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 چکیده

هاای جا ی های گذشته همواره با چالشدر ایران طی دهه بخش کشاورزی اهداف:

توانا  نایع تبا یلی و تممیلای کشااورزی مایصاتوساعة مواجه بوده است. ایجاد و 

محصاولاو  ۀافازودراهماری مناسب برای جلاوگیری از ااایعاو و افازایش ارز 

توان  به روی این صنعت میهای پیشباش . در این راستا شناسایی چالشکشاورزی 

شرقی، یمای از . شهرستان شبستر در استان آذربایجانکن ن کمک آتوسعة تسهیل و 

صنایع حوزۀ هایی در است که در چن  سال اخیر با چالش های کشاورزی ایرانقطب

هاای این مقاله شناسایی و تبیاین چاالش تب یلی و تممیلی مواجه ش ه است. ه ف

 ستر است.تممیلی کشاورزی در شهرستان شب و تب یلی صنایعتوسعة روی پیش

عناوان راهنماای و از رو  گرانا د تواوری باه اسات تحقیق از ناو  کییای روش:

هاا از آوری دادهم ل اساتیاده شا ه اسات. جماعارائة ها و تحلیل دادهو  آوریجمع

و خبرگاان  نیار از کارشناساان 09باا  های عمیقمشاه او می انی و مصاحبهطریق 

                                                           
ریزی توسعة صنایع تب یلی و تممیلی برنامه»ریزی روستایی با عنوان این مقاله مستخرج از رسالة دکتری جغرافیا و برنامه. 6

سن ۀ سوم و با است که نویسن ۀ اول با راهنمایی نویسن ۀ دوم و نوی« بخش کشاورزی )مطالعة موردی: شهرستان شبستر(

 ریزی دانشگاه اصیهان آن را ت وین کرده است.مشاورۀ نویسن ۀ چهارم در دانشم ۀ علوم جغرافیایی و برنامه
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سازمان صنعت، مع ن و  ،جهاد کشاورزی )سازمان نظری )اساتی  دانشگاه( و تجربی

ما یران واحا های (، شارقیهای صانعتی اساتان آذربایجانو شرکت شهرک تجارو

و باا ه صاورو ه فمنا  بشهرستان شبستر نمونة و کشاورزان  تولی ی و کارآفرینان

هاای دادهفات. هاای متمرکاز کاانونی انجاام گردر قالاب گاروهبرفای گلولة رو  

ای ک گاذاری و هستهمقولة عم ه و یک مقولة  1میهوم،  88لب ر قاش ه دگردآوری

 تحلیل ش ن .

صنایع تبا یلی و تممیلای  ،نتایج حاصل از پژوهش حاار نشان داد ها/ نتایج:یافته

قاوانین و مقارراو،  متع د از جمله مشملاو مرتبط باا با مشملاو شبستر شهرستان

الی، آماوز  و نیاروی انساانی، م -اداری، اقتصادی-نهادیو فناوری،  هازیرساخت

ای زمینهنظریة است. در نهایت بازار همراه  واعیتهمچنین م یریتی و کارآفرینی و 

هاا در های محوری و روابط نهیته باین آنحاصل از پژوهش بر اساس ماهیت مقوله

پیشانهادهایی در جهات رفاع مواناع و  ،همچناین قالب م ل پارادایمی شمل گرفت.

توانا  ماورد یع با تأکی  بر شرایط شهرستان ارائه ش ه است که میمشملاو این صنا

 ریزان و مسوولان قرار گیرد.توجه برنامه

کشااورزی، توساعة بازاریابی، تووری بنیانی، صنایع تممیلی و تب یلی،  ها:کلیدواژه

 شهرستان شبستر

 مقدمه. 1

میان کشاورزی و صنعت،  عنوان محرک توسعه با برقراری پیون صنایع تب یلی و تممیلی به

 اسات باودهکشااورزی توساعة نظاران بیش از سایر اشمال صنایع مورد تأکی  صاحبهمواره 

توانا  هاای کشااورزی و صانعت میهای موجاود در بخشتظرفی(. 19ص.  ،2991، 6)باتوو

 تأمین نیاز کشاور باه فناوری،اشاعة های ج ی  اشتغال، افزایش درآم ، ایجاد فرصت ساززمینه

بیشتر و رونق صادراو غیرنیتای باشا . تحقاق  ۀافزودبسیاری از کالاهای اساسی، ایجاد ارز 

های ه فمنا  از ایان صانایع ه ج ی به صنایع تب یلی و تممیلی و حمایتجاین امر نیازمن  تو

با تولی  بخش کشاورزی ارتباط اعیف صنعت و کشاورزی در ایران، در حالی است که  .است

                                                           
1. Batov 



 220                   ...     یلیو تمم یلیتب  عیتوسعة صنا یروشیپ یهاچالش           دهم              سال شانز

 

درصا  نیااز  80ون تن محصولاو کشاورزی در سال نقاش مهمای در تاأمین میلی 699ح ود 

درص  مواد اوّلیاه  09بیش از و  درص  صادراو غیرنیتی 21، یک چهارم اشتغال، ح ود غذایی

محصاول  60، ایران در تولیا  6بر اساس آمار سازمان خوار و بار کشاورزی. کن میاییا صنایع 

هاای عظایم تیباا وجاود ظرفقام اول تا دهام را دارد. محصول باغی در جهان م 20زراعی و 

مارتبط در بر اظهااراو کارشناساان  متأسیانه اایعاو کشاورزی بنا، در ایران بخش کشاورزی

شاود لیارد دلار در سال( تخمین زده مایمی 0)ارزشی معادل  درص  90تا  99کشاورزی حوزۀ 

ایازدی و حیااتی، ) استنیتی کشور درص  درآم   20برابر متوسط جهان و معادل  1که ح ود 

ایجاد صنایع تب یلی و تممیلای  ،های اساسیاین خصوص یمی از راهماردر  (.20 ص. ،6902

پلای مثاباة و به را تقویت بخشی ه الگوی ع م تمرکز صنایع که با استیاده از منابع محلی  است

صنایع تب یلی و ۀ ش ثباوبا توجه به نقش ا .کن ارتباط برقرار میبین مناطق شهری و روستایی 

تاوان دریافات کشاورزی و امنیت غذایی، به وااو  میتوسعة عنوان یمی از ارکان تممیلی به

توساعة های بیشتر برای کارآفرینان و صاحبان واح های تولی ی و نیاز سازی فرصتکه فراهم

یااو بخاش با یل صانایع وابساته باه کشااورزی را در حها نقش بیخ ماو به آنارائة دامنه 

 کن .کشاورزی بازنمایی می

با داشتن شرایط آب و هوایی مناسب و ارااای شرقی در استان آذربایجانشهرستان شبستر 

درصا  تولیا او  9/0به طوری کاه حا ود  ،توانمن ی بالایی در بخش کشاورزی دارد ،مستع 

تولی  سوم رتبة و، نوا  سبزیجایک در تولی  نخود فرنگی، خیار، ک و، بادمجان، ارتبة ) زراعی

رتباة )درص  تولی او باغی 08/1، نخود(تولی  ششم رتبة تولی  پیاز، چهارم رتبة فرنگی، گوجه

 ساومرتباة باادام، آلباالو، گیلااس و تولیا  دوم رتبة یک در تولی  هلو، آلو قطره، گلابی و به، 

 ص  تولیا او دامایدر 02/0و  (ششم تولی  انگوررتبة پنجم تولی  گردو و سیب، رتبة  زردآلو،

استان را ششم تولی  عسل( رتبة دوم تولی  گوشت مرغ و رتبة مرغ استان، اول تولی  تخمرتبة )

ه جالزوم تونیز  محصولاو کشاورزی اغلبوجود مازاد تولی  در  .به خود اختصاص داده است

 در شهرساتان شبساترااروری کارده اسات.  این شهرساتانبه صنایع تب یلی و تممیلی را در 

اسات کاه بتوانا   نگرفتهصنایع تب یلی و تممیلی انجام  خصوصگونه تحقیقی در تاکنون هیچ

                                                           
1. FAO 
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او مربوط به واح های تولی ی باش ، هماین امار حل برای مشملراهارائة بسترساز شناسایی و 

چاه شار  داده بناابر آن های متع دی در این حیطه ش ه اسات.پاسخ مان ن پرسشمنجر به بی

های صنایع تب یلی و تممیلی از جمله مسائلی اسات کاه سابب یافت که چالشتوان درش  می

هاا را باا نبرداری بهینه از آکاهش کارآیی و اثربخشی واح های تولی ی شهرستان ش ه و بهره

روی هاای پایشاصلی پژوهش حاار، تعیین چالشمسولة رو نقصان مواجه کرده است. از این

ها بار یما یگر شبستر و نیز تبیین چگونگی تأثیر این چالش صنایع تب یلی و تممیلی شهرستان

 است.

صانایع تبا یلی و تممیلای و توساعة های تأثیرگاذار بار بخشی بودن نظامچن  با توجه به 

کشااورزی توساعة ب یل کارآفرینان و بخش خصوصی در دستیابی به اه اف همچنین نقش بی

ایان پاژوهش انجاام ها ف از ص، به طاور عاام و صانایع تبا یلی و تممیلای باه طاور خاا

روی صاانایع تباا یلی و تممیلاای بخااش کشاااورزی هااای پاایشتبیااین چالششناساای و آسیب

نظران صانایع تبا یلی و تممیلای، کارآفریناان، ن شبستر از نظر کارشناساان و صااحبشهرستا

 ها است.رفت از آنراهمارهای برونم یران واح های تولی ی و کشاورزان نمونه و ت وین 

 تحقیقپیشینة . 5

های صنایع کشاورزی برای بهبود رش  و تعاادل در کشاور انا ونزی بررسی پتانسیلنتایج 

که خ ماو صنایع کشاورزی پلی برای تغییراو اقتصادی، تولی  اشتغال، حمایات  ده نشان می

نواحی روستایی، جلوگیری از شهری ش ن، بهبود درآم  فقرا و تأمین امنیات غاذایی توسعة از 

صانایع  ،همچنین (.2991، 6)فاتا  کن حیاتشان کمک میادامة ست و به کشاورزان خرد برای ا

و  های اشتغال، افزایش ساط  درآما صتافزایش فرموجب  در کشور هن  فرآوری کشاورزی

غلباه هاای فقار و بیمااری بر چالش ش ه و 2وتارپراد در ایالت ا معیشت روستاییانپای اری 

و  از نظار سااان ار(. 2962، 9)مهتاا اسااتشا ه ناواحی توساعة عاا  و در کال باکارده اسات 

                                                           
1. Fatah 

2. Uttar Pradesh 

3. Mehta 



 221                   ...     یلیو تمم یلیتب  عیتوسعة صنا یروشیپ یهاچالش           دهم              سال شانز

 

کیییات و  ۀ کننا ییااعف مسسسااو تأپیونا  ااعیف صانعت و کشااورزی، ، 6سرینیواسان

استان اردسازی و نیز م یریت ناکارآم  از مشملاو صنایع تبا یلی و تممیلای کشاور هنا  باه 

های صنایع تب یلی و تممیلای در بررسی چالش(. 2990)سان ار و سرینیواسان،   نروشمار می

هاای دها  کاه باا چالشگاذار توساعه قارار دارد، نشاان میمرحلاة کاه در نیز کشور نیجریه 

مواجاه ها های نامناساب دولات و ااعف زیرسااختمح ودیت دسترسی به سرمایه، سیاست

م ای از محصولاو کشاورزی به دلیال عا فاس  ش ن بخش عم ه (.2990، 2)انوو و اکینه است

تممیلای های دیگر صنایع تبا یلی و از چالش های تب یل و فرآوریآشنایی کشاورزان با رو 

 (.018ص.  ،2966الوستویج، ، ویتزل و وایت9موهیل ) بخش کشاورزی است

تنگناهای مرتبط با باازار، نیاروی ده  که نتایج تحقیقاو داخلی مرتبط با مواو  نشان می

هاای اقتصاادی، انساجام ن اشاتن حریمها، ته فمنا ی یاراناه کار، مسائل م یریتی، پیام های

)مرادی، آگهی، زرافشاانی و  ریزی راهبردین اشتن برنامههای متولی صنایع کشاورزی، ازمانس

(، 6980کلاانتری، رهنماا و موح محما ی، ) هافق ان هماهنگی بین ساازمان(، 6900، زنپاپ

(، نبااود 6906، فرهااادیو  ، باا خشجانیلیم)اصااغری ها و مسااوولانعاا م حمایاات سااازمان

ریزی و اعف م یریت، جایگاه نامشخص صنایع کوچک و متوساط در کشاور، ااعف برنامه

و احما یان،  6980)رادفار و تیماوری،  بازاریابی و بازاررسانی، اعف در ناوآوری و تحقیاق

کشاور میلی های فراروی صنایع تب یلی و تماز چالش ،(6902سنگ ه و عزیزی، قنبری، اصلانی

های تب یلی، کیییات پاایین پایین بودن سهم ایران در بازارهای جهانی فرآورده ،. همچنیناست

ناکافی ماواد اولیاه، کیییات و قیمات عراة  ،(6980)رحمانی،  رسانی مح ودبن ی، اطلا بسته

خت تبلیغاو اعیف و ع م شانا (،6909)اباذری و حسینی یمانی،  مواد اولیه، فناوری ناکارآم 

 مشاملاوجملاه ( از 6909و اباذری و حسینی یماانی،  6980)رحمانی،  صحی  از بازار ه ف

هاای نتاایج برخای پژوهش .اساتصنایع تب یلی و تممیلی بخش کشااورزی در ایاران  دیگر

کلاانتری، رهنماا و ) های تولیا یقانونی، گرانی نهادهمواردی نظیر موانع نهادی، موانع داخلی 

(، پایین بودن باازده و 6902سنگ ه و عزیزی، و احم یان، قنبری، اصلانی 6980موح محم ی، 

                                                           
1. Sundar & Srinivasan 
2. Onu & Ekine 

3. Muehlfeld, Weitzel & Witteloostuijn 
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وری نیروی انسانی، مشمل برقراری روابط تجاری با خری اران و سایر رقبا، کیییت پاایین بهره

)فلااحتی،  های رسمی کارکنان باا نیااز واحا های تبا یلیمواد اولیه و انطباق ن اشتن آموز 

 بهره و بلنا  ما وثباتی در اعطای تسهیلاو کمبانمی و بی یلاو(، مشملاو اعطای تسه6980

سانگ ه و ، احما یان، قنباری، اصلانی6980فلاحتی، ؛ 6980کلانتری، رهنما و موح محم ی، )

موقع اعتبااراو، عا م تاأمین ه ع م تخصیص ب (،6902و بزرگمهر و همماران،  6902عزیزی، 

 الای تاورم و عا م تاأمین تجهیازاو ماورد نیاازارز مورد نیاز، نبود نیروهای متخصص، نرخ ب

ثبااتی و بی اولیهدر گرد  به موقع جهت جذب مواد سرمایة ع م تأمین (، 6909فرد، )حاتمی

را  (6902)بزرگمهار و هممااران،  ریزی تولی ی محصولاو باغی از سوی کشاورزاندر برنامه

 دن .های صنایع تب یلی و تممیلی برشمرترین چالشبه عنوان مهم

 شناسی تحقیقروش. 2

 . روش تحقیق1. 2

-های کییی و به لحاظ ه ف کااربردیاز نو  پژوهششناسی رو پژوهش حاار از نظر 

 جهاان مطالعاة بارای رهیاافتی اسات؛ اکتشافی و گراکل رهیافتی کییی تحقیقای است. توسعه

 شاون همطالعاه افراد اهدی گ از هاانسان رفتار و فرهنگ تحلیل و توصیف دنبال به که اجتماعی

 عناوانباه بنیاانی تواوریاین مقاله با اساتیاده از رو  (. 10-16 .ص، ص2991، 6)ویلیامزاست

 روی صانایعهای پایشبن ی چالشصوروم ل به  ارائة و هاداده تحلیل و آوریجمع راهنمای

جامعاة ، نگر موااو به منظور بررسی جامعبخش کشاورزی پرداخته است.  تممیلی و تب یلی

، اساتی  دانشگاهی، های مرتبط با مواو سازمانمطلع کلی ی نیر از کارشناسان  09ژوهش را پ

 کارآفرینان و م یران واح های تولی ی شهرساتان شبساتر و کشااورزان نموناه تشامیل دادنا 

کلاانتری و ) برفایگلولاة رویمارد ه فمنا  و باه رو  باا  ش همطالعه هاینمونه .(6)ج ول 

های عمیاق ها از مصااحبهآوری دادهجهت جمعانتخاب ش ن .  (98، ص. 6900دریانی، آلوایی

بهره گرفتاه شا  و تاا ( 661، ص. 6906زن و شیری، )پاپ2های متمرکز کانونیدر قالب گروه

                                                           
1. Williams 

2. Focus group 
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اطلاعااو  هاو زمانی ادامه یافت که برای محقق محرز ش  که دیگار، نموناه 6اشبا  نظری نقطة

دهن  و مباح  حالت تمراری به خود گرفته اسات. ش ه ارائه نمیر ج ی ی در محورهای مط

علااوه بار ایان  کننا گان رسای .یا  مشاارکتیو باه تأ ت ممتوب ش ن قها به دمتن مصاحبه

ما و زماان  .شا ها، از اسناد و م ارک دست دوم نیز برای تبیین بهتر نظریه اساتیاده مصاحبه

در حال حااار »دقیقه بود. مصاحبه با سه سسال باز  10تا  00ها به طور متوسط انجام مصاحبه

توساعة جهت ایجاد و »، «کنی ؟صنایع تب یلی و تممیلی شهرستان شبستر را چگونه ارزیابی می

چاه »و « صنایع تب یلی و تممیلی در شهرساتان شبساتر چاه مواناع و مشاملاتی وجاود دارد؟

تاوان تب یلی و تممیلی شهرساتان می های موجود صنایعرفت از چالشهایی برای برونحلراه

، سااعت 66 ود جلسه مصاحبه در طاول ما و حا 0پس از انجام ش . شرو  می« ؟کردارائه 

هاای از اعتباار داده ءهاای کنتارل اع ااکتمنی باا اساتیاده ازاشبا  تووریک باه دسات آما . 

 .ش عمیق اطمینان حاصل مصاحبة ش ه از طریق آوریجمع
 

 آماری پژوهشجامعة در  شدهمطالعه هاینمونه -1جدول 

 6901مأخذ: نگارن گان، 

 تعداد آماریجامعة  نمونه تعداد آماریجامعة 

کارشناسان  نمونه

ها سازمان

و 

نهادهای 

 مرتبط

سازمان جهاد کشاورزی استان 

 شرقیآذربایجان

اساتی   نیر 0

دانشگاه

 ی

 نیر 0 دانشگاه تبریز
جهاد کشاورزی شهرستان ادارۀ 

 رشبست

دانشگاه آزاد اسلامی  نیر 0

 واح  شبستر

 نیر 9
سازمان صنعت، مع ن و تجارو 

 شرقیاستان آذربایجان

م یران واح های تولی ی شهرستان  نیر 9

 شبستر

 نیر 0
صنعت، مع ن و تجارو ادارۀ 

 شهرستان شبستر

 نیر 0 کارآفرینان شهرستان شبستر نیر 0
 نیر 0 شاورزان نمونه شهرستان شبسترک نیر 9 های صنعتی استانشرکت شهرک

 

ها صورو گرفات. فان دادهمقایسة ها با فرآین ی منظم و در عین حال م اوم از تحلیل داده

ای ها در این رو  ک گذاری بود که طی فرآین ی ساه مرحلاهاصلی برای تجزیه و تحلیل داده

ی صورو گرفات. در ایان انتخاب. ک گذاری 9ک گذاری محوری و . 2باز، . ک گذاری 6شامل: 

بن ی و به هار طبقاه عناوان ش ه طبقهآوریهای جمعای و غیرخطی، ابت ا دادهمرحلهفرآین  سه

هااا میاااهیم و مقولاااو اسااتخراج و از ایاان رهگااذر نشااود و ساازس از دل آمناسااب داده می

                                                           
1. Theoretical Saturation 
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رتباط ایان که هر یک به مقولاتی تعلق دارن  و سرانجام از اشود میهای میهومی تشمیل خوشه

یاب  و م ل مورد نظار بارای تواای  یاک پ یا ه خلاق ای سامان میمقولاو است که شالوده

 .شودمی

 شدهمطالعهمحدودة . 5. 2

 نظار ازاسات.  شارقیآذربایجان استان هایشهرستان از شبستر شهرستان ،ش همطالعه منطقة

 60´ تاا 00° 0´شارقی طاول در و 98° 20´ تا 91° 09´ شمالی عرض در جغرافیایی مختصاو

در غارب اساتان واقاع  شبسترشهر  مرکزیت به شهرستان این. (6)شمل  است گرفته قرار °01

 تبریاز، شهرستان با شرق از میشو، ارتیاعاو سلسله و مرن  شهرستان با شمال سمت از و ش ه

 الشام از سالماس، شهرساتانه و یدریاچه اروم با غرب از ورزقان، شهرستان با شرق شمال از

 شبساتر شهرستان. است همجوار اسمو شهرستان با جنوب سمت از و خوی شهرستان با غرب

 خاود باه را اساتان مسااحت کال از درصا  18/0 مرباع کیلاومتر 10/2120 معاادل وسعتی با

   (.911 ، ص.6900 ریزی،برنامه و م یریت سازمان) است داده اختصاص
 

 شاورزی شهرستان شبستروضعیت صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش ک -5جدول 

 6901مع ن و تجارو،  سازمان جهاد کشاورزی و سازمان صنعت،مأخذ: 

نوع صنایع تبدیلی و 

 تکمیلی

تعداد واحد 

 تولیدی

 دارای مجوز اشتغال به نفر به تن تولید تیظرف

 جهاد صنعت عملی اسمی عملی اسمی غیر فعال فعال

 2 9 98 19 9109 0199 9 0 بن ی خشمباربسته
 6 6 60 60 099 109 9 2 بن ی عسلبسته

صنایع غذایی و کنسرو 

 غیرگوشتی

0 9 69999 1220 10 91 9 6 
 2 9 20 11 2110 60099 6 0 تولی  سوسیس و همبرگر

 9 9 11 669 0290 1268 9 1 فرنگیرب گوجه
لواشک، آلوچه و پوره 

 میوه

96 6 69810 62999 900 288 20 8 
 9 0 81 600 1109 62099 9 0 صنعت ماکارونی

99999 9 6 آردسازی

9 

68999

9 

629 10 6 9 
 2 2 661 202 0199 8111 6 9 های لبنیفرآورده

 9 62 021 021 1129 62199 9 62 کیک، کلوچه و بیسمویت
شملاو، آبنباو و پودر 

 ژله

20 9 8220 8220 906 906 20 9 
 9 6 68 99 999 199 9 6 زمینیچیزس سیب
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 5ادامه جدول 

نوع صنایع تبدیلی و 

 تکمیلی

تعداد واحد 

 تولیدی

 دارای مجوز اشتغال به نفر ظرفیت تولید به تن

 جهاد صنعت عملی اسمی عملی اسمی غیر فعال فعال

وه از تولی  آبمی

 کنسانتره

0 9 21999 66699 906 609 0 9 
 9 2 60 68 0999 69999 9 2 تولی  قن 
 0 2 20 01 62999 20999 2 0 سردخانه
01601 0 691 جمع

1 

21166

0 

2069 6129 80 29 
 

دهساتان  8شهر و  0بخش،  9بر اساس آخرین تقسیماو کشوری، شهرستان شبستر دارای 

نیر بوده اسات کاه  690026جمعاً  ،6900سرشماری آخرین طبق شهرستان کل است. جمعیت

 جمعیات را آن (نیار 10002) درص  1/01و  شهری جمعیت را نیر( آن 19010) درص  0/02

 (.61، ص. 6901شارقی،  اساتان آذربایجاانبودجة سازمان برنامه و ) ده می تشمیل روستایی

های بالاای کشااورزی در شهرساتان شبساتر، بساتر و تیطور که در مق مه ذکر ش ، ظرفهمان

 صنایع تب یلی و تممیلی دارد. توسعة مناسبی برای ایجاد و زمینة 

تان  211092شارقی، ساالانه بایش از اورزی اساتان آذربایجانطبق آمار سازمان جهاد کشا

شاود کاه بسایار بیشاتر از مصارف محصولاو کشاورزی در سط  شهرستان شبستر تولیا  می

داخلی آن است، این امر لزوم توجه به صنایع تبا یلی و تممیلای را در ایان شهرساتان نشاان 

رزی و ساازمان صانعت، معا ن و ساازمان جهااد کشااو 6901ده . با استناد به آمار ساال می

واحا  صانایع تبا یلی و تممیلای  662شرقی، شهرستان شبستر دارای تجارو استان آذربایجان

واح  آن غیر فعال است. صنایع فعاال موجاود شهرساتان باا  0واح  آن فعال و  691است که 

 کنن . تن فعالیّت می 211660تن و ظرفیّت عملی  016011ظرفیّت اسمی 

نیار  6129نیار و  2069ها نیز به ترتیب برابار باا غال اسمی و اشتغال عملی آنظرفیّت اشت

 09-19هاا و مواناع، واحا های تولیا ی شهرساتان تنهاا از است. به دلیل وجود برخی چالش

 (.2)ج ول  کنن ت تولی  استیاده مییدرص  ظرف
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 شهرستانموقعیت جغرافیایی نقشة  -1شکل 

 6901خذ: نگارن گان، أم

 های تحقیقافته. ی4

 . کدگذاری باز1. 4

شا ه از طریاق آوریمطالاب جماعباه کاارگیری در گام نخست تحلیل اطلاعاو، پاس از 

عباارو باه  طالب سطر به ساطر ومطی ک گذاری باز، مصاحبه، ک گذاری باز صورو گرفت. 

ما ه، با مرتب کردن میاهیم به دست آ میاهیم اصلی استخراج ش ن .عبارو چن ین بار مرور و 

 هاا باه تعا اد، سازس انباوه دادهواح  قرار گرفتنا مقولة موارد مشابه و مشترک در قالب یک 

میهاوم کلیا ی در  88حاصل این مرحله شناسایی مشخص و مح ودی از میاهیم تقلیل یافت. 

از طریاق فهرسات  شهرستان شبساتر باود. ها و مشملاو صنایع تب یلی و تممیلیچالشزمینة 

ها ک هایی باا علامات ک ام از مقوله، به هر هاو ماهیت آن هاش ه از دادهتخراجمیاهیم اسکردن 

A ،E  وM  که به ترتیب مربوط به دی گاه کشاورزان نمونه، دی گاه  (9)ج ول  نسبت داده ش

 )تجربی و نظری( و دی گاه م یران واح های تولی ی و کارآفرینان است. کارشناسان



 299                   ...     یلیو تمم یلیتب  عیتوسعة صنا یروشیپ یهاچالش           دهم              سال شانز

 

 )کدگذاری باز و کدگذاری محوری(ی حاصل از پژوهشاهسازی دادهمفهوم -2جدول 

 6901های پژوهش، مأخذ: یافته

ف
ردی

 

 هاکدگذاری باز: مفاهیم استخراج شده از داده
کد مورد 

 نظر*

فراوان

 ی

*منبع

* 

تعداد 

ارجاعات

*** 

هامقوله

ی 

 محوری
6 

صنایع  بخش در گریتولی بودن چن گانه و کاریموازی

 کشاورزی
E1, M1 20 08 ق

و
ررا

 مق
 و
ین
وان

 

2 
 و هاگذاریسیاست کشاورزی در صنایع نامشخص جایگاه

 کشور صنعت بخش ها در قوانینریزیبرنامه
E2, M2 21 91 

9 
-بهره و سیسأت هایپروانه اعطای فرآین  بودن طولانی

 صنایع تب یلی و تممیلی صاحبان به برداری
E3, M3 28 02 

0 
ع صنای در ریزانبرنامه غیرسازن ۀ م اخلاو وجود

 کشاورزی
M4 66 60 

0 
قانونی در واگذاری زمین به  هایاعمال برخی مح ودیت

 صنایع تب یلی و تممیلی
E4, M5 60 22 

 E5, M6 20 96 ناپذیری قوانین و مقرراوانعطاف 1

 M7 69 62 ع م شیافیّت در اوابط و مقررّاو این بخش 1

8 
او تولی او صنایع صادرزمینة وجود موانع قانونی در 

 کشاورزی شهرستان
E6, M8 61 60 

 220 611 جمع

 M9 69 60 های صنعتیها در شهرکاعف زیرساخت 0

ی
ور
فنا
و 
ی 
خت
سا
زیر

 

 E7, M10 21 01 اعف فناوری واح های فرآوری 69

66 
های توزیع و حمل و نقل محصولاو اعف در شبمه

 تولی ی
E8 62 60 

 A1, E9 21 09 ایع تب یلی و تممیلییابی نامناسب صنممان 62

 E10, M11 68 29 اعف ممانیزاسیون 69

60 
های تحریم کشور و ع م دسترسی به برخی قطعاو دستگاه

 تولی ی صنایع
E11, M12 21 00 

 E12 61 68 های نوع م تمایل صاحبان صنایع به استیاده از انرژی 60

 A2, M13 69 61 در زمان مناسبکشاورزی اولیة دسترسی مح ود به مواد  61
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 2ادامه جدول 

ف
ردی

 

 هاکدگذاری باز: مفاهیم استخراج شده از داده
کد مورد 

 نظر*

فراوان

ی 

منبع*

* 

تعداد 

ارجاعات

*** 

هامقوله

ی 

  E13 22 20 ناکافی بودن آمار و اطلاعاو صنایع تب یلی و تممیلی 61 محوری

 206 610 جمع

 ,A3, E14 ی دولتهای حمایتاعف در سیاست 68

M14 
90 09 

ی
هاد

ن
-

ی
دار
ا

 

 ,A4,E15 هابوروکراسی اداری در ص ور پروانه 60

M15 
90 00 

 E16 29 20 ریزی راهبردی در این صنعتنبود برنامه 29

 E17, M16 99 90 های اجرایی و عملیاتیاعف در ت وین برنامه 26

 E18,M17 60 28 معهای کارآم  و جانامهها و بخشنامهنبود آیین 22

29 
های متولی تع د و نبود انسجام و هماهنگی میان سازمان

 صنایع
E19, M18 90 00 

 E20, M19 99 02 اعف نظارتی مسسسة استان ارد و کنترل کییی 20

20 
عنوان ع م مشارکت عاملان اقتصادی و کارفرمایان به

 ریزی صنایع تب یلی و تممیلیمحرک در فرآین  برنامه
E21, M20 26 21 

 M21 69 68 پایین بودن تجربة فنی کارشناسان مرتبط در ص ور مجوزها 21

 E22, M22 21 96 اعف حمایت سازمانی از کارآفرینی 21

 E23 60 60 از سوی کشاورزان ارگانیک محصولاو تمایل به تولی  ع م 28

 ,A5, E24 پیون  اعیف صنعت و کشاورزی 20

M23 
92 91 

 A6, M24 60 60 ود انعطاف در سیستم ادارینب 99

 E25 20 91 اعف در نوآوری، تحقیق و توسعه 96

 019 906 جمع

 E26 22 20 یت سنتی در صنایع کشاورزی...وجود سیستم م یر 92

نی
فری
ارآ
و ک

ی 
ریت
 ی
م

 

 M25 66 66 اعف م یریت و پشتیبانی یمزارچه از صنایع... 99

 E27 61 21 ز دانشگاهی و م یریت صنایع ...ن مراکارتباط اعیف بی 90

 E28 29 90 ...و پتانسیل سنجیهی م یران به مطالعاو اممانتوجکم 90

 E29 20 21 توجهی م یران واح های فرآوری به بازاریابیکم 91
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 2ادامه جدول 

ف
ردی

 

 کد مورد نظر* هاکدگذاری باز: مفاهیم استخراج شده از داده
فراوان

ی 

منبع*

* 

تعداد 

ارجاعات

*** 

هامقوله

ی 

 E30 20 06 اعف دانش فنی و مهارتی م یران واح های فرآوری 91 محوری

 

 E31 20 90 نگری در م یران صنایع کشاورزیاعف دی گاه آین ه 98

 E32 29 90 نبود خلاقیّت و نوآوری در فرآین  تولی  90

 E33 20 21 ع م حمایت م یر از کارآفرینان 09

 E34 20 91 ارآفرینی ناسازگار و تقلی ی نامناسبک 06

 M26 62 60 های حامی این صنایعحمایت کم از گروه 02

 M27 69 61 ع م فعالیّت بخش ترویج جهاد کشاورزی در آگاهی ... 09

 ,A7, E35 اعتقاد به کشاورزی سنتی و معیشتی 00

M28 
61 61 

 909 201 جمع

 M29 62 61 اجرایی هایدستگاه و املع بانک بین هماهنگی ع م 00

ی
صاد

اقت
- 

لی
ما

 

 E36, M30 21 98 ...  و بهرهکم تسهیلاو اعطای در هابانک ع م تمایل 01

 E37, M31 68 21 نادی ه انگاشتن بخش تولی  در قانون ه فمن ی یارانه 01

 M32 0 1 فرآوری ... صنایع در گذاریپذیر بودن سرمایهریسک 08

 A8 2 9 در شهرستان گذاران توانمن سرمایه ودکمب 00

 E38, M33 99 00 ... کوتاه بودن و بانمی تسهیلاو سود نرخ بودن بالا 09

 M34 62 61 موقع تسهیلاو بانمیبر بودن و ع م ارائة بهزمان 06

 M35 66 69 صنایع... در مصرفی هایانرژی هزینة بودن بالا 02

 M36 69 61 الیاو واح های صنعتیبالا بودن پرداخت م 09

 E39,M37 92 00 های صنایع تب یلیش ۀ فرآوردهافزایش قیمت تمام 00

 E40,M38 20 00 های اقتصادی، کمبود نق ینگی و ع م تأمین...تحریم 00

 E41, M39 69 66 گذار...های اقتصادی به جای سرمایهوجود واسطه 01

 M40 8 8 های صنعتیهرکبالا بودن قیمت زمین در ش 01

 E42, M41 92 06 هاپیام های ه فمن  کردن یارانه 08

 E43, M42 99 09 های تولی نوسان قیمت نهاده 00

 M43 0 62 نبود ف ای رقابتی برابر 19

 060 281 جمع
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 2جدولادامة 

ف
ردی

 

 کد مورد نظر* هاکدگذاری باز: مفاهیم استخراج شده از داده
فراوانی 

 بع**من

تعداد 

 ارجاعات***

هامقوله

ی 

 E44,M44 99 09 های رسمی کارکنان با نیازها...وز انطباق ن اشتن آم 16 محوری

نی
سا
ی ان

رو
و نی

  
وز
آم

 

 E45 26 20 صاحبان صنایع کشاورزی برای آموز ...هزینه نمردن  12

 E46, M45 92 06 در صنایعکارآزموده کمبود نیروی انسانی متخصص و  19

 E47, M46 96 09 ...وری نیروی کار شاغل در صنایع پایین بودن بهره 10

 E48, M47 60 60 ...نگیزه در مان گاری نیروهای متخصصع م وجود ا 10

 E49, M48 26 90 اعف قوانین مرتبط با نیروی کار 11

 E50 61 21 ع م پرداخت به موقع حقوق کارکنان 11

 E51 69 68 ربیت م یران صنایعع م وجود مراکز آموزشی ت 18

 ,A9, E52 ...ر استیاده و مصرف تولی او سازی دع م فرهنگ 10

M49 
21 20 

 ,A10,E53 های ترویجیاعف آموز  19

M50 
92 09 

 ,A11,E54 های تب یل و ...ن نسبت به رو ین کشاورزایآگاهی پا 16

M51 
68 20 

 M52 66 60 اعف فرهنگ کاری کارگران 12

 096 210 معج

 E55,M53 29 90 حجم کم مبادلاو تجاری تولی او صنایع مممل با... 19

زار
 با
تم
یس
س

 

 E56,M54 26 21  نایع تب یلی و تممیلی شهرستان با...پیون  اعیف ص 10

 E57 21 09 ...صنایع کشاورزی شهرستاننبود بازار ه ف مشخص  10

 E58,M55 20 00 صادراو اعیف 11

 E59,M56 96 09 های فعال در بح  بازاریابی محصولاو ...تحادیهنبود ا 11

 E60 20 91 اگاهی کم در مورد اهمیّت برن سازی محصولاو... 18

 A12,E61 28 09 های ت مینی محصولاو کشاورزینبود سیاست 10

 M57 69 60 ...های مانع در امر تسهیل فرآوری تا وجود واسطه 89

 ,A13,E62 حصول توسط کشاورزان برای صنایع...مین ناکافی مأت 86

M58 
68 68 

 E63,M59 99 09 ع م ثباو قیمت در بازار 82

 E64,M60 90 00 تولی او ...نسیة های تولی  و فرو  ی نهادهخری  نق  89

 E65,M61 92 06 های تولی ی صنایع...گذاری واقعی فرآوردهنبود قیمت 80



 291                   ...     یلیو تمم یلیتب  عیتوسعة صنا یروشیپ یهاچالش           دهم              سال شانز

 

 2ادامه جدول 

ف
ردی

 

 کد مورد نظر* هااری باز: مفاهیم استخراج شده از دادهکدگذ
فراوانی 

 منبع**

تعداد 

 ارجاعات***

هامقوله

ی 

 E66,M62 60 60 های فعّال در صنایع کشاورزیع م تعریف واسطه 80 محوری

 

 E67 21 00 اعف بازاریابی و بازاررسانی 81

 E68 20 01 رسانی مح ود و تبلیغاو اعیفاطلا  81

 E69,M63 28 28 اعتقاد کم مردم به کیییّت و سلامت محصولاو صنایع 88

 168 900 جمع

کارشناسان =E  کشاورزان نمونه A* م یران واح های تولی ی و کارآفرینان =

 **تع ادمصاحبه شون ه    ***تع ادکل اشاره به مواو  =M    تجربی و نظری
 مجمو  2199 6098

 

 
 شدههای مطالعههیم استخراجی نمونهنمودار تعداد مفا -5شکل 

 6901مأخذ: نگارن گان، 

 
 هاشوندههای محوری از دیدگاه مصاحبهنمودار فراوانی کدهای ارجاعی به مفاهیم مقوله -2ل شک

 6901مأخذ: نگارن گان، 
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 . کدگذاری محوری5. 4

فتن ک های مرتبط با هم قرار دارن . یاشبمة ها به صورو یک ک گذاری محوری، مقولهدر 

، منا  و اطهاریافراختاه، آر) ستا هامی دادهئدامقایسة بن ی محوری، مستلزم مشترک و مقوله

ش ه با یم یگر مقایسه ش ن  های ک گذاریدادهدر این مرحله، به این منظور  (،09، ص. 6900

  دادناهایی با میاهیم ج یا  تشامیل و خوشهحول محور مشترکی قرار گرفتن   مشابه مواردو 

 ها مشخص شود.تا بع  از ک گذاری نیز پیون  بین مقوله

ه ف و استنتاج میااهیم جامعة با توجه به نتایج حاصل از بح  گروهای کانونی متمرکز با 

ک گذاری محوری مشملاو صنایع تب یلی و تممیلی مرحلة ش ه از ک گذاری باز، در استخراج

عامال ، 2های جا ول طبق داده، ر این اساس. بش بن ی عامل کلی طبقه 1شهرستان شبستر در 

ک  ارجاعی بیشترین سهم و عامل قاوانین و مقارراو  000فراوانی منبع و  900با سیستم بازار 

هاای صانایع تبا یلی و ک  ارجاعی نقش کمتری در بین چالش 220فراوانی منبع و  611نیز با 

به تشری  هار  ،خط داستانایی از هنمونهبا مرور تممیلی شهرستان شبستر داشته است. در زیر 

 .شودها پرداخته مییک از عامل

یمی از مشملاو صنایع تبا یلی و تممیلای شهرساتان شبساتر،  عامل قوانین و مقرراو: -

ک  ارجااعی  220فراوانی و  611میهوم  8مشملاو حقوقی و قانونی است. این عامل با داشتن 

 چن گاناه و کااریموازی میهوم ،2های ج ول را به خود اختصاص داده است. بر اساس یافته

بار تأکیا   08ها، نیر از مصاحبه شون ه 20صنایع کشاورزی از سوی  بخش در گریتولی بودن

صانایع  صااحبان باه بارداریبهاره و تأسیس هایپروانه اعطای فرآین  بودن . طولانیش ه است

میهومی دیگر این عامال اسات کاه ، ک  02فراوانی و تع اد ارجاعاو  28تب یلی و تممیلی با 

 به خود اختصاص داده است.بالاترین سهم را 

های مهم دیگری اسات موانع زیرساختی و فناوری از چالش عامل زیرساختی و فناوری: -

صانایع تبا یلی و تممیلای گیری مشملاو دیگار اعف در این عامل موجب بروز و شملکه 

کا   206فراوانای و  610داده اسات کاه دارای  میهوم را در خاود جاای 0شود. این عامل می

م میااهیو فراوانای  21باا  میهوم اعف فناوری واح های فارآوری .(2)ج ول  ارجاعی است

یاابی مماانهاای تولیا ی صانایع و تحریم کشور و ع م دسترسی به برخای قطعااو دساتگاه
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هار کا ام  ساختیعوامل جغرافیایی و زیرنامناسب صنایع تب یلی و تممیلی شهرستان از حی  

ماورد  09و  00، 01)باه ترتیاب باا  فراوانی، بالاترین تع اد ارجاعاو را به دست آوردن  21با 

 ارجا (.

کاه بعا  از عامال  اسات هاای بنیاادیاداری از چالش-عامل نهادیاداری: -عامل نهادی -

این عامل  ،های صنایع تب یلی و تممیلی شهرستان داردسیستم بازار بیشترین سهم را در چالش

اسات. میااهیم اااعف در  تعا اد ارجاعااو 019تعا اد فراوانای و  906 دارایمیهاوم  60 باا

ی متولی صانایع هاود انسجام و هماهنگی میان سازمانتع د و نب های حمایتی دولت وسیاست

)باه  انا فراوانی بالاترین تع اد ارجاعاو را باه خاود اختصااص داده 90کشاورزی هر ک ام با 

ها میهوم دیگری است که مورد ارجا (. بوروکراسی اداری در ص ور پروانه 00و  09ا ترتیب ب

مسسساة میهاوم ااعف نظاارتی  .ش ه استبار تأکی   00ها شون هنیر از مصاحبه 90از سوی 

ماورد ارجاا  از میااهیم اثرگاذار در عامال  02فراوانای و  99استان ارد و کنترل کییی نیاز باا 

 اداری است. -نهادی

ماورد ارجاا  از  909فراوانی و  201میهوم،  69عامل م یریتی و کارآفرینی: این عامل با  -

، بیشاترین فروانای 2های جا ول طبق یافته. روی صنایع تب یلی و تممیلی استمشملاو پیش

در این عامل مربوط به میاهیم اعف داناش فنای و مهاارتی ما یران در واحا های فارآوری، 

ی در ما یران صانایع کشااورزی و کاارآفرینی ناساازگار و تقلیا ی نگاراعف دی گاه آینا ه

مورد، بالاترین تع اد ارجاعاو را باه  91و  90، 06به ترتیب با فراوانی  20هر ک ام با  نامناسب

 دست آوردن .

فراوانای و  281میهوم را در خاود جاای داده و باا  61: این عامل اقتصادی و مالی عامل -

محساوب روی صنایع تب یلی و تممیلای شهرساتان  ومین چالش پیشستع اد ارجاعاو،  060

 زمان کوتاه بودن و بانمی تسهیلاو سود نرخ بودن بالا میاهیم، 2های ج ول شود. طبق یافتهمی

افازایش قیمات ها و پیام های ه فمن  کردن یاراناه، های تولی بازپرداخت، نوسان قیمت نهاده

فراوانای دارای بیشاترین   92و  92، 99، 99به ترتیاب باا  یلیهای صنایع تب ش ه فرآوردهتمام

را باه خاود ارجاعااو  مورد ارجاا  بالااترین تعا اد 00و  06، 09، 00فراوانی و به ترتیب با 

هاای اقتصاادی از ساوی سو و تحریم ها از یکاجرای قانون ه فمن ی یارانه اختصاص دادن .
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به تولی کنن گان وارد کارده ناپذیری جبراناربة اده و های تولی  را افزایش ددیگر، قیمت نهاده

 است.

میهوم را در خود جای داده است که دارای  62سانی: این عامل عامل آموز  و نیروی ان -

در این عامل بیشاترین فراوانای مرباوط باه (. 2)ج ول  ک  ارجاعی است 096فراوانی و  210

ااعف و  ان باا نیازهاای واحا های تبا یلیهای رسمی کارکناانطباق ن اشتن آموز م اهیمی

ها این دو شون هفراوانی(، از دی گاه مصاحبه 92و  99)به ترتیب با  های ترویجی استآموز 

میاهیم کمبود نیروی انسانی متخصاص  ،ت یمسانی دارن . همچنینیی ، اهمبار تأک 09میهوم با 

و  92به ترتیاب باا نایع کشاورزی وری نیروی کار شاغل در صو پایین بودن بهرهو کارآزموده 

  و نیاروی هاای آماوزچالشتع اد ارجا  از موارد باا اهمیات در  09و  06با و فراوانی  96

فرآوری انوا  محصولاو کشااورزی زمینة های ترویجی در آموز شون . انسانی محسوب می

های برناماه های متولی صنایع تب یلی و تممیلی است که جای آن دربخشی از وظایف سازمان

یا ، هاایی را در فرآینا  تولآموزشی خالی است. اعف دولت در ایان زمیناه سارانجام چالش

 آورد.توزیع و بازار پ ی  می

هاای دیگار نهیتاه اسات و هاا و عاملمنشأ بروز این عامل در چالشعامل سیستم بازار:  -

، 2های جا ول یافته بر اساسده . ها، ش و این چالش را افزایش میاعف در هر یک از آن

)به ترتیاب  میهوم بالاترین فراوانی و تع اد ارجاعاو را به خود اختصاص داده 61این عامل با 

. ت این چالش در صنایع تب یلی و تممیلی شهرستان شبستر استی( که گویای اهم168و  900

ی او صانایع دار تولهای تولی  و فرو  نسیه و م ومیهوم خری  نق ی نهاده در عامل مذکور،

بیشترین فروانی و بالاترین ارجاعاو را به خاود  00و تع اد ارجاعاو  90با فروانی کشاورزی 

ک  دیگر این عامل است که با بیشاترین  اختصاص داده است. میهوم ع م ثباو قیمت در بازار

ک هایی یمی دیگر از ( دارای اهمیّت بالایی است. 09) ( و بالاترین تع اد ارجاعاو99) فراوانی

را در تنگناهای مرتبط با سیستم بازار به خود ( 06) ( و تع اد ارجاعاو92) که بالاترین فراوانی

و عا م هاای تولیا ی صانایع کشااورزی گاذاری واقعای فارآوردهاختصاص داده، نبود قیمت

دساتوری دارنا  و باه جنباة هاا جا کاه ایان قیمتاز آن است. از سوی دولتشیافیت قیمت 

هاا نظاارو کنن ه بار آنشون ، تعزیراو و سازمان حمایت از مصرفی تعیین میصورو اجبار
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کن . طبق نظر کارشناسان تعزیراو، هر چه وزن فرآورده کمتر باش  قیمت آن پاایین اسات، می

 شا هخطی ن ارد. بنابراین، قیمات تعیاینرابطة فرآورده با وزن آن  ۀش تمامهزینة در حالی که 

های ها تناسب ن ارد و موجاب مت ارر شا ن کارخاناهفرآورده ۀش تمام)غیرواقعی( با قیمت 

 شود. فرآوری می

 . کدگذاری انتخابی2. 4

شا ه در مراحال سوم یا همان ک گذاری انتخابی، سعی ش  تا بین طبقاو تولیا مرحلة در 

حلاه، . در این مرشود اثباو پژوهشیبا رو  و  ش ه ایجاد من  ارتباط منطقی، به طور نظامقبل

گونه اصلی از طریق یک شر  روایتپ ی ۀ اول و مرحلة روابط موجود میان طبقاو حاصل از 

 به اثباو رسی .

های اصالی مشاتمل بار پ یا هپ یا ۀ عناوان یاک مشملاو صنایع تب یلی و تممیلای باه

فروشی محصولاو کشاورزی، وجود اایعاو محصولاو کشااورزی، پاایین باودن فرعی)خام

فعالیت کشااورزی،  ةادامم  پایین کشاورزان، ناامی ی و ع م تمایل کشاورزان به وری، درآبهره

المللای( ی و بینلارنگ در بازارهاای میابی نامناسب صنایع تب یلی و تممیلی، ح ور کمممان

گذاری، ااعف های قاانونی و سیاساتأهای فرعی پژوهش از کمبود حمایت، خلاست. پ ی ه

گذاری و ااعف ، اعف آموزشی و نیروی کار، اعف سارمایهسیستم اداری، اعف م یریتی

ادامة شون . در صورو حمایت اعیف دولت از صنایع تب یلی و تممیلی، بازاریابی منبع  می

های ها و حمایتشود. ناکافی بودن سیاستت برای واح های تولی ی با مشمل مواجه مییفعال

گذاران را بارای کارآفرینان و سارمایهانگیزۀ  تسهیلاو بانمی مناسب،ارائة تشویقی لازم و ع م 

صاحبان واح های تولیا ی باه دلیال  ،ده . همچنینایجاد صنایع تب یلی و تممیلی کاهش می

تواننا  از اممانااو موجاود کمبود منابع اعتبااری ماورد نیااز جهات سارمایه در گارد  نمی

 یاب .وری کاهش میرهبرداری بهینه انجام دهن ، در نتیجه میزان ران مان و بهبهره

ها نظیر شیاف نبودن قوانین مارتبط باا صانایع تبا یلی و گذاریهای قانونی و سیاستأخل

ریزی راهباردی کشور و فق ان برنامهتوسعة های تممیلی، ابهام در جایگاه این صنایع در برنامه

تا نظاام اداری شود صنایع تب یلی و تممیلی است. این مواو  باع  میتوسعة  عم ۀاز موانع 

تاوان گیات کاه تعا د می . بناابراین،مرتبط با صنایع تب یلی و تممیلی با ابهاماتی روبرو شاود
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شاود. سیساتم اداری غیار گیری به شیاف نبودن قوانین مربوط میمتولیان و تع د مراکز تصمیم

اعطاای های خاص موانعی را بر سر راه متقااایان در منعطف با بوروکراسی اداری و پیچی گی

که باع  ها ر رفات تولی  قرار داده است، این امر علاوه بر اینپروانة مجوز تأسیس و ص ور 

اد صانایع تبا یلی و تممیلای گذاران بارای ایجاسارمایهانگیازۀ گذاری و کااهش زمان سرمایه

کاار منصارف اداماة هاا را از اآنگذاران شا ه و موجب دلسردی و خساتگی سارمایه شود،می

خواری های اقتصادی با راناتگذار واقعی، دلالان و واسطهاین راستا به جای سرمایه. در کن می

گذار واقعای افارادی کاه ناه سارمایه؛ کنن و پارتی مجوز تأسیس واح  تولی ی را دریافت می

گونه افراد ما یر کنن . اینواح  تولی ی را ایجاد می ،هستن  و نه کارآفرین و نه تخصص دارن 

باه هایچ داناش و آموزشای  ،ها به جز دانش تجربی و فردی خاودآن ،شون می واح  تولی ی

 یکه دانش فنی و مهارو عملای ااعییاین نو  م یران به دلیل اینبنابراین، دهن . ت نمییاهم

دانن  و اعتقادی به آموز  پرسنل ن ارن  و ف ا را بارای ، دانش خود را برترین دانش میدارن 

 هبا این واح  تولی ی در بازاریابی باا مشاملاتی روبنابراین، کنن . نگ میافراد خلاق و نوآور ت

رسانی ااعیف، عا م به دلیل ع م اطلا  از نظام بازاریابی نوین، تبلیغاو و اطلا و  شودرو می

داشاته باشان .  یتوانن  عملمرد ماوفّقشناخت از ف ای رقابتی بازار و ن اشتن بازار ه ف نمی

دانش، تخصص و مهارو کافی ن ارن  انیعالی عمل کرده و فقط باه تولیا   م یرانی که تجربه،

پذیرن . در واقع در این نو  واح های تولی ی، کنن  و هیچ گونه ای ه و نوآوری را نمیفمر می

باا اتخااذ  .داده اسات« تولیا محوری»جای خود را به « م اریرویمرد بازارمحوری و مشتری»

های موازی اغلب واح های تیاسازگار و تقلی ی نامناسب و فعالچنین رویمردی، کارآفرینی ن

گیرد که در این صورو از اثربخشی و کارآیی برخاوردار نباوده و در ف اای تولی ی را فرا می

ای بازار و کسب و کار جایگاه خاود را از دسات خواهنا  داد و در رقابات باا رقباای منطقاه

 شمست خواهن  خورد.

 دیمی. تشریح مدل پارا4. 4

ارائاة  جهات ،دست آم ه از ک گذاری محاوری و ک گاذاری انتخاابیه نتایج ببا توجه به 

ا مواو  شرایط تأثیرگذار روی پ ی ه یتووری از م ل پارادیمی استیاده ش . در م ل پارادیمی 

)باراون،  یا تمام این موارد باشا گر ای، م اخله، زمینهتوان  شامل شرایط علیمورد بررسی می
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اصالی از مقولاة ، یاک بر اساس ما ل پاارادایمی(. 1، ص. 2992، 6ونز، ترویانو و اشنای راستی

قبل( انتخاب ش  و در مرکزیت فراین گذاری محوری قارار گرفات و مرحلظ فهرست طبقاو )

هاا، ما ل ب ین ترتیب بر اساس ماهیت طبقاو ایجادش ه و همچنین رواباط نهیتاه در باین آن

ما ل پاارادیمی شهرساتان  ۀدهنا در این مرحله عناصار تشامیل (.0)شمل  یافتنهایی شمل 

 .شودشبستر به شر  زیر بیان می

 اصلیپدیدة  .1. 4. 4

باوده و « صنایع تب یلی و تممیلایتوسعة مشملاو »اصلی پ ی ۀ در این پژوهش منظور از 

و ارتبااط تنگاتناگ آن باا  کشااورزیبخاش ت نابسامان یاز دو وجه قابل بررسی است. واع

از ساوی دیگار سابب  شرایط حاکم بر صانایع تبا یلی و تممیلایو سو از یک بخش صنعت

 .ش ه است اصلیپ ی ۀ های فرعی در دل پ ی ه گیریشمل

 زمینه .5. 4. 4

عوامال . (0)شامل  نهیتاه اساتای در عاواملی زمیناه ش هبررسیپ ی ۀ گیری شمل منشأ

ولی او و درآما  کشااورزان را تحات تاأثیر های کشاورزی، میزان تتیسو فعالاز یک ایزمینه

هاا مساتقیم از آن ده  و از سوی دیگر صنایع تب یلی و تممیلی شهرستان باه صاوروقرار می

شود تاا مشاملاتی بار سار راه توساعه و ایجااد ای سبب میوجود عوامل زمینهپذیرد. تأثیر می

 .کن را با مشمل مواجه  آنتحقق اه اف شهرستان به وجود آی  و صنایع تب یلی و تممیلی 

 شرایط علّی . 2. 4. 4

و « صانایع تبا یلی و تممیلایتوساعة مشاملاو »اصالی پ یا ۀ شرایط علّای مرباوط باه 

 .های فرعی در پژوهش حاار شامل موارد زیر استپ ی ه

 . مشکلات حمایتی1. 2. 4. 4

از یاک ساو عنوان یمی از علل اصلی چالش صنایع تب یلی و تممیلی، مشملاو حمایتی به

گاذارد و از ساوی دیگار صانایع های کشااورزی تاأثیر میتیبرداران کشاورزی و فعالبر بهره

ها و ما یران دها  و صااحبان کارخاناهتب یلی و تممیلای شهرساتان را تحات تاأثیر قارار می

خصیص تو  اراو دولتی، کمبود تسهیلاو بانمیکمبود اعتب کن .واح های تولی ی را ته ی  می

                                                           
1. Brown, Stevens, Troiano & Schneider 
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توجهی دولات باه صانایع تبا یلی و حمایتی هستن  که از بی ی ها از جمله مشملاوکم سوبس

ای در ایان بخاش از صانعت شا ه تممیلی نشأو گرفته است و موجب بروز مشملاو ع ی ه

 است.

 گذاریمشکلات قانونی و سیاست .5. 2. 4. 4

ریزی ن برنامهو فق اهای قانونی، تع د متولیان أشامل خل گذاریسیاستمشملاو قانونی و 

های قانونی معطوف به شیاف نباودن قاوانین مارتبط باا صانایع تبا یلی و أراهبردی است. خل

. تع د متولیان صنایع تب یلی و تممیلی نیز از علل مهم دیگری است که مشملاو تممیلی است

ی ریازی راهباردگذاران و صاحبان صنایع نهاده است. فقا ان برناماهر سر راه سرمایهای بعم ه

 است.کشور توسعة های برنامه معطوف به وجود ابهام در جایگاه صنایع تب یلی و تممیلی در

 ضعف سیستم اداری. 2. 2. 4. 4

از عوامل اصلی مشملاو صنایع تب یلی و تممیلی است که مشتمل بر اعف سیستم اداری 

اداری و کننا ه در ایان صانایع، نباود انعطااف در سیساتم نبود یک مرکز ق رتمنا  هماهناگ

در صا ور پرواناه تولیا  و اخاذ مجاوز بارای را بوروکراسی اداری است. این موارد ماوانعی 

این امر باع  از دسات رفاتن  آورد.وجود میه بان ازی صنایع تب یلی و تممیلی تأسیس و راه

گذاران بارای ایجااد صانایع تبا یلی و تممیلای سارمایهانگیازۀ گذاری و کااهش زمان سرمایه

 شود.می

 . مشکلات مدیریتی4. 2. 4. 4

وجود سیستم م یریت سانتی در صانایع کشااورزی مانن   عواملیمشملاو م یریتی شامل 

تاوجهی شهرستان، خصوصیاو م یران ساازمان، ااعف داناش فنای و ما یریتی ما یران، بی

 و نوآور ع م حمایت م یران از افراد خلاقو سنجی سنجی و پتانسیلم یران به مطالعاو اممان

 است.از مشملاو م یریتی  علمی

 و نیروی کار آموزش ضعف. 2. 2. 4. 4

کنا . عوامل اصلی است که همواره صنایع تب یلی و تممیلی را ته ی  میاعف آموز  از 

ها، اعتقااد ااعیف ما یران تحصیلاو پاایین و غیرمارتبط صااحبان کارخاناهشامل  این عامل
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التحصایلان رو عملی و ااعف داناش فنای فارغواح های تولی ی به آموز ، پایین بودن مها

 شود. می های آموزشی برای کارکنان صنایع و اعف فرهنگ کاریها، کمبود دورهدانشگاه

م یران دانش خاود را  ؛ زیرامشمل دیگر آموز  است ،آموز مقولة اعتقاد کم م یران به 

هاای آموزشای شا ه رهدانن . این پ ی ه باع  ع م شارکت کارکناان در دوبرتر از آموز  می

عقاب  هاای روز دنیاافناوریداناش و است. این امر موجب ایستایی واح  تولی ی شا ه و از 

 مانن  و در رقابت با سایر رقبا موفق نخواهن  بود.می

 گذاری. ضعف سرمایه6. 2. 4. 4

  اهمیت بسزایی در افازایش ساط  تولیا ،های تولی ترین نهادهعنوان یمی از مهمسرمایه به

گذاری از عوامال ااعف سارمایهوری دارد. صنایع تب یلی و تممیلی و در نتیجه افزایش بهاره

اکثار ریشاة در واقاع  .مشملاو صانایع تبا یلی و تممیلای اساتدهن ۀ شملای اصلی و پایه

علااوه  گذاری اسات.مشملاو صنایع تب یلی و تممیلی به دلیل کمبود سرمایه و اعف سرمایه

محصاولاو . یلی و تممیلای بخاش کشااورزی دارای ریساک بالاایی اساتصنایع تبا  ،بر آن

هااا از سااوی دیگاار سااو و بازاریااابی و سااوددهی پااایین تولیاا او کارگاهکشاااورزی از یک

گذارهای پذیری صنایع وابسته به کشاورزی را بالا برده است. باه هماین دلیال، سارمایهریسک

 کنن .می گذاریر این بخش سرمایهواقعی و توانمن  کمتر د

 ضعف بازاریابی .7. 2. 4. 4

نباود ف اای تورم بالا و  ع م شیافیت قیمت، تبلیغاو اعیف،عامل بازاریابی اعیف، این 

ترین عامل در نظام بازاریابی و بازاررسانی تولیا او صانایع مهم شود.را شامل میبرابر رقابتی 

ین زمینه یمی از کارشناساان اباراز در ارسانی و تبلیغاو است. تب یلی و تممیلی، سیستم اطلا 

تولی او خود را متناساب باا باازار ها ف  ،داشت که اغلب صنایع تب یلی و تممیلی شهرستان

هاای کنن  و در خصوص انتخاب بازار ه ف و تولیا  محصاول متناساب باا ویژگیتولی  نمی

تبا یلی و ما یران واحا های صانایع  انا .عملمرد اعییی از خود نشاان داده ،مناطق مختلف

به جای اتخاذ رویمرد به دلیل ع م رقابتی بودن بازار  تممیلی شهرستان در ف ای کسب و کار

 را برگزی ن .« تولی محوری»عموماً رویمرد « م اریبازارمحوری و مشتری»
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 گرشرایط مداخله. 4. 4. 4

یاک دهنا . میهای مسثر و با واسطه در پ ی ه را تشمیل ها و کنشگر عاملشرایط م اخله

رابطة بوده و به نوعی ها ه موجب تقویت یا ت عیف پ ی های وجود دارد کسری عوامل واسطه

کنا . شارایط ت اعیف میهاا را باین آنرابطة کن  و یا بین شرایط علی و پ ی ه را متعادل می

منظاور از ای تشامیل شا ه اسات. منطقاه -مال خاردملای و عا-گر از دو عامل کلاانم اخله

در ایان پاژوهش  است.های خارج از منطقه و فراگیر در سط  ملی ملی، عامل-ی کلانهاعامل

صانایع تبا یلی و زمیناة ها و تصامیماو دولات در گاذاریااعف سیاساتی مانن  یهامقوله

های اقتصاادی مارتبط باا صانایع، ه فمنا  کاردن خواری، تحریموجود ف ای رانتیلی، متم

تولی ، بالا بودن پرداخت مالیاو واح های تولی ی، بالاا باودن های ها، نوسان قیمت نهادهیارانه

بانمی و کوتاه بودن زمان پرداخت از جمله مواردی هساتن  کاه در ساط   یلاوهنرخ سود تس

عوامال علااوه بار  کننا .ی نقش اییاا میلگر بین پ ی ه و شرایط ععنوان عوامل م اخلهملی به

عناوان عوامال بهتولی ی شهرستان وجود دارد که  ای، عوامل خرد در سط  واح هایفرامنطقه

عا م پرداخات باه توان می ،برای مثالکنن . ای بین پ ی ه و شرایط علی اییای نقش میواسطه

های مناساب و موقع حقوق کارکنان، آموز  نیروی کار، ع م دسترسی کشاورزان باه مشااوره

کشااورزان  ناآشنایی و آگاهی پاییننوآوری در م یران واح های تولی ی، روحیة فق ان کافی، 

فرسودگی  و م یرانکم تجربة پایین بودن سط  دانش و مهارو و ، نسبت به صنایع کشاورزی

 را نام برد. آلاو واح های صنایع تب یلی و تممیلیماشین
 

 پیامدها. 2. 4. 4

ی امشملاو برآم ه از زمینه و شرایط علّای منجار باه پیاما هایی در ساط  ملای و منطقاه

های کشاورزی، ته ی  صنایع تیسست ش ن ارز  کار کشاورزی و از بین رفتن فعال. شودمی

های ناشی از غیر فعاال شا ن مرتبط و از بین رفتن محصولاو ه ف صنایع، ه ررفت سرمایه

 ۀشا افزایش روزافزون قیمت تمامو فاصله بین محصول و بازار ه ف،  أوجود خل ها،کارخانه

ه یاا های محیطاای، افاازایش تهااای نااوین، عاا م دسترساای بااه تمنولوژیتولیاا او صاانایع، 

پ یا ۀ یی هستن  که با باروز افزایش فقر، بیماری و مهاجرو از آن جمله پیام ها ،گریواسطه

پیام ها در ساط  گساترده و ملای در نظار دامنة گیرن . اگر های فرعی شمل میاصلی و پ ی ه
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نیت غاذایی، افازایش وارداو و خاارج شا ن ارز از اممواردی همچون ته ی  بای   گرفته شود

 به پیام ها ااافه نمود.کشور را نیز 

 راهبردها. 6. 4. 4

باه منظاور شاون . راهبرد، ممانیزم و ت بیری است که در برخورد با پ ی ه به کار گرفته می

 ،گریوجاود آما ه و همچناین وجاود زمیناه و شارایط م اخلاهه ها و مشملاو بارفع چالش

صانایع تبا یلی و توساعة مشاملاو پ ی ۀ با وجود  .شودمیها اتخاذ ردهای متناسب با آنراهب

ایان پ یا ه کنشگران به ت ابیری برای برخورد با  ،تممیلی که خود ریشه در عوامل متع د دارد

 (.0)شمل  زنن دست می
 

 رروی صنایع تبدیلی و تکمیلی شهرستان شبستهای پیشپارادیمی چالش مدل -4شکل 

6901، پژوهشهای خذ: یافتهأم  
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 گیری و پیشنهادهانتیجه. 2

تحقیق بیانگر آن است کاه صانایع تبا یلی و تممیلای شهرساتان شبساتر باا مساائل  نتایج

باه دلیال  ،همچناین. گاذاردمیها تأثیر ت آنین موفقمواجه است که بر عملمرد و میزا مختلیی

و هاای مختلاف اقتصاادی بخشبار  صانایع ، این ناو صنایع تب یلی و تممیلیدامنة گستردۀ 

هاای کاانونی متمرکاز و اساتنتاج میااهیم هنتایج حاصل از بح  گارواثرگذار است. اجتماعی 

هاای صانایع تبا یلی و ک گاذاری محاوری چالشمرحلاة ش ه از ک گذاری باز، در استخراج

اوری، )قاوانین و مقارراو، زیرسااختی و فنا محاوریعامال  1تممیلی شهرساتان شبساتر در 

اداری، اقتصادی و مالی، آماوز  و نیاروی انساانی، ما یریتی و کاارآفرینی و سیساتم -نهادی

 .و نتایج زیر به دست آم ش  بن ی طبقه بازار(

ک  ارجااعی و عامال قاوانین و مقارراو باا  000فراوانی منبع و  900عامل سیستم بازار با 

هاای ن و کمترین سهم را در بین چالشک  ارجاعی به ترتیب بیشتری 220فراوانی منبع و  611

 صنایع تب یلی و تممیلی شهرستان شبستر داشته است.

ریزی های قانونی، تع د متولیان و فق ان برنامهأگذاری شامل خلمشملاو قانونی و سیاست

شیاف نباودن قاوانین مارتبط باا ناپذیری و انعطافهای قانونی معطوف به أراهبردی است. خل

تممیلی است. تع د متولیان صنایع تب یلی و تممیلی نیز از علل مهام دیگاری  صنایع تب یلی و

گذاران و صااحبان صانایع نهااده اسات. فقا ان ای بر سر راه سارمایهاست که مشملاو عم ه

های ریزی راهبردی معطوف به وجود ابهام در جایگاه صنایع تب یلی و تممیلی در برناماهبرنامه

بار مشاملاو  نگر به صنایع تب یلی و تممیلیوجود دی گاه کلی ،همچنین. استکشور توسعة 

 آن افزوده است.

هاای زیرسااختی و فنااوری صانایع تبا یلی و یابی نامناسب از عوامل اصالی چالشممان

سانجی سانجی و اممانتوجهی ما یران باه مطالعااو پتانسیلتممیلی شهرستان است که از بی

توساعة توانا  در های نسبی کشااورزی میرتبط با مزیتگیرد، ایجاد صنایع مصنایع نشأو می

صنایع تب یلی و تممیلی تأثیرگذار باش . نزدیک بودن صنایع به اراای کشااورزی و دسترسای 

علااوه بار آن کشااورزان منطقاه  .به منابع و مواد اولیه از معیارهای اصلی ایجاد صانایع اسات

تولی  کنن  و برای تولی  خود م یریت داشاته  توانن  متناسب با نیاز صنایع موجود شهرستانمی



 200                   ...     یلیو تمم یلیتب  عیتوسعة صنا یروشیپ یهاچالش           دهم              سال شانز

 

هاای شهرساتان تیان ازی کارخانه نسبت باه ظرفباشن . م یران واح های تولی ی در زمان راه

ماواد عما ۀ های فارآوری بخاش و این مسوله موجب ش ه است که کارخاناهان  توجه بودهبی

 .کنن ی همجوار تأمین هاهای دیگر استان و بع اً از استاناولیه را از شهرستان

نگری م یران واحا های تولیا ی و ایجااد اعف دانش فنی و مهارتی و نبود دی گاه آین ه

سانجی سانجی و پتانسایلتاوجهی باه مطالعااو امماانصنایع ناسازگار و تقلی ی به دلیال کم

مااورد نیاااز و همچنااین در بازاریااابی و اولیااة ای از جملااه در تااأمین مااواد مع االاو ع یاا ه

 زاررسانی ایجاد کرده است.با

هاای منطقاه و عا م تناساب هاا و ظرفیتتاوجهی باه توانن اشتن رویمرد آمایشای و بی

های صنایع کشااورزی را تشا ی  واح های تولی ی با محصولاو کشاورزی شهرستان، چالش

 کرده است.

ست کاه های اساسی اها از چالشهای اقتصادی کشور به همراه ه فمن  کردن یارانهتحریم

هاا، صنایع تب یلی و تممیلی شهرستان را با مشمل مواجه کرده است. این امر بار قیمات نهااده

های انرژی، افزایش حقوق کارگران و ع م تأمین قطعاو ی کی ماورد ه، افزایش هزینهلیمواد او

 نیاز واح های تولی ی تأثیر گذاشته است.

های صنایع تبا یلی و تممیلای فرآورده ش هافزایش قیمت تمامع م ثباو قیمت در بازار و 

ها و نوساان قیمات های مهم دیگری است که به طور مستقیم از ه فمن  کردن یاراناهاز چالش

 های اقتصادی تأثیر پذیرفته است.و به طور غیرمستقیم از تحریم ی تولی هانهاده

، از یاک ساو عنوان یمی از علل بروز چالش صنایع تب یلی و تممیلایمشملاو حمایتی به

های کشاورزی و از سوی دیگر صنایع تب یلی و تممیلی شهرستان را تحت تاأثیر قارار تیفعال

 و باانمی تسهیلاو سود نرخ بودن بالاده . کمبود اعتباراو دولتی، کمبود تسهیلاو بانمی، می

از جمله مشاملاتی  و اخذ مالیاو سنگین تخصیص کم سوبسی هابازپرداخت  زمان کوتاه بودن

توجهی دولت باه صانایع تبا یلی و تممیلای نشاأو گرفتاه اسات و حمایتی هستن  که از بی

 ای در این بخش از صنعت ش ه است.موجب بروز مشملاو ع ی ه

کمبود نیروی انسانی متخصص از مشملاو دیگر واحا های  و اعف در آموز  و ترویج

ها باا نیازهاای واحا های های رسمی دانشاگاهانطباق ن اشتن آموز تولی ی شهرستان است. 
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آموختگان دانشگاهی فاق  مهاارو لاازم باوده و از اثربخشای و تولی ی سبب ش ه است دانش

نباود خلاقیات و ناوآوری در فرآینا  تولیا  و عا م  ،کارآیی کافی برخوردار نباشن . همچنین

شاته حمایت م یران از کارآفرینان نقش مهمی در بروز مشملاو صانایع تبا یلی و تممیلای دا

 است.

واح های فرآوری شهرستان در خصوص انتخاب بازار ه ف و تولی  محصول متناسب باا 

، عملمرد ااعییی از خاود رسانی و تبلیغاوو همچنین اطلا  های مناطق مختلفویژگینیاز و 

م یران در ف ای کسب و کار به دلیل ع م رقابتی باودن باازار باه جاای اتخااذ  ان .نشان داده

فشاار  را برگزی نا .« تولیا محوری»عمومااً رویمارد « م اریارمحوری و مشتریباز»رویمرد 

 ،صاادراو سابب شا ه اساتزمیناة در مواناع قاانونی های اقتصادی و وجاود برخای حریمت

 توجه کنن .بیشتر بازارهای داخلی  به تولی کنن گان

ول های نویسان گان مارتبط در قالاب جا های پاژوهش حااار باا یافتاهسویی یافتاههم

 :ای زیر آم ه استمقایسه
 های مرتبطهای پژوهشیافتههای پژوهش با یافتهمقایسة  -4جدول 

 6901های پژوهش، خذ: یافتهأم

مقوله 

 محوری
 مرتبط هاییافته بامشترک نقاط  های مرتبطنظریه /نویسندگان مرتبط

و
ررا

 مق
 و
ین
وان
ق

 

 (6980) رادفر و تیموری
اورزی نامشخص بودن جایگاه صانایع کشا

 ها،ریزیو برنامهها ریاگذسیاستدر 

 اعمال مح ودیت قانونی در واگذاری زمین (6980) ، قنبری، اصلانی سنگ ه و عزیزیاحم یان

 موانع قانونی در زمینه صادراو (6980رحمانی)

احم یان، (، 6980) موح  محم ی و ، رهنماکلانتری

 (6980) قنبری، اصلانی سنگ ه و عزیزی

یافیّت ااوابط و مقارراو صانایع ع م شا

 تب یلی و تممیلی،

ی
ور
فنا
و 
ی 
خت
سا
زیر

 

ادی، (، ماار6909فرد)(، حاااتمی2990انااوو و اکینااه)

 (6900) زنآگهی، زرافشانی و پاپ

مین تجهیازاو موردنیااز و ااعف أع م تا

های صااانعتی، ها در شاااهرکزیرسااااخت

 یابی نامناسب واح های تولی ی،ممان

 اعف فناوری واح های فرآوری، (6909نی)یمااباذری و حسینی

 اعف ممانیزاسیون (6980احم یان، قنبری، اصلانی سنگ ه و عزیزی)
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 4ول جدادامة 

مقوله 

 محوری
 های مرتبطنقاط مشترک با یافته های مرتبطنظریه نویسندگان مرتبط/

ی
هاد

ن
-

ی
دار
ا

 

(، 6980کلاااانتری، رهنماااا و موحااا  محمااا ی)

ساااانگ ه و  احماااا یان، قنبااااری، اصاااالانی

(، ماارادی، آگهاای، زرافشااانی و 6980عزیاازی)

 (6900) زنپاپ

لی خاااص و فقاا ان هماااهنگی و نبااود متااو

 انسجام

 پیون  اعیف صنعت و کشاورزی (2990) اسریواستوا

( 6900) زنماارادی، آگهاای، زرافشااانی و پاااپ

 (6902) بزرگمهر و همماران
 ریزی راهبردینبود برنامه

 هاوجود بروکراسی اداری در ص ور پروانه (6900) زنانی و پاپمرادی، آگهی، زرافش

 (2966) لوستیوج، ویتزل و ویتموهیل 
های تبا یل و آگاهی پایین کشاورزان با رو 

 فرآوری

 (6980) رادفر و تیموری
های اجرایی و عملیااتی، اعف ت وین برنامه

 اعف نوآوری، تحقیق و توسعه

(، 6906) رهااادی، باا خش و فاصااغری لیمجااانی

 (2990) انوو و اکینه
 های حمایتی دولتاعف سیاست

 (2990) سان ار و سرینیواسان
اساتان ارد و کنتارل مسسساة اعف نظاارتی 

 کییی

نی
فری
ارآ
و ک

ی 
ریت
 ی
م

 

 (2990) سان ار و سرینیواسان
م یریت ااعیف و وجاود سیساتم ما یریت 

 سنتی در صنایع کشاورزی

 (6900) زنپاپ مرادی، آگهی، زرافشانی و
اااعف دانااش فناای و مهااارتی ماا یران در 

 واح های فرآوری

 (6980) رحمانی
توجهی م یران به بازاریابی و ع م شناخت کم

 صحی  از بازار

لی
 ما
 و
ی
صاد

اقت
 

 (2990) احما یان، قنباری، اصالانی) انوو و اکینه

کلااانتری، رهنمااا و (، 6980) ساانگ ه و عزیاازی

 (6980) تیو فلاح( 6980) موح  محم ی

نبود تسهیلاو بانمی مناسب و بالا بودن ساود 

 تسهیلاو
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 4ادامه جدول 

مقوله 

 محوری
 های مرتبطنقاط مشترک با یافته های مرتبطنویسندگان مرتبط/ نظریه

لی
 ما
 و
ی
صاد

اقت
 

احماا یان، قنبااری، اصاالانی ساانگ ه و عزیاازی 

 (6909فرد )(، حاتمی6980)
 تسهیلاوموقع اعتباراو و ع م تخصیص به

(، اباذری 6980کلانتری، رهنما و موح  محم ی )

 (6909یمانی )و حسینی
 های تولی نوسان قیمت نهاده

 (6900زن )مرادی، آگهی، زرافشانی و پاپ
های اقتصادی کشاور و ه فمنا ی در تحریم

 هایارانه

 در نبود ف ای رقابتی برابر (6980فلاحتی )

 نق ینگی و ع م تأمین ارز مورد نیاز در کمبود (6909فرد )حاتمی

نی
سا
ی ان

رو
و نی

  
وز
آم

 

(، 6900زن )ماارادی، آگهاای، زرافشااانی و پاااپ

 (6909فرد )حاتمی

کمبود نیروی انسانی متخصاص و کاارآزموده 

 در صنایع کشاورزی

 (6980فلاحتی )

وری نیاروی کاار شااغل در پایین بودن بهاره

صااانایع کشااااورزی، انطبااااق ن اشاااتن 

هااای رساامی کارکنااان بااا نیازهااای آمااوز 

 واح های تب یلی
زار
 با
تم
یس
س

 
 نبود بازار ه ف مشخص صنایع کشاورزی (6980رحمانی )

(، کلانتری، رهنما و موح  6980رادفر و تیموری )

یمانی ( و ابااااذری و حساااینی6980محمااا ی )

(6909) 

 اعف بازار و بازاریابی

 (6909یمانی )(، اباذری و حسینی6980رحمانی )
رسانی محا ود عراة ناکافی مواد اولیّه، اطلا 

 و تبلیغاو اعیف

 

صانایع تبا یلی و تممیلای توسعة توان گیت که یمی از مهمترین ملزوماو ب ون شک، می

صنایع تب یلی و تممیلی اسات کاه بایا  شناساایی، توسعة در شهرستان شبستر توجه به موانع 

توساعة   و هر گونه کوتاهی در این زمینه فرآین  کنترل و در صورو لزوم حذف شون، تع یل 

 ان ازد.به تأخیر میدر منطقه صنایع تب یلی و تممیلی را 
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 نامهکتاب

بن ی ممانی استقرار صنایع تبا یلی و تممیلای (. اولویت6909یمانی، س.  . )اباذری،  . و حسینی .6

 00، اد و توسعة کشااورزی ایارانمجلة تحقیقاو اقتصکشاورزی )مطالعة موردی: استان مازن ران(. 

(6 ،)682-610. 

(. شناسایی و تحلیل عوامل ماسثر 6902سنگ ه، ب. و عزیزی،  . )اصلانی احم یان، م.، قنبری، ی.، .2

مجلاة نیافتگی صنایع تب یلی و تممیلی کشاورزی )مطالعة موردی: شهرستان مرودشات(. بر توسعه
 .620-602، 0، ریزی روستاییپژوهش و برنامه

هاای توساعة (. بررسای مشاملاو و چالش6906لیجانی، ص.، ب خش، ی. و فرهادی، و. )اصغری .9

مجموعاه مقالااو صنایع روستایی )مطالعة موردی: روستاهای بخش لنا ه، شهرساتان کهگیلویاه(. 

(، رشات: انتشااراو دانشاگاه 002-000، )صص. 6906، شهریور ماه همایش ملی توسعة روستایی

 گیلان.

های فرآوری صنعت سیال شهر لالجین (. واکاوی چالش6900، آرمن ، م. و اطهری، ز. )افراخته،  . .0

 .80-660(، 21(، )6) 60، ایمجلة جغرافیا و توسعة ناحیهبا به کارگیری تووری بنیانی. 

ناماة نظاام فصال(. کاهش اایعاو، رویمرد آین ۀ ترویج کشاورزی. 6902ایزدی، ن. و حیاتی، د. ) .0
 .20-99، 90طبیعی، و منابع  مهن سی کشاورزی

(. راهبردهاای 6902نسب،  .، یااوری، ا.، قرآنای، م. و، حیا ری، م. )رگمهر،  .، نعمتی، ا. ربانیبز .1

توسعة صنایع تب یلی و تممیلی باغی استان خراسان شمالی با اساتیاده از رویمارد تحلیال عوامال 

 .699-669(، 2) 21، نشریة اقتصاد و توسعة کشاورزی(. SWOTاستراتژیک )

-فصال(. بررسی موانع و مشملاو توسعة کشاورزی ارگانیاک. 6906زن،  .،  . و شیری، ن. )پاپ .1

 .669-621(، 6)6، نامة اقتصاد ف ا و توسعة روستایی

برداری نرسی ن صنایع تب یلی و تممیلی در (. بررسی عوامل مسثر بر به بهره6909فرد، س. )حاتمی .8

 .069-026(، 9، )2-02اقتصاد و توسعة کشاورزی ایران،  مجلة تحقیقاواستان زنجان. 

بررسی تجاارب کشاورهای منتخاب در صانایع کشااورزی و (. 6980رادفر، ر. و تیموری، م. ج. ) .0
ریزی، اقتصااد کشااورزی و هاای برناماه. تهران: انتشااراو مسسساة پژوهشهایی برای ایراندرس

 توسعة روستایی.

صنایع تب یلی در کاهش اایعاو و توسعة صادراو محصولاو  (. بررسی نقش6980رحمانی، م. ) .69

 .296-299، 00، مجلة رون کشاورزی باغی. 
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چمی ه نتایج جمعیتی سرشاماری عماومی (. 6901شرقی. )سازمان برنامه و بودجة استان آذربایجان .66

شرقی، . سازمان برنامه و بودجة استان آذربایجانشرقیاستان آذربایجان  6900نیوس و مسمن سال 

 ای.های منطقهگروه حساب -معاونت آمار و اطلاعاو

ساان  تاا بیر توسااعة اسااتان (. 6900شاارقی. )ریزی اسااتان آذربایجانسااازمان ماا یریت و برنامااه .62
. جل  ساوم. اساناد شهرساتانی. تبریاز: انتشااراو شرقی )برنامة عملیاتی اقتصاد مقاومتی(آذربایجان

 اختر.

. طار  پژوهشای شارکت بی صنایع کوچک تب یلی اساتان کرمانشااهیاعاراه(. 6980فلاحتی،  . ) .69

 های صنعتی استان کرمانشاه.های صنعتی استان کرمانشاه. کرمانشاه: انتشاراو شهرکشهرک

های تعاونی روی شرکتهای پیش(. شناسایی و تبیین چالش6900آدریانی، ر. )کلانتری، خ. و لوایی .60
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