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تحلیل مشکالت آلبالوکاران در زمینة تولید ،بازاریابی و دسترسی به خدمات ترویجی
در شهرستان خمینیشهر
4

رسول لوایی آدریانی ،*1علی امیری ،2سعدی فتحالهی گالم بحری ،3خلیل کالنتری
 .1دانشجوی کارشناسی ارشد توسعة روستایی ،دانشگاه تهران
 .2دانشجوی کارشناسی ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشگاه تهران
 .3دانشجوی کارشناسی ارشد توسعة روستایی ،دانشگاه تهران
 .4استاد دانشکدة اقتصاد و توسعة کشاورزی ،دانشگاه تهران
(تاریخ دریافت -92/08/28 :تاریخ تصویب)92/12/27 :

چکیده
تحقیق حاضر با هدف تحلیل مشکالت آلبالوکاران در زمینة تولید ،بازاریابی و دسترسی به خدمات ترویجی در
شهرستان خمینیشهر ،بهروش پیمایشی انجام گرفت .جامعة آماری این تحقیق شامل  200نفر از آلبالوکاران
شهرستان خمینیشهر است که براساس فرمول کوکران 70 ،نفر بهعنوان حجم نمونه تعیین و با روش نمونهگیری
سادة تصادفی انتخاب شدند .ابزار جمعآوری دادهها پرسشنامه است که اعتبار صوری و محتوایی آن ،توسط
استادان و متخصصان ذیربط تأیید شد .برای سنجش میزان پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده
شد که بهترتیب مقادیر بهدستآمده برای بخشهای تولید ( ،)α=0/79بازاریابی ( )α=0/81و ترویج و آموزش
( )α=0/71بیانگر مناسببودن ابزار تحقیق است .پرسشنامه در دو بخش ویژگیهای فردی و حرفهای کشاورزان
و مشکالت تولید ،بازاریابی و ترویج و آموزش آلبالو طراحی شد .دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSتجزیه و
تحلیل شدند .براساس نتایج اولویتبندی ،نبود مهارت فنی در زمینة تولید ،وجود واسطهها در زمینة عرضة آلبالو
و نبود مشارکت اعضای خانواده در زمینههای مختلف تولید ،بهترتیب مهمترین مشکالت در زمینة تولید،
بازاریابی و ترویج و آموزش از نظر آلبالوکاران است.
واژههای کلیدی :آلبالوکاران ،بازاریابی ،ترویج و آموزش ،تولید ،خمینیشهر.
مقدمه
با توجه به افزایش روزافزون جمعیت جهان و نیاز هرچه
بیشتر به مواد غذایی و ویتامینها ،اهمیت بخش کشاورزی
بهخوبی مشخص میشود ،بهطوریکه توجه به بخش
میوهکاری ،نقش مثبتی در این زمینه ایفا میکند .آلبالو یکی
از مهمترین و باارزشترین میوههای مناطق معتدل است که
در بیش از چهل کشور جهان در مناطق معتدل،
نیمهگرمسیری و نیمهخشک پرورش مییابد .سه کشور عمدة
تولیدکنندة آلبالو در جهان شامل ترکیه با تولید 192،705
* نویسندة مسئول:

تن ،لهستان با تولید  189،220تن و روسیه با تولید
 170،000تن است .تولید جهانی ساالنة گیالسیها نزدیک به
 3،514،146تن است که سهم ایران از این مقدار تولید،
حدود  334،546تن است که شامل آلبالو و گیالس میشود
(.)FAO STAT, 2009
بهطورکلی ،بخش کشاورزی یکی از بخشهای مستعد خطر
در هر جامعه محسوب میشود .بروز حوادث قهری و طبیعی،
آفات و بیماریهای گیاهی و تغییرات ناگهانی دما و گاهی
بارش بیموقع ،خسارتهای زیادی به کشاورزان وارد میکند و

تلفن09381337307 :

Email: lavaeirasool@ut.ac.ir
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از آنجاکه بخش مهمی از تولیدکنندگان کشاورزی ،بهویژه در
کشورهای درحالتوسعه ،توان مالی محدودی دارند ،گاه حتی
کمترین خسارت ممکن است آنها را از هستی ساقط کند و
شرایط زندگی فالکتباری را بر آنها تحمیل کند .این
کشاورزان ،بهعلت بیاعتمادی به درآمد سالیانة خود مجبورند
نگران توان بازپرداخت وام ،پرداخت هزینههای ثابت (مانند
اجارة زمین) و هزینههای ضروری زندگی خود باشند .این
خطرها موجب نگرانی نهادهای اعتباری کشاورزی نیز میشود.
همچنین ،این موضوع درمورد کشاورزانی صادق است که به
کشت گیاهان چندسالهای مانند آلبالو و گیالس اقدام میکنند.
آلبالو جزء میوههای مناطق معتدل است و برخی از مناطق
ایران مستعد کشت و توسعة این محصولاند؛ بنابراین ،اهمیت
کشت و تولید آن در مناطق اصلی تولیدکنندة آن ،بهویژه
استان اصفهان (شهرستان خمینیشهر) بیشتر میشود .در این
راستا ،مشکالت فراوان در زمینة کشت و تولید این محصول در
شهرستان خمینیشهر موجب شده است تا بسیاری از
آلبالوکاران این منطقه به کشت محصوالت زراعی روی آورند.
رویآوردن به کشت محصوالت زراعی در این منطقه ممکن
است ناشی از وجود تنگناهایی در عرصة تولید ،از جمله کاشت،
داشت ،برداشت و فرآوری و همچنین وجود موانع و
محدودیتهای بازاریابی شامل نوسانات شدید قیمت ،نبود
حمایت دولت ،نبود اطالعات کافی در زمینة بازارها ،ضعف در
زمینة نگهداری و بازاررسانی ،نبود سیستم درجهبندی و
بستهبندی مناسب و کمبود امکانات حملونقلی مناسب باشد.
همچنین ،آلبالوکاری پیشة اغلب ساکنان منطقة خمینیشهر
است و بیشتر آنها از این طریق امرار معاش میکنند؛ بنابراین،
هر عاملی که موجب ایجاد رکود در این بخش شود ،بهنوعی
بیکاری ،فقر و ازهمگسیختگی اجتماعی را بهبار میآورد.
بیشک ،شناسایی مشکالت آلبالوکاران بهمنظور ارائة
راهکارهایی در راستای مرتفعسازی این مشکالت ،حائز اهمیت
است ،زیرا از این طریق میتوان گام بزرگی در زمینة
توانمندسازی آلبالوکاران برداشت و پایداری تولید را تضمین
کرد.
قبل از کشت و توسعة آلبالو باید به عوامل (فاکتورهای)
محیطی متعدد مانند شرایط آبوهوایی ،درجة حرارت،
رطوبت ،نوع خاک و ...توجه کرد ،زیرا افزایش کمی و کیفی
محصول در گرو توجه به موارد مذکور است؛ برای نمونه،
دمای بسیار زیاد هوا در فصل رشد ،معموالً موجب تولید
میوههای دوقلو میشود ،زیرا هر مادگی گل در حین تشکیل،

به دو مادگی تبدیل میشود ( )Iezzoni et al., 1990که این
امر ممکن است از بازارپسندی محصول بکاهد.
نبود مراقبتهای ویژه پس از کاشت آلبالو ،ممکن است از
کمیت و کیفیت محصول بکاهد .ترکخوردگی در بعضی از
سالها بهحدی شدت مییابد که بیش از  90درصد کل
محصول را دربرمیگیرد .بااینحال ،مشاهده میشود وجود
حداقل  25درصد میوة ترکدار بهعلت افزایش هزینههای
برداشت و حملونقل ،برداشت محصول را غیراقتصادی
میکند (.)Looney, 1985
یکی دیگر از مراقبتهای ضروری در زمان پس از کاشت،
مبارزه با آفات و بیماریهاست .درختان گیالس و آلبالو در هر
جایی از جهان که کشت شوند ،نسبت به پرندگان حساساند.
این مشکل تازگی ندارد ،بهطوریکه در سال  1566میالدی
نیز در حرکتی از سوی پارلمان انگلیس ،برای سر تعدادی از
پرندگان و همچنین حیواناتی که بهنحوی آفت تلقی
میشدند ،جایزه گذاشته شد (.)Wright & Brough, 1966
برداشت ،نگهداری ،فرآوری ،حملونقل و بازاریابی آلبالو،
تخصصهای ویژة خود را میطلبد .بررسیها نشان میدهد
میوهای که در صندوق یا سایه نگهداری میشود ،در مقایسه با
میوهای که در معرض نور مستقیم خورشید است ،رطوبت
کمتری را از دست میدهد و دمایش با سرعت کمتری
افزایش مییابد ( .)Mick & Mitchell, 1972بازاریابی یکی از
دشوارترین چالشهای پیش روی کشاورزان بهحساب میآید،
زیرا عوامل غیرقابلپیشبینیناپذیر مانند آبوهوا و اقدامات
دولتی بهسرعت موجب نوسان شدید قیمتها میشوند
(.)Rust, 1996
 )2002( Dahankar et al.فرایند بازاریابی کشاورزی را
شامل فنون برداشت ،روشهای انتقال و مبادلة محصول،
استانداردسازی و درجهبندی ،بستهبندی ،حملونقل،
انبارکردن ،فرآوری ،فروش محصول ،اعتبارات بازاریابی و ارائة
محصوالت میدانند .از آنجاکه کشاورزان باید بهدنبال خریداران
محصول خود باشند ،به درک کارکردهای بازار و شرایط حاکم
بر آن نیاز دارند ( .)Shepherd, 2003همچنین ،بازاریابی
بهعنوان درک نیاز مصرفکنندگان و عرضة آن نیازها بهطور
سودمند تعریف میشود .با وجود این ،اغلب کشاورزان نمیدانند
چگونه خریداران جدیدی را پیدا کنند ،از روند تقاضای
محصوالت اطالعی ندارند ،نمیدانند چه محصولی و در چه
وضعیتی بیشترین سودمندی را دارد و درک الزم را از چگونگی
بهبود قیمت محصوالت خود ندارند؛ بنابراین ،وظیفة ترویج
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است تا با اطالعرسانی به کشاورزان دربارة بازار ،به بهبود فرایند
بازاریابی کشاورزان کمک کند تا درنهایت ،آنها بتوانند
تصمیمات تجاری مناسب اتخاذ کنند (.)Dixie, 2005
تحقیقات زیادی در زمینة شناسایی مشکالت کشاورزان در
نقاط مختلف جهان انجام شده است؛ برای نمونه ،نتایج تحقیق
سگال در ایالت کلرودا بهمنظور بررسی مشکالت عمدة تولید
چغندرقند نشان داد عمده مشکالت چغندرکاران در سالهای
 1980 -1945شامل افزایش هزینة کاشت ،کنترل علفهای
هرز ،کنترل آفات و بیماریها ،مسئلة آبیاری و اعمال
خاکورزی و شخم میشود .این محقق ،بهمنظور کاهش شدت
این مشکالت ،راهحلهای افزایش سطح دانش ،بینش و مهارت
چغندرکاران درمورد مسائل متنوع کاشت ،داشت و برداشت
محصول را از طریق ترویج و آموزش ارائه کرد (.)Segal, 1999
در این تحقیق ،نقش ترویج و آموزش در افزایش توانایی
کشاورزان بهمنظور کاهش خسارات ناشی از تحدید تولید -که
متأثر از مشکالت طبیعی و غیرطبیعی است -بهخوبی مشخص
شد .در تحقیق دیگری که بهمنظور شناسایی مشکالت موجود
در افزایش تولید برنج در ناحیة کشمیر هندوستان انجام گرفت،
مشکالت در چهار دسته ،شامل مسائل اقتصادی ،دسترسی به
نهادهها ،مسائل فناورانهای و مسائل موقعیتی طبقهبندی شدند.
تحقیق مزبور بیانگر آن است که عمده مشکالت شناساییشده
در ناحیة کشمیر ،ماهیت اقتصادی دارد و ناشی از هزینههای
باالی کاشت ،نبود بازاریابی مناسب و کافینبودن تسهیالت
اعتباری است (.)Tantray & Rakish, 1991
با توجه به نکات مذکور ،بهنظر میرسد بررسی موانع و
مشکالت آلبالوکاران ،به طرح و ارائة راهحلهای مناسب برای
بهبود فرایند تولید کمک کند؛ بنابراین ،تحقیق حاضر با هدف
کلی تحلیل مشکالت آلبالوکاران در زمینة تولید ،بازاریابی و
دسترسی به خدمات ترویجی در شهرستان خمینیشهر در
پی دستیابی به اهداف زیر است:
 شناخت ویژگیهای فردی– حرفهای آلبالوکاران؛ تحلیل مشکالت در زمینة تولید ،بازاریابی و ترویج وآموزش؛
 ارائة راهحلهایی بهمنظور رفع مشکالت شناساییشده.مواد و روشها
تحقیق حاضر از نوع توصیفی -همبستگی است که با روش
پیمایشی انجام گرفت .جامعة آماری پژوهش شامل 200

419

آلبالوکار منطقة خمینیشهر است که با استفاده از فرمول
کوکران ،هفتاد نفر بهعنوان نمونة آماری تعیین و با روش
نمونهگیری تصادفی نظاممند (سیستماتیک) انتخاب شدند.
جمعآوری دادهها از طریق پرسشنامه انجام گرفت که اعتبار
صوری و محتوایی آن ،توسط استادان و متخصصان ذیربط
تأیید شد .برای سنجش میزان پایایی پرسشنامه ،از ضریب
آلفای کرونباخ استفاده شد که مقادیر بهدستآمده ،بهترتیب
برای بخشهای تولید ( ،)α=0/79بازاریابی ( )α=0/81و ترویج
و آموزش ( )α=0/71بیانگر مناسببودن ابزار تحقیق است.
پرسشنامه در دو بخش ویژگیهای فردی -حرفهای
کشاورزان و موانع و مشکالت کشت و تولید آلبالو طراحی
شد .بررسی موانع و مشکالت کشت و تولید آلبالو در سه
زمینة مشکالت تولید ،بازاریابی و ترویج و آموزش صورت
گرفت .دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSتوصیف و تجزیه و
تحلیل شدند و بهاینمنظور از آمارههای توصیفی مانند
فراوانی ،درصد ،میانگین ،نما و آمارههای استنباطی مانند
تحلیل عاملی استفاده شد.
نتایج و بحث
یافتههای توصیفی

مطابق نتایج تحقیق ،میانگین سنی آلبالوکاران منطقة مورد
مطالعه (خمینیشهر) حدود  43سال است که در دامنة سنی
 20تا  98سال قرار دارند .توزیع فراوانی آلبالوکاران برحسب
سن در جدول  1میآید.
جدول  .1توزیع فراوانی آلبالوکاران برحسب سن
شماره

گروه سنی (سال)

فراوانی

درصد

1

20-40

30

42/85

2

41-60

14

20

3

61-80

12

17/15

4

باالتر از 80

14

20

5

کل

70

100

از نظر میزان سواد ،بیشترین فراوانی به سطح ابتدایی با
 21نفر ( 30درصد) و کمترین فراوانی به سطح فوق دیپلم و
باالتر با  5نفر ( 7/15درصد) اختصاص دارد .توزیع فراوانی
آلبالوکاران برحسب سطح سواد در جدول  2مشاهده میشود.

تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران ،دورة  ،46شمارة  ،3پاییز 1394

420

جدول  .2توزیع فراوانی آلبالوکاران برحسب سطح سواد
شماره

سطح سواد

فراوانی

درصد

1
2
3
4
5
6

بیسواد
درحد خواندن و نوشتن
ابتدایی
راهنمایی
دیپلم
فوق دیپلم و باالتر

15
6
21
13
10
5

21/43
8/57
30
18/57
14/28
7/15

7

کل

70

100

بهطورکلی 61 ،نفر ( 87/1درصد) از افراد نمونه سواد دارند.
از بین  70نفر 62 ،نفر مرد ( 88/6درصد) و  8نفر زن (11/4
درصد) هستند .شغل اصلی  31نفر آنها ( 44/3درصد)
کشاورزی است و بقیه ( 55/7درصد) شغل کشاورزی را بهعنوان
شغل دوم اختیار کردهاند .تجربة آنها در عرصة کشت و پرورش
درختان آلبالو بین  7تا  75سال با میانگین  13/2سال ،میانة  9و
نمای  5سال و انحراف معیار  14/25سال است .میانگین درآمد
ساالنة حاصل از فعالیتهای باغداری در منطقة مورد مطالعه
حدود  3/5میلیون تومان و از فعالیتهای غیرباغداری ،حدود
 5/5میلیون تومان است .نزدیک به  20نفر ( 28/6درصد) از
آلبالوکاران مورد مطالعه عضو تعاونی هستند و صددرصد آنها در
شرکت تعاونی روستایی عضوند .میانگین سابقة عضویت آنها در
تعاونی مذکور  4/96سال است .تعداد اعضای خانوادههای
کشاورزان مورد مطالعه بین  1تا  11نفر و میانگین آنها  4/4نفر
است 44 .نفر ( 62/9درصد) در ملک شخصی 13 ،نفر (18/6
درصد) در ملک اجارهای و  13نفر ( 18/6درصد) در ملک
شخصی -اجارهای به فعالیت باغداری مشغولاند .از بین 70
کشاورز مورد مطالعه 36 ،نفر ( 51/4درصد) هیچگونه ارتباطی با
مرکز خدمات جهاد کشاورزی ندارند و  23نفر ( 51/4درصد)
ارتباط بسیار کمی با این مرکز دارند 11 .کشاورز در سطح کم تا
بسیار زیاد با مرکز خدمات جهاد کشاورزی در ارتباطاند 3 .نفر
( 4/3درصد) از کشاورزان در دورههای آموزشی -ترویجی در
زمینة باغداری شرکت کردهاند 54 .نفر ( 77/1درصد) از
مشارکت اعضای خانوادة خود در فعالیت تولید بهره میگیرند که
از این تعداد 5 ،مورد ( 7/1درصد) در مرحلة کاشت 47 ،مورد
( 67/1درصد) در مرحلة برداشت 1 ،مورد ( 1/4درصد) در
مرحلة فرآوری و  1مورد ( 1/4درصد) در مرحلة بازاررسانی است.

یافتههای تحلیلی

بهمنظور تحلیل مشکالت آلبالوکاران در زمینة تولید ،بازاریابی
و دسترسی به خدمات ترویجی در شهرستان خمینیشهر38 ،
گویه (مشکل) در سه بخش تولید ،بازاریابی و ترویج و آموزش
در اختیار آلبالوکاران قرار گرفت تا براساس طیف لیکرت به
مشکالت مذکور پاسخ گویند .برای اولویتبندی موانع و
مشکالت ،از ضریب تغییرات ( )cvاستفاده شد و این
اولویتبندی در سه زمینة تولید ،بازاریابی و ترویج و آموزش
انجام گرفت .درادامه ،یافتههای حاصل از هر بخش بهطور
مجزا آورده میشود.
 .1تحلیل مشکالت بخش تولید

براساس نتایج اولویتبندی در زمینة تولید ،نبود مهارت فنی
در زمینة تولید ،نوسانات شدید جوی ،مشکالت تأمین آب
برای آبیاری باغهای آلبالو ،نبود امکانات مناسب برای فرآوری
آلبالو ،دسترسینداشتن به نیروی کار برای فعالیت در بخش
تولید و فرآوری ،نبود اطالعات کافی در زمینة آفات و
بیماریها ،نبود فناوری تولید در زمینة کاشت ،داشت و
برداشت ،نبود سیستم آبیاری مناسب ،نبود امکانات مناسب
برای نگهداری آلبالو ،قطعهقطعهبودن اراضی و نبود زمینههای
الزم برای دریافت اعتبارات ،مهمترین مشکالت از دیدگاه
کشاورزان بودند (جدول .)3
بهمنظور تحلیل مشکالت تولید آلبالو ،از تکنیک تحلیل
عاملی و برای تشخیص و تعیین میزان مناسببودن دادهها از
دو آزمون  KMOو بارتلت استفاده شد و مقادیر آن در سطح
 0/01بهترتیب  0/705و  296/035بهدست آمد .سپس با
استفاده از چرخش وریماکس ،موانع و مشکالت تولید آلبالو
دستهبندی شد و موانع با بیشترین درصد تبیین واریانس
انتخاب شدند .در این مرحله ،گویههایی که با یک عامل معین
بارگذاری شده بودند ،براساس بار عاملی در گروههای ویژه
طبقهبندی شدند .جدول  4اطالعات بیشتری را ارائه میدهد.
براساس مندرجات جدول مذکور ،مشکالت تولید آلبالو در سه
عامل ،شامل ضرورت تأمین نهادهها بههمراه دانش مورد نیاز
برای مصرف بهینة آن ،تقویت و تجهیز آلبالوکاران و
فراهمسازی دانش فنی دستهبندی شدند.

لوایی آدریانی و همکاران :تحلیل مشکالت آلبالوکاران در زمینة تولید ،بازاریابی و دسترسی به خدمات...
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جدول  .3اولویتبندی مشکالت تولید آلبالو از دیدگاه کشاورزان
مشکالت تولید آلبالو

نبود مهارت فنی در زمینة تولید
نوسانات شدید جوی
تأمیننشدن آب برای آبیاری باغها
نبود امکانات مناسب برای فرآوری
دسترسینداشتن به نیروی کار برای فعالیت در بخش تولید و فرآوری
نبود اطالعات کافی در زمینة آفات و بیماریها
نبود فناوری تولید در زمینة کاشت ،داشت و برداشت
نبود سیستم آبیاری مناسب
نبود امکانات مناسب برای نگهداری
قطعهقطعهبودن اراضی
نبود زمینههای الزم برای دریافت اعتبارات

انحراف معیار

میانگین

cv

اولویت

1/123
1/361
1/318
1/401
1/401
1/460
1/600
1/604
1/754
1/700
1/841

4/11
4/13
3/94
3/74
3/50
3/59
3/81
3/67
3/63
3/50
3/73

0/273
0/329
0/334
0/374
0/400
0/406
0/419
0/437
0/483
0/485
0/493

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

جدول  .4تلخیص گویههای مربوط به مشکالت تولید براساس بار عاملی
نام عامل

گویههای بارگذاریشده در هر عامل

ضرورت تأمین نهادهها بههمراه دانش
مورد نیاز برای مصرف بهینة آن

نبود سیستم آبیاری مناسب
نبود مهارت فنی در زمینة تولید
مشکل تأمین آب برای آبیاری باغها
نوسانات شدید جوی
نبود زمینههای الزم برای دریافت اعتبارات
نبود فناوری تولید در زمینة کاشت ،داشت و برداشت
دسترسینداشتن به نیروی کار برای فعالیت در بخش تولید و فرآوری آلبالو
نبود امکانات مناسب برای نگهداری آلبالو
نبود امکانات مناسب برای فرآوری آلبالو
نبود اطالعات کافی در زمینة آفات و بیماریها

0/761
0/725
0/637
0/595
0/550
0/788
0/724
0/593
0/560
0/801

قطعهقطعهبودن اراضی

0/744

تقویت و تجهیز آلبالوکاران

فراهمسازی دانش فنی

جدول  .5عوامل استخراجشده با مقدار ویژه ،درصد واریانس ویژه
و درصد واریانس تجمعی برای دادههای تولید
عاملها

مقدار ویژه

1
2
3

3/08
2/196
2/893

درصد واریانس

درصد واریانس

مقدار ویژه

تجمعی

25/68
18/31
15/77

25/68
44/00
59/78

نتایج نشان میدهد عامل ضرورت تأمین نهادهها بههمراه
دانش مورد نیاز برای مصرف بهینه ،با گویههایی مانند نبود
سیستم آبیاری مناسب ،نبود مهارت فنی در زمینة تولید،
مشکل تأمین آب برای آبیاری باغهای آلبالو ،نوسانات شدید
جوی و نبود زمینة الزم برای دریافت اعتبارات ،با مقدار ویژة
 ،3/08بهتنهایی تبیینکنندة  25/68درصد واریانس کل است.

بار عاملی

همچنین ،عامل تقویت و تجهیز گلکاران (عامل دوم)،
تبیینکنندة  18/31درصد واریانس کل است .بهطورکلی ،سه
عامل مورد نظر 59/78 ،درصد از کل واریانس را تبیین
میکنند (جدول .)5
 .2تحلیل مشکالت بخش بازاریابی

در زمینة بازاریابی ،موارد زیر بهعنوان مهمترین مشکالت از
دیدگاه کشاورزان شناخته شدند :وجود واسطهها در زمینة
عرضة آلبالو ،نوسانات شدید قیمت آلبالو ،هزینة تولید باال
نسبت به قیمت تمامشده ،نبود اتحادیه یا شرکتهای تعاونی
در زمینة حمایت از بخش تولید و بازاررسانی ،نبود قیمت
تضمینی در زمینة آلبالو ،هزینههای مربوط به نهادههای
تولید ،استفادهنکردن از روشهای نوین بازاریابی و فروش
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آلبالو ،نبود اطالعات کافی درمورد بازار آلبالو ،نبود سرمایة
کافی ،نبود امکانات مناسب برای بستهبندی ،حمایتنکردن
دولت در زمینة تولید و بازاررسانی آلبالو ،پایینبودن سطح

بازارپسندی آلبالوهای تولیدی ،فاصلة زیاد بین محل تولید و
محل فروش ،نبود امکانات مناسب برای حملونقل (جدول .)6

جدول  .6اولویتبندی مشکالت بازاریابی آلبالو از دیدگاه کشاورزان
انحراف معیار

میانگین

cv

اولویت

مشکالت بازاریابی

وجود واسطهها در زمینة عرضه

1/548

4/44

0/348

1

نوسانات شدید قیمت در بازار

1/520

4/26

0/356

2

هزینة باالی تولید نسبت به قیمت تمامشده

1/401

3/91

0/385

3

نبود اتحادیه یا شرکتهای تعاونی در زمینة حمایت از بخش تولید و بازاررسانی

1/612

4/20

0/383

4

نبود قیمت تضمینی

1/650

4/27

0/388

5

باالبودن هزینههای مربوط به نهادههای تولید

1/443

3/66

0/394

6

استفادهنکردن از روشهای نوین بازاریابی و فروش

1/472

3/33

0/442

7

نبود اطالعات کافی درمورد بازار

1/423

3/21

0/443

8

نبود سرمایة کافی

1/822

4/01

0/454

9

نبود امکانات مناسب برای بستهبندی

1/621

3/54

0/457

10

نبود حمایت دولت در زمینة تولید و بازاررسانی

1/941

4/17

0/465

11

کاهش سطح بازارپسندی

1/329

2/83

0/4696

12

فاصلة زیاد بین محل تولید تا محل فروش

1/250

2/66

0/4699

13

نبود امکانات مناسب حملونقل

1/605

3/34

0/480

14

بهمنظور دستهبندی موانع و مشکالت بازاریابی آلبالو ،از
تکنیک تحلیل عاملی و برای تشخیص و تعیین میزان
مناسببودن دادهها از دو آزمون  KMOو بارتلت استفاده شد.
مقادیر این دو آزمون در سطح  0/01بهترتیب  0/704و
 416/816بهدست آمد .سپس با استفاده از چرخش
وریماکس ،موانع و مشکالت بازاریابی آلبالو دستهبندی شدند
و موانعی انتخاب شدند که بیشترین درصد تبیین واریانس را
داشتند .در این مرحله ،متغیرهایی که با یک عامل معین
بارگذاری شده بودند ،براساس بار عاملی در گروههای ویژه
طبقهبندی شدند .براساس مندرجات جدول  ،7مشکالت
بازاریابی آلبالو در پنج عامل شامل سازماندهی آلبالوکاران،
مدیریت اقتصادی ،تقویت کانالهای واگذاری تسهیالت،
مدیریت تولید و فروش محصول و ارتقای مبانی بازاریابی
دستهبندی شدند.
براساس نتایج تحقیق ،عامل اول که مربوط به سازماندهی
کشاورزان بهعنوان تشکلهای محلی است 18/33 ،درصد از

واریانس کل را تبیین میکند .همچنین ،عامل دوم که مربوط
به مدیریت اقتصادی است ،بهتنهایی تبیینکنندة 14/24
درصد از واریانس کل است .بهطورکلی ،پنج عامل موردنظر،
 70/41درصد از واریانس کل را تبیین میکنند (جدول .)8
 .3تحلیل مشکالت بخش ترویج و آموزش

در زمینة ترویج و آموزش ،مشارکتنکردن اعضای خانواده در
زمینههای مختلف تولید ،نبود ارتباط مناسب بین کشاورزان و
مراکز خدمات ترویجی ،تهیه و توزیعنکردن کتابچه و
مجلههای آموزشی توسط جهاد کشاورزی ،نبود بازرسی و
نظارت مستمر بر فعالیتهای کشاورزان توسط مروجان یا
متخصصان ،نبود ارتباط متقابل بین کشاورزان همجوار،
ناتوانی در برقراری ارتباط مناسب با تأمینکنندگان نهادهها،
نبود مروجان کارآزموده در سطح منطقه ،نبود دسترسی به
خدمات آموزشی و نبود ارتباط مناسب بین کشاورزان،
بهعنوان مهمترین مشکالت شناخته شدند (جدول .)9

لوایی آدریانی و همکاران :تحلیل مشکالت آلبالوکاران در زمینة تولید ،بازاریابی و دسترسی به خدمات...
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جدول  .7تلخیص عوامل و گویههای مربوط به مشکالت بازاریابی براساس بار عاملی
نام عامل

گویههای بارگذاریشده در هر عامل

سازماندهی آلبالوکاران بهعنوان
تشکلهای محلی

مدیریت اقتصادی

تقویت کانالهای واگذاری تسهیالت
مدیریت تولید و فروش محصول
ارتقای شناخت مبانی بازاریابی

بار عاملی

حمایتنکردن دولت در زمینة تولید و بازاررسانی
نبود اتحادیه یا شرکتهای تعاونی در زمینة حمایت از بخش تولید و بازاررسانی
استفادهنکردن از روشهای نوین بازاریابی و فروش
وجود واسطهها در زمینة عرضه
نوسانات شدید قیمت آلبالو در بازار
هزینة تولید باال نسبت به قیمت تمامشده
نبود قیمت تضمینی
باالبودن هزینههای مربوط به نهادههای تولید
نبود امکانات مناسب برای بستهبندی
نبود سرمایة کافی
فاصلة زیاد بین محل تولید تا محل فروش
کاهش سطح بازارپسندی
نبود اطالعات کافی درمورد بازار

0/850
0/807
0/603
0/814
0/695
0/655
0/552
0/827
0/693
0/528
0/799
0/696
0/812

نبود امکانات مناسب حملونقل

0/552

جدول  .8عوامل استخراجشده با مقدار ویژه ،درصد واریانس ویژه و درصد واریانس تجمعی برای دادههای بازاریابی
عاملها

مقدار ویژه

درصد واریانس مقدار ویژه

درصد واریانس تجمعی

1

2/750

18/33

18/33

2

2/136

14/24

32/57

3

2/114

14/09

46/66

4

1/834

12/22

58/88

5

1/729

11/52

70/41

جدول  .9اولویتبندی مشکالت بخش ترویج و آموزش آلبالو از دیدگاه آلبالوکاران
مشکالت ترویج و آموزش در زمینۀ آلبالو

مشارکتنکردن اعضای خانواده در زمینههای مختلف تولید
نبود ارتباط مناسب بین کشاورزان و مراکز خدمات ترویجی
تهیه و توزیعنکردن کتابچه و مجلههای آموزشی توسط جهاد کشاورزی در سطح منطقه
نبود بازرسی و نظارت مستمر بر فعالیتهای کشاورزان توسط مروجان یا متخصصان
نبود اعتماد متقابل بین کشاورزان همجوار
ناتوانی در برقراری ارتباط مناسب با تأمینکنندگان نهادهها
نبود مروجان کارآزموده در سطح منطقه
دسترسینداشتن به خدمات آموزشی
نبود ارتباط مناسب بین کشاورزان

بهمنظور تحلیل مشکالت بخش ترویج و آموزش کشت
آلبالو ،از تکنیک تحلیل عاملی و برای تشخیص و تعیین
میزان مناسببودن دادهها از دو آزمون  KMOو بارتلت
استفاده شد .مقادیر این دو آزمون در سطح  0/01بهترتیب،

انحراف معیار

میانگین

cv

اولویت

1/277
1/416
1/975
1/937
1/427
1/523
1/874
1/976
1/465

2/86
3/10
4/16
4/04
2/86
3/03
3/71
3/67
2/64

0/446
0/456
0/474
0/479
0/498
0/502
0/505
0/538
0/554

1
2
3
4
5
6
7
8
9

 0/791و  302/170بهدست آمد .با استفاده از چرخش
وریماکس ،مشکالت بخش ترویج و آموزش کشت آلبالو
طبقهبندی شدند که مطابق مندرجات جدول  ،10این موانع
در دو عامل قرار گرفتند.
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جدول  .10تلخیص گویههای مربوط به مشکالت بخش ترویج و آموزش کشت آلبالو براساس بار عاملی
نام عاملها

گویههای بارگذاریشده در هر عامل

ارتقای دانش و مهارت
آلبالوکاران

ضرورت تقویت کانالهای
ارتباطی

بار عاملی

دسترسینداشتن به خدمات آموزشی
نبود ارتباط مناسب بین کشاورزان و مراکز خدمات ترویجی
تهیه و توزیعنکردن کتابچه و مجلههای آموزشی توسط جهاد کشاورزی در سطح منطقه
نبود بازرسی و نظارت مستمر بر فعالیتهای کشاورزان توسط مروجان یا متخصصان
نبود مروجان کارآزموده در سطح منطقه
توانایینداشتن در برقراری ارتباط مناسب با تأمینکنندگان نهادهها
نبود اعتماد متقابل بین کشاورزان همجوار

0/893
0/778
0/769
0/736
0/730
0/710
0/892

نبود ارتباط مناسب بین کشاورزان

0/774

مشارکتنکردن اعضای خانواده در زمینههای مختلف تولید

0/737

براساس نتایج تحقیق ،عامل اول در بخش موانع ترویج و
آموزش (ارتقای مهارت و دانش آلبالوکاران) بهتنهایی
تبیینکنندة  40/077درصد واریانس کل است .عامل دوم که
با عنوان ضرورت تقویت کانالهای ارتباطی شناخته شد،

بهتنهایی تبیینکنندة  26/183درصد از واریانس کل است.
بهطورکلی ،دو عامل مورد نظر 66/260 ،درصد از واریانس کل
را تبیین میکنند (جدول .)11

جدول  .11عوامل استخراجشده با مقدار ویژه ،درصد واریانس ویژه و درصد واریانس تجمعی برای دادههای ترویج و آموزش
عاملها

مقدار ویژه

درصد واریانس مقدار ویژه

درصد واریانس تجمعی

1
2

3/607
2/356

40/077
26/183

40/077
66/260

نتیجهگیری و پیشنهادها
در این قسمت ،بهمنظور نتیجهگیری و ارائة راهکار در راستای
رفع مشکالت شناساییشده ،هر بخش جداگانه تحلیل
میشود.
 .1بخش تولید

براساس نتایج اولویتبندی مشکالت کشت آلبالو ،نبود مهارت
فنی در زمینة تولید ،نوسانات شدید جوی و تأمیننکردن آب
برای آبیاری باغهای آلبالو ،بهترتیب اولویتهای اول تا سوم
در زمینة مشکالت تولید آلبالو شناخته میشوند .نبود مهارت
فنی ،ضعف آلبالوکاران را در زمینة دانش و مهارتهای
تولیدی نشان میدهد؛ بهعبارت دیگر ،آلبالوکاران نمیدانند
چقدر و چگونه باید تولید کنند .آنها نمیدانند که بهمنظور
کسب حداکثر سود باید تا چه میزان تولید کنند و نهادههای
کمیاب را تا چه حد به کشتهای مختلف تخصیص دهند.
همچنین ،نوسانات شدید جوی که از جمله عوامل طبیعی در
بخش کشاورزی محسوب میشود؛ از جمله مشکالت

آلبالوکاران این منطقه بهشمار میرود .این نوسانات ،از جمله
مشکالت کشاورزان در سایر نقاط کشور و حتی جهان است و
درصورتی کشاورزان میتوانند آن را مرتفع کنند که روش
تسلط بر محیط را بیاموزند نه آنکه با محیط سازگار شوند.
درمجموع ،مشکل مربوط به نوسانات شدید جوی درصورتی
قابل حل است که کشاورزان دانش و مهارتهای قابلقبولی
داشته باشند .مشکالت مربوط به تأمیننشدن آب بهمنظور
آبیاری باغهای آلبالو ،از جمله مشکالت زیرساختی و طبیعی
است که از طرفی ،مربوط به زیرساختهای آبیاری منطقه و از
طرف دیگر ،مربوط به خست طبیعت (کمبود ریزشهای
جوی) است .این یافتة تحقیق با نتایج تحقیق (1999) Segal
همراستاست .نتایج تحلیل عاملی در بخش تولید نشان
میدهد مشکالت در سه عامل ،شامل ضرورت تأمین نهادهها
بههمراه دانش مورد نیاز برای مصرف بهینة آن ،تقویت و
تجهیز آلبالوکاران و فراهمسازی دانش فنی طبقهبندی شدند.
بهطورکلی ،عامل اول تأییدکنندة نتایج ،حاصل از اولویتبندی
نظر آلبالوکاران است؛ بهعبارت دیگر ،اولویتهای اول تا سوم

لوایی آدریانی و همکاران :تحلیل مشکالت آلبالوکاران در زمینة تولید ،بازاریابی و دسترسی به خدمات...

حاصل از نظر آلبالوکاران در عامل اول خالصه شدند،
بهطوریکه این سه مشکل ،بیشترین بار عاملی را نیز دارند.
نبود فناوری تولید در زمینة کاشت ،داشت و برداشت و نبود
اطالعات کافی در زمینة آفات و بیماریها ،بهترتیب بیشترین
بارهای عاملی را در عاملهای دوم و سوم دارند .بهطورکلی،
مشکالت بخش تولید بیشتر حول محورهایی مانند کمبود
دانش و مهارتها و ضعف زیرساختهاست .بهاینمنظور،
پیشنهادهایی در این راستا ارائه میشود:
 در این زمینه ،افزایش آگاهیها و مهارتهای کشاورزانبسیار حائز اهمیت است؛ بنابراین ،آموزش کشاورزان از
طریق برگزاری کالسهای آموزشی توصیه میشود.
نکاتی که باید در این زمینه مدنظر داشت ،این است که
باید از رویکردهای آموزشی مشارکتی و فراگیرمحور
استفاده کرد .حسن این رویکردها آن است که کشاورزان
چیزی را بهتر فرامیگیرند و بهکار میبندند که در آن
مشارکت دارند .همچنین ،باید توجه داشت که محتوای
آموزشی در راستای توانمندسازی کشاورزان برای مقابله
با نوسانات جوی و شیوههای تولید و مصرف بهینة
نهادهها برای حداکثرسازی سود باشد؛ بهعبارت دیگر،
باید به کشاورزان آموزش داد که چهموقع و چقدر کشت
کنند ،چهموقع و چقدر از کود و سموم استفاده کنند،
چقدر تولید کنند و چهموقع هرس کنند تا ضمن کسب
حداکثر سود ،دربرابر نوسانات جوی ایمن باشند .انتظار
میرود بهعلت جوانبودن حدود نیمی از آلبالوکاران مورد
مطالعه ،آموزشهای ترویجی با سهولت بیشتری صورت
پذیرد ،زیرا آموزشهای بزرگساالن مهارتهای ویژة خود
را میطلبد.
 از آنجاکه تعداد کمی از آلبالوکاران مورد مطالعه درتعاونی عضوند ( 28/6درصد) ،باید اوالً آنها را به
عضویت در تعاونی ترغیب کرد و ثانیاً از طریق همین
تعاونیها به توسعة زیرساختها و واگذاری تسهیالت
به آلبالوکاران پرداخت .شایان ذکر است واگذاری
برخی تسهیالت مانند ماشینآالت سنگین بهشکل
گروهی ،سبب صرفهجویی در هزینهها و افزایش
بازدهی میشود .بهنظر میرسد این بهترین شیوه برای
رفع مشکالت زیرساختی باشد.
 .2بخش بازاریابی

براساس نتایج اولویتبندی مشکالت بازاریابی آلبالو از دیدگاه
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آلبالوکاران ،وجود واسطهها در زمینة عرضة آلبالو ،نوسانات
شدید قیمت آلبالو در بازار و هزینة باالی تولید نسبت به
قیمت تمامشدة آلبالو ،بهترتیب اولویتهای اول تا سوم در
میان موانع بازاریابی آلبالو هستند .اولویت اول بیانگر وجود
واسطهها در زمینة عرضة آلبالو است که سبب طوالنیترشدن
زنجیرة عرضه میشود .طوالنیترشدن زنجیرة عرضه ،دو پیامد
زیانبار دارد که یکی به ضرر مصرفکنندگان و دیگری به ضرر
تولیدکنندگان است :اوالً قیمت تمامشدة محصول برای
مصرفکنندگان بسیار بیشتر از قیمت تولید است؛ بهعبارت
دیگر ،مصرفکنندگان باید مبلغ بیشتری برای خرید آلبالو
بپردازند .ثانیاً واسطهها بهمنظور حداکثرسازی منفعت خود،
کشاورزان را مجبور میکنند تا محصوالتشان را به قیمت
نازلتری بفروشند .این امر زمانی شدت مییابد که واسطهها
به سلفخری اقدام کنند .نوسانات شدید قیمتی که بهعنوان
اولویت دوم شناسایی شده است ،تا حدودی آلبالوکاران را در
هالهای از ابهام نگه میدارد ،زیرا حتی گاهی آنها نمیدانند
سود میبرند یا ضرر میکنند .هزینههای باالی تولید نسبت به
قیمت تمامشده که بهعنوان اولویت سوم شناسایی شده است،
تاحدی وابسته به سایر عوامل مانند فناوری نامناسب تولید،
نوسانات قیمتی ،وجود واسطهها و ...است .این یافته با نتایج
تحقیق  (1991) Tantray & Rakishهمراستاست .براساس
نتایج تحلیل عاملی ،مشکالت بخش بازاریابی در پنج عامل،
شامل سازماندهی آلبالوکاران بهعنوان تشکلهای محلی،
مدیریت اقتصادی ،تقویت کانالهای واگذاری تسهیالت،
مدیریت تولید و فروش محصول و ارتقای شناخت مبانی
بازاریابی طبقهبندی میشوند .جالب توجه است که اولویت
اول و دوم مبنیبر وجود واسطهها در زمینة عرضة آلبالو و
نوسانات شدید قیمت در بازار ،بهعنوان اولین و دومین مشکل
در عامل دوم (مدیریت اقتصادی) ،بهترتیب بیشترین بارهای
عاملی را دارند .بههمیندلیل ،پیشنهادهای این بخش بهشرح
زیر ،بر اولویتهای مذکور متمرکز میشود:
 مطابق نتیجهگیریهای باال ،حذف واسطهها در منطقةمورد مطالعه اولویت دارد؛ بنابراین ،توصیه میشود
تعاونیهای تولید از طریق پیشخرید محصوالت
کشاورزان به حذف واسطهها اقدام کند .همچنین،
براساس پیشنهادهای پیشین ،تعاونیهای تولید در ازای
پیشخرید محصوالت ،برای ارائة خدمات و تسهیالت
اقدام کنند .این موضوع در گذشته نیز در مناطق
روستایی کشور مرسوم بود.
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از طریق کمک به آلبالوکاران در راستای استفادة بهینه از
امکانات تولیدی بهمنظور کسب حداکثر سود میتوان بهنوعی
هزینههای تولید را کم کرد .بهمنظور عملیاتیشدن این موضوع،
باید از متخصصان موضوعی مکانیزاسیون ،بازاریابی و ...بهره برد؛
بهعبارت دیگر ،از طریق مشارکت جهاد کشاورزی منطقه با
بخش دانشگاهی میتوان کشاورزان را با اصول علمی تولید آشنا
کرد .این پیشنهاد چیزی شبیه به رهیافت موسسة آموزشی
) (The Educational Institution Approachاست .البته رهیافت
مذکور هدف دوگانه دارد و عالوهبر آموزش کشاورزان توسط
متخصصان موضوعی ،این متخصصان نیز از کشاورزان میآموزند
که وجه دوم آن در اینجا مدنظر نیست.
 .3بخش ترویج و آموزش

براساس یافتههای تحقیق ،مشارکتنکردن اعضای خانواده در
زمینههای مختلف تولید ،نبود ارتباط مناسب بین کشاورزان و
مراکز خدمات ترویجی و تهیه و توزیعنکردن کتابچه و مجلههای
آموزشی توسط جهاد کشاورزی در سطح منطقه ،بهترتیب سه
اولویت مهم مشکالت بخش ترویج و آموزش شناخته میشوند.
همچنین ،براساس نتایج تحلیل عاملی ،مشکالت بخش ترویج و
آموزش در قالب دو عامل ارتقای دانش و مهارت آلبالوکاران و
ضرورت تقویت کانالهای ارتباطی طبقهبندی میشوند .همانگونه
که از نتایج تحقیق مشخص است ،اولویت اول و دوم مشکالت
بخش ترویج و آموزش ،بهترتیب مشکالت (گویههای) دوم و سوم
عامل اول را تشکیل میدهند .بهطورکلی ،مشارکتنکردن اعضای

خانواده در مراحل مختلف تولید آلبالو ،از یکطرف به بخش
تولیدی و تنگناهای آن برمیگردد و از طرف دیگر ،به روابط
خانوادگی و اجتماعی مربوط میشود؛ بهعبارت دیگر ،ممکن است
تقسیم وظایف تولیدی بخش کشاورزی ،براساس میزان سختی ،به
فراخور سن و جنس بین اعضای خانواده صورت نگیرد و
بهایندلیل ،مشارکت اعضای خانواده را جلب نکند .همچنین،
ممکن است هنجارهای اجتماعی منطقة مورد مطالعه طوری باشد
که مشارکت در فرایند تولید را چندان ارج ننهد .نبود ارتباط
مناسب بین کشاورزان و مراکز خدمات ترویجی نیز ممکن است از
قاعدة مذکور پیروی کند .از مطالب مطرحشده میتوان اینگونه
استنباط کرد که برنامههای ترویج و توسعه فقط محدود به بخش
کشاورزی نیست و باید به سایر ابعاد زندگی کشاورزان نیز توجه
کند .در این راستا ،پیشنهادهای زیر ارائه میشود:
 جهاد کشاورزی باید از طریق تربیت مروجان بومی سعیکند تا با استقرار آنها در منطقه ،ضمن رفع مشکالت
آموزشی و ترویجی کشاورزان ،مشارکت کشاورزان را در
برنامههای ترویجی جلب کند و از این طریق ،دامنة روابط
کشاورزان و مروجان کشاورزی را گسترش دهد .تربیت
مروجان بومی سبب افزایش اطمینان و جلب اعتماد
کشاورزان به برنامههای ترویجی میشود و از این طریق
میتوان اثربخشی و کارایی برنامهها را تضمین کرد.
 برخی از مروجان بومی مذکور باید از بین زنان انتخابشوند تا پس از آموزشهای مناسب ،سبب تحکیم روابط
خانوادگی و افزایش مشارکت آنها در فرایند تولید شوند.
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