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 اقتصاد مرکبات و کیوی؛ تحلیل دانش و مهارت تولید در مدیریت باغ

 1رسول آمی سماء

 

 چكيده
ستراتژیک و اای برنامه و اجر باشد لذا تدوینمرکبات و کیوی دارای ظرفیت تولیدی و توان صادراتی باالتری نسبت به حالت کنونی می

ی استان کبات و کیوولید مرتهدف اصلی از این پژوهش تحلیل وضعیت موجود ناپذیر است. های تولید امری اجتنابتحلیل مدیریتی چالش
های عالیتفمندکردن فجهت هد ــرهــای برت بنــدی اســتراتژی بـرای انتخـاب و رتبــهتحلیل استراتژیک ماتریس مازندران و شناسایی 

ت و کیوی ولید مرکباوجود تمی به منظور بررسی وضعیت تولید مرکبات و کیوی است.  این تحقیق ازنوع مقطعی بوده و به صورت میدان
ای ی خوشهوزنی و سپس از نوع تصادف ایای طبقهمرحلهگیری ابتدا به روش چندانجام شده است. نمونه 1398استان مازندران در سال 

ا از اطالعات هحلیل دادهتیه و لف تجزانجام شد. جهت تعیین حجم نمونه آماری از فرمول کوکران استفاده شد که درنهایت در مراحل مخت
فاده از ت تحقیق و با استهای تحقیق جهت پاسخگویی به سؤاالباغدار کیوی استفاده شد. فرضیه 70باغدار مرکبات و  126مربوط به 

مرکبات  سطوح ضایعاتداری بین مورد آزمون و تحلیل قرار گرفتند. نتایج این تحقیق نشان داد رابطه معکوس و معنی SPSS.17افزارنرم
های هارتممرکبات و  کنندگانهای دانش باغداری آنها وجود دارد. همچنین بین سطوح درآمدی تولیدو کیوی در فرایند تولیدو مهارت

ر فروش وی با مسیرکبات و کیمنندگان داری وجود دارد، در حالیکه رابطه بین دانش مدیریت باغ تولیدکها رابطه مثبت و معنیبازاریابی آن
 غیرمستقیم وت و نظارت مستقیم دار نبوده است. راهکار اجرایی محقق دراین زمینه، دخالدرصد معنی 95انتخابی آنها در سطح اطمینان 

 .باشدول میتولید محص نه هایسازمان جهاد کشاوزی استان مازندران در تشکیل تعاونی های تولید و  بازاریابی، به منظور کاهش هزی
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 مقدمه

سال قبل از میالد مسیح برمی گردد و با ورود اولین ارقام اصالح شده و تجاری از  300کشت مرکبات در ایران به 

ن معمول گشته تولید اقتصادی آن شروع و پیوند مرکبات در ایرا 1309کشورهای ترکیه، لبنان و ایتالیا در سال 

درصدی از تولید مرکبات جهان، جزو هفت  74/3است و امروزه جمهوری اسالمی ایران در امر تولید مرکبات با سهم 

-کشور اول تولیدکننده این محصول است. با توجه به گستردگی و تنوع مناطق کشت مرکبات و کیوی، ارقام و پایه

طورکلی تولید محصوالت دارای گستردگی و تنوع خاصی است. بههای مرکبات، مسائل و مشکالت این محصوالت نیز 

کشاورزی )از جمله مرکبات و کیوی( به شدت تحت تأثیر مسایل اقتصادی و اجتماعی است. عالوه بر این، کمبود 

زمین و ضرورت افزایش تولید در واحد سطح )با افزایش جمعیت( و لزوم باالبردن کیفیت محصول به منظور افزایش 

چنینی، تولید مرکبات و کیوی را با مسایل گسترده و ن رقابت در بازارهای داخلی و خارجی و سایر بایدهای اینتوا

ای مواجه کرده است.  این محصوالت دارای ظرفیت تولیدی و توان صادراتی باالتری نسبت به حالت کنونی پیچیده

ح کشت، تولید و صادرات و راهیابی به بازارهای گذاری زیربنایی برای توسعه و اصالباشد و درصورت سرمایهمی

توانیم با صادرات مرکبات و کند. بنابراین عالوه بر خودکفایی میجهانی، درآمد ارزی بیشتری را نصیب کشور می

ای درکسب درآمدهای ارزی غیرنفتی نقش مؤثری ایفا نموده که به اقتصاد کشور و افزایش کیوی تا حد قابل مالحظه

ریزی استراتژیک به مجموعه تئوریها، مفاهیم، رویه هـا رنامهب (.1385کند)آمی سما، اغداران کمک فراوانی میدرآمد ب

ریزان برای تفکر، شود که به همراه ابزارها و روشهای تکمیلی، جهت کمک به مدیران و برنامهو ابـزارهـایی گفتـه می

در دنیــای رقــابتی امــروز، (. 2008هوگسترو و اسچانز، د )انـریـزی و اقدام استراتژیک طراحی شده برنامه

گـذاران و زیـادی روی کارمنـدان، مشـتریان، رقبـا، سـرمایه تصمیمات اسـتراتژیک اخـذ شـده در سـازمان تـاثیر

ه مطالعات محیط خـارجی و تجزیـپس از  (.1389گذارد )میرزایی چابکی، هـا میحتـی جامعـه در تمـامی تجـارت

رسـد. اسـتراتژی در واقـع همـان مسـیر یـا راه و روش کلی و تحلیـل محـیط داخلی، نوبت به طراحی استراتژی می

. یکی از روشها و (1385است که مدیران عالی برای حرکت سـازمان به سوی هدفهای اصلی انتخاب )اعرابی، 

ص نمـودن جـذابیتهـای نسبی استراتژیهـا کـه در های استراتژیک ومشخابزارهای بسیار شـایع در ارزیـابی گزینه

این ماتریس  .ریـزی اسـتراتژیک کمی استگیرد، ماتریس برنامهمرحلـه تصـمیم گیـری مـورد استفاده قرار می

بر  (.2010)هاستوتی و همکاران، شــود هــای برتــر، اســتفاده مــی بنــدی اســتراتژی بـرای انتخـاب و رتبــه

، بررسی وضعیت جهانی سطح زیر کشت و میزان تولید مرکبات نشان می دهد 2019رین آمار فائو در سال اساس آخ

تن بوده  157979260هکتار و کل تولید جهانی نیز رقمی معادل  9898463که کل سطح زیر کشت مرکبات جهان 

مده صادرکننده مرکبات حاکی میلیون دالر داشته است. بررسی وضعیت تولید کشورهای ع 119008که ارزشی برابر 

های برزیل، هند، مکزیک، آمریکا، اسپانیا، ایران، مصر، ترکیه و نیجریه به ترتیب مقام از آن است که کشورهای چین،

 7/3اند. کشور ایران در زمینه مرکبات با پنج میلیون تن تولید، دارای سهم اول تا دهم را به خود اختصاص داده
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هزار هکتار،  303کشت مرکبات با ت جهان و رتبه هفتم تولید در جهان و از لحاظ سطح زیردرصدی از تولید مرکبا

باشد)فائو، کشت در جهان میدرصدی از سطح زیر کشت مرکبات دنیا و رتبه هشتم سطح زیر 3/3دارای سهم 

دگان مرکبات ایران های مازندران، فارس، کرمان )جیرفت و کهنوج( و هرمزگان، مهمترین تولیدکنن(. استان2019

درصد تولید مرکبات کشور را در اختیار دارند.  92درصد سطح مرکبات کشور و  36/84باشند. چهار استان مذکور می

میلیون تن، بیشترین  3/2درصد از کل کشور( و با  40هزار هکتار، بیشترین سطح زیر کشت ) 116استان مازندران با 

و رتبه دوم عملکرد در واحد سطح مرکبات کشور را به خود اختصاص داده  درصد از کل کشور(، 47میزان تولید )

باشد. الزم به ذکر است مرکبات با داشتن سهم درصد می 65/1است، سهم استان مازندران از تولید جهانی مرکبات 

ای رتبه درصدی، دار 11درصدی، دارای رتبه نخست میزان تولید در بین محصوالت باغبانی، و با داشتن سهم  23

های ساری، تنکابن، بابل، قائمشهر و رامسر شهرستان. باشدسوم میزان سطح زیرکشت در بین محصوالت باغبانی می

 (.1396باشند )آمارنامه کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی،کنندگان مرکبات در استان مازندران میترین تولیداز بزرگ

درصد آن  7/1درصد است که به میزان  4/4برابر  1380-1395وره میانگین نرخ رشد تولید مرکبات در ایران طی د

درصد آن ناشی از افزایش عملکرد در واحد سطح می باشد. به عبارتی سهم  7/2ناشی از افزایش سطح زیر کشت و 

درصد می باشد.  بر این  40درصد و سهم رشد سطح زیر کشت در افزایش تولید  60رشد عملکرد در افزایش تولید 

های ذکر شده به دلیل ارتقاء دانش فنی باغداران است که با درصدی سال 4/4درصد افزایش نرخ رشد  60س اسا

درصد افزایش، مربوط به گسترش باغ ذکر  40باشد و تالش پژوهشگران و کارشناسان فعال در این حوزه مرتبط می

هزار تن تولید، سهم هشت درصدی از  344ا کشور ایران ب(. 1399)آمارنامه کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی،  گردید

هکتار، سهم پنج 12773تولید کیوی جهان و رتبه چهارم تولید در جهان و از لحاظ سطح زیر کشت کیوی با 

درصدی از سطح زیر کشت کیوی دنیا و رتبه چهارم سطح زیر کشت در جهان و رتبه سوم عملکرد در جهان را دارا 

لند، ایتالیا، ایران، یونان، شیلی، ترکیه، فرانسه، امریکا و ژاپن مقام های اول تا دهم در نیوزی می باشد. کشورهای چین،

 55هکتار، بیشترین سطح زیر کشت) 6586(. استان مازندران با 2019را به خود اختصاص داده اند )فائو،  تولید

شور( کیوی کشور را به خود درصد از کل ک 50هزار تن، بیشترین میزان تولید ) 187درصد از کل کشور( و با 

تن در هکتار است که دارای رتبه سوم در دنیا می  31اختصاص می دهد. متوسط عملکرد تولید کیوی آبی کشور 

درصد  100باشد. استان های مازندران، گیالن و گلستان، تولیدکنندگان کیوی ایران می باشند، سه استان مذکور 

درصد،  24درصد، عباس آباد با  41های تنکابن با اختیار دارند. شهرستان تولید و سطح زیر کشت کیوی کشور را در

باشند )آمارنامه کنندگان کیوی در استان مازندران میترین تولیددرصد از بزرگ 7درصد و بابل با  12چالوس با 

 (. 1399کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی،

 روش تحقیق
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و از لحاظ شیوه گردآوری اطالعات تحقیق حاضر از نوع اسنادی و  ستاز لحاظ زمانی، تحقیق حاضر از نوع مقطعی ا

پیمایشی است که به منظور بررسی و تحلیل تولید در صنعت مرکبات و کیوی استان مازندران انجام شده است. 

ابتدا به  گیری، نمونه  جامعه آماری مورد بررسی این تحقیق، تولیدکنندگان مرکبات و کیوی استان مازندران بودند

جهت تعیین حجم نمونه آماری از فرمول   ای بود.وزنی و سپس از نوع تصادفی خوشه-ای ای طبقهروش چند مرحله

باغدار  126ها از اطالعات مربوط به استفاده شد که درنهایت در مراحل مختلف تجزیه و تحلیل داده 1کوکران

ی اطالعات مصاحبه، مشاهده و پرسشنامه بوده که به منظور باغدار کیوی استفاده شد.  ابزار گردآور 70مرکبات و

های تولید مرکبات و کیوی استان های تولیدکنندگان، ویژگیدستیابی به اهداف تحقیق، برای بررسی ویژگی

ها و اطالعات از طریق منابع اطالعاتی دست دوم، ابتدا با آوری دادهآوری شد. پس از جمعمازندران تکمیل و جمع

 کلیه این اطالعات استخراج و ساماندهی شد. سپس با استفاده از نرم افزار Excel اده از نرم افزار کامپیوتریاستف

SPSS.17 به تجزیه وتحلیل توصیفی و تحلیل مربوطه پرداخته شد. به منظور بررسی روابط بین متغیرهای

 شدند: های تولید مرکبات و کیوی در استان مازندران فرضیات زیر آزمون شاخص

 های تولید آنها رابطه وجود دارد.بین سطوح ضایعات محصول و مهارت -1

 بین سطوح ضایعات محصول و درآمد تولیدکنندگان رابطه وجود دارد. -2

 های مدیریت باغ آنها رابطه وجود دارد.بین سطوح درآمدی تولیدکنندگان و مهارت -3

 د.کنندگان و سطوح درآمدی آنها رابطه وجود داربین تنوع و تعدد عملیات باغی به عهده تولید -4

 ارد. وجود د های فعالیت آنها رابطهبین تنوع و تعدد عملیات باغی به عهده تولیدکنندگان و تعداد سال -5

               بین دانش مدیریت باغ تولیدکنندگان و مسیر فروش آنها رابطه وجود دارد.                 -6

های تولید و های کمی و کیفی از آمار توصیفی در قالب جداول توزیع فراوانی، بررسی کیفی ویژگیهبرای تلخیص داد

ها و بررسی همبستگی بین متغیرها از آمار استنباطی در  فروش استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل فرضیه

ارامتری و غیرپارامتری در قالب تکنیک های دو و چند متغیره استفاده شد. برای این منظور از آمار پقالب تحلیل

های تحلیل روش های آماری تکمیلی ودر قالب آزمون 4، تست کروسکال والیس3، مدل اسپیرمن2تجزیه پیرسون

 (. 1374( استفاده شد )مقدم، ANOVAواریانس یکطرفه )

 نتایج و بحث
از پرتقال بودند. در این مطالعه واریته پرتقال  درصد باغداران، تولیدکننده نوع یا انواعی 80با توجه به نتایج حدود 

درصد پرتقال محلی و رقم نارنگی همه باغداران، نوع انشو زودرس بود. در  7/3درصد تامسون ناول و  3/87باغداران 

کنندگان مجموع پرتقال به عنوان مهمترین محصول مرکبات در استان مازندران معرفی شده است. در بین تولید

درصد از تولیدکنندگان فقط شغل آنها باغداری مرکبات بوده بر این اساس مابقی  2/45تان، مرکبات اس

(.  با 1های دیگری نیز مشغول بودند )نمودار درصد است همراه با باغداری مرکبات به فعالیت 8/54تولیدکنندگان که 

                                           
1 -Cochran 
2 -Pierson regression coefficient 
3 - Spearman Model 
4 - Kruskal-Wallis Test 
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نار باغداری مرکبات در حوزه دیگر نیز توجه به موارد ذکر شده بیش از نیمی از افراد فعال در صنعت مرکبات، در ک

مشغول بوده که این شرایط بر تمرکز، تجربه و تخصصی شدن آنها در تولید مرکبات تاثیرگذار خواهد بود. نتایج 

نفر را  5و  4درصد به ترتیب  3/17و  7/17نفر،  3درصد  23توصیفی مربوط به متغیر افرادتحت تکفل نشان داد 

 نفر بود.  5دند.  به طور میانگین افراد تحت تکفل برای باغداران دراین مطالعه تحت پوشش قرار داده بو

 
 درصد افرادی که شغل آنها فقط باغداری مرکبات است -1نمودار 

سال  3-12درصد از باغداران دارای تجربه کاری  3/47های تجربه در کشت و کار مرکبات، در خصوص مجموع سال

سال برآورد شد. در این پژوهش تجربه کاری به عنوان عاملی  20جربه کاری باغداران بودند. در مجموع میانگین ت

درصد از  32بندی تولیدکنندگان بر مبنای سن، موثر در انتخاب مسیر فروش توسط باغدار قلمداد شد. در تقسیم 

 50اران در این مطالعه قرار داشتند. در مجموع میانگین سن بهره برد 36-45نمونه در این مطالعه در دامنه سنی 

سال بودند. در مجموع میانگین سطح  9-12درصد از باغداران دارای تحصیالت بین  6/50سال بود. در این مطالعه 

یابیم که های آماری جمع شده در میسال به دست آمد. با نگاهی به داده 10تحصیالت برای باغداران در این مطالعه 

سال بوده که با توجه به موارد ذکر شده در  10سال، با سطح تحصیالت  50ن حوزه میانگین سن یاغدران فعال در ای

ها نوین )همچون اینترنت، زمینه آموزش آنها در زمینه باغداری مرکبات باید به توانایی آنها در بکارگیری تکنولوژی

درصد از آنها را زن بودند.  6و  درصد باغداران مرد 94موبایل،اپلیکیشن، ...( توجه داشت. براساس نتایج این بررسی 

درصد بصورت اشتراکی به  4/0درصد آنها باغ را اجاره و تنها  3/1درصد از تولیدکنندگان صاحب باغ بودند و 2/98

نتایج بررسی   .درصد آنها مجرد بودند 7/4درصد از این نمونه متأهل و 3/95پرداختند. همچنین تولید محصول می

درصد، دارای درآمد غیرباغی به میزان صفر تا  5/48برداران از کل درآمد ساالنه آنها نشان داد درآمد غیرباغداری بهره

میلیون ریال( بودند. در مجموع بطور میانگین، درآمد غیرباغی برای باغداران دارای درآمد  20درصد)صفر تا 15

نتایج نشان داد کل تعداد درختان  میلیون ریال محاسبه شد. 31درصد یعنی در حد  37غیرباغداری، در حد متوسط 
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اصله و میانگین درختان بارده برای کل باغداران در حدود  1-300درصد تولیدکنندگان در دامنه  5/40بارده باغات 

کیلوگرم و میانگین باردهی  60-90درصد باغداران، در دامنه  5/49اصله بود. متوسط باردهی هر درخت برای  600

ترین مرکز فروش برای کیلوگرم بود. فاصله باغ تولیدکننده محصول مرکبات تا عمده 95ران هر درخت برای کل باغدا

کیلومتر بود. نوع جاده مورد استفاده باغداران  200-250درصد در فاصله  6/25کیلومتر و برای  1-50درصد،  4/74

درصد از جاده آسفالته برای  7/11درصد خاکی و آسفالت و تنها  7/41درصد خاکی،  6/46برای کارهای باغی، برای 

 کردند.امور باغ استفاده می

سال  3-12درصد از باغداران دارای تجربه کاری  47های تجربه در کشت و کار کیوی، در خصوص مجموع سال

به عنوان عاملی  سال برآورد شد. در این پژوهش تجربه کاری 20بودند. در مجموع میانگین تجربه کاری باغداران 

رصد از د 30ن، بندی تولیدکنندگان بر مبنای سر انتخاب مسیر فروش توسط باغدار قلمداد شد. در تقسیم موثر د

 52ر این مطالعه دقرار داشتند. در مجموع میانگین سن بهره برداران  36-45نمونه در این مطالعه در دامنه سنی 

میانگین سطح  سال بودند. در مجموع 9-12 درصد از باغداران دارای تحصیالت بین 50سال بود. در این مطالعه 

باغداری های غیردرصد از تولیدکنندگان فعالیت 41سال به دست آمد.  12تحصیالت برای باغداران در این مطالعه 

غداری رآمد غیربادهای دیگری نیز مشغول بودند. نتایج بررسی درصد، همراه با باغداری به فعالیت 59نداشتند و 

 20درصد)صفر تا 15ر تا درصد، دارای درآمد غیرباغی به میزان صف 51ز کل درآمد ساالنه آنها نشان داد برداران ابهره

د ری، در حرباغدامیلیون ریال( بودند. در مجموع بطور میانگین، درآمد غیرباغی برای باغداران دارای درآمد غی

رختان بارده ددهد کل تعداد یج نشان میمیلیون ریال محاسبه شد. همچنین نتا 34درصد یعنی در حد  40متوسط 

 500ن در حدود اصله و میانگین درختان بارده برای کل باغدارا 1-400درصد تولیدکنندگان در دامنه  45باغات 

ن باردهی هر کیلوگرم و میانگی 40-60درصد باغداران، در دامنه  52اصله بود. متوسط باردهی هر درخت برای 

 80ز فروش برای ترین مرککیلوگرم بود. فاصله باغ تولیدکننده محصول کیوی تا عمده 56درخت برای کل باغداران 

ای فاده باغداران برکیلومتر بود. نوع جاده مورد است 50درصد در فاصله بیشتر از  20کیلومتر و برای  1-50درصد، 

مور باغ استفاده ادرصد از جاده آسفالته برای  35درصد خاکی و آسفالت و  45درصد خاکی،  20کارهای باغی، برای 

لد در باغ می نماید نفر سال ایجاد شغل مو 88/1از نظر اشتغال زایی کل هر هکتار باغ مرکبات در حدود  کردند.می

امور  کاشت، ت غیرمستقیم)پسین و پیشین( در بخشهای قبلزایی مستقیم و مابقی بصورکه یک نفرسال آن اشتغال

ار سطح زیرکشت باغات هزار هکت 303زایی دارد که با احتساب پس از برداشت، صنایع تبدیلی، بازاررسانی و... اشتغال

باغات  هکتار سطح زیرکشت 116110با احتساب هزار نفر در این بخش شاغل می باشند.  550مرکبات، حدود 

 به وسیله محاسبه آزمون فرضیه اول. هزار نفر در این بخش شاغل می باشند 218در استان مازندران، حدود مرکبات 

 ( آمده است.                 1ضریب رگرسیونی اسپیرمن صورت گرفته است که در جدول شماره )
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 نتایج محاسبه ضریب رگرسیون اسپیرمن فرضیه اول  -1جدول 

 رگرسیون ضریب  تعداد نمونه رابطه
سطح 

 داریمعنی

 00/0 -812/0** 126 های دانش باغداری سطوح ضایعات مرکبات در فرایند تولیدو مهارت

 00/0 -754/0** 70 های دانش باغداریسطوح ضایعات کیوی در فرایند تولیدو مهارت

 های تحقیق     ماخذ: یافته

 کیوی در ورکبات های مدیریت باغ باغداران مد و مهارتنتایج نشان داد رابطه معکوس بین دو متغیر ضایعات تولی

 تر است بطورهای دانش باغداری تولیدکنندگان باالدار بود، یعنی هر چه مهارتدرصد معنی 95سطح اطمینان 

  تر است.دار ضایعات فرایند تولید آنها پایینمعنی

 .      ( آمده است2در جدول شماره ) برای آزمون فرضیه دوم از تکنیک همبستگی اسپیرمن استفاده شد که

 نتایج محاسبه ضریب رگرسیون اسپیرمن فرضیه دوم  -2جدول 

 داریطح معنیس      ستگی  رابطه                                               تعداد نمونه        ضریب همب                        

 012/0                  -265/0                 126باغداران                      ضایعات مرکبات در فرایند تولید و درآمد 

 011/0                 -487/0                   70سطوح ضایعات کیوی در فرایند تولیدو  درآمد باغداران                

 های تحقیق     ماخذ: یافته

 95طمینان ار سطح و متغیر ضایعات تولید و درآمد باغداران مرکبات و کیوی دنتایج نشان داد رابطه معکوس بین د

  ست.اتر اییند آنها پدار ضایعات تولیدار بود، یعنی هر چه درآمد تولیدکنندگان باالتر است بطور معنیدرصد معنی

 .مده است( آ3سوم از تکنیک همبستگی اسپیرمن استفاده شد که در جدول شماره )برای آزمون فرضیه 

 نتایج محاسبه ضریب همبستگي اسپیرمن برای فرضیه سوم  -3جدول 

 رابطه
 تعداد

 نمونه 
 ضریب همبستگی  

 سطح

 داریمعنی 

 00/0 796/0**      126 هاهای باغی آنسطوح درآمدی تولیدکنندگان مرکبات و مهارت
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 00/0 852/0**      70 هاهای باغی آنسطوح درآمدی تولیدکنندگان کیوی و مهارت

 های تحقیق     ماخذ: یافته

رکبات و مداران های مدیریت باغ باغنتایج نشان داد رابطه مستقیم بین دو متغیر درآمد تولیدکنندگان و مهارت

 ن باالتر استهای مدیریت باغ تولیدکنندگادار بود، یعنی هر چه مهارتدرصد معنی 99کیوی در سطح اطمینان 

 آمد باغی آنها نیز بیشتر است.دار دربطور معنی

ده ( آم4ه )ل شماربرای آزمون فرضیه چهارم با توجه به ماهیت متغیرها از تکنیک اسپیرمن استفاده شد که در جدو

 است.

 نتایج محاسبه ضریب همبستگي اسپیرمن برای فرضیه چهارم  -4جدول شماره 

 ضریب همبستگی تعداد نمونه رابطه
سطح 

 داریمعنی

 00/0 633/0** 126 هایات باغی به عهده تولیدکنندگان مرکبات و سطوح درآمدی آنکثرت عمل

 00/0 769/0** 70 هاکثرت عملیات باغی به عهده تولیدکنندگان کیوی و سطوح درآمدی آن

 های تحقیق     ماخذ: یافته

ان طح اطمینن در سباغی باغدارانتایج نشان داد رابطه مستقیم بین دو متغیر درآمد تولیدکنندگان و تعدد عملیات 

نی صورت مع است به تر را انجام دادهای عملیات باغی بیشتر و متنوعدرصد معنی دار بود، یعنی هر تولیدکننده 99

  دار دارای سطح درآمدی باالتر است.

 است. آمده( 5)ای اسپیرمن استفاده شد که در جدول شماره برای آزمون فرضیه پنجم نیز از روش همبستگی رتبه

 نتایج محاسبه ضریب همبستگي اسپیرمن برای فرضیه پنجم -5جدول 

 داریسطح معنی ضریب  همبستگی تعداد نمونه  رابطه

 عدادتتنوع و تعدد عملیات باغی به عهده تولیدکنندگان مرکبات و 

 هاسالهای فعالیت آن
126    **159/0                009/0 

داد به عهده تولیدکنندگان کیوی و تع تنوع و تعدد عملیات باغی

 هاسالهای فعالیت آن
70    **221/0             009/0 

 های تحقیق     ماخذ: یافته



 

1649 

اغداران ت باغی بفعالی نتایج نشان داد رابطه مستقیم بین دو متغیر تعدد عملیات باغی تولیدکنندگان و تعداد سالهای

-بیشتر و متنوع دار بود، یعنی تولیدکنندگانی که عملیات باغیرصد معنید 99مرکبات و کیوی، در سطح اطمینان 

 تر است. دار سالهای فعالیت باغداری آنها باالاند به طور معنیتری را انجام داده

 رابطه بین دانش تولید تولیدکنندگان مرکبات و کیوی و مسیر فروش محصول آنها:

باشد، برای آزمون از تست ای و دومی بصورت اسمی میصورت رتبهبا توجه به ماهیت این دو متغیر که اولی ب

استفاده شد. در این تست با توجه به مقدار ضریب کای اسکوئر بدست آمده برای مرکبات و کیوی  1کروسکال والیس

-داری مربوطه وجود رابطه بین دو متغیر را معنی ( با درجه آزادی سه و سطح معنی85/5( و )77/6به ترتیب )

تواند قابل بحث باشد. ولی قدر مسلم داری رابطه این دو متغیر میدهد. چرایی این قضیه و عدم معنیدارنشان نمی

تر از منظر درآمدی را بایستی اینکه تولیدکنندگان با دانش تولید باالتر به منظور منفعت بیشتر، مسیر فروش ارجح

 ( آمده است.6جدول شماره )انتخاب کنند. خالصه نتایج آزمون فرضیات پژوهش در 

 خالصه نتایج آزمون فرضیات -6جدول 

 رد پذیرش فرضیات تحقیق ردیف

  * های دانش تولید آنها وجود دارد.رابطه مستقیم  بین سطوح ضایعات تولیدکنندگان و مهارت 1

  * دارد.رابطه  مستقیم بین سطوح ضایعات تولیدکنندگان مرکبات و کیوی و درآمد باغی آنها وجود  2

  * های دانش باغ آنها وجود دارد.رابطه مستقیم بین درآمد تولیدکنندگان مرکبات و کیوی و مهارت 3

  * رابطه مستقیم بین تنوع و تعدد عملیات باغی به عهده تولیدکنندگان و سطوح درآمدی آنها وجود دارد. 4

  * رد.ندگان و سابقه فعالیت باغی آنها وجود دارابطه مستقیم بین تنوع و تعدد عملیات باغی توسط تولیدکن 5

 *  رابطه معکوس بین دانش تولید باغی تولیدکنندگان مرکبات و کیوی و مسیر فروش آنها وجود دارد. 6

 های تحقیق     ماخذ: یافته

 ( در تولید مرکبات و کیویswotتحلیل استراتژیک ماتریس )

ضیات و نتایج توصیفی و تحلیلی پژوهش، در ادامه مطالعه تحلیلی عوامل های میدانی، آزمون فربا توجه به بررسی

ها، نقاط قوت و اصلی مؤثر بر محیط های داخلی)شرایط درونی( و خارجی)شرایط بیرونی( ماتریس تهدیدات، فرصت

 (  آمده است.7به تفکیک در جدول شماره ) (SWOT)نقاط ضعف

                                           
 Wallis Test-Kruskal - 1 
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 تولید مرکبات و کیوی استان مازندران  (SWOT)نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید -7جدول 

 ضعف قوت

 داشتن رتبه هفتم تولید مرکبات ایران در دنیا  •

 داشتن رتبه اول تولید مرکبات استان در کشور  •

 کمترین نقش تصدی دولت در این بخش  •

ت و در اختیار داشتن نیروی انسانی با تجربه در تولید مرکبا •

 شرایط و تنوع اقلیمی مناسب 

نیروهای متخصص و کارآمد در توسعه کمی و کیفی  وجود •

 مرکبات و کیوی استان

 امکان افزایش تولید و عملکرد در محصوالت مرکبات و کیوی •

 تجربه و دانش بومی در صنعت مرکبات •

 داشتن رتبه چهارم تولید کیوی ایران در دنیا •

 داشتن رتبه اول تولید کیوی استان در کشور •

 غ های مرکباتتوجه به مدیریت پایدار با •

 چندگانگی متولیان مرکبات و کیوی در ستاد و استان  •

 عدم رقابت پذیری برگشت سرمایه گذاری در بخش کشاورزی نسبت به •

 سایر بخش ها 

 عدم وجود برند مرکبات و کیوی  •

 های بخش کشاورزی استان کارآمدی پایین تشکل •

 ناستا نبود شورای متناظر با شورای راهبری تحقیقات و ترویج در  •

مستهلک بودن فضا و تجهیزات پژوهشی، ترویجی و آزمایشگاهی و  •

 اجرایی 

 نبود وحدت رویه در ستاد و صف• •

 اینداشتن برنامه تکمیلی در تولید و ضعف الگوی کشت مناسب منطقه •

 نامناسب بودن زیرساختهای فناوری اطالعات •

 تهدید فرصت

و سه  وجود ستاد مرکزی پژوهشکده مرکبات و کیوی کشور •

 ایستگاه تحقیقاتی در سطح استان مازندران 

هکتار اراضی  6500هکتار اراضی مرکبات و  116000وجود  •

 کیوی در سطح استان 

  وجود صنایع تبدیلی کشاورزی و نیروهای توانمند در استان •

همجواری مرزی با کشورهای آسیای میانه در زمینه  تولید  •

 بیشتر برای صادرات مرکبات

 های مردم نهاد در بخش کشاورزیوجود تشکل  •

گذاری گسترش صنایع تبدیلی مرکبات در جهت سرمایه •

 کاهش میزان ضایعات و وجود ظرفیت های مناسب

 تغییرکاربری باغ های مرکبات به بافت های مسکونی و گردشگری •

 کوچک بودن مساحت باغ های مرکبات •

 پیر شدن جامعه بهره بردار •

 دگی اراضی مرکباتیافزایش روند خرد شدن و پراکن  •

 ری وتوجه بیش از اندازه سیستم اداری و تشکیالتی بر بروکراسی ادا •

 تولید علم 

 نبود یک سیاست مثبت و پیش رونده برای پزوهشگران صنعت مرکبات •

 و کیوی 

  جراییوح انبود راهکاری برای استفاده بهینه ار منابع و نهاده ها در سط •

 سیاستها و اولویت های حوزه تدوین یکجانبه برنامه هایی نظیر  •

 پژوهش و انتقال کم یافته های تحقیقاتی 

 گیری و پیشنهادهانتیجه
 عات بعدیء مطالدر این قسمت پیشنهاداتی که برگرفته از تجربیات تحقیق می باشند با هدف افزایش دقت و ارتقا

 آورده می شود:

ان د باغدارش درآملی مرکبات در کاهش ضایعات و افزایمطالعاتی در زمینه نقش و جایگاه صنایع تبدیلی و تکمی -1

 صورت گیرد.
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ی سیاست تکمیل . پیشنهاد مطالعاتی محقق در زمینه بازاریابی تکمیلی از طریق توسعه تولید مرکبات، بررسی-2

د لیمده تورهای عهای حمایتی دولت ها در زمینه کشت و تولید مرکبات و عوامل مؤثر در میزان تولید مرکبات کشو

 کننده مرکبات جهان و مقایسه آن با ایران می باشد.

و نقاط  ها، نقاط قوتمطالعه تحلیلی عوامل اصلی مؤثر بر محیط های داخلی و خارجی ماتریس تهدیدات، فرصت - 3

 ستفاده ازابا  در تحلیل تولید مرکبات و کیوی استان مازندران و تعیین و امتیازدهی به این عوامل (SWOT)ضعف

رکبات و مادرات ریات کارشناسان و خبرگان بخش به منظور ارائه برنامه استراتژیک مورد نیاز جهت  ارتقاء صنظ

 کیوی در استان مازندران.

ه منظور تعیین ( بEFE( و ماتریس ارزیابی عوامل خارجی)IFEمطالعه و محاسبه ماتریس ارزیابی عوامل داخلی) - 4

، SO ،WO ،ST)های الزم با توجه به نوع راهبرد اتخاذ شدهارائه سیاست موقعیت استراتژیک مرکبات و کیوی، و

WT) 

نی شاهده عیید و مراهکارهای اجرایی: این راهکارها براساس مسائل و مشکالت و اطالعات کسب شده از شرایط تول -

 های مرکبات و کیوی استان مازندران با هدف بهبود و ارتقاء وضعیت موجود عنوان می شود.باغ

ر بهره د، اکثهمانطور که از بررسی نتایج داده ها و اطالعات استخراجی از پرسشنامه های تکمیلی مشخص ش -1

نه زایش هزیاعث افببرداران دارای قطعات باغ مرکبات به صورت پراکنده هستند، یا در کل خرده مالکند و این امر 

ات یک ه مرکببرای رفع این مشکل علیرغم این ک های تولید باالخص هزینه های بازاریابی شده است. بنابراین

ر این ده سازی نشیند به نظر می رسد عملیات یکپارچمحصول درختی بوده و بعد از چند سال به بهره برداری می

ای هی هزینه د زیادحمورد چندان موفقیت آمیز نباشد ولی باغداران می توانند با تشکیل تعاونی های بازاریابی تا 

جاره ا برای ااالیی ررا کاهش دهند، در این زمینه حتی باغداران با تبانی با یکدیگر می توانند قیمت ببازاریابی 

 کنندگان و سلف خران پیشنهاد کنند.

با توجه به این که استان مازندران مهمترین استان مرکبات خیز کشور بوده و درصد زیادی از مرکبات تولیدی  -2

می شود که ضمن اشتغال زایی در بخش کشاورزی می تواند کنسانتره تولیدی به روانه واحدهای صنایع تبدیلی 

خارج صادر و ارز عاید کشور کند ضرورت دارد با دخالت مستقیم استانداری استان و کمیته توسعه صادرات غیر نفتی 

ستان و سازمان صنایع و بررسی نظرات نمایندگان صنایع تبدیلی، سازمان جهاد کشاورزی، اتحادیه باغداران مرکبات ا

و معادن و بازرگانی، زمینۀ قیمت گذاری مناسب خرید مرکبات زیر درختی مورد نیاز صنایع تبدیلی را فراهم کند و 

در صورتی که قیمت منطقی یا غیر منطقی، مورد قبول نمایندگان صنایع تبدیلی نباشد از طریق پرداخت اعتبارات و 

انات رایگان در اختیار صنایع تبدیلی قرار دهد تا ضمن کاهش هزینه تمام شده یارانه های تشویقی، اداوات و امک
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کنسانتره تولیدی، شرایط مناسب جهت اعمال قیمت باال و معقول، جهت خرید مرکبات زیر درختی از باغداران 

ن کند و هر دو به فراهم آورد تا قیمت پیشنهادی توامًا بتواند هزینه های باغدار و واحدهای صنایع تبدیلی را تأمی

 سود منطقی دست یابند.

نش ران و دامازند با توجه به معنی داری رابطه مستقیم بین مهارتهای مدیریت باغداران مرکبات و کیوی استان -3

طح خوب ل با سمدیریت باغ آنها در این مطالعه و از طرف دیگر سطح ضعیف میانگین مهارت مدیریت باغ در تعام

ر قالب قاتی دت باغ، اتخاذ تدابیری از سوی مسولین سازمان جهاد کشاورزی و مراکز تحقیمیانگین دانش مدیری

د می توان ن شکافهای دوره ای مستمر و انتقال نتایج تحقیقاتی به بهره برداران جهت از میان برداشتن ایآموزش

ن تأثیر استا تصاد کشاورزیسطوح درآمدی تولیدکنندگان را افزایش داده و دررشد صادرات مرکبات و شکوفایی اق

 گذار باشد.
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