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 چکيده

برای . پردازد آوری محصوالت مختلف كشاورزی می شود كه به فرآوری و عمل صنايع تبديلی و تکميلی به صنايعی گفته می
سهم صادرات محصوالت مذكور از كل صادارات غيرنفتتی، ضترورت پترداختن بته     تر در بازارهای جهانی و افزايش حضور موفق

موانع و مشکالت واحدهای صنايع تبتديلی و  هدف اصلی اين مطالعه بررسی . دهدمشکالت صنايع تبديلی و تکميلی را نشان می
نفر  050جامعه آماری تحقيق شامل . كه به روش پيمايشی انجام شد باشد ساری از ديدگاه مديران می شهرستانتکميلی فعال در 

 (موافقت اصتولی )پروانه تأسيس  0353شهرستان ساری هستند كه تا سال  در تبديلی و تکميلی فعالاز مديران واحدهای صنايع 
صتورت تصتادفی    گيری بته  نهروش نمو. اند از مديريت جهاد كشاورزی يا اداره كل صنايع و معادن شهرستان ساری دريافت نموده

بتود   اختهس پرسشنامه محقق ،ابزار پژوهش. باشد مورد می 000( جدول كرجسی و مورگان)و حجم نمونه با استفاده از  ساده بوده
آوری  های جمتع  داده. با آلفای كرونباخ بررسی شد آن هایمقياس و پايايی اعتبار صوری آن با پانل متخصصان و كارشناسانكه 
هتای   تترين آمتاره   مهم. گرفت مورد تجزيه و تحليل قرار ،SPSS22افزار  طريق پرسشنامه با استفاده از فنون آماری و نرم شده از 

از ستوی ديگتر بترای     .های مركزی بتود  ها، جدول توزيع فراوانی و شاخصكار رفته در اين تحقيق، برای تحليل داده توصيفی به
نتايج اين تحقيق نشان داد كه، . شد از تحليل عاملی اكتشافی استفاده  بديلی و تکميلیموانع و مشکالت واحدهای صنايع تتحليل 

ترتيتب بتا درصتد تبيتين      يکی بهو تکنولوژ یفنی و و اجتماع یفرهنگ، هيها و مواد اول نهادهی، و قانون ینهاداقتصادی، : پنج عامل
مشکالت صنايع تبديلی و تکميلی در شهرستان ساری، استخراج به عنوان موانع و  10/5و  101/01، 510/01،  00/00، 000/00
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 مقدمه

 از رداریبرخو جهت ،ستاهارو در ندگیز مطلوبيت سطح دنبر باال و معاجو بين در جتماعیا لتاعد اریبرقر
  تقاار و دبهبو فهد ،ستايیرو توسعه بچاچو در .ستا رداربرخو بااليی هميتا از نسانیا کپا سرشت با معیاجو

 مباحث كه ایگونه به ،میباشد نناآ در به نفس دعتماا حس ديجاا و كفايی دخو مرحله تا نستاييارو ندگیز كيفيت
 ذتخاا ،ستارا ينا در. رودمی رشمابه مسو نجها یهاركشو صبه خصو هاركشو جتماعیا و دیقتصاا توسعه در ساسیا

 را ورزیكشا یفعاليتها به لشتغاا ایبر ستايیرو قشر در قشتياا و عالقه ديجاا مينهز كه هايیرهکارا و سياستها
 را ورزیكشا در بخش اریسرمايهگذ افزايشبه  زنيا نجها چيز هر از بيش ،رمنظو يناهب .ستا وریضر زد،سا همافر

پوررمضان و ) شود كشاورزی محور استقالل و توسعه هر كشوری محسوب می .(0100، 0نقوی و همکاران)دارد 
شده  تأكيداتحاديه اروپا نيز بر سياست توسعه كشاورزی ستايی رو توسعه یسياستها در كه رطو نهما(. 0353اكبری، 
 باعث روستاييان معاش تأمين نيروی كار و جذب در كشاورزی و روستا اقتصاد ناتوانی (.0351فمی و نصرآبادی، )است 

 از استفاده و روستا در صنعت گسترش هدف با را جديدی های سياست خود های در برنامه روستايی توسعه متوليان تا شد

 روستايی كوچک صنايع بر تأكيد با 0511 دهه اواس  از امر اين گيرند، كه بکار غيرمتمركز صورت به مناسب آوری فن

 در آن موفقيت از حاكی توسعه حال در از كشورهای برخی در راهبرد اين دهه اجرای سه از حاصل نتايج .شد شرو 

 از بسياری توجه مورد مهم، راهبردهای از يکی عنوان به حاضر حال در و روستايی بوده توسعه اهداف به نيل جهت

 (.0351مطيعی لنگرودی و نجفی كانی، ) باشد می توسعه حال در كشورهای

كته ايتن رقتم در     درحتالی . شتوند  درصد توليدات كشاورزی فرآوری می 11تا  71توسعه يافته حدود در كشورهای 
شود كته   درصد برآورد می 31الی  00ضايعات محصوالت كشاورزی در ايران حدود . رسد درصد می 11كشور ما به زير 

ميليون نفتر   01تواند غذای  نترل میاين ميزان ضايعات در صورت ك. باشد ميليارد دالر می 0ارزش اقتصادی آن معادل 
درصد از جمعيت كل كشور از نظر ميزان مصرف انرژی، پروتئين و  31الی 00اين در شرايطی است كه . را تأمين نمايد

ها و عتوارض ناشتی از    ای هستند و از بيماری های شديد تغذيه درصد آنان دچار كمبود 01پذير بوده و  ها آسيب ويتامين
0برند می سو  تغذيه رنج

لذا فرآوری مازاد توليدات كشاورزی و استفاده كامل از ررفيت صنايع تبديلی در كشور امتری  . 
هتای   اما گسترش شيوه كاشت سنتی و عدم توسعة مکانيزاسيون كشاورزی كه منجر به افتزايش هزينته  . آور است الزام

هتا از نظتر اقتصتادی غيرقابتل      ر بعضی بختش شده محصوالت توليدی گرديده و كشاورزی را د توليد و نيز قيمت تمام
ساز مهاجرت روستانشينان از محل زندگی خود جهت پيدا كردن شغل و حرفه مناسب  توجيه نموده كه اين عوامل زمينه 

اين در حالی است كه اقدام جهت توسعه مکانيزاسيون كشاورزی در شراي  كنونی به علت نامناستب بتودن   . شده است
باشد، بنابراين ضترورت ايجتاد    های مزروعی امری دشوار می و به دليل كوچک بودن وسعت زمينهای كشاورزی  زمين

رويه روستانشينان   به شهرها و ممانعت از نابودی  ترين راهکار برای جلوگيری از مهاجرت بی صنايع تبديلی كه مناسب
 وجود توسعه، محورهای گرفتن نظر در با(. 0115، 3انو و اكين)شود  باشد، مطرح می تر كشاورزی ايران می هر چه سريع

                                                                                                                                                         
1- Naghavi et al  
2 -www.irsiri.ir 

3- Onu and Ekine 
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 از مطلتوب  گيتری  بهره شهری، و روستايی درآمد خانوار بين نسبی توازن ايجاد باعث روستايی مناطق در تبديلی صنايع

بسياری از صنايع بتزرگ   .شد خواهد توليدات دامی ضايعات افزايش از جلوگيری و كشاورزی بخش در مازاد كار نيروی
هتای توليتد بتا كتاهش دستتمزدها و       ها كاهش هزينه كنند و هدف آن شهری از بکارگيری كارگران زياد خودداری می

ها از شهر با صنايع بزرگ به منظتور   با گسترش صنعت در نواحی روستايی، بيشتر فعاليت. ها به كارگران است پرداختی
مهمترين . شوند های توليد، جذب صنايع روستايی می كاری برای كاهش هزينه مقاطعه تهيه منابع توليد بيرونی در قالب

بدون ترديد ايجتاد صتنايع تبتديلی    (. 0101، 0رادفر و همکاران)منبع برای اين صنايع، ارزش نيروی كار روستايی است 
 (.0351ن، اقبالی و همکارا)ت يکی از سودمندترين راه ارتباطات بين دو بخش صنعت و كشاورزی اس

 اشتتغال  های ررفيت آمده وجود به اثر مدرنيزاسيون در كه تحوالتی نيز و روستايی مناطق در طبيعی منابع كاهش

 انسانی نيروی آموزش شيوه بلکه ساخته، رو به محدوديت رو با تنها نه را، سنتی كشاورزی ويژه به كشاورزی بخش در

 بته  روز را كشاورزی سنتی بخش در اشتغال كرده به تحصيل قشر تمايل كه كرده عمل ای شيوه به مدرن دوران در نيز

 مهتاجرت  متوج  ترتيتب  يتن اهب و يافته روستاها كاهش پذيری جمعيت ررفيت امر، اين نتيجه در .است داده كاهش روز

 در (.0310مهدی طاهرختانی،  )است  پديد آورده شهر و روستا توسعه در را مشکالتی اخير دهه در شهرها به روستاييان

 تغييترات اجتمتاعی   بتا  متناستب  مشتاغل  توستعه  و روستايی مناطق در اشتغال هایررفيت به بخشی تنو  شراي  اين

 بته عنتوان   توانتد  متی  جديد شغلی فرصت ايجاد ضمن كه هايی زمينه از يکی .است يافته ضرورت محيطی و اقتصادی

 دليتل  همتين  بته  .است و تبديلی صنعتی های فعاليت توسعه كند، كمک بخش اين توسعه به كشاورزی فعاليت مکمل

صتنايع   و گسترش اگر ايجاد .است شده تعقيب اجرايی سياست يک عنوان به اخير های دهه در صنايع و گسترش ايجاد
 دقيق كارشناسی با و و حوصله صبر با و شود گرفته جدی پيش از بيش روستاها در تبديلی و مکمل با بخش كشاورزی

 توستعه  بتا  بنتابراين  .باشتد  موجتود  تنگناهتای  از بستياری  ختروج  ساز زمينه تواند می گمان بی گيرد، قرار پيگيری مورد

 دست جغرافيايی انزوای از آنها و خروج روستاها توسعه اهداف به توان می روستاها كردن و صنعتی صنعتی های شهرک

 بختش  بته  اتکتا  و روستا درون از برخاسته خدماتی های فعاليت بودن راكد و صنعتی های كمبود فعاليت يا فقدان .يافت

 نتواحی  در صنعت بخش كردن فعال .است كشور روستايی اقتصاد اصلی های مشخصه از كسب درآمد، جهت كشاورزی

 در امروزه .نمايد تازه هايی قابليت واجد را روستايی اقتصاد و شده نيز خدمات بخش كردن موجب فعال تواند می روستايی

بتا توجته بته    (. 0350محموديان، ) دارد مهمی جايگاه جغرافيايی فضاهای اقتصادی تحليل پرداختن به روستايی توسعه
كشاورزی از چهار منظتر بترای توانمنتد كتردن     واحدهای صنايع تبديلی و تکميلی مطالب ذكر شده موانع و مشکالت 

 .كشاورزی حائز اهميت استبخش كشاورزی شهرستان ساری و ايجاد توسعة صنايع تبديلی و تکميلی 

 افزوده برای محصوالت كشاورزی ايجاد ارزش -0

 ويژه در مناطق روستايی ايجاد اشتغال در شهرستان ساری، به -0

 بهبود درآمد ارزی كشور و افزايش درآمد روستايان از طريق تکميل زنجيره توليد -3

                                                                                                                                                         
1- Radfar et al 
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 جلوگيری از اتالف محصوالت كشاورزی -1

ای  باعث شده كه پيشرفت اين منطقه با تتأخير و همتراه بتا مشتکالت عديتده     موقعيت جغرافيايی استان مازندران 
از جمله اين مشکالت اشتغال فصلی، نوسانات قيمت محصوالت كشاورزی و عدم درآمد پايدار كشاورزان، . مواجه گردد

ذاری در ايتن  گ عدم توازن و پيشرفت بين بخش كشاورزی و صنعت و كم شدن انگيزه كشاورزان و باغداران به سرمايه
های شهرستان ساری به لحاظ توليدات زراعی و باغی چشمگير بوده، اما هنتوز   ها و توانمندی قابليت. بخش شده است

مطالعه جامعی در اين زمينه كه چه عوامل و مشکالتی مانع پيشرفت فيزيکی صتنايع تبتديلی و تکميلتی خواهتد شتد      
های ذيرب  از عدم پيشرفت فيزيکتی صتنايع    ريزان و سازمان نامهاطالعی بر صورت نگرفته است كه اين باعث عدم بی

ای از محصوالت كشاورزی اتالف و يا بتا   تبديلی و تکميلی در شهرستان ساری شده است به همين دليل بخش عمده
داشتته  گيرد و همين امر ركود بخش كشاورزی را به دنبال ها و دالالن قرار می های بسيار نازل در اختيار واسطه قيمت
بنابراين ضروری است تا موانع و مشکالت صنايع تبديلی و تکميلی كشاورزی شهرستتان ستاری متورد بررستی     . است

هتای ذيترب     ريزان و سازمان موانع و مشکالت، شاهد اقدامات اساسی توس  برنامهعلمی قرار گيرد تا ضمن شناسايی 
 و الزم شتر   تتوان متی  را كشتاورزی  بته  وابسته صنايع. دشوبرای استقرار و توسعه اين نو  صنايع در اين شهرستان 

 هتای برنامه در كشاورزی صنايع گسترش و توسعه بودن محوری رغم به .آورد شماربه  كشاورزی بخش توسعة محرک

 هاآن تصريح و توصيف در بسياری گرانپژوهش و اندمواجه گوناگونی تنگناهای و مشکالت با صنايع اين كشور، توسعة
 النکتا  یدر ستر  یكشتاورز  عيبر صنا یمبتن یها ليتحت عنوان توسعة پتانس یدر پژوهش (0100) 0یراندن .اند كوشيده

در  ،یامکانات مال ،یبه بازار و رقابت، فناور یحاصله نشان داد كه دسترس جينتا( یشمال یاستان مركز یمطالعه مورد)
 به .است یدر محصوالت كشاورز عياز صنا تفادهاس یمردم برا زهيانگ یعنوان عوامل اصل كار، به یرويدسترس بودن ن

 و كيفيت كنندةتأييد مؤسسات ضعف نسبی،ی هاموفقيت كسب و هند در تبديلی صنايع ريزیبرنامه طوالنی سابقة رغم
، 0سرينيواستن و  ساندر)ت اس شده برشمرده كشور اين تبديلی صنايع مشکالت از ناكارآمد، مديريت نيز و استانداردسازی

 ترين معضالتممه از اهزيرساخت ضعف كنار در دولت نامناسب های سياست و سرمايه به دسترسی محدوديت (.0115

 در( 0315) تيمتوری  و رادفتر (. 0111، 3اتحاديه اروپا) است شده برشمرده نيجريه در كوچک و خرد ایهگذاریسرمايه

 نامشتخص  جايگتاه  مديريت، و ريزی برنامه مشکل نظير مواردی به غذايیع صناي در منتخب كشورهای تجربة بررسی

. كردنتد  اشتاره  توستعه  و تحقيتق  و نوآوری در ضعف و بازاررسانی و بازاريابی ضعف كشور، در متوس  و كوچک صنايع
 بيشتترين  مستئوالن  و هانسازما نکردن حمايتدهد كه نشان می( 0350) نتايج پژوهش اصغری لفمجانی و همکاران

( 0350)و همکتاران   انياحمتد . است داشته كهگيلويه شهرستان لنده بخش در تبديلی صنايع نيافتگی توسعه بر را تأثير
 نيا جينتا. پرداختند یكشاورز یليو تکم یليتبد عيصنا یافتگيعوامل مؤثر بر توسعة ن ليو تحل يیبه شناسا یقيدر تحق

 یو ادار یموانع قانون د،يضعف در عوامل تول ون،يزاسيمکان ،یالتيو تسه یچون موانع مال یپژوهش نشان داد كه عوامل
 جاتيو ترشت  یگوجه و شوررب  عيرا در نبود رشد و فقدان توسعة مطلوب صنا رينقش و تأث نيشتريب ار،موانع باز زيو ن

                                                                                                                                                         
1- Randeni 

2- Sunder and Srinivasan  
3- Erupa. Eu 
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 خراستان  در بتاغی  تبتديلی  صتنايع  توسعة موانع ترينمهم( 0350) و همکاران بزرگمهر .اند شهرستان مرودشت داشته

 . دبرشمردن مدت بلند و بهره كم تسهيالت اعطای در هابانک ثباتی بی را، شمالی

رسيدند كه در شهرستان آذر شهر بايستی صنايع مرتب  در پژوهش خود به اين نتيجه ( 0351)راهری و همکاران 
ايتن محصتوالت و پتس از آن    با فرآوری محصوالت لبنی به دليل مازاد توليد بيشتر و نيز مشکل فستادپذيری ستريع   

هتا در استتفاده بهينته از محصتوالت     صنايع تبديلی و تکميلی مرتب  با محصوالت باغی به دليل نقتش پراهميتت آن  
در تحقيق خود به ايتن نتيجته رستيدند كته     (0350)فراهانی و همکاران . كشاورزی توليد منطقه، در اولويت قرار گيرند

باتوجته بته مطالعتات    . اورزی باعث افزايش پايداری اقتصادی در روستاها می شوداستقرار صنايع تبديلی و تکميلی كش
، استتفاده از ستوخت و انترژی زيتاد و     انجام شده و همچنين پيشرفت سريع تکنولوژی توليد و بسته بندی مواد غذايی

يدی با انوا  مشتابه  كارايی پايين واحدها و عدم به روزرسانی اين تجهيزات، موجب كاهش توان رقابتی محصوالت تول
. باشتد  پذير نمی توسعه صنعت فرآوری محصوالت غذايی بدون استفاده از نيروهای متخصص امکان. خارجی شده است
درنتيجه تحقيق حاضر به منظور . گردند ها می آموختگان و متخصصان در اين صنعت جذب ساير بخش بسياری از دانش

تر در بازارهای جهانی و افزايش سهم صتادارات محصتوالت    ضور موفقرفع مشکالت صنايع تبديلی و تکميلی برای ح
 .پذيرد مذكور در روستاهای شهرستان ساری انجام می

 ها مواد و روش

هتا،  آوری داده مطالعه حاضر از نظر هدف، كاربردی، از لحاظ درجه كنترل متغيرها، غير آزمايشی، از نظر نحوه جمع
نفتر   050شامل جامعه آماری مورد مطالعه در اين پژوهش،  .تحليلی است -توصيفی ها،پيمايشی و از لحاظ تحليل داده

پروانته تأستيس    0353شهرستان ستاری هستتند كته تتا ستال       و تکميلی فعال دراز مديران واحدهای صنايع تبديلی 
 .اند از مديريت جهاد كشاورزی يا اداره كل صنايع و معادن شهرستان ساری دريافت نموده (موافقت اصولی)

كته بته ايتن ترتيتب      استفاده گرديده استت  0در اين تحقيق جهت تعيين حجم نمونه از جدول كرجسی و مورگان 
گيری، از روش در دسترس بترای انتختاب    و به دليل عدم دسترسی به چارچوب نمونه نفر بدست آمد 000حجم نمونه 

طراحتی و  ( كيفتی و كمتی  )سه بختش  امه بود كه از ها در اين پژوهش پرسشنابزار گردآوری داده. واحدها استفاده شد
بخش دوم در رابطه با . بخش اول شامل اطالعات در مورد موانع و مشکالت پيشرو اين نو  صنايع است. تدوين گرديد

 . سن، جنس، سطح تحصيالت، وضعيت تأهل و سابقه فعاليت است: های فردی مديران نظيرويژگی

سال تأسيس، وسعت كارخانه و ررفيت توليتد كارخانته   : دهای توليدی نظيربخش سوم در رابطه با مشخصات واح
علمی دانشگاه تأها جهت بررسی به تعدادی از اعضای هي پرسشنامهمنظور تعيين روايی ابزار سنجش،  به .تدوين گرديد

ميزان آلفای كرونبتاخ همچنتين پايتايی    . يد نهايی قرار گرفتأيو كارشناسان خبره ارائه شد و پس از اصالحات، مورد ت
در . آزمون و به كمک آزمون ارزيتابی شتد   به روش پيش ، موانع و مشکالت واحدهای صنايع تبديلی و تکميلیمقياس 

                                                                                                                                                         
1- Krejci and Morgan 
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هتا  صورت تصادفی انتخاب و پرسشتنامه بتين آن   به  واحدهای صنايع تبديلی و تکميلیواحد از  31آزمون،  مرحله پيش
. بيتانگر پايتايی ابتزار ستنجش بتود      به دست آمد كه 71/1شده، مقدار آلفا برابر  های داده  بر اساس پاسخ. توزيع گرديد

 مورد تجزيه و تحليتل قترار   ،SPSS22افزار  شده از طريق پرسشنامه با استفاده از فنون آماری و نرم آوری های جمع داده
هتا، جتدول توزيتع فراوانتی و     تته در ايتن تحقيتق، بترای تحليتل داده     كتار رف  های توصيفی بته  ترين آماره مهم. گرفت
موانتع و مشتکالت واحتدهای صتنايع تبتديلی و      از سوی ديگر بترای تحليتل    .های مركزی مانند ميانگين بود شاخص
 .شد از تحليل عاملی اكتشافی استفاده  تکميلی

 نتايج

گويان هفت سال بوده است ميانگين سابقه كار پاسخحاكی از آن است كه  0كسب شده مطابق با جدول اطالعت 
 . اند و كمترين يک سال سابقه كار داشته سال سابقه داشته 00ها  كه بيشترين آن

 توزيع پاسخگويان بر حسب سابقه كار .  جدول

 متغير سازه ميانگين انحراف معيار چولگی ماكزيمم مينيمم ی تغييرات دامنه

 سابقه كار  7 50/1 70/0 00 0   

 های تحقيق  يافته: مأخذ
 

درصد  1/00سال سابقه كار  01-0درصد، افرادی با  1/30سال  0، مدت سابقه كار افراد كمتر از 0مطابق با جدول 
درصد  03، به صورت 3تبديلی مطابق با جدول تأسيس صنايع  .كار بودند سال سابقه 00درصد دارای بيش از  1/00و 

درصتد در   7/0و  0311-51درصتد   0/31، 0310-10های  درصد در بين سال 1/30، 0311قبل از های فراوانی در سال
 .دهد توزيع صنايع تبديلی بر حسب وسعت كارخانجات را نشان می. تأسيس شده بودند 0350های بعد از  سال

رای وستعت  درصتد دا  3/00متتر مربتع،    0111درصد كارخانجات دارای وسعت كمتر از  0/0بر اساس اين جدول  
درصد كارخانجتات   5و  3110-1111درصد دارای وسعت  0/15، 0110-3111درصد دارای وسعت  01، 0111-0111

، 0توزيع صنايع تبديلی بر حسب ررفيت توليد كارخانه مطابق بتا جتدول   . متر مربع بودند 1110دارای وسعتی بيش از 
 1تتن،   0110-0011درصتد دارای   07تتن،   010 -0111درصتد دارای   0/30تتن،   011درصد كمتر از  07به صورت 
 .تن بودند 0110درصد دارای ررفيت بيشتر از  01تن و  0010-0111درصد دارای 

های مؤثر بر موانع و مشکالت صنايع تبتديلی و تکميلتی كشتاورزی شهرستتان     در ادامه به منظور شناسايی مؤلفه
متغير به  1متغير،  33از بين (. 1جدول )های اصلی تحليل شدند متغير مربو  با تکنيک تحليل عاملی مؤلفه 33ساری، 
متغيتر بتاقی    07ها نداشتند، از تحليل حذف شدند و تنها يک از مؤلفه كه بار عاملی قابل توجهی بر روی هيچدليل اين
كه حاكی از ( 3جدول )دار شد درصد معنی 55/1بوده و آزمون بارتلت نيز در سطح  KMO ،70/1مقدار ضريب . ماندند

 .مناسب بودن متغيرها است
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 گويانهای فردی و عمومی پاسخويژگی  . جدول 

 درصد نسبی فراوانی  

 

 

 سابقه كار

 1/30 11  0كمتر از 

0-01 13 1/00 

 1/00 05 00بيشتر از 

 011 000 كل

 
 

 سال تأسيس
 

   

 03 01 0311كمتر از 
0310-0310  11 1/30 
0311-0351 17 0/31 
 7/0 7 0350بيشتر از 
 011 000 كل

 
 (متر مربع)وسعت كارخانه 
 

 

   

 0/0 3 0111كمتر از 

0110-0111  01 3/00 

0110-3111 00 01 

3110-1111 11 0/15  

 5 00 1110بيشتر از 

 011 000 كل

 
 (تن)ررفيت توليد 
 

 

 07 33 011كمتر از 

010-0111 31 0/30 

0110-0011 33 07 

0010-0111 1 1 

 01 01 0110بيشتر از 

 011 000 كل

 های تحقيق يافته: مأخذ
 
 

 و آزمون بارتلت KMOمقدار  . جدول 

 KMO بارتلت سطح معناداری

000/0 101/0 70/1 

 های تحقيق يافته: مأخذ
 
 

و مشکالت صنايع تبديلی و درصد واريانس موانع  110/01مؤلفه در مجمو   0دهد كه ها نشان میهمچنين يافته
درصد، مؤلفه نهتادی   00/00كه در آن مؤلفه اقتصادی ( 1جدول )اند تکميلی كشاورزی شهرستان ساری را تبيين كرده

درصتد و مؤلفته    10/01درصد، مؤلفه فرهنگتی و اجتمتاعی    51/01ها و مواد اوليه  درصد، مؤلفه نهاده 00/00و قانونی 
ها در زمينه  اند و به ترتيب تأثيرگذارترين گويهاز كل واريانس را به خود اختصاص دادهدرصد  10/5فنی و تکنولوژيکی 
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 .موانع و مشکالت صنايع تبديلی و تکميلی دارند

 
 

 موانع و مشکالت صنايع تبديلی و تکميلی كشاورزی -تحليل عاملی اكتشافی .4جدول 

 واريانس تجمعی درصد از واريانس كل مقدار ويژه نام عامل
 000/00 000/00 310/3 اقتصادی

 100/03 001/00 101/3 نهادی و قانونی
 111/31 510/01 510/0 ها و مواد اوليهنهاده

 101/10 101/01 111/0 فرهنگی و اجتماعی
 110/01 101/5 100/0 فنی و تکنولوژيکی

    های تحقيق يافته: مأخذ

های باالتر، باال بودن بهره پرداخت وام و نياز به ضمانت متغير شراي  سخت 1شامل « اقتصادیمؤلفه »مؤلفه اول
ها و ساير منابع مالی، كمبود سرمايه و نقدينگی، باال بودن قيمت تمام شده محصوالت توليدی، های پرداختی بانک وام

بودن متدت  و تکميلی، بازاريابی محصوالت توليدی صنايع تبديلی، كوتاه  بازاررسانی محصوالت توليدی صنايع تبديلی
باز پرداخت اعتبارات بانکی و ساير منابع مالی، باال بودن قيمت مواد اوليه عدم تخصيص يارانه به توليدكنندگان صنايع 

 (.0جدول )كند تبديلی و تکميلی، واردات محصوالت توليدی خارجی مشابه، نرخ پايين تشکيل سرمايه را بيان می

 متغيرهای عامل اقتصادی .5ل وجد

 بار عاملی غيرمت رتبه

 751/1 های باالتر شراي  سخت پرداخت وام و نياز به ضمانت  

 705/1 ها و ساير منابع مالی های پرداختی بانک باال بودن بهره وام  

 713/1 كمبود سرمايه و نقدينگی  

 115/1 باال بودن قيمت تمام شده محصوالت توليدی 4

 103/1 تبديلی و تکميلیبازاررسانی محصوالت توليدی صنايع  5

 170/1 بازاريابی محصوالت توليدی صنايع تبديلی 1

 100/1 ها و ساير منابع مالی كوتاه بودن مدت باز پرداخت بانک 7

 370/1 باال بودن قيمت مواد اوليه 8

 های تحقيق يافته: مأخذ
 

نبود نظارت كافی، بتاال  »دهند كه شاملرا تشکيل می« نهادی و قانونیمؤلفه »دوم متغير، مؤلفه  0از سوی ديگر 
بودن قيمت انرژی مصرفی، صدور موافقت اصولی بدون هماهنگی و در نظر گرفتن ررفيت بخش كشتاورزی منطقته   

هتای   پذير بودن اين صنايع در برابر مشکالت و بحران اخذ ماليات سنگين و عوارض از صنايع تبديلی و تکميلی، آسيب
پذير كار و تتأمين اجتمتاعی، نبتود يتک      رم، مشکالت تأمين مواد و غيره نبود قوانين انعطافاقتصادی و رويارويی با تو

مركز قدرتمند سامان دهنده و هماهنگ كننده كه به طور خاص متولی امتور صتنايع تبتديلی و تکميلتی باشتد، استت       
 (.1جدول )
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 متغيرهای عامل نهادی و قانونی .1جدول 
 بار عاملی متغير رتبه

 101/1 نظارت كافینبود   

 735/1 باال بودن قيمت انرژی مصرفی  

 175/1 صدور موافقت اصولی بدون هماهنگی و در نظر گرفتن ررفيت بخش كشاورزی منطقه  

 101/1 اخذ ماليات سنگين و عوارض از صنايع تبديلی و تکميلی 4

5 
و رويارويی با تورم، مشکالت  های اقتصادی پذير بودن اين صنايع در برابر مشکالت و و بحران آسيب

 تأمين مواد و غيره
101/1 

 101/1 نبود نظارت كافی 1
 های تحقيق يافته: مأخذ

 

تأثير نوسان قيمت مواد اوليه در بازار، عدم تحويل » متغير شامل 0نيز از « ها و مواد اوليه نهادهمؤلفه »مؤلفه سوم 
بنتدی متناستب بتا     بودن محصول در بازار، سختی تأمين لوازم بستهمحصول توس  كشاورزان به كارخانه به دليل باال 

اين صنايع، كمبود نيروی انسانی متخصص و آموزش ديده، كمبود مواد اوليه مصرفی در صنايع تبديلی و تکميلی است 
 (.7جدول )

 ها و مواد اوليهمتغيرهای عامل نهاده .7جدول 
 بار عاملی متغير رتبه

 701/1 مواد اوليه در بازارتأثير نوسان قيمت   

 703/1 عدم تحويل محصول توس  كشاورزان به كارخانه به دليل باالبودن محصول در بازار  

 101/1 بندی متناسب با اين صنايع سختی تأمين لوازم بسته  

 000/1 كمبود نيروی انسانی متخصص و آموزش ديده 4

 101/1 كمبود مواد اوليه مصرفی در صنايع 5

 

متغير ارزش تلقی نشدن توليد، ترجيح دادن كاالهای ختارجی بته    0از « فرهنگی و اجتماعیمؤلفه »چهارم مؤلفه 
داخلی، اولويت داللی نسبت به كار توليدی، پايين بودن سطح آگاهی از دانتش روز و نبتود آمتار و اطالعتات دقيتق و      

 (.1جدول )تشکيل شده است اری جريان شفاف اطالعات درباره مواد اوليه توليدی در شهرستان س

 متغيرهای عامل فرهنگی و اجتماعی .8جدول 

 بار عاملی متغير رتبه

 101/1 پايين بودن سطح آگاهی از دانش روز    

 017/1 ترجيح دادن كاالهای خارجی به داخلی  

 007/1 اولويت داللی نسبت به كار توليدی   

 151/1 ارزش تلقی نشدن توليد 4

 100/1 آمار و اطالعات دقيق و جريان شفاف اطالعات درباره مواد اوليه توليدی در شهرستان سارینبود  5

 های تحقيق يافته: مأخذ 
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متغير شامل مشکل تعمير قطعات متناسب با اين صنايع، مشکل مربو   1از « فنی و تکنولوژیمؤلفه »مؤلفه پنجم
 (.5جدول )است تشکيل شده های توليدی، مشکل فنی آاليندگی  به واردات ماشين آالت، قديمی بودن دستگاه

 متغيرهای عامل فنی و تکنولوژی. 9جدول  

 بار عاملی متغير رتبه

 751/1 متناسب با اين صنايعمشکل تأمين قطعات   

 105/1 مشکل مربو  به واردات ماشين آالت  

 070/1 های توليدی قديمی بودن دستگاه  

 135/1 مشکل فنی آاليندگی 4

 های تحقيق يافته: مأخذ

   گيری نتيجه 

 عيموانع و مشکالت صتنا » انسيدرصد وار 110/01گانه  پنج های لفهؤدر مجمو  م دهد ینشان م قيتحق های افتهي
 .اند كرده نييرا تب «یكشاورز یليو تکم یليتبد

 بيت ترت كرده است و به نييرا تب رهايكل متغ انسيدرصد از وار 000/00بوده كه  ريمتغ 1شامل  «اقتصادی»  لفهؤم
را  یاقتصتاد  ی لفته ؤم یبتار عتامل   نيشتريكه ب (751/1)باالتر  یها به ضمانت ازيسخت پرداخت وام و ن  يشامل شرا

ی نگيو نقتد  هي، كمبتود سترما  (705/1)ی منتابع متال   ريها و سا بانک یتپرداخ یها باال بودن بهره وام یبعد ريمتغ. دارد
و  یليتبتد  عيصتنا  یديت محصتوالت تول  ی، بازاررستان (115/1)ی ديتمام شده محصوالت تول متي، باال بودن ق(713/1)

ر يهتا و ستا   ، كوتاه بودن مدت باز پرداخت بانک(170/1)ی ليتبد عيصنا یديمحصوالت تول یابي، بازار(103/1)ی ليتکم
شهرستتان   یليو تکم یليتبد عيموانع توسعه صنا نيعمده تر( 370/1) هيمواد اول متي، باال بودن ق(100/1)ی منابع مال
مدت زمان بتاز پرداختت بته     شيهمراه با افزا یپرداخت اعتبارات بانک  يشرا ليتسه. هستند یه اقتصادزدر حو یسار
 یبترا  ژهيوبه یبانک هایكاهش بهره وام نيو همچن عيصنا دنيسر یبردار ها پس از به بهره شرو  بازپرداخت وام ژهيو

در جهتت   يیهاتواند گام شود، می محسوب می زيدولت ن یها كه از سياست یكوچک و مرتب  با بخش كشاورز عيصنا
 .در شهرستان باشد یليو تکم یليتبد عيتوسعه صنا

كترده استت و    نيتي را تب رهتا يكل متغ انسيدرصد از وار 001/00 كهبوده  ريمتغ 0شامل  «یو قانون ینهاد» لفهؤم
بتاال   ،یبعتد  ريت متغ. را دارد یو قتانون  ینهاد ی لفهؤم یعاملبار نيشتريكه ب (101/1)ی شامل نبود نظارت كاف بيترت به

 یبخش كشاورز تيو در نظر گرفتن ررف یهنگبدون هما یصدور موافقت اصول، (735/1)ی مصرف یانرژ متيبودن ق
در  عيصتنا  نيت بتودن ا  ريپذ بي، آس(101/1)ی ليو تکم یليتبد عيو عوارض از صنا نيسنگ اتي، اخذ مال(175/1) منطقه

موانع  نتري له مهم، از جم(101/1) هيمواد اول نيبا تورم و مشکل تأم يیارويو رو یاقتصاد های برابر مشکالت و بحران
صتدور   ،یمصترف  یانترژ  نته يو كم كتردن هز  شتريب نظارت .دهندیم ليرا تشک یليتبد عيتوسعه صنا ینونو قا ینهاد

 شتتر يب یمنطقته و همتاهنگ   یبختش كشتاورز   تيت و در نظتر گترفتن ررف   عينتو  صتنا   نيمرتب  با ا یموافقت اصول
 .ديرا مرتفع نما عينو  صنا نيتواند مشکالت موجود جهت توسعه ا می عيصنا نيبا ا رب يذ یها ناسازم



 844      …شناسایی موانع و مشکالت واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی 

 

كرده است و  نييرا تب رهايكل متغ انسيدرصد از وار 510/01كه بوده  ريمتغ 0شامل  «هيها و مواد اول نهاده»لفه ؤم
 اختصتاص  ختود  بته  را  لفته ؤم نيا یعاملبار نيشتريكه ب( 701/1) در بازار مواد اوليه متينوسان قتأثير  شامل بيترتبه
 بتودن محصتول در بتازار    بتاال  ليت كارخانته بته دل   بته محصول توس  كشاورزان  ليعدم تحو ،یبعد رمتغي. است داده
متخصتص و آمتوزش    یانستان  یرويت ، كمبود ن(101/1) عيصنا نيمتناسب با ا یبند لوازم بسته نيتأم ی، سخت(703/1)
و توسعه  جاديدر ا یموانع نهاد نيترمهم( 101/1) یليو تکم یليتبد عيدر صنا یمصرف هي، كمبود مواد اول(000/1) دهيد

 هتا و مراجتع ذيترب  در    دولت بايد نظارت خود را با همکاری استانداری. گردند یمحسوب م یبا كشاورز  مرتب عيصنا
 عي  صنانو نيمحصوالت خود را به ا ،یمحصول انجام دهد تا هم فروشندگان محصوالت كشاورز متيق تيجهت تثب
 ،یابيت توانتد امتر بازار   متی  عيصتنا  نيمتناسب با ا یها یبند بسته هيته. گردند عيصنا نيهم باعث رشد ا و دهند ليتحو

 .را سبب گردد عيصنا نيا یرا برا شتريفروش و درآمد ب ،یبازاررسان

كرده است و  نييرا تب رهايكل متغ انسيدرصد از وار 101/01كه بوده  ريمتغ 0شامل  «یو اجتماع یفرهنگ»لفه ؤم
پتس از آن  . را دارد یو اجتمتاع  یفرهنگت  ی لفته ؤم یبتار عتامل   نيشتتر يب (101/1) ديت نشتدن تول یارزش تلق بيترتبه
بودن  نيي، پا(007/1)ی دينسبت به كار تول یدالل تي، اولو(017/1)ی به داخل یخارج یدادن كاالها حيترج ،یرهايمتغ

از ( 100/1)ی ديت تول هيت شتفاف اطالعتات دربتاره متواد اول     انيت و جر قيت اطالعات دقو نبود آمار و ( 151/1) تخصص
 .هستند عيدر سر راه صنا یو اجتماع یمشکالت و موانع فرهنگ نيتر عمده

 نيتي را تب رهتا يكل متغ انسيدرصد از وار 101/5كه باشد می ريمتغ 1شامل  «يکیو تکنولوژ یفن» لفهؤمهمچنين 
فنتی و   ی لفته ؤم یبتار عتامل   نيشتتر يب( 751/1) عيصتنا  نيت قطعات متناسب بتا ا  ريمشکل تعم بيترت كرده است و به
 یها بودن دستگاه یميد، ق(105/1) آالت نيشامل، مشکل مربو  به واردات ماش یبعد هایريمتغ. را دارد تکنولوژيکی

 .هستند یتکنولوژ و یموانع و مشکالت فن نيتر از عمده( 135/1)ی ندگيآال ی، مشکل فن(070/1)ی ديتول

 پيشنهادها

 عيتوسعه صتنا  یمناسب برا نهيزم جاديبه منظور كاهش آثار موانع و مشکالت و ا ق،يتحق نيا های افتهي یمبنا بر
 :گردد می شنهاديپ ريموارد ز ،یدر شهرستان سار یليتکمو  یليتبد

 منابع یگردد از محل صندوق توسعه كشاورز می شنهاديپ یمال نيجهت رفع مشکل تأم .0

 . ابدياختصاص  یليتبد عيصنا یبرا ای ژهيو یمال  .0

واحتدها   نيت ا اتيت از مال یداده شده و بخش یانرژ ارانهيسوخت ارزان، به واحدها  نيتأم یگردد برا می شنهاديپ .0
 .گردد ها آن یانرژ ارانهيصرف 

منطقه از جمله موانع در سطح  یبخش كشاورز تيو در نظر گرفتن ررف یبدون هماهنگ یصدور موافقت اصول .3
بته عنتوان    یعت يو منتابع طب  یكشاورز یگردد نظام مهندس می شنهاديباشد لذا پ یم عيو توسعه صنا جاديا یمنطقه برا
 .گردد یمعرف یليو تکم یليتبد عيصنا یبرا یجهت صدور موافقت اصول يیمرجع نها
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و  جتاد يدر ا یو نهتاد  یاز عوامل بازدارنتده، مشتکالت و موانتع قتانون     یکي ینبود نظارت كاف نکهيبا توجه به ا .1
 عيصتنا  یبترا  یتخصص یتعاون ايو  هياتحاد گردد یم شنهاديپ نياست، بنابرا یكشاورز یليو تکم یليتبد عيتوسعه صنا

 نيت ا جتاد يبا ا. فراهم گردد شياز پ شيواحدها ب نيا توسعه نهيآن زم قيشده تا بتوان از طر ليتشک یليو تکم یليتبد
 .مرتفع خواهد شد زين هيمواد اول نيها مشکل تأم یتعاون

ها برگزار شده و بته   نيتکنس یبرا یمهارت آموز یها گردد دوره می شنهاديپ ،یبودن دانش فن نييبا توجه به پا. 0
 .شود یها بازآموز دوره نيا انهيصورت سال

 منابع

نيتافتگی   شناسايی و تحليل عوامل مؤثر بر توستعه . 0350. و عزيزی، ح. ، اصالنی سنگده، ب.، قنبری، ی.احمديان، م
-000(: 0)1ريزی روستتايی،   مجله پژوهش و برنامه. صنايع تبديلی و تکميلی در شهرستان مرودشت استان فارس

003. 

صنايع تبديلی و تکميلی بختش كشتاورزی در توستعه نتواحی     بررسی و تبيين . 0350. او حسينی، . ، بيون، ا.ااسکری، 
اری و شهرستازی  در علوم جغرافيا و برنامه ريتزی معمت   های نوين روستايی، سومين كنفرانس علمی پژوهشی افق

 .سعه و ترويج علوم و فنون بنيادين، تهران، انجمن توايران

نقش صنايع تبتديلی و تکميلتی در توستعه كشتاورزی و امنيتت غتذايی       . 0351. و مطيعی، ن. ، كالنتری، خ.اقبالی، ج
، پرديس كشاورزی و ع طبيعیهای كشاورزی و مناب های علمی دانشجويی رشته سومين همايش ملی انجمن .پايدار

 .منابع طبيعی دانشگاه تهران

راهبردهای توسعه صنايع تبتديلی و  . 0350. و حيدری، م. ، قربانی، م.، ياوری، ا.، ربانی نسب، ح.، نعمتی، ا.بزرگمهر،  
و  ، نشتريه اقتصتاد  (SWOT)تکميلی باغی استان خراسان شمالی با استفاده از رويکرد تحليل عوامل استتراتژيک  

 .003 -013(: 0)07توسعه كشاورزی، 

بختش  : اثرات ايجاد صنايع تبديلی و تکميلی بخش كشاورزی بر اقتصتاد روستتايی  . 0353. و اكبری، ز. پوررمضان،  
 .011-010(: 01)3فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستايی دانشگاه خوارزمی، . مركزی شهرستان رشت

 .انتشارات دانشگاه پيام نور تهران: صنايع روستايی. 0351. نصرآبادی، مو محمدزاده . ح شعبانعلی فمی،

های استان اصفهان بتا   ناتحليل پراكنش فضايی صنايع تبديلی شهرست .0351 .م ،ايزدی و.   ،فتحی ،.  ،زنگی آبادی
 . 0-00(: 1)3، آمايش سرزمين ، (PIDI)استفاده از روش

: ، آختترين دستتتيابیwww.isiri.ir :دسترستتی درقابتتل  .ايتتران ستتايت مؤسستته استتتاندارد و تحقيقتتات صتتنعتی 
73/7/0351. 

https://www.civilica.com/Papers-NICONF03=%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.html
https://www.civilica.com/Papers-NICONF03=%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.html
https://www.civilica.com/Papers-NICONF03=%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.html
https://www.civilica.com/Papers-CULTURAL03=%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C.html
https://www.civilica.com/Papers-CULTURAL03=%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C.html
http://www.isiri.ir/
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Abstract 
Processing and complementary industries are industrial units which work on 

producing and processing different agricultural products. The main purpose of this 

study is to scrutinize the obstacles and problems of active processing and 

complementary industrial units in the Sari County from the viewpoint of managers 

witch is conducted by using a surveying method. The population of this study 

contains one hundred and ninety two managers of active processing and 

complementary industry units in the Sari County which received their work permits 

from the “Jihad Keshavarzi” or the “Ministry of Industry, Mine and Trade” before 

2014. The sampling method of this study is simple random sampling and the 

sample size is one hundred and twenty two using the Morgan Table. Combining the 

attributive study and survey method was used for gathering data and needed 

information. For data analysis, descriptive statistical analysis and factor analysis 

were used. The results of this research study showed that the five factors, i.e. 

economic, institutional and legal, inputs and materials, cultural, social, technical 

and technological, play a role with the percentage of 12.255, 11.22, 10.982, 10.614 

and 9.82 as barriers and problems of conversion industries ,respectively. And as 

such the obstacles and the problems of conversion and complementary industries in 

the city of Sari were found. 

 

Keywords: Obstacles and problems, Processing and complementary industries, 

Rural industries, Sari county. 

                                                                                                                                                                                                    

1 - MSc agricultural management, University of Tehran. 

2 - Associate Professor, Department of Extension and Rural Development, Faculty of Agriculture, 

University of Tabriz 

3 - MSc, Department of Extension and Rural Development, Faculty of Agriculture, University of 

Tabriz 
(*-Corresponding author Email: hasan_khodayi@yahoo.com) 

 DOI: 10.22048/rdsj.2019.121688.1719 


