authorities in order of importance and they try 
to remove these obstacles and hamper the development of 
agro-processing industries.
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کشاورزی، محور استقالل و توسعه هر کشور محسوب می شود. يکی از راهکارهای توسعه کشاورزی، ايجاد صنايع تبديلی و تکميلی با هدف 
جلوگيری از ضايعات محصوالت و ايجاد ارزش افزوده است. هرچند، موانعی موجب شده تا اين صنايع نتوانند توسعه الزم را داشته و ناگزير 
اجرای مطالعاتی برای شناسايی و مديريت اين موانع ضرورت می يابد. اين پژوهش نيز با هدف تحليل چرايی توسعه نيافتگی صنايع تبديلی 
و تکميلی بخش کشاورزی به روش استقرائی در شهرستان کامياران انجام شد. پارادايم تحقيق کيفی بوده و از روش نظريه بنيانی برای 
جمع آوری و تحليل داده ها استفاده شد. جمع آوری داده ها ازطريق مشاهدات ميدانی و مصاحبه های عميق با 14 نفر از کارشناسان سازمان 
جهاد کشاورزی، کشاورزان و سرمايه گذاران شهرستان سنندج و کامياران انجام شد. نمونه گيری به شيوه هدفمند و برای تعيين حجم نمونه 
از قاعده اشباع نظريه ای استفاده شد. پس از سه مرحله کدگذاری، داده های گردآوری شده در قالب 25 مفهوم، 10 مقوله عمده کدگذاری 
و تحليل شدند. نتايج نشان داد، چرايی توسعه نيافتگی صنايع تبديلی در شهرستان کامياران را به ترتيب در الگوی کشت نامناسب و تنوع 
زياد در محصوالت باغی، ضعيف بودن حمايت های دولتی و سازمان های ذی مدخل، مشکالت مديريتی و انگيزشی، بروکراسی و کاغذبازی 
در فرايند صدور مجوزها، مشکالت اقتصادی مرتبط با احداث و نگهداری صنايع تبديلی، مشکالت فناوری، ساختاری و برنامه ريزی، ضعف 
مديريت بازاريابی، ريسک گريزی و عدم تمايل به سرمايه گذاری، ضعف مشارکت اجتماعی و فقدان مواد اوليه، می توان يافت. درنهايت 

پيشنهادهايی در جهت رفع موانع و مشکالت ايجاد و توسعه اين صنايع با تأکيد بر شرايط شهرستان ارائه شد. 

کلیدواژه ها: 
صنايع تبديلی و تکميلی 

کشاورزی، استدالل 
استقرايی، نظريه بنيانی، 
Maxquda10، کامياران

تاريخ دريافت: 31 فروردین 1401
تاريخ پذيرش: 26 شهریور 1401

مقدمه 

کشاورزی محور استقالل و توسعه هر کشور محسوب شده 
(Poor-ramazan & Akbari, 2015) و مدت ها است که برای شکل 

دادن به رژيم غذايی سالم و بهبود تغذيه انسان، حياتی شناخته 
شده است (WHO, 2016). يکی از راهکارهای توسعه کشاورزی، 
ايجاد صنايع تبديلی و تکميلی با هدف جلوگيری از ضايعات 
محصوالت در جهت توسعه کشاورزی و کارآفرينی روستايی است 
(Baniasadi et al., 2020). ازآنجاکه توسعه کشاورزی به عنوان کانون 

و محور اصلی توسعه از نقش و جايگاه خاصی در کشور برخوردار 
است، صنايع تبديلی را می توان شرط الزم و موتور محرک توسعه 
نقش  تبديلی  دانست (Karami et al., 2020). صنايع  اين بخش 
مهمی در امنيت غذايی (Keding et al., 2013) و بهبود دسترسی 
افراد فقير به مواد غذايی و بهبود قدرت خريد آن ها ايفا می کنند 

راهکاری  می تواند  صنايع  اين  ايجاد   .(Olamide et al., 2022)

مناسب برای جلوگيری از ضايعات، افزايش ارزش افزوده، افزايش 
درآمد و کاهش مهاجرت باشد (Karamshahy, 2011) و همچنين 
 (Moradi et al., فرصتی کم نظير برای اشتغال زايی به شمار آورد
(2016. به عالوه، استقرار صنايع تبديلی و تکميلی کشاورزی باعث 

 (Farahani et al., شده  روستاها  در  اقتصادی  پايداری  افزايش 
(2017، از ميزان بيکاری دائمی و فصلی در مناطق روستايی کاسته 

 (Eghbali et و راهکاری برای کارآفرينی در بخش کشاورزی است
 .al., 2019)

بخش عظيمی از محصوالت کشاورزی اعم از زراعی و باغی و 
دامی که با مشقت و رنج فراوان و هزينه زيادی توليد می شود به 
داليل متعددی ازجمله غيربهداشتی بودن، نداشتن بازار فروش، 
فاصله زياد مرحله توليد تا کارخانه، پراکندگی روستاها، نداشتن 
الگوی صحيح مصرف، عدم توجه برنامه ريزان به تجربيات و دانش 

1- استاديار، گروه ترويج و آموزش کشاورزي، دانشکده کشاورزي، دانشگاه بوعلي سينا، همدان، ايران.
2- دانشجوی دکتری، گروه ترويج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سينا، همدان، ايران.

تحلیل چرایی توسعه نیافتگی صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی در شهرستان کامیاران: 
کاربرد روش نظریه بنیانی
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بومی روستائيان و مواردی از اين قبيل، در طول سال از بين رفته 
و ضايع می شوند (Izadi & Hayati, 2013). از سوی ديگر، بر اساس 
توليد 15 محصول  در  ايران  آمار سازمان خواروبار کشاورزی1، 
زراعی و 25 محصول باغی در جهان مقام اول تا دهم را دارد که 
نشانگر وجود ظرفيت های عظيم بخش کشاورزی در ايران است. 
اما، متأسفانه ضايعات کشاورزی بنا به اظهارات کارشناسان مرتبط 
در حوزه کشاورزی 30 تا 35 درصد )ارزشی معادل 5 ميليارد دالر 

 .(Izadi & Hayati, 2013) در سال( تخمين زده می شود

کاهش منابع طبيعی در مناطق روستايی و نيز تحوالتی که 
در اثر مدرنيزاسيون به وجود آمده ظرفيت های اشتغال در بخش 
کشاورزی به ويژه کشاورزی سنتی را نه تنها با محدوديت روبه رو 
ساخته بلکه شيوه آموزش نيروی انسانی نيز در دوران مدرن به 
شيوه ای عمل کرده که تمايل قشر تحصيل کرده به اشتغال در 
بخش سنتی کشاورزی را روزبه روز کاهش داده است. درنتيجه اين 
امر، ظرفيت جمعيت پذيری روستاها کاهش يافته و به اين ترتيب 
موج مهاجرت روستائيان به شهرها در دهه اخير مشکالتی را در 
توسعه روستا و شهر پديد آورده است (Taherkhani, 2003). در اين 
شرايط تنوع بخشی به ظرفيت های اشتغال در مناطق روستايی و 
توسعه مشاغل متناسب با تغييرات اجتماعی اقتصادی و محيطی 
ضرورت يافته است. يکی از زمينه هايی که ضمن ايجاد فرصت 
شغلی جديد می تواند به عنوان مکمل فعاليت کشاورزی به توسعه 
اين بخش کمک کند، توسعه فعاليت های صنعتی و تبديلی است. 
به همين دليل ايجاد و گسترش صنايع در دهه های اخير به عنوان 
يک سياست اجرايی تعقيب شده است. اگر ايجاد و گسترش صنايع 
تبديلی و مکمل با بخش کشاورزی در روستاها بيش ازپيش جدی 
گرفته شود و با صبر و حوصله و با کارشناسی دقيق مورد پيگيری 
قرار گيرد، بی گمان می تواند زمينه ساز خروج بسياری از تنگناهای 
موجود باشد (Khodayi steyar et al., 2018). به رغم محوری بودن 
توسعه و گسترش صنايع کشاورزی در برنامه های توسعه کشور، 
اين صنايع با مشکالت و تنگناهای گوناگونی ازجمله مشکالت 
مديريتی و برنامه ريزی، ضعف بازاريابی و بازاررسانی و ضعف در 
نوآوری و تحقيق و توسعه (Radfar & Teymori, 2011)، عدم حمايت 
سازمان ها و مسئوالن (Asghari Lafmajani et al., 2013) و موانع 
بروکراسی، نرخ بهره باال، کمبود منابع مالی، تکنولوژی ضعيف و 
 (International Trade Administration, بهره وری پايين کشاورزان

(2019 مواجه هستند. 

هرچند محصوالت کشاورزی استان کردستان از لحاظ کيفيت و 
کميت جزو بهترين محصوالت کشاورزی کشور محسوب می شود 
اما متأسفانه صنايع تکميلی و بسته بندی مناسب در استان وجود 
ندارد؛ و از توسعه نيافتگی صنعتی و فرآوری مواد خام رنج می برد 
 (Deputy for Entrepreneurship Development and Employment,

(2018. تنوع اقليمی و غنی بودن خاک و آب در استان کردستان و 

1. FAO

قابليت های باالی گسترش فعاليت های کشاورزی و صنايع وابسته 
به آن را نشان می دهد. پتانسيل باالی زمين برای کشت محصوالت 
باغی به ويژه محصوالت باغی ديم )انگور سياه( در اراضی شيب دار 
و بهره وری باالی توليد محصوالت باغی، شهرستان کامياران را به 
يکی از مناطق مستعد توليد محصوالت باغی تبديل کرده است؛ 
به طوری که هم اکنون، دومين توليد کننده توت فرنگی در سطح 
استان به حساب می آيد. سطح باغ های شهرستان 5362 هکتار 
)11/25 درصد از کل باغات استان(، و ميزان توليد انواع ميوه شامل 
توت فرنگی، انار، گيالس، به، آلبالو، انگور سياه و ساير ميوه های 
هسته دار و دانه دار با عملکرد 53132 تن، رتبه پنجم ازنظر سطح 
 (Agricultural Jihad زير کشت و رتبه دوم استان ازنظر توليد است
(Organization of Kurdistan, 2019. به رغم توانمندی های کم نظير 

اين شهرستان در توليد انواع ميوه و وجود مازاد توليد در اغلب 
محصوالت باغی، ايجاد و گسترش صنايع تبديلی و تکميلی از 
موفقيت چندانی برخوردار نبوده است. همچنين با توجه به فعال 
اين شهرستان در  اشتغال عمده مردم  و  نبودن بخش صنعت 
بخش کشاورزی، بيکاری دائمی و فصلی در اين شهرستان باال 
است با توجه به قابليت های توليدی باال و وجود نيروی کار، بسياری 
از قابليت های اين شهرستان در بخش صنايع تبديلی کشاورزی 
به دليل شناخت نداشتن از عوامل بازدارنده، چندان موردتوجه و 
بهره برداری قرار نگرفته است. هم اکنون در سطح شهرستان حتی 
يک واحد توليدی تبديل و فرآوری محصوالت باغی وجود ندارد. 
ازاين رو بررسی عميق و با رويکرد کيفی محدوديت های ايجاد 
و گسترش صنايع تبديلی، بيشتر ضرورت می يابد. در رابطه با 
ايجاد صنايع تبديلی و تکميلی به واسطه نقش مهم اين صنايع 
در توسعه کشاورزی و همچنين توسعه روستايی تحقيقات زيادی 
انجام گرفته است؛ اما تحقيقاتی که به مشکالت ايجاد اين صنايع 
پرداخته باشند کمتر هستند. ازاين رو هدف اصلی پژوهش کيفی 
حاضر، تحليل استقرائی چرايی توسعه نيافتگی صنايع تبديلی و 
تکميلی بخش کشاورزی در شهرستان کامياران، و نيز تبيين 
چگونگی تأثير اين چالش ها بر يکديگر از ديدگاه کارشناسان، 

کشاورزان و سرمايه گذاران کشاورزی است. 

مروری بر ادبیات موضوع

صنايع تبديلی و تکميلی بخش کشاورزی يکی از مهم ترين 
صنايع روستايی به شمار می رود و ايجاد و تقويت اين صنايع 
يکی از سودمندترين ارتباطات بين دو بخش صنعت و کشاورزی 
تبديلی  صنايع  درواقع   .(Mohammadi et al., 2021) است 
تسهيل کننده و ارتقاء دهنده فعاليت های بخش کشاورزی هستند 
 (Omani & و توان صنعت منطقه ای و ملی را افزايش می دهند
(Salmanzadeh, 2014. در ايجاد و توسعه اين صنايع مشکالت و 

تنگناهای گوناگونی وجود دارد و پژوهشگران بسياری در توصيف 
و تصريح آن ها کوشيده اند. به طورکلی پژوهش های مختلفی در 
اين  و مشکالت پيش روی  به مسائل  از کشور  و خارج  داخل 

»ياسر محمدی و مهران عزيزی. تحليل چرايی توسعه نيافتگی صنايع تبديلی و تکميلی بخش کشاورزی در شهرستان کامياران: کاربرد روش نظريه بنيانی«
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»ياسر محمدی و مهران عزيزی. تحليل چرايی توسعه نيافتگی صنايع تبديلی و تکميلی بخش کشاورزی در شهرستان کامياران: کاربرد روش نظريه بنيانی«

صنايع پرداخته اند. ازجمله اين پژوهش ها، می توان به مطالعات 
صورت گرفته در حوزه رقابت پذيری، فناوری، سرمايه، مديريت 
دارای  پروژه های  اجرای  عدم  همچنين  ماهر،  انسانی  نيروی  و 
مجوز در حوزه صنايع تبديلی کشاورزی اشاره نموده است که 
مانع از رشد و توسعه و يا به طورکلی رکود اين صنايع شده است 
(Behzadnasab, 2016). به طوری که در مطالعه کازونگو و تانگروه2 

بررسی  وسيع تری  طيف  در  را  صنايع  مشکالت  که   ،)2014(
به مشکالت  و مشکالت مديريتی  بر مسائل  و عالوه  نموده اند 
ديگری مانند مسائل و مشکالت قانونی و دولتی، مانند ضعف 
کمی و کيفی زيرساخت ها، مواد اوليه، نوسانات قيمت مواد اوليه، 
ضعف در بازار فروش محصوالت فرآوری شده، ضعف در قوانين 
و مقررات، وضعيت مالياتی و مشکالت اقتصادی اشاره نموده اند. 
گسترش  مشکالت  بررسی  در   )2016( همکاران  و  اقبالی 
صنايع تبديلی و تکميلی بخش کشاورزی در شهرستان فريدن؛ 
مشکالت اصلی گسترش صنايع تبديلی در شهرستان فريدن را 
به ترتيب شامل مشکالت اقتصادی، توليدی، ساختاری، محيطی 
 )2011( همکاران  و  کالنتری  کرده اند.  عنوان  زيرساختی  و 
مهم ترين مشکالت ايجاد صنايع تبديلی در استان خراسان شمالی 
را مربوط به اعطای تسهيالت بانکی می  دانند. ميرزايي و همکاران 
و  بنگاه هاي کوچک  بر موانع توسعه  در تحقيقي که   )2012(
متوسط کارآفرين در استان خوزستان انجام دادند، از مدل تحليل 
عاملي استفاده کردند و نشان دادند که بازدارنده هاي موردتوافق 
در چهار عامل زيرساختي، بازاريابي، مديريتي و سياست گذاري 

2. Kazungu & tang Guoroh

دسته بندی می شوند. 

رحمانيان کوشککی و همکاران )2017(، در تحليل عوامل 
پيش برنده و موانع فراروی توسعه کارآفرينی روستايی با تأکيد 
بر صنايع تبديلی و تکميلی بخش کشاورزی، بخش کامفيروز 
شهرستان مرودشت، موانع را عدم حمايت قانونی و ارائه تسهيالت 
دولتی، موانع زيرساختی – فيزيکی، عدم سرمايه کافی، ضعف 

دانشی - فنی و ضعف سازمانی در بازاريابی دسته بندی کرده اند.

ساندر و سرينی واسان3 ) 2009( ضعف مؤسسات تأييدکننده 
کيفيت و استانداردسازی و نيز مديريت ناکارآمد را از مشکالت 
صنايع تبديلی و تکميلی در کشور هند می دانند. در مطالعه ديگر 
اکين4 )2009(، محدوديت دسترسی به سرمايه،  و  انو  توسط 
به عنوان  را  زيرساخت ها  و ضعف  دولت  نامناسب  سياست های 
مهم ترين چالش ها در توسعه صنايع تبديلی و تکميلی در کشور 
نيجريه بيان کردند. از طرفی در مطالعه آمپادو آمياو و اوماری5 
)2015(، در غنا نشان می دهد که عدم توجه به اجرای صحيح 
سياست های کشاورزی و صنعتی، يکپارچگی ضعيف صنعتی، 
نارسايی های تکنولوژيکی، عدم دسترسی به بازارهای بين المللی، 
زيرساخت های ضعيف، چالش های تضمين کيفيت و ظرفيت های 
مالی ضعيف از مهم ترين مشکالت صنايع تبديلی و تکميلی است. 

نتايج ساير مطالعات در جدول شماره 1 آورده شده است.

3. Sundar & Srinivasan
4. Onu & Ekine
5. Ampadu-Ameyaw & Omari

جدول 1. خالصه مرور ادبيات تحقيق در ارتباط با موانع توسعه صنايع تبديلی و تکميلی بخش کشاورزی.123

نتایج پژوهشنویسندگان / سال

چالش ها در ابعاد مالی و اعتباری، قانونی، سازمانی، بازاریابی، آموزشی، مدیریت، وجود واسطه ها و رقبای غیرمجاز، بالیای طبیعی.حسن بگی و همکاران )2019(

تنگناهای مرتبط با بازار، نیروی کار، مسائل مدیریتی، پیامدهای هدفمندی یارانه ها و تحریم های اقتصادی، انسجام نداشتن مرادی و همکاران )2016(
سازمان های متولی صنایع کشاورزی و نداشتن برنامه ریزی راهبردی

موانع مالی و تسهیالتی، مکانیزاسیون، ضعف در عوامل تولید، موانع قانونی واداری و نیز موانع بازار احمدیان و همکاران )2013(
موانع اقتصادی، نهادی و قانونی، نهاده ها و مواد اولیه، فرهنگی و اجتماعی و فنی و تکنولوژیکی خدایی استایر و همکاران )2018(

موانع تأمین مالی، تنگناهای مرتبط با بازار، فقدان برنامه ریزی راهبردی در صنایع تبدیلی محصوالت باغی، کاغذبازی در فرایند صدور کارشناسان و علیزاده )2017(
مجوزها )نظام بروکراسی(، ضعف نظام مدیریتی بخش خصوصی و تعاونی واحدهای تبدیلی و ضعف هماهنگی بین دستگاه های دولتی

محدودیت های مالی، ضعف سرمایه گذاری و عدم سیاست گذاری صحیح اپنینگ و سوالندر1 )2013( 
بوروکراسی، کمبود سرمایه، تأمین مواد خام، مشکالت دسترسی به بازارها و بازارهای رسمی، تکنولوژی ضعیف و فقدان گواهینامهسوای2 )2017(

محدودیت های مالی، و عدم حمایت های دولتی، بروکراسی، مشکالت تکنولوژیکی، عدم دسترسی به بازار، امکانات زیرساختی ضعیف، انکوابی3 و همکاران )2019(
کمبود مواد خام و افزایش هزینه ها

فصلنامه پژوهش های روستایی مأخذ: يافته های تحقيق، 1401                                                                                                  

1. Apeaning & Thollander
2. Swai
3. Nkwabi
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محدوديت های  گفت  می توان  تحقيقات  جمع بندی  يک  در 
گسترش صنايع تبديلی و تکميلی در موقعيت های جغرافيايی 
مختلف به مقتضيات شرايط تفاوت دارند اما به طورکلی موانع 
و محدوديت هايی اصلی در تحقيقات مطرح شده شامل: موانع 
اقتصادی در مطالعات بهزاد نسب )2016(، اقبالی و همکاران 
و  حسن بگی   ،)2018( همکاران  و  استيار  خدايی   ،)2016(
همکاران، )2019( و کازونگو و تانگروه )2014( که اين مانع به 
ضعف سرمايه گذاری دولت و بخش خصوصی و وجود هزينه های 
از موانع عمده مطرح شده است. دومين  اين بخش  فراوان در 
عامل موانع ساختاری است که در مطالعات اقبالی و همکاران 
)2016( و حسن بگی و همکاران )2019( مطرح شده است که 
به فرايند صدور مجوز و عدم شکل گيری سازمان ها و نهادهای 
مربوط و شفاف مرتبط با آن را يادآور می شود. سومين عامل، 
مديريتی است که در مطالعات بهزاد نسب )2016(، مرادی و 
همکاران )2016(، کارشناسان و عليزاده )2017( و کازونگو و 
تانگروه )2014( که منجر به اتخاذ سياست های نامناسب و عدم 
برنامه ريزی درست جهت استفاده از پتانسيل های مختلف بخش 
کشاورزی، به خصوص محصوالت مختلف باغی می شود. چهارمين 
عامل، موانع محيطی است که در مطالعات اقبالی و همکاران 
)2016( و حسن بگی و همکاران )2019( بررسی شده است و 
اشاره به کمبود آمار و اطالعات در مورد منطقه و شرايط اقليمی 

نامناسب منطقه دارد. و درنهايت موانع زيرساختی در مطالعات 
بهزاد نسب )2016(، کازونگو و تانگروه )2014( و انو و اکين 
نبودن خدمات در محل شهرک ها،  به فراهم  بود که   )2009(
)تصوير  دارد  اشاره  نامناسب  مکان يابی  و  انتقال  در  مشکالت 

شماره 1(.

همچنين بر اساس بررسی پيشينه تحقيق، در استان کردستان 
کمتر به موضوع صنايع تبديلی و بخصوص محدوديت های ايجاد، 
گسترش و مشکالت پيش روی اين صنعت پرداخته شده است. 
هدف اين تحقيق، تحليل و بررسی چرايی توسعه نيافتگی اين 

صنعت در شهرستان کامياران است.

روش شناسی تحقیق

پژوهش حاضر ازنظر روش شناسی از نوع پژوهش های کيفی و 
به لحاظ هدف، کاربردی است. و از پارادايم کيفی تبعيت می کند. 
در اين پارادايم کيفی از روش نظريه بنيانی برای مطالعه عميق 
بنيانی در ميان روش های تحقيق  يافته ها استفاده شد. نظريه 
اين  کيفی جزء مهم ترين و محبوب ترين روش ها است که در 
پژوهش مورداستفاده قرار گرفته است. به منظور بررسی جامع و 
عميق موضوع تحقيق، جامعه آماری از ميان افرادی که در اين 
به شرح جدول شماره 2  بوده اند  و تجربه  دارای دانش  زمينه 

انتخاب شده اند.

فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 1. محدوديت های ايجاد و توسعه صنايع تبديلی و تکميلی کشاورزی. مأخذ: يافته های تحقيق، 1401
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جدول 2. جامعه آماری پژوهش.

تحصیالتتعداد نمونهجامعه آماریتحصیالتتعداد نمونهجامعه آماری

کشاورزان نمونه شهرستانفوق لیسانس2سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان
لیسانس1
دیپلم3
متوسطه1

دیپلم2کشاورزان سرمایه گذارفوق لیسانس2اداره جهاد کشاورزی شهرستان کامیاران

کارشناسان مروج مسئول پهنه تولیدی
فوق لیسانس1

دکتری1مسئول مرکز جهاد کشاورزی
لیسانس1

فصلنامه پژوهش های روستایی مأخذ: يافته های تحقيق، 1401                                                                                                  

فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 2. نمونه های مطالعه شده. مأخذ: يافته های تحقيق، 1401

با استناد به تصوير شماره 2، 7 نفر از نمونه های مطالعه شده 
کارشناس و 7 نفر از آن ها کشاورز و يا کشاورز سرمايه گذار در 
زمينه صنايع تبديلی و تکميلی در شهرستان کامياران بودند. از 
ميان کارشناسان، 1 نفر دارای مدرک تحصيلی دکتری، 5 نفر 
فوق ليسانس و 1 نفر ليسانس داشتند. همچنين، تحصيالت 1 
نفر از کشاورزان ليسانس، 5 نفر ديپلم و 1 نفر متوسطه بود. 
و  مصاحبه شونده ها  تفکيک  به  کدها  از  هريک  فراوانی های 

تحصيالت آن ها آمده است )تصوير شماره 2(. 

روش نمونه گيری به صورت هدفمند و به روش گلوله برفی انجام 
شد (Kalantari & Levai Adriani, 2017) و اين روش جزء روش های 
غيراحتمالی است. روش جمع آوری داده ها به صورت مصاحبه های 
عميق نيمه ساختارمند است (Papzan & Shiri, 2013). مصاحبه ها 
بر اساس يک پروتکل ساختارمند، شامل چهار بخش 1- معرفی 
مختصر خود و بيان هدف از تحقيق 2- سؤاالت تحقيق 3- ارائه 
بررسی  برای  بود.  مصاحبه  پايانی  متن  تحقيق 4-  سرنخ های 
مثلث سازی  رويکرد  از  مصاحبه ها  از  حاصل  نتايج  اعتبارهای 
 23 مصاحبه ها  کلی  به صورت  شد.  استفاده   )Trangulation(
ساعت و به طور ميانگين برای هر مشارکت کننده 60-40 دقيقه به 
طول انجاميد. سؤاالت مصاحبه با يک سؤال باز تحت عنوان ايجاد 

صنايع تبديلی با چه مشکالت و محدوديت هايی در شهرستان 
کامياران روبه رو است؟ شروع شد. در ادامه مصاحبه ها، در قالب 
و  هدايت  سؤاالت  که  کرديم  کمک  سرنخ هايی  مجموعه  يک 
کنترل شوند و به جواب مورد انتظار دست پيدا کنيم. بعد از 
انجام تعداد 14 مصاحبه ما به اشباع نظری دست پيدا کرديم 
و بعدازاين نتايج، ديگر نيازی به ادامه مصاحبه ها و جمع آوری 
اطالعات اضافی احساس نشد. برای تحليل داده ها بر اساس روال 
و  داده ها  از کدگذاری  داده ها  تحليل  برای  بنيانی  نظريه  روش 
طی سه مرحله کدگذاری باز6، کدگذاری محوری7 و کدگذاری 
انتخابی8 مورد تجزيه وتحليل قرار گرفته شد که در اين مرحله 
فرايند جمع آوری و تحليل داده ها به صورت هم زمان انجام گرفت. 
ابزار تحليل داده ها نرم افزار Maxquda10 بوده و از اين نرم افزار 
برای تحليل داده ها استفاده شده است. کليه فرايند انجام تحقيق 

به روش نظريه بنيانی در تصوير شماره 3 نشان داده است.   

موقعيت جغرافيايی شهرستان کامياران نيز در تصوير شماره 4 
نشان داده شده است. 

6. Open Coding
7. Axial Coding
8. Selective Coding
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یافته ها

از به کارگيری مطالب  در گام نخست تحليل اطالعات، پس 
جمع آوری شده ازطريق مصاحبه، کدگذاری باز صورت گرفت. طی 
کدگذاری باز، مطالب سطر به سطر و عبارت به عبارت چندين 
بار مرور و مفاهيم اصلی استخراج شدند. با مرتب کردن مفاهيم 
به دست آمده، موارد مشابه و مشترک در قالب يک مقوله واحد 
قرار گرفتند، سپس انبوه داده ها به تعداد مشخص و محدودی از 
مفاهيم تقليل يافت. حاصل اين مرحله شناسايی 25 مفهوم کلی 
در زمينه چالش ها و مشکالت صنايع تبديلی و تکميلی شهرستان 

کامياران بود.

با استناد به خروجی نرم افزار Maxquda10، مصاحبه شونده ها، 
چالش های استخراجی را 114 بار مورد تأکيد قرار دادند که از 
از سوی  تکرار  از سوی کارشناسان و 54  تکرار  تعداد، 60  آن 
کشاورزان بود و بنابراين، کارشناسان تأکيد بيشتری بر چالش های 
در  کشاورزی  بخش  تکميلی  و  تبديلی  صنايع  توسعه نيافتگی 
شهرستان کامياران داشتند. فراوانی های مربوط به کدها نيز بين 
کارشناسان دارای مدرک فوق ليسانس )43 بار( بيشتر از ديگر 
کارشناسان )17 بار( و بين کشاورزان دارای مدرک ديپلم ) 36 

بار(،  بيشتر از ساير کشاورزان )18 بار( مصاحبه شونده بود.

Bitsch, 2005 :فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 3. جريان نظريه بنيانی. مأخذ

فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 4. نقشه موقعيت جغرافيايی شهرستان کامياران. مأخذ: نگارندگان تحقيق، 1401
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جدول 3. تحليل ادراکی کدهای استخراج شده از مصاحبه ها.

تعداد ارجاعاتفراوانی )جمع( مقوله هایمفاهیمردیف 

تنوع زیاد محصول باغی در منطقه1
الگوی کشت نامناسب و تنوع زیاد در 

محصوالت باغی

814
611ناکافی بودن محصوالت باغی در منطقه برای تأمین نیاز صنایع تبدیلی2
34الگوی کشت نامناسب باغات منطقه3

1729جمع
زمان بر بودن دریافت مجوزها4

بروکراسی و کاغذبازی در فرایند صدور 
مجوزها

34
78بروکراسی و قوانین دست و پاگیر اداری5
23موازی کاری و عدم هماهنگی6
410پایین بودن تجربه و ضعف دانش فنی کارشناسان در صدور مجوزها7

1625جمع
ریسک گریزی و عدم تمایل به ترس از فعالیت در زمینه ورود به صنعت تبدیلی8

سرمایه گذاری
46

56عدم تمایل مردم به سرمایه گذاری9
912جمع

عدم صرفه اقتصادی10
مشکالت اقتصادی مرتبط با احداث و 

نگهداری صنایع تبدیلی

510
47عدم توان مالی بهره برداران برای احداث صنایع تبدیلی11
410وضعیت نامناسب اقتصادی و تجارت خارجی12

1327جمع
مدیریت ناکارآمد و ناتوان عوامل ذی مدخل13

مشکالت مدیریتی و انگیزشی
921

68نبود انگیزه کافی برای سرمایه گذاری در صنایع تبدیلی14
1529جمع

مشکالت مربوط به بازاریابی محصوالت15
ضعف مدیریت بازاریابی و عوامل بازار

25
56وجود واسطه ها و دالل بازی16
45فقدان تقاضا برای محصوالت درجه پایین برای فراوری17

1116جمع
زیرساختی و فناوری18

مشکالت ساختاری و برنامه ریزی
817

33فقدان شرکت های سرمایه گذاری19
1120جمع

کمبود مواد اولیه موردنیاز به دلیل عوامل طبیعی20
سال آوری و عدم کفایت مواد اولیه

13
14مصرف محصوالت به صورت تازه خوری21

27جمع
ضعیف بودن حمایت های دولتی و فقدان توجه و حمایت های الزم به بخش صنایع تبدیلی22

سازمان های ذی مدخل
820

716مشکالت مربوط به دریافت و بازپرداخت تسهیالت بانکی  23
1536جمع

کاهش اعتماد اجتماعی بهره برداران24
ضعف مشارکت اجتماعی

22
34فقدان تعاونی های تولید فعال و کارآمد25

56جمع
فصلنامه پژوهش های روستایی مأخذ: يافته های تحقيق، 1401                                                                                                  
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کشت  الگوی  طبقه   ،3 شماره  جدول  يافته های  اساس  بر 
نامناسب و تنوع زياد در محصوالت باغی باالترين فراوانی و تعداد 
ارجاعات را به خود اختصاص داد )به ترتيب 17 و 29 فراوانی( که 
گويای اهميت اين چالش است. در طبقه مذکور،  مفهوم تنوع زياد 
محصوالت باغی در منطقه  از سوی 8 نفر از مصاحبه شونده ها، 
بودن محصوالت  ناکافی  مفهوم  گرفت.  قرار  مورداشاره  بار   14
باغی در منطقه برای تأمين نياز صنايع تبديلی از سوی 6 نفر 
11 بار مورداشاره قرار گرفت و مفهوم ديگر در اين طبقه، الگوی 
کشت نامناسب باغات منطقه است که با تعداد 4 ارجاعات 3 بار، 
درمجموع بيشترين تأکيد از سوی مصاحبه شونده ها را به خود 

اختصاص داده است.

عامل بروکراسی و کاغذ بازی در فرايند صدور مجوزها يکی ديگر 
از مقوله های است که 16 فراوانی و 25 ارجاع به عنوان چهارمين 
کشاورزی  تبديلی  توسعه صنايع  و  استقرار  روی  پيش  چالش 
بخصوص باغی در شهرستان کامياران است. که شامل کدهای 
بروکراسی و قوانين دست و پاگير اداری به ترتيب )7 و 8(  فراوانی 
و ارجاع، پايين بودن تجربه و ضعف دانش فنی کارشناسان در 
صدور مجوزها با )4 و 10(، فراوانی و ارجاع و کد زمان بر بودن 
دريافت مجوزها با )3 و 4(، فراوانی و ارجاع و کد موازی کاری 
و عدم هماهنگی سازمان های ذی مدخل با )2 و 3(، فراوانی و 
ارجاع به ترتيب به عنوان چالش های مربوط به مقوله بروکراسی و 

کاغذبازی در فرايند صدور مجوز ها بودند.

عامل ريسک گريزی و عدم تمايل به سرمايه گذاری يکی ديگر از 
چالش های احداث و توسعه صنايع تبديلی محصوالت کشاورزی 
به ترتيب با )9 و 12(، فراوانی و ارجاع در اين حوزه است. چالش 
يادشده در قالب دو مفهوم عدم تمايل مردم به سرمايه گذاری با 
)5 و 6( فراوانی و ارجاع، و مفهوم ترس از فعاليت در زمينه ورود 
به صنايع تبديلی با )4 و 6( فراوانی و ارجاع، تقريباً دارای اهميت 

يکسانی با هم در اين مقوله هستند.

عامل مشکالت اقتصادی مرتبط با احداث و نگهداری صنايع 
تبديلی نيز از ديگر چالش های توسعه صنايع تبديلی و تکميلی 
است. در اين زمينه مقوله مشکالت اقتصادی مرتبط با احداث 
فراوانی و  با )13 و 27(،  ترتيب  به  تبديلی  و نگهداری صنايع 
ارجاعات رتبه پنجم را به خود اختصاص داده است. در اين طبقه 
مفاهيم عدم صرفه اقتصادی  به ترتيب با )5 و 10(، فراوانی و 
ارجاع و وضعيت نامناسب اقتصادی و تجارت خارجی به ترتيب 
با )4 و 10(، فراوانی و ارجاع و عدم توان مالی بهره برداران برای 

احداث صنايع تبديلی با )4 و 7( فراوانی و ارجاع بود. 

مقوله  زمينه  اين  در  انگيزشی:  و  مديريتی  مشکالت  عامل 
مديريت ناکارآمد و ناتوان عوامل ذی مدخل با )9 و 21( و نبود 
انگيزه کافی برای سرمايه گذاری در صنايع تبديلی با )6 و 8( 

فراوانی و ارجاع بودند.

زمينه  اين  در  بازار:  عوامل  و  بازاريابی  مديريت  عامل ضعف 
مشکالت مربوط به بازاريابی محصوالت با )2 و 5( وجود واسطه ها 
و دالل بازی )5 و 6( و فقدان تقاضا برای محصوالت درجه پايين 

برای فراوری با )4 و 5( فراوانی و ارجاع بودند.

نيز،  زمينه  اين  در  برنامه ريزی:  و  ساختاری  عامل مشکالت 
مشکالت زيرساختی و فناوری با )8 و 17( و فقدان شرکت های 

سرمايه گذاری با )3 و 3( فراوانی و ارجاع بودند.

عامل سال آوری و عدم کفايت مواد اوليه: در اين زمينه مشکالت 
مربوط به کمبود مواد اوليه موردنياز به دليل عوامل طبيعی با )1 
و 3( فراوانی و ارجاع و مشکالت مربوط به مصرف محصوالت 

به صورت تازه خوری با )1 و 4( فراوانی و ارجاع بودند.

سازمان های  و  دولتی  حمايت های  بودن  ضعيف  عامل 
ذی مدخل: در اين زمينه مقوله ضعيف بودن حمايت های دولتی و 
سازمان های ذی مدخل بيشترين فراوانی و تعداد ارجاع را به خود 
اختصاص داده است )به ترتيب 15 و 36(. در اين طبقه مفاهيم 
فقدان توجه و حمايت های الزم دولتی به بخش صنايع تبديلی به 
ترتيب با )8 و 20( فراوانی و ارجاع و مشکالت مربوط به دريافت 
و بازپرداخت تسهيالت بانکی به ترتيب با )7 و 16(، فراوانی و 

ارجاع بود.

عامل ضعف مشارکت اجتماعی: در اين زمينه مشکالت مربوط 
به کاهش اعتماد اجتماعی بهره برداران با )2 و 2( فراوانی و ارجاع 
و مشکالت مربوط به فقدان تعاونی های توليد فعال و کارآمد )3 و 

4( فراوانی و ارجاع بودند. 

درمجموع بين 10 طبقه استخراج شده ، بيشترين فراوانی کدها 
را طبقه الگوی کشت نامناسب و تنوع زياد در محصوالت باغی 
با 17 فراوانی و کمترين آن ها را طبقه سال آوری و عدم کفايت 
قابليت  با توجه به  درنهايت  دارند.  اشاره  فراوانی  با 2  اوليه  مواد 
طبقه های  و  کدها  ميان  مدل سازی،  در   Maxqda10 نرم افزار 
استخراج شده از سوی پژوهشگران، روابط منطقی برقرار و مدل 

مفهومی مطابق تصاوير شماره 5 و 6 ترسيم شد. 
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بحث و نتیجه گیری

نتايج مطالعه نشان داد که با توجه به بيان نمونه های مطالعه 
شده، محصوالت باغی در منطقه از تنوع زيادی برخوردار است 
و ازآنجاکه سطح باغات از قطعات کوچکی تشکيل شده است 
در هر قطعه باغی حداقل چندين محصول باغی وجود دارد و 
اين تنوع محصوالت خود در بيشتر مواقع با توجه به متفاوت بودن 
زمان رسيدن آن ها برای کشاورزان مشکل ساز است و اين تنوع 
محصوالت باغی سبب شده است محصوالتی که موردنياز صنايع 

باغی  باشد، کفايت نمی کند و بيشتر محصوالت  باغی  تبديلی 
منطقه مصرف تازه خوری دارند و به مراکز استان های کرمانشاه و 
کردستان به بازار ميوه و تره بار جهت فروش انتقال داده می شود. 
ازجمله داليلی که سبب اين تنوع محصوالت باغی در منطقه شده 
است، عدم رعايت الگوی کشت مناسب از سوی کشاورزان منطقه 
 )2019( همکاران  و  حسن بگی  همچون  پژوهشگرانی  است. 
اين زمينه پيشنهاد می شود  اشاره کرده اند. در  اين موضوع  به 
با توجه به اهميت چالش الگوی کشت نامناسب و تنوع زياد در 
محصوالت باغی، رعايت الگوی کشت مناسب باغات مخصوصاً در 

تصویــر 6. مــدل مفهومــی چرايــی توســعه نيافتگی صنايــع تبديلــی و تکميلــی کشــاورزی در شهرســتان کاميــاران و آثــار متقابــل 
فصلنامه پژوهش های روستاییآن هــا بــر همديگــر. مأخــذ: يافته هــای تحقيــق، 1401

تصویــر 5. مــدل مفهومــی چرايــی توســعه نيافتگی صنايــع تبديلــی و تکميلــی بخــش کشــاورزی در شهرســتان کاميــاران. مأخــذ: 
فصلنامه پژوهش های روستاییيافته هــای تحقيــق، 1401
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اراضی که در شرف تبديل کردن به باغات ميوه هستند؛ در اراضی 
پاياب سدها، و الزم است بر اساس محصوالت غالب در منطقه و 
استفاده از ارقام مناسب و پر محصول موردبررسی کارشناسان 
مربوطه واقع شود تا از تنوع محصوالت باغی در منطقه تا حدودی 
جلوگيری به عمل آيد و کشاورزان به سمت توليد محصوالتی 
بروند که صرفه اقتصادی داشته باشد. همچنين پايش مستمر 

سازمان جهاد کشاورزی می تواند در اين زمينه مؤثر باشد.

بروکراسی و کاغذبازی در فرايند صدور مجوزها: رفع موانع در 
صدور مجوزها و کاهش بوروکراسی اداری، کوتاه کردن روال های 
اداری، حذف امروز و فردا گفتن های غيرضروری به ارباب رجوع و 
استفاده حداکثری از توان بخش خصوصی، بهره وری از ظرفيت  های 
موجود، موضوعاتی هستند که ظاهراً تنها در حد شعار باقی مانده 
است. اين يافته با نتايج تحقيقات انکوابی و همکاران )2019(، 
سوای )2017( و کارشناسان و عليزاده )2017( مطابقت دارد. 
در اين زمينه پيشنهاد می شود که فرايند صدور مجوزها تسهيل 
گردد و از دخالت دادن بعضی از ادارات در اين فرايند جلوگيری 
شود و تنها اداراتی که متولی اين امر هستند در اين زمينه مداخله 

کرده و از موازی کاری ها و دوباره کاری ها جلوگيری به عمل آيد.

ريسک گريزی و عدم تمايل به سرمايه گذاری: طبق يافته های 
تحقيق و با استناد به گفته های مصاحبه شونده ها ازجمله داليل 
حوزه  اين  در  سرمايه گذاری  برای  مردم  استقبال  عدم  اصلی 
خطرات و نگرانی های احتمالی فعاليت در زمينه فرآوری و تبديل 
محصوالت باغی است؛ زيرا مشکالتی که بر سر ايجاد و فعاليت در 
اين زمينه وجود دارد خود چالشی بزرگ و اصلی برای اين صنعت 
اين زمينه سرمايه گذاران  است و به دليل ريسک احتمالی در 
نتايج  ندارند.  را  اين حوزه  برای حضور در  تمايلی  و کشاورزان 
 )2019( همکاران  و  انکوايی  و   )2013( سوالندر  و  اپنينگ 
نيز اين يافته را تأييد می کند. در اين زمينه پيشنهاد می شود 
با توجه به اطالعات دريافتی از مصاحبه شوندگان، ريسک گريزی و 
عدم تمايل مردم به سرمايه گذاری در حوزه فعاليت های توليدی 
ازجمله صنايع تبديلی محصوالت باغی، احساس ترس و نگرانی 
از ورود به فعاليت توليدی و به خطر افتادن سرمايه آن ها است. 
همچنين ساير سرمايه گذاران بومی کمتر در شهر کامياران اقدام 
به سرمايه گذاری می کنند و بيشتر سرمايه گذاران در مراکز استان 
و در حوزه داللی فعاليت می کنند که هيچ گونه تأثيری در ايجاد 
لذا   ندارد.  باغی  کشاورزی  محصوالت  ارزش افزوده  و  اشتغال 
پيشنهاد می شود جهت ترغيب اين افراد برای سرمايه گذاری در 
اين حوزه مشکالت احتمالی پيش روی صنايع تبديلی و تکميلی 
توسط  مؤثر  اقدامات  سرمايه گذاران  جلب  جهت  و  رفع  باغی 

سازمان ها و ادارات ذی مدخل صورت گيرد.

دومين چالش عدم ايجاد و توسعه صنايع تبديلی در شهرستان 
سازمان های  و  دولتی  حمايت های  بودن  ضعيف  کامياران، 
ذی مدخل است. در اين زمينه مقوله ضعيف بودن حمايت های 

دولتی و سازمان های ذی مدخل بيشترين فراوانی و تعداد ارجاع را 
به خود اختصاص داده است. اين صنايع در ايران از تولد تاکنون 
با مشکالت و چالش های زيرساختی و اساسی مواجه بوده و تا 
به امروز نيز مسيری را پيموده که گويی متولی خاصی برای اين 
صنعت مهم و پول ساز در کشور وجود ندارد. چراکه بر اساس 
گفته های مصاحبه شوندگان و تجربه محقق هيچ گونه حمايت 
خاصی از اين صنعت در شهرستان کامياران نمی شود. با توجه به 
اينکه شهرستان کامياران مقام اول توليد توت فرنگی در سطح 
استان را دارد به دليل عدم توجه کافی و الزم هنوز نتوانسته 
است جايگاه خود را حفظ نمايد و ساالنه به دليل نوسانات بازار 
و کاهش قيمت و عوامل محيطی، توت فرنگی توليدشده به دليل 
فقدان صنايع تبديلی الزم به قيمت ناچيز فروخته و در پاره ای از 
موارد دور ريخته می شود. يافته های پژوهش حاضر در اين زمينه 
و   )2017( همکاران  و  کوشککی  رحمانيان  پژوهش  نتايج  با 
انکوابی و همکاران )2019( که حمايت نکردن دولت را عاملی 
محدودکننده در توسعه صنايع تبديلی دانسته اند، همسويی دارد. 
الزم به ذکر است از ديگر مفاهيم مربوط به اين مقوله مشکالت 
مربوط به دريافت و بازپرداخت تسهيالت بانکی است. که نه تنها 
زمينه ايجاد صنايع و توسعه طرح ها را ميسر نمی سازد بلکه به 
دليل شرايط سخت پرداخت و بازپرداخت آن ها، راه را برای ورود 
به اين صنعت با مشکالت جديدی مواجه نموده است. مشکالت 
مربوط به تسهيالت بانکی و عدم توجه کافی به بخش صنايع 
تبديلی در مطالعه رحمانيان و کوشککی و همکاران )2017(، 
احمديان و همکاران )2013( و کالنتری و همکاران )2011( 
پيشنهاد  زمينه  اين  در  است.  گرفته  قرار  تأکيد  و  تأييد  مورد 
می شود توجه کافی به بخش صنايع تبديلی و تکميلی محصوالت 
باغی شود تا از خام فروشی و هدررفت محصوالت درجه دو و 
سه جلوگيری به عمل آيد و در اين زمينه الزم است با مديريت 
اداره صنايع تبديلی کميته تخصصی تشکيل گردد. همچنين 
سياست گذاران صنايع روستايی بايد نظام بانکی را به رفع قوانين 
دست و پاگير اداری و پرداخت به موقع اعتبارات به متقاضيان 
ملزم کنند. باتوجه به ارزش افزوده باالی فراورده های باغی و نقش 
آن در توسعه صادرات غيرنفتی، کاهش ضايعات، کاهش بيکاری 
تعاونی و شرکت های  قالب تشکيل شرکت های  ارزآوری، در  و 
سهامی و عضويت باغداران در آن، صنايع تبديلی و تکميلی به 

اندازه ظرفيت تأمين مواد اوليه موردنياز احداث شود.

انگيزه  نبود  و  ذی مدخل  عوامل  ناتوان  و  ناکارآمد  مديريت 
باغی  محصوالت  تبديلی  صنايع  در  سرمايه گذاری  برای  کافی 
در منطقه، ريشه بروز چالش های مرتبط با مشکالت مديريتی 
و انگيزشی هستند. بر اساس گفته های مصاحبه شوندگان، صنايع 
تبديلی و تکميلی با مسائل و مشکالت مديريتی خاصی مواجه 
است به گونه ای که کمترين توجه به اين بخش می شود، زيرا در 
حال حاضر خود توليد محصوالت باغی مناسب و اصالح الگوی 
کشت باغات مورد بی توجهی و غفلت مديران ستادی و عملياتی 
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شده است چه برسد به فرآوری محصوالت باغی، چرا امروزه توجه 
خاصی به بخش زراعت می شود و ديگر بخش های کشاورزی مورد 
غلت واقع شده اند؟ از طرف ديگر هيچ گونه مشوق و انگيزه ای 
برای وارد شدن در اين حرفه وجود ندارد و امروز موانع زيادی در 
اين زمينه شامل نبود تسهيالت ارزان قيمت، موانع قانونی و غيره 
وجود دارد که کشاورزان و سرمايه گذاران هيچ انگيزه ای برای وارد 
شدن در اين حوزه را ندارند. نتايج مطالعات مرادی و همکاران 
)2016(، کارشناسان و عليزاده )2017(، ميرزايی و همکاران 
تانگروه  و  کازونگو   ،)2019( همکاران  و  )2012(، حسن بگی 
به عنوان  را  مديريت  عامل   ،)2016( نسب  بهزاد  و   )2014(
چالش مؤثر پيش روی اين صنعت عنوان کرده اند. در اين زمينه 
پيشنهاد می شود مديران ذی مدخل در بخش صنايع تبديلی و 
تکميلی محصوالت کشاورزی، از شرايط الزم مديريتی و دانش 
تخصصی در اين حوزه برخوردار باشند و بستر الزم را برای تشويق 
توليدکنندگان محصوالت باغی و سرمايه گذاران را فراهم آورند و 
سعی نمايد با مطالعه کارشناسی شده و رفع مشکالت پيش روی 
احداث و توسعه صنايع تبديلی در استان و شهرستان کامياران و 

ايجاد مشوق های انگيزشی، موانع پيش رو را رفع نمايند.

عامل مشکالت ساختاری و برنامه ريزی: بر اساس گفته های 
مصاحبه شوندگان در سطح شهرستان زيرساخت ها و فناوری الزم 
برای احداث صنايع تبديلی و تکميلی کشاورزی وجود ندارد و 
يکی از موانع اصلی در ايجاد و گسترش صنايع تبديلی کشاورزی 
نبود زيرساخت و تکنولوژی قابل دسترس و به صرفه است. مفهوم 
ديگر در اين مقوله فقدان شرکت های سرمايه  است که اين مفهوم 
بر اساس يافته های حاصل از پژوهش نشان می دهد که هيچ نوع 
شرکت سرمايه گذاری در سطح استان و شهرستان وجود ندارد 
که بتواند در اين زمينه سرمايه گذارهای الزم را انجام دهد. در 
مطالعات حسن بگی و همکاران )2019( و مرادی و همکاران 
)2016( به اين عامل در مشکالت مربوط به صنايع تبديلی و 
پيشنهاد می شود که  زمينه  اين  در  است.  اشاره شده  تکميلی 
به منظور رفع اين معضل، برنامه ريزی با رويکرد آينده نگر می تواند 
مؤثر باشد. در اين زمينه، فراهم نمودن زمينه ايجاد زيرساخت ها، 
ورود تکنولوژی های الزم در اين زمينه و جذب سرمايه گذاران 
تسهيل  همه  از  مهم تر  و  هم جوار  استان های  و  استان  داخلی 
موجود   ميزان  با توجه به  صنعتی  کوچک  کارگاه های  ايجاد  در 

محصوالت باغی در روستاها .

عامل مشکالت اقتصادی مرتبط با احداث و نگهداری صنايع 
تبديلی که دربرگيرنده سه مفهوم عدم صرفه اقتصادی، عدم توان 
مالی بهره برداران برای احداث صنايع تبديلی، وضعيت نامناسب 
و  حسن بگی  مطالعات  در  است.  خارجی  تجارت  و  اقتصادی 
همکاران )2019(، احمديان و همکاران )2013(، کارشناسان و 
عليزاده )2017(، اپنينگ و سوالندر )2013( و سوای )2017( 
نيز به اين عامل به عنوان يکی از چالش های مهم اشاره شده است. 

در اين زمينه رفع مشکالت اقتصادی مرتبط با احداث و نگهداری 
صنايع تبديلی در شهرستان کامياران که درگرو اقدامات الزم 
در خصوص کاهش هزينه تمام شده توليد است، توانمندسازی 
اين  در  سرمايه گذاری  متقاضيان  از  حمايت  باغی،  بهره برداران 
بخش، جلب مشارکت مردم در تعاونی ها و شرکت های سهامی، 
احياء و باال بردن اعتماد اجتماعی کشاورزان، و انجام اقدامات کلی 
در سطح ملی جهت بهبود وضعيت نامناسب اقتصادی در قالب 
سياست های کلی برنامه های توسعه و در نظر گرفتن استراتژی های 
خاص برای توسعه فعاليت های جانبی توليد محصوالت باغی و 
تالش در جهت بومی سازی تجهيزات و تأسيسات صنايع بومی 
در اقدامی مؤثر با مقابله با تحريم های اقتصادی پيشنهاد می شود.

چالش های  ديگر  از  بازار،  عوامل  و  بازاريابی  مديريت  ضعف 
باغی،  بخصوص  کشاورزی  تبديلی  صنايع  احداث  به  مرتبط 
است. چالش يادشده در قالب سه مفهوم، مشکالت مربوط به 
بازاريابی محصوالت، وجود واسطه ها و دالل بازی و فقدان تقاضا 
برای محصوالت درجه پايين جهت فراوری در منطقه است که 
باالترين فراوانی و تعداد  با  مفهوم وجود واسطه ها و دالل بازی 
ارجاعات اهميت بيشتری در مقايسه با کدهای دوم و سوم دارد. 
در اين زمينه مطالعات احمديان و همکاران )2013(، رحمانيان 
و همکاران )2012(  و همکاران )2017(، ميرزايی  کوشککی 
مذکور  چالش   ،)2019( همکاران  و  حسن بگی  مطالعات  و 
را عنوان کرده اند. در اين خصوص پيشنهاد می شود که فرايند 
توليد محصول تا حلقه آخر که به دست مصرف کنندگان نهايی 
می رسد بازنگری و چالش های پيش رو به نحو احسن و متناسب 
با ظرفيت ها و پتانسيل های منطقه موردمطالعه، شناسايی و رفع 
گردد و با حمايت دولت از اتحاديه های و پيگيری های نظام مند 
نظام صنفی کشاورزان، به تدريج نقش واسطه ها و دالل ها کم رنگ 
شود و از خروج محصوالت باغی منطقه از منطقه و انتقال به 
استان ها و شهرهای هم جوار جلوگيری به عمل آيد و با ايجاد 
برای  را  زمينه  باغی  محصوالت  فرآوری  کارگاه های  توسعه  و 
تقاضای محصوالت باغی درجه پايين ازنظر کيفيت و موردنياز 

اين کارگاه ها فراهم شود.

ضعف مشارکت اجتماعی يکی ديگر از چالش ها است. بر اساس 
نتايج حاصل از گفته های مصاحبه شوندگان در منطقه تعاونی ها 
به خصوص تعاونی های توليد از عملکرد بسيار نامناسبی برخوردار 
هستند که در تأمين حداقل نيازهای اعضای خود ناتوان هستند 
و تعاونی های پس از تشکيل عماًل فعاليت قابل توجهی مطابق با 
اساسنامه و اهداف خود انجام نمی دهند و به دليل ضعف مديريتی 
چشمگيری  اقدامات  نتوانسته اند  تاکنون  درونی  اختالفات  و 
صنايع  به خصوص  و  کشاورزی  توليدی  فعاليت های  زمينه  در 
برنامه ای  مواقع هيچ  اکثر  در  و  انجام دهند  تبديلی کشاورزی 
زيرساخت  نمودن  فراهم  و  کشاورزی  محصوالت  فروش  برای 
الزم برای فرآوری آن ها ندارند. به تبع موارد مذکور مردم منطقه 
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و به خصوص اعضای تعاونی های به صورت کامل، اعتماد اجتماعی 
خود را نسبت به تعاونی ها از دست داده اند و به همين دليل ضعف 
مشارکت اجتماعی يکی از چالش های اساسی در عرصه صنايع 
تبديلی کشاورزی در منطقه موردمطالعه است. که با نتايج مطالعه 
عليزاده  و  کارشناسان  و   )2018( همکاران  و  خدايی  استيار 
اين زمينه پيشنهاد می شود جهت  )2017( مطابقت دارد. در 
تقويت روحيه مشارکت و تمايل مردم به فعاليت توليدی در اين 
زمينه، تعاونی های توليدی فعال و نيمه فعال در منطقه، اقدام به 
شفاف سازی فعاليت تعاونی نمايند و با سرمايه های موجود اين 
تعاونی ها و يا ايجاد تعاونی جديد يا شرکت های سهامی با استفاده 
از سرمايه های محدود کشاورزان خرده پا، اقداماتی در زمينه ايجاد 

صنايع تبديلی باغی صورت گيرد.

اوليه  مواد  عدم کفايت  و  محصول  سال آوری  عامل  درنهايت 
اوليه  مواد  کمبود  مفاهيم  شامل  که  تبديلی،  صنايع  موردنياز 
موردنياز به دليل عوامل طبيعی و مصرف محصوالت به صورت 
تازه خوری بوده است. نتايج مطالعات خدايی  استيار و همکاران 
همکاران  و  مرادی   ،)2019( همکاران  و  )2018(، حسن بگی 
)2016(، نتايج موردنظر را تأييد می نمايند. در خصوص سال آوری 
تبديلی و  ايجاد صنايع  برای  اوليه موردنياز  و عدم کفايت مواد 
توليد  بر اساس ميانگين  تکميلی کشاورزی، پيشنهاد می شود 
ساالنه محصوالت باغی و بخشی از آنکه می تواند برای صنايع 
تبديلی و تکميلی مورداستفاده قرار گيرد، جهت توسعه زيرساخت، 
امکانات و تسهيالت الزم، برای ايجاد و توسعه کارگاه های کوچک 

خانگی در روستا، برنامه ريزی های الزم اعمال شود.

در يک نگاه مقايسه ای بين جوامع آماری مختلف مطالعه نيز 
نتايج حاکی از آن بود که کشاورزان بيشتر به موانع اقتصادی 
و کمبود مواد اوليه اشاره داشتند و با توجه به مشکالت مالی که 
داشتند، پاسخ های آن ها قابل توجيه است. سرمايه گذاران بيشتر 
سرمايه گذاری،  باالی  ريسک  انگيزه،  فقدان  مانند  موانعی  به 
بوروکراسی اداری و فرايند سخت صدور مجوزها و عدم حمايت 
دولت اشاره داشتند که با توجه به موقعيت آن ها به نظر امنيت و 
تسهيل سرمايه گذاری، مهم ترين دغدغه آن ها به شمار می رود. 
برنامه ريزی  و  مديريت  در  را  موانع  بيشترين  اما  کارشناسان 
ضعيف، مشارکت اجتماعی پائين کشاورزان، عدم رعايت الگوی 
کشت مناسب توسط کشاورزان و مشکالت مرتبط با بازاريابی 

محصوالت کشاورزی می دانستند. 

تشکر و قدردانی

بنا به اظهار نويسنده مسئول، مقاله حامی مالی نداشته است.
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