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 چکیده

عمل  زمینه مطالعاتی:  و  فرآوری  به  تکمیلی  و  تبدیلی  فرآیندهای صنایع  از طریق  مختلف کشاورزی  محصوالت  آوری 

هدف   هدف:پردازد.  بندی و توزیع تولیدات کشاورزی، میمختلف که در برگیرنده تغییرات فیزیکی، شیمیایی، نگهداری، بسته

روش کار: .  باشدمی  شهرستان تبریز لی کشاورزی  یابی توسعه صنایع تبدیلی و تکمیشناسی و زمینهآسیباز این پژوهش،  

نمونه از طریق  با  برای گردآوری اطالعات  اقدام به مصاحبه  از مدیران واحدهای صنایع مربوطه   15گیری هدفمند،  نفر 

سازی  جهت حصول هدف، از روش مدلها متوقف گردید.  آوری دادهگردید، که براساس رسیدن به اشباع تئوریک، روند جمع

بر    نتایج: نفر از مدیران واحدهای صنایع مربوطه بودند.    29آماری تحقیق شامل  تفسیری استفاده شد. جامعه   -ساختاری

توانند از بدنه همین دلیل میباشند، بههای خودگردان دارای وابستگی کم و قدرت نفوذ کم میمؤلفه  مکمیک  تحلیل اساس

فناوری  -نوع زیرساختی  وابسته، شامل مؤلفه  ای قرار نگرفته است. مؤلفههدر مؤلفه خودگردان هیچ مؤلفمدل جدا شوند.  

اقتصادی  -مقرراتی، مالی -مکانی، قانونی -های ماهیت صنایع تبدیلی و تکمیلی، جغرافیاییارتباطی شامل عامل   و مؤلفه

مؤلفهمی مؤلفهباشند.  شامل  مستقل  نهادیهای  فعالیت،  نوع  بودن  فصلی  م  -های  نهایی: نتیجه باشند.  یاداری  گیری 

های جزء عامل  1و وابستگی    4و    6ترتیب با باالترین قدرت نفوذ و تاثیراداری و فصلی بودن نوع فعالیت به  -های نهادیمؤلفه

های ها و رویهشود ضمن تقویت متولی صنایع مربوطه، نسبت به تسهیل مقررات، دستورالعمللذا پیشنهاد میکلیدی است.  

چنین با توجه  آن صنایع تبدیلی، همجهت فصلی بودن ماهیت کار کشاورزی و به تبعاداری، اقدامات الزم صورت گیرد. به

این فعالبه  تکمیلی  و  تبدیلی  پیشنهاد میکه صنایع  لذا  تبدیلی صرف هستند،  از صنایع  از طریق تر  تبدیلی  گردد صنایع 

 ن فصول غیرفعال خود اقدام نماید. های تکمیلی، نسبت به جبرابینی فعالیتپیش
 

 ، موانع تفسیری -سازی ساختاریشهرستان تبریز، صنایع تبدیلی و تکمیلی، مدل، مکمیکتحلیل کلیدی:  گانواژ
 

   مقدمه

توسعه و  بخش    ایجاد  در  تکمیلی  و  تبدیلی  صنایع 

های توسعه،  اشتغال ترین روشکشاورزی، یکی از مهم

کاهش   مهاجرت،  عدم  بیکاری،  کاهش  درآمد،  افزایش  و 

افزوده محصوالت کشاورزی و  ارزشافزایش  ضایعات،  

اقتصادی و دست این محصوالت در  ارزآوری  به  رسی 

است.   روستایی  مناطق  در  تولید،  فصل  بخش  غیر 

کهنبه  یاورزکش با   ید یتول  تیفعال  نیتر عنوان 
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  ی در روند رشد و توسعه کشورها  ،ییروستا  یخاستگاه

زمان ادوار  در  اهم  یگوناگون  از    ی خاص  تیمتفاوت 

بررس است.  بوده  کشورها  ی برخوردار  توسعه    ی روند 

  ی بخش کشاورز  یازآن است که توسعه  یگوناگون حاک

  ی حت  ایو    یصاداقت  یاهبخش  نیتراز مهم  یکیعنوان  به

به ازآن،  پفراتر  تحقق    یبرا  یضرور  ازینشیعنوان 

پا امر  داریتوسعه  به  یاتیح   یکشور  که    یاگونهاست، 

درا  توسعه  موانع  رفع  نم  نی بدون  انتظار    توانیبخش، 

و    ییها ازجمله بخش صنعت به شکوفابخش  ریداشت سا

 (.   2018 مؤمنی و همکاران) ابندیتوسعه دست 

بخش بخش   از  یکی  توانای کشاورزی  و  مهم  های 

از    درصد  18کننده حدوداً  ر است که تأمیناقتصادی کشو 

از اشتغال و تأمین غذای    درصد  25تولید ناخالص داخلی،  

از   سال  درصد    80بیش  در  را  پوشش    1400جامعه 

توان و امکانات کارگیری تمامی  دهد، بنابراین لزوم بهمی

ولیدی این بخش و حمایت از  های ت جهت افزایش فعالیت 

آن ماندگاری  و  کانونتولیدکنندگان  در  تولید،  ها  های 

میبیش احساس  کشاورزی تر  بیمه  )صندوق    شود 

کشاورز   تیاهم(.  2021 تأم  ینقش    ، ییغذا  تیامن  نیدر 

اقتصاد  توسعه  و  س  یرشد  استقالل  کشورها    یاسیو 

همکاران    یی)تقوا توسعه  2011و  که  شده  موجب   )

برطرف کردن    ی الزم برا   یها استیو اتخاذ س  ی کشاورز

توز  و  روستاها    عیفقر  در  اساس  یکیدرآمد    ن یتریاز 

از متخصصان،   یها باشد و به اعتقاد برخدولت یدغدغه

به  نیا مستلزم  ن  هیسرما  ی ری کارگامر  در    ی رو یو  کار 

)اباذر  یرکشاورز یغ  یهات یفعال همکاران    یاست  و 

صنا  یگذار هیسرما  ن، یبنابرا  .(2014 و    ی لیتبد  عیدر 

  ی روین  ی ریکارگ و به  یشغل  یهافرصت  جادیابا    ی لیتکم

  آموزش   یبه همراه ارتقا  ی کار مازاد در بخش کشاورز 

توسعه مناطق   یمناسب برا  ییهانه یها، زمسطح مهارت  و

م  ییروستا همکاران    آورندیفراهم  و  )کارشناسان 

شود  یعی گفته میصنایع تبدیلی و تکمیلی به صنا  (.2017

عمل و  فرآوری  به  مختلف  که  محصوالت  آوری 

کشاورزی ) زراعی، باغی، شیالتی، دام و طیور، جنگل و  

میمی  مرتع( فرآیندها  این  برگیرنده  پردازد.  در  تواند 

بندی و توزیع  تغییرات فیزیکی، شیمیایی، نگهداری، بسته

(.  2012تولیدات کشاورزی باشد )وزارت جهادکشاورزی  

 تاثیرات به توجه با کشاورزی تکمیلی و  تبدیلی صنایع

 اهمیت از گذاردمی  برجا خود از که محرکی و مثبت

 بخش این رونق در مهمی عامل  و هبود برخوردار خاصی

 برای .باشدمی روستایی مناطق اقتصاد نهایت در و

 روستایی مناطق  سطح در تکمیلی و تبدیلی صنایع  توسعه

 و ها پتانسیل ها،ظرفیت تمامی از گیریبهره لزوم

 بردن باال برای گیرد. قرار توجه مورد باید راهبردها

 بخش  به مالیاتی هایمعافیت ارائه،  خدمات کیفیت

 از بانکی  تسهیالت ارائه و گذاری سرمایه  برای خصوصی

همکاران  )است    ضروریات و   صنایع  (. 2016حسینی 

 در آن  ویژه جایگاه و کشاورزی بخش تکمیلی و تبدیلی

غذایی،  امنیت  به یابیدست به کمکملی عبارتند از:   اقتصاد

 رسیدست در تسهیلنفتی،   غیر صادرات افزایش به کمک

 گذاریسرمایه  سهم بودن روستاها، باال پایدار  توسعه به

با توجه  (.  2011  آبادی و همکارانخصوصی )زنگی بخش

توسعه موانع  شده  ذکر  مطالب  صنایع  به  واحدهای  ی 

تبدیلی و تکمیلی کشاورزی از شش منظر برای توانمند  

  کردن بخش کشاورزی شهرستان تبریز و ایجاد توسعه 

باشد  صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی مورد توجه می

بهبود   )جلوگیری از ضایع شدن محصوالت کشاورزی، 

درآمد ارزی کشور و افزایش درآمد روستاییان از طریق  

ی تولید، ایجاد اشتغال در شهرستان تبریز،  تکمیل زنجیره

افزوده برای محصوالت کشاورزی، ایجاد و  ایجاد ارزش

تب  صنایع  روستایی  توسعه  مناطق  در  تکمیلی  و  دیلی 

شهرستان، ترغیب کشاورزان به ایجاد صنایع تبدیلی و  

 تکمیلی(. 

توانمندیقابلیت و  لحاظ ها  به  تبریز  شهرستان  های 

گیر بوده، اما هنوز مطالعه تولیدات زراعی و باغی چشم

واحدهای صنایع    موانع توسعهیابی  مدل زمینهجامعی در  

نگرفته است،    مذکور تا  صورت  بنابراین ضروری است 

توسعه موانع  تعیین  و  شناسایی  این   ضمن  واحدهای 
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برنامه توسط  اساسی  اقدامات  و  صنایع،  ریزان 

توسعهسازمان  و  استقرار  برای  ذیربط  صنایع   های 

  صورت گیرد.مذکور در این شهرستان 

 انجام  هاییپژوهش  مطالعه، مورد موضوع زمینه در

  شور یک  .گرددمی  اشاره هاآن از برخی به که است گرفته

عوامل مؤثر در    یتحت عنوان بررس  یامطالعه در  (2004)

هند به    یسایاور  التیا  ییدر مناطق روستا  عیصناه  توسع

ز  افتیدست  جهینت  نیا در  بهبود    ک ی  یهارساخت ی که 

و ازجمله    یمکان  یهایبرتر  تیباعث تقو  تواندی منطقه م

بهتر    ییتبع آن کارا  شده و به   عیبهتر صنا  ینیمکان گز

  ه، ی مواد اول  ر ینظ  ی عوامل  یدنبال داشته باشد. و را به  اهآن

و   یمال  التیتقاضا و تسه  ،یگذار هیسرما  طیبازار، شرا

  ی کشاورزریغ  یهات یو فعال  عیصنا  هرا در توسع  یاعتبار

است.  یابیارز  رگذاریتأث همکاران    یکالنتر  کرده  و 

پژوهش  (2009) بررس  ی در  پ  یبه  و  شیعوامل  برنده 

عامل  4 تیپرداختند که درنها  ییروستا عیبازدارنده صنا

رقابت نظام   ینهاد  تیحما  ،یتیحما  استیس  ،ینظام  و 

  الت، یتسه  یبرنده و مشکالت اعطاشیرا از عوامل پ   یبانک

  یهاه نهاد  یگران  ،یمشکالت و موانع قانون  ،یموانع نهاد

اطالع  ،یدی تول هماهنگ  یرسانضعف  عدم   ان یم  یو 

مهمسازمان  از  را  توسع  ن یترها    عیصنا  ی هموانع 

شمال  ییروستا خراسان  استان    نمودند.   یمعرف  یدر 

توسعه2011)  راندنی عنوان  تحت  پژوهشی  در   )  

در  پتانسیل کشاورزی  صنایع  بر  مبتنی  النکا  سریهای 

حاصله  نتایج  شمالی(  مرکزی  استان  موردی  )مطالعه 

دست که  داد  فناوری،  نشان  رقابت،  و  بازار  به  رسی 

در دست مالی،  بهامکانات  کار،  نیروی  بودن  عنوان  رس 

در   صنایع  از  استفاده  برای  مردم  انگیزه  اصلی  عوامل 

( در پژوهشی  2018پاهانگ )  محصوالت کشاورزی است.

استر زمینه  توسعه  اتژیدر  در  کارآفرینی  توسعه  های 

( به این نتیجه  SWOTصنایع تبدیلی و تکمیلی با روش )

راحت فروش  امکان  که  فرآوری  رسیدند  محصوالت  تر 

های حمایتی  شده صنایع تبدیلی کشاورزی و فقدان انجمن

مهم کشاورزی  تکمیلی  و  تبدیلی  صنایع  با  ترین  مرتبط 

و   داخلی  عوامل  میان  در  موقعیت  عامل  و  بازار  وجود 

غیرقانونی  و  کاذب  مشاغل  و وجود  مناسب  جغرافیایی 

مهم  می نیز  خارجی  عوامل  میان  در  عامل   باشد.ترین 

)  انیاحمد همکاران  تحق2013و  در  و    ییبه شناسا  یقی( 

توسع  لیتحل بر  مؤثر  و    ی لیتبد  عیصنا  یافتگین  ه عوامل 

داد  پژوهش نشان    نیا  جیپرداختند. نتا  ی کشاورز  ی لیتکم

  ون، یزاسیمکان  ،یالتیو تسه  یچون موانع مال  یکه عوامل

موانع   ز یو ن  ی و ادار  یموانع قانون  د، یضعف در عوامل تول 

تأث  نیترشیب  ار،باز فقدان    ری نقش و  و  نبود رشد  را در 

 جات یو ترش  ی گوجه و شور رب  عیمطلوب صنا  هتوسع

(  2018و همکاران )  یبهار  اند.شهرستان مرودشت داشته

بادر   گراندتئور  پژوهشی  روش  از  به    یاستفاده 

  ی لیوتکم  ی لیتبد  عیصنا  توسعه  یروشیپ  یهاچالش 

  جه ینت  نیدر شهرستان شبستر پرداخته و به ا   ی کشاورز

مذکور با مشکالت متعدد از جمله    عیاست که صنا  ده یرس

  ، یو فناور  اهساختریو مقررات، ز  نیموانع مرتبط با قوان

ن  آموزش  ، یادار  -ینهاد -یاقتصاد  ،یانسان  ی روی و 

کارآفر  یتیریمد  ،یمال هم  ینیو  بازار    تیوضع  نیچنو 

م  بررسی به(  2018) همکاران و اقبالی.  باشدیهمراه 

 بخش تکمیلی و تبدیلی صنایع گسترش هایدشواری

 روش از استفاده  با فریدن شهرستان  در کشاورزی

 این بروندادهای است.  شده پرداخته مراتبی سلسله

  تولیدی،  اقتصادی، هایدشواری که دهدمی  نشان مطالعه

 اصلی هایدشواری از زیرساختی و محیطی ساختاری،

. است شهرستان این در  تبدیلی صنایع گسترش

با عنوان 2018استیار و همکاران )خدایی ( در پژوهشی 

 و تبدیلی صنایع  واحدهای مشکالت و موانع شناسایی

با   شهرستان روستاهای  در  کشاورزی تکمیلی ساری 

نتیجه   این  به  اکتشافی  عاملی  تحلیل  روش  از  استفاده 

که،  قانونی،  و نهادی اقتصادی، عامل: پنج  رسیدند 

 و فنی  و اجتماعی و فرهنگی اولیه، مواد و هانهاده 

 و تبدیلی صنایع مشکالت و موانع عنوانبه تکنولوژیکی

و    یمحمد  .باشندمطرح می ساری شهرستان در تکمیلی

( پژوهش  (  2019همکاران  بررس  یدر  عنوان  اثرات    ی با 
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فصل درجه  ی عرضه  مشخصه  ی بندو    ی ابیبازار  یهابر 

کشاورز مورد  ی محصوالت  استان    ی )مطالعه  مرکبات 

که    دندی رس  جهینت   نیبازار به ا  هیمازندران(، با روش حاش

  ی مرکبات برا   لوگرمیهر ک   یازا به  دکننده ی تول  ییسود نها

ب  اتدرج توص   ترشیبهتر،  و    شود، یم  هیبوده 

 یمرکبات، به سود ناش  یدر کنار انباردار   دکنندگانی تول

درجه نما  ز ین  ی بنداز  همکاران    .ندی توجه  و  شکوهی 

( در پژوهشی با عنوان راهبردهای توسعه صنایع  2021)

محصول تکمیلی  و  فارس، تبدیلی  استان  باغبانی  های 

واکاوی به این نتیجه رسیدند    -ایران، با روش توصیفی

که صنایع تبدیلی و تکمیلی باغبانی استان فارس در ناحیه 

عامل  ماتریس  داخلیچهارم  و  خ  -های  دارد  قرار  ارجی 

برنامه در  و  است  راهبرد  بهترین  رقابتی  ریزی  راهبرد 

های  ترین راهبرد، ایجاد و گسترش شرکتراهبردی مهم

در   باید  که  است  بررسی  مورد  صنایع  در  بنیان  دانش 

 گیران قرار گیرد. گذاران و تصمیمهای سیاستاولویت
 

     هامواد و روش

نوع تحقیقات کاربردی   از  تحقیق حاضر براساس هدف 

ها از  ی گردآوری دادهاست. این پژوهش از لحاظ نحوه

  - و از نظر رویکرد کمی  پیمایشی  -نوع تحقیقات توصیفی

جامعه است.  آماریکیفی  شامل    ی  از    29تحقیق  نفر 

مدیران واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی فعال  

تبریز    در سال  شهرستان  تا  که  پروانه    1400هستند 

از مدیریت جهاد کشاورزی یا    (تأسیس )موافقت اصولی

دریافت   تبریز  شهرستان  معادن  و  صنایع  کل  اداره 

پرسش  . اندنموده شامل  تحقیق  این  اصلی  با ابزار  نامه 

آوری اطالعات در خصوص  ماهیت ماتریسی برای جمع

بود. موانع نوع صنایع  از  برای   این  اطالعات  گردآوری 

نفر از    15گیری هدفمند، اقدام به مصاحبه با  طریق نمونه

براساس   که  گردید،  مربوطه  صنایع  واحدهای  مدیران 

ها متوقف  آوری دادهرسیدن به اشباع تئوریک، روند جمع

ساختاری  مدل  فرآیند تجزیه و تحلیل با استفاده از    گردید.

تجزیه و تحلیل    دراین پژوهش،.  گرددمیانجام  تفسیری  

با   استنباطی  آمار  و  آمار توصیفی  آماری در دو سطح 

صورت    MICMACو     SPSSاستفاده از نرم افزارهای   

ساختاری مدل  گرفت. برای    -سازی  روشی  تفسیری 

اث است.  بررسی  دیگر  متغیرهای  از  کدام  هر  ماتریس  ر 

ساختار شاخص یخودتعاملی  و  ابعاد  مطالعه  از  های 

با استفاده از چهار حالت روابط مفهومی ها  ومقایسه آن

می و  تشکیل  خبرگان  توسط  ماتریس  این  شود. 

فرآیند میمتخصصین  تکمیل  اطالعات .  گرددمحوری 

مدل متد  اساس  بر  ساختاریحاصله  تفسیری    -سازی 

بندی و ماتریس خودتعاملی ساختاری نهایی تشکیل  جمع

ساختاری سازی  مدل  منطق  است.  تفسیری    -گردیده 

 (ISM) های ناپارامتریک و بر مبنای مد  منطبق بر روش

 .(1)شکل کندها عمل میدر فراوانی
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 تفسیری -ساختاری سازیمدل  اجرایی مراحل  -1 شکل
Figure 1- Execution stages of structural-interpretive modeling 

 توصیفی تحلیلهای یافته 

ویژگیدر بخش  از  این  استفاده  با  تولیدی  و  فردی  های 

شده  شاخص  محاسبه   ، نسبی  درصد  و  فراوانی  های 

بهاست.   نتایج  به  توجه  لحاظ جنسیت،  با  به  آمده  دست 

پاسخ  3/93 و  درصد  مرد  را  درصد    7/6گویان 

دادند.پاسخ  تشکیل  زنان  را  تحصیالتبه  گویان  ، لحاظ 

دیپلم،    7/26 تحصیالت  دارای  فوق    3/33درصد  درصد 

درصد دارای مدرک   3/13درصد لیسانس و   7/26دیپلم، 

بودند.  فوق سن   لیسانس/دکترا  وضعیت  سنجش  برای 

یک   از  باز  پاسخگویان  است،سوال  شده  که   استفاده 

نشان داده    1در جدول    هاآناز    هر کدامدرصد فراوانی  

جامعه آماری این   3/13شده است. مطابق با این جدول  

  7/26سال،    34-44درصد    4/53سال،    33تر از  تحقیق کم

  54تر از  درصد بیش  7/6چنین  سال و هم  45-51درصد  

سال بوده    44میانگین سن آزمودنی ها   سال سن داشتند.

  32ترین  و کم  سال داشته  54ها  ترین آناست که مسن

هستند. کارخانجات،  لحاظبه  ساله  درصد    7/26  وسعت 

درصد    7/26متر مربع،    0-500کارخانجات دارای وسعت  

وسعت   وسعت   13/ 3،  501-1000دارای  دارای  درصد 

،  1501-2000درصد دارای وسعت    3/13،  1500-1001

وسعت    4/13 دارای  درصد    7/6،  2001-2500درصد 

وسعت   بودند.   2500-3000دارای  مربع  توزیع    متر 

ظرفیت حسب  بر  تبدیلی  کارخانه، اسصنایع  تولید  می 

دارای    7/46صورت  به درصد    4/33تن،    0-500درصد 

تن    1001-1500درصد دارای  20  ،تن  501  -1000دارای  

ظرفیت  بودند.  حسب  بهبر  کارخانه،  تولید  صورت  عملی 

دارای    3/13 دارای    2/80تن،    0-500درصد  درصد 

دارای    0تن،    501  -1000   0تن،    1001-1500درصد 

دارای    0تن،    1501-2000درصد دارای   - 2500درصد 

دارای    0تن،    2001 درصد    0تن،    2501-3000درصد 

تن،    3501-4000درصد دارای    0تن،    3001-3500دارای  

تأسیس  لحاظ  به  تن بودند.   4001-5000درصد دارای    7/6

در سال  درصد فراوانی    3/13صنایع تبدیلی، به صورت  

سال  7/53  ، 1390 بین  در    4/33،  1391-95های  درصد 

بودند.  1396-99درصد   شده  عمده    تأسیس  فعالیت 

صورت   به  تکمیلی،  و  تبدیلی  فعالیت    20صنایع  درصد 

و   بودند.   80تبدیلی  تکمیلی  و  تبدیلی  فعالیت    درصد 

تکمیلی،   و  تبدیلی  صنایع  درصددارای    3/53صادرات 

ادرات به دیگر کشورها  درصد عدم ص  7/46صادرات و  

 بودند. 

ها تهیه لیستی از همه مؤلفه  

دارد؟آیا هرگونه ناسازگاری محتوایی وجود   

 

 ایجاد مدل از روی سطوح 

 

 استخراج سطوح مختلف از ماتریس دریافتی نهایی 

 

 توسعه ماتریس دریافتی نهایی

 

 توسعه ماتریس به ماتریس دریافتی اولیه 

 

 توسعه ماتریس خودتعاملی 

ها تعیین روابط بین مؤلفه  

 

ماتریس  سازگار کردن  

 مدل سلسه مراتبی را با توجه به روابط رسم کنید 

 

ها موضوع برای پیدا کردن مؤلفه  مرورادبیات  

ها استفاده از نظر خبرگان برای پیدا کردن مؤلفه   

 

 خیر

 بله
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 توزیع پاسخگویان بر حسب سن  -1جدول 

Table 1- Distribution of respondents by age 

Variable Average standard deviation skewness maximum minimum Scope of change 

Age 42.80 6.58 0.58 54 32 22  

 

و  ابعاد  موضوع  ادبیات  بررسی  با  تحقیق    دراین 

تکمیلی  شاخص  و  تبدیلی  صنایع  توسعه  موانع  های 

ساختاری مدل  و  برای  (  ISM) تفسیری    -شناسایی 

شاخص و  ابعاد  بین  روابط  بهتفسیر  آن  رفته  های  کار 

است. زیرا مدل مذکور یک روش استقرار مطلوب برای  

و   ابعاد و شاخصشناسایی  بین  است. تحلیل روابط  ها 

اجرای مدل، سه گام اصلی ضروری است که در   برای 

شناسایی  گام اول: شود.ها تشریح میادامه هر یک از آن

  های موانع توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی ابعاد و شاخص

تعیین رابطه مفهومی    گام دوم:  آمده است.  2در جدول  

و شاخص ابعاد  از بین  استفاده  با  تشکیل    -ISM :  1ها 

در   ساختاری  خودتعاملی    5و    4و    3جدول  ماتریس 

های موانع  گام روابط و شاخصدر این) شود  مشاهده می

سازی  کارگیری مدلتوسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی با به

منجر "مفهومی  تفسیری و استفاده از رابطه    -ساختاری

است  "به گرفته  قرار  تحلیل  ماتریس    -2.  (مورد  تشکیل 

در   است.  6جدول  دریافتی  و    -3  آمده  روابط  تعیین 

شاخصسطح و  ابعاد  بین  سطح    هابندی  تعیین  )برای 

ها، ابتدا باید مجموعه دریافتی و مجموعه مقدماتی  مؤلفه

مجموعه  اشتراکات  سپس  شود.  تعیین  مؤلفه  هر  برای 

می  دریافتی تعیین  عوامل  همه  مقدماتی  در  و  و  شود 

صورت برابر بودن مجموعه دریافتی با مجموعه اشتراک  

مؤلفه بهآن  )عامل(  گرفته  ها  نظر  در  باال  اولویت  عنوان 

دست آوردن سایر سطوح باید سطوح  شود. برای بهمی

تکرار   آنقدر  فرایند  این  گردند.  جدا  ماتریس  از  قبلی 

ترسیم    گام سوم:   .ملی باقی نماند(شود تا دیگر هیچ عامی

وانع توسعه صنایع های مشبکه تعامالت ابعاد و شاخص

آمده است. گام بعدی تجزیه    2، در شکل  تبدیلی وتکمیلی 

ها بر اساس دو  باشد که مؤلفهمی  MICMACو تحلیل  

دسته   چهار  به  وابستگی  قدرت  و  نفوذ  قدرت  شاخص 

برای محاسبه قدرت    شوند.بندی میتقسیم  3مطابق شکل  

قدرت   و  مؤلفه  هر  سطر  اعداد  جمع  حاصل  از  نفوذ 

وابستگی از حاصل جمع اعداد ستون هر مؤلفه استفاده  

ها نشان داده شده  به تفکیک مؤلفه  2شکل  شود، که در  می

این تحقیق، با بررسی ادبیات ارائه شده در زمینه  در.  است

و   ابعاد  تکمیلی،  و  تبدیلی  صنایع  توسعه  موانع، 

های های صنایع شناسایی شده است. و شاخصشاخص 

حاصل از ادبیات پس از اعمال نقطه نظرات متخصصین  

ابعاد  مدیران  از    در مرحله بعدی   آمده است.  2در جدول  

می در  درخواست  که  زوجی، شود  مقایسات  ماتریس 

طرفه، دوطرفه یا عدم وجود رابطه بین  وجود روابط یک

ها را با عالئمی که برایشان معرفی شده، در قالب  مؤلفه

ساختاری   خودتعاملی  شماره  ماتریس  نشان   4جدول 

دهند. پس از استخراج ماتریس خودتعاملی ساختاری، با  

ای ماتریس  هتفسیر عالئم به اعداد صفر و یک، همه درایه

شود که در نهایت ماتریس  به اعداد صفر و یک تبدیل می

و    5و    4که در جدول شماره  شود  یابی حاصل میدست

می   6 ماتریس دست  .شودمشاهده  دو  در  بین  اگر  یابی، 

ای وجود داشته  عامل یا بین سطر و ستون خاصی رابطه

درایه   قرار میدرآن  1باشد،  در صورتیکه  خانه  و  گیرد 

عدد  هرابط باشد  نداشته  وجود  آن  0ای  قرار  در  خانه 

 گیرد. می
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 هاهای استخراج شده برای موانع توسعه و کدهای متناظر آنمؤلفه  -2جدول 

Table 2- Extracted components for development barriers and their corresponding codes 

Components code   

The nature of conversion and complementary industries B1 

Geographical-spatial B2 

Legal - Regulatory B3 

Financial-economic  B4 

Infrastructure - Technology B5 

Seasonality of the type of activity B6 

Institutional-Administrative B7 

 

  خودتعاملی ساختاری موانعماتریس  -3جدول 

Table 3- Structural self-interaction matrix of barriers 

B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 J  Row  

I 

A O V A A X - The  nature of conversion and 

complementary industries   

B1 

A O V A X -  Geographical-spatial B2 

A O V V -   Legal – Regulatory B3 

O A O -    Financial-economic B4 

A O -     Infrastructure - Technology B5 

O -      Seasonality of the type of 

activity 
B6 

-        Institutional-Administrative B7 
 

 ماتریس خودتعاملی ساختاری و سازگارشده موانع -4جدول 

Table 4 - Adapted barrier matrix 

 

 

 ماتریس دریافتی اولیه موانع  -5  

Table 5- Initial received matrix of obstacles 

B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 J  Row 
I 

0 0 1 0 0 1 1 The  nature of conversion and 

complementary industries   

B1 

0 0 1 0 1 1 1 Geographical-spatial B2 

0 0 1 1 1 1 1 Legal - Regulatory  B3 

0 0 0 1 0 1 1 Financial-economic B4 

0 0 1 0 0 0 0 Infrastructure - Technology B5 

0 1 0 1 0 0 0 Seasonality of the type of 

activity 
B6 

- 0 1 0 1 1 1 Institutional-Administrative B7 

B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 J  Row 
I 

-1 0 1 -1 -1 2 - The  nature of conversion and 

complementary industries   

B1 

-1 0 1 -1 2 - 2 Geographical-spatial    B2 

-1 0 1 1 - 2 1 Legal – Regulatory   B3 

0 -1 0 - -1 1 1 Financial-economic     B4 

-1 0 - 0 -1 -1 -1 Infrastructure - Technology    B5 

0 - 0 1 0 0 0    Seasonality of the type of 

activity 
B6 

- 0 1 0 1 1 1 Institutional-Administrative B7 
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   ماتریس دریافتی نهایی موانع  - 6 جدول
Table 6- The final received matrix of obstacles 

B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 J  Row 

I 

0 0 1 0 *1 1 1 The nature of conversion and 

complementary industries   

B1 

0 0 1 *1 1 1 1 Geographical-spatial B2 

0 0 *1 1 1 1 1 Legal - Regulatory B3 

0 0 *1 1 *1 1 1 Financial-economic B4 

0 0 1 0 0 0 0 Infrastructure - Technology B5 

0 1 0 1 0 *1 *1 Seasonality of the type of 

activity  
B6 

1 0 1 *1 1 1 1 Institutional-Administrative B7 

 

اشد، برای تعیین  بمی   هاتعیین اولویت مؤلفه  مرحله بعد،

مؤلفه مجموعه  سطح  و  دریافتی  مجموعه  باید  ابتدا  ها، 

اشتراکات  مقدماتی   سپس  شود.  تعیین  مؤلفه  هر  برای 

شود و  مجموعه دریافتی و مقدماتی همه عوامل تعیین می

مجموعه   با  دریافتی  مجموعه  بودن  برابر  صورت  در 

عنوان اولویت باال در نظر  ها )عامل( به اشتراک آن مؤلفه

می بهگرفته  برای  باید  شود.  آوردن سایر سطوح  دست 

گردند. این فرایند آنقدر تکرار    سطوح قبلی از ماتریس جدا

شود تا دیگر هیچ عاملی باقی نماند. انجام تکرار این  می

مؤلفه اولویت  استخراج  برای  جدول  مراحل  در    7ها 

می ماتریس  مشاهده  دوباره  تعیین سطوح  از  شود. پس 

به را  جدید  دریافتی  ماتریس  کرده،  مرتب  ترتیب سطوح 

می نامیده  مخروطی  )تاکاماتریس  و  شود  ر 

توسعه،  2007همکاران موانع  از  اول  دور  تکرار  در   .)

می استخراج  مدل  از  نخست  شامل  اولویت  که  شود 

شود.  فناوری می -های نوع، زیرساختیعامل 

 

 موانع  هایمؤلفه سطوح جداسازی از اول دور تکرار -7 جدول
Table 7- Repetition of the first round of separation of barrier component levels 

Level Collection of 

subscriptions 

Preliminary 

collection 

Received collection Component 

 

2 1-2-3 1-2-3-4-6-7 1-2-3 B1 

3 1-2-3-4 1-2-3-4-6-7 1-2-3-4 B2 

3 1-2-3-4 1-2-3-4-7 1-2-3-4 B3 

6 2-3-4 2-3-4-6-7 2-3-4 B4 

1 5 1-2-4-5-7 5 B5 

4 6 6 6 B6 

5 7 7 7 B7 

 

عامل ماهیت صنایع در دور دوم از تکرار این مرحله، یک

  8در جدول شماره تبدیلی و تکمیلی در اولویت دوم  

   گیرد. قرار می

 -عامل جغرافیاییدر دور سوم از تکرار این مرحله، دو

در جدول  مقرراتی در اولویت سوم  - مکانی و قانونی

   قرار گرفتند. 9شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 175                                                                                       توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزي شهرستان تبریز موانع  یابیمدل

 
 

 های موانع تکرار دور دوم از جداسازی سطوح مؤلفه -8جدول  
Table 8 - Repetition of the second round of separation of barrier component levels 

Level Collection of 

subscriptions 
Preliminary 

collection 
Received collection Component 

 

2 1-2-3 1-2-3-4-6-7 1-2-3 B1 
3 1-2-3-4 1-2-3-4-6-7 1-2-3-4 B2 
3 1-2-3-4 1-2-3-4-7 1-2-3-4 B3 
6 2-3-4 2-3-4-6-7 1-2-3-4 B4 
4 6 6 1-2-4-6 B6 
5 7 7 1-2-3-4-7 B7 

 

 های موانع تکرار دور سوم از جداسازی سطوح مؤلفه-9جدول 
Table 9 - Repetition of the third round of separation of barrier component levels 

Level Collection of 

subscriptions 
Preliminary 

collection 
Received collection Component 

 

3 4 1-2-3-4-6-7 4 B2 
3 4 1-2-3-4-7 4 B3 
6 2-3-4 2-3-4-6-7 1-2-3-4-5 B4 
4 6 6 1-2-4-6 B6 
5 7 7 1-2-3-4-5-7 B7 

عامل فصلی  در دور چهارم از تکرار این مرحله، یک

در جدول شماره  بودن نوع فعالیت در اولویت چهارم 

   گیرد.قرار می 10

اداری   -عامل نهادیمرحله، یکدور پنجم از تکرار این 

 گیرد. قرار می 11در جدول شماره در اولویت پنجم 

سطح اصلی در   6های این پژوهش درطور کلی عاملبه

 قرار گرفتند.  12شماره  جدول

 

 موانعهای تکرار دور چهارم از جداسازی سطوح مؤلفه -10جدول 
Table 10 - Repetition of the fourth round of separation of levels of barrier components 

Level Collection of 

subscriptions  
Preliminary 

collection 
Received collection Component 

 

6  2-3-4-6-7  B4 

4 6 6 6 B6 
5 7 7 7 B7 

 

 های موانعتکرار دور پنجم از جداسازی سطوح مؤلفه -11جدول 
Table 11 - Repetition of the fifth round of separation of barrier component levels 

Level Collection of subscriptions Preliminary collection Received collection Component 
 

6  2-3-4-6-7  B4 

5 7 7 7 B7 
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 های موانع ها و اولویت ترتیب عامل  -12جدول 
Table 12 - Order of factors and priorities of obstacles 

Level Agent number Agent name 
1 B5   Infrastructure - Technology 
2 B1 The nature of conversion and complementary industries 
3 B2-B3 Geographical-spatial 

Legal - Regulatory 
4 B6 Seasonality of the type of activity 
5 B7 Institutional-Administrative 
6 B4 Financial-economic 

 

باشید، که بر اسیاس سیطوح مرحله بعد، ترسییم نمودار می

شود.  مدل و نقشه ماتریس سازگاری روابط مشخص می

بر این اسیییاس سیییطوح مدل عوامل را مرتب کرده و در  

ها را شییود ودر انتها روابط بین آنمدل نهایی آورده می

شیود. مدل از روی ماتریس سیازگار شیده مشیخص می

 مشخص است.  2نهایی این پژوهش در شکل

 
                  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های موثر بر موانع توسعه مدل ارتباطی مؤلفه  -2شکل 
Figure 2 - Communication model of components affecting development barriers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وریفنا -زیرساختی

Infrastructure - Technology 

 مقرراتی -قانونی

 Legal - Regulatory 

تکمیلی و تبدیلی صنایع ماهیت  

The nature of conversion and complementary industries 

فعالیت نوع بودن فصلی  

Seasonality of the type of activity 

اداری -نهادی  

Institutional-Administrative 

 مکانی -جغرافیایی

Geographical-spatial 

 اقتصادی -مالی

Financial-economic 

Level 6 

Level 5 

Level 4 

Level 3 

Level 2 

Level 1 
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 ه های موانع توسعقدرت نفوذ و میزان وابستگی مؤلفه   -3شکل 
Figure 3 - Influence and the degree of dependence of the components of development barriers 

 

اساس خودگردان  مؤلفه    MICMAC تحلیل بر  های 

همین  باشند، بهدارای وابستگی کم و قدرت نفوذ کم نیز می

گونه که در  توانند از بدنه مدل جدا شوند. هماندلیل می

اینمشاهده می  3شکل   قرار  شود، هیچ عاملی در  دسته 

های وابسته  مؤلفهها شامل  نگرفته است. نوع دوم از عامل

باشند که دارای قدرت نفوذ کم و قدرت وابستگی باال  می

این تحلیل،  این  در  عاملهستند.  از  شامل دسته  ها 

ها شود. این مؤلفهفناوری می -های نوع زیرساختیمؤلفه

درموانع توسعه دارای قدرت نفوذ پایین و وابستگی باال  

اینمی مؤلفهباشند.  از  بیشدسته  و    ترینها  وابستگی 

و مستقلی   توانند ماهیت جداگانه اثرپذیری را دارند و نمی

که قادر به اثرگذاری مستقیم  طوریاز خود نشان دهند، به

مؤلفه اینروی دیگر  نیستند.  مؤلفهها  از  ها اصوال  دسته 

ساختاری مدلهای  باالی  سطوح  قرار    -در  تفسیری 

ارتباط را در کسب  ترین سطح تماس و  گیرند و بیشمی

زیرساختی عوامل  دارند.  عهده  بر  مدل  نهایی   -نتیجه 

دلیل ماهیت و جنس مباحث تاثیرپذیری زیادی  فناوری به

نوعی تابع عوامل مستقل دیگری  از دیگر عوامل دارد و به

ها، شامل است که در صنایع هستند. دسته سوم از عامل

ای ماهیت هشوند، که شامل عامل های ارتباطی میمؤلفه

جغرافیایی تکمیلی،  و  تبدیلی  قانونی  -صنایع   -مکانی، 

ها دسته از عاملباشند. ایناقتصادی می -مقرراتی، مالی

گونه که در  قدرت نفوذ و میزان وابستگی باال دارند. همان

می  3شکل   از  مشاهده  دسته  این  در  عامل  چهار  شود 

ها  مؤلفه  ها قرار گرفته است. ویژگی عمده این نوع ازمؤلفه

های مختلف مدل عنوان تسهیلگر اثرعاملاین است که به

های میانی های ارتباطی اصوال در الیهبر یکدیگرند. مؤلفه

های مختلف  گیرند که نقش انتقال اثرات مؤلفهمدل قرار می

همان البته  دارند،  را  یکدیگر  است  بر  بیان شده  که  گونه 

صورت واضح و  های که این نقش را بطور خاص مؤلفهبه

باشد. دسته چهارم  آشکار بازی کند شامل چهار عامل می

مؤلفهعامل  شامل  میها،  مستقل  عاملهای  این  ها  شود. 

دارای قدرت نفوذ باال و وابستگی کم هستند. دراین تحلیل  

نهادیمؤلفه فعالیت،  نوع  بودن  فصلی  اداری    -های 

میزان خاصی از ها،  باشد. البته هر کدام از این مؤلفهمی

عنوان مثال: مؤلفه  ها دارد، بهاثر استقاللی بر دیگر مؤلفه

فعالیت به نوع  ترین مؤلفه در  عنوان مستقلفصلی بودن 

باشد که پایه واساس موانع توسعه صنایع تبدیلی  مدل می

مشخص     3شکل    گونه که در باشد.  همانو تکمیلی می

ک فعالیت  نوع  بودن  فصلی  مؤلفه  است،  ترین  مشده 

نیز   وابستگی و باالترین  درجه نفوذ را دارد، بعداز آن 

ترین درجه وابستگی  اداری است که با کم  -مؤلفه نهادی

به اندازه مؤلفه فصلی بودن نوع فعالیت دارد ولی با درجه  

کم بهنفوذ  فعالیت  نوع  بودن  فصلی  ازمؤلفه  همین  تری 

دوم مدل  خاطر در یک اولویت باالتر ازاین مؤلفه در سطح  

 قراردارد. 

 قدرت نفوذ  ناحیه مستقل   4گروه        ناحیه ارتباطی  3گروه  

          B7 6 

 B2  B3-B4     
 

5 

 B1        B6 4 

 ناحیه وابسته  2گروه  
 

 3 ناحیه خودگردان   1گروه         

            2 

 B5    
 

  
 

1 

   1 2 3 4 5 6 قدرت وابستگی 
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 گیری بحث و نتیجه 

  1000تر از  درصد واحدهای مورد مطالعه کم  50از  بیش

متر مربع مساحت دارند لذا واحدهای با ظرفیت اقتصادی  

شوند که این امر باعث عدم  و فنی تولیدی کم محسوب می

گردد  شود، لذا پیشنهاد میامکان رقابت باال در بازار می

مقیاس   هایی در دولت حمایت راستای واحدهای کوچک 

دهد.   با  انجام  نتیجه  همکاران    مطالعاتاین  و  قنبری 

دارد.    (2020) ظرفیت  همخوانی  در  تفاوت  به  توجه  با 

با    صنایع  تولیدی  عملی    7/46اسمی  ظرفیت  و  درصد 

تن،  مشاهده    0-500درصد دارای    3/13تولیدی صنایع با  

شود که متأسفانه نصف صنایع با یک سوم ظرفیت  می

کنند که توجیه اقتصادی نداشته و منجر به  خود کار می

می  ضایعات  افزایش  و  واحدها  تعطیلی  شود،  احتمال 

تأمین محصوالت الزم برای  پیشنهاد می  به  شود نسبت 

اقدامات الزم معمول گردد.   این واحدها  فعالیت  به  ادامه 

که روند اخذ  استناد نتایج آمار توصیفی مشخص گردید  

سیر نزولی پیدا کرده است که این    1397مجوزها از سال  

امر منجر به مستهلک شدن صنایع و افزایش ضایعات و  

شود  گردد، لذا پیشنهاد مییت صنایع تبدیلی میافت ظرف

ها و براساس ظرفیت شهرستان از طریق اعطای مشوق

های عملیاتی تدوین گردد. با توجه  دراین خصوص برنامه 

توان  درصد، می  3/53به درصد باالی صادرات صنایع  

و   اندک  ظرفیت  با  حتی  واحدها  دراین  که  گرفت  نتیجه 

مشکالت گوناگون، محصول    چنین با وجودوسعت کم، هم

شود.  با کیفیت و توان رقابت و  قدرت صادرات تولید می

می پیشنهاد  صادراتی،  ظرفیت  این  به  توجه  شود  با 

فرآیند   تحصیل  برای  گمرک  اداره  با  الزم  اقدامات 

هم شود.  انجام  در  صادرات  اداری  تشریفات  چنین 

تا   برسد  ممکن  حداقل  به  صادرات  تحصیلی  خصوص 

ی تأخیر احتمالی  بر کیفیت محصوالت در نتیجهای  صدمه

در صادرات اتفاق نیافتد. بررسی وضعیت فعالیت صنایع  

دهد، صنایعی که همزمان به امر تبدیل و تکمیل  نشان می 

فعالمی هستند  تبدیلی  که صرفاً  از صنایعی  تر  پردازند 

های اقتصادی  باشند. دراین وضعیت از منظر شاخصمی

مقابله توان  و    نظیر  تبدیلی  صنایع  بحران،  و  ریسک  با 

بیش بازدارندگی  قدرت  داشت،  تکمیلی  خواهند  تری 

می  فعالیت پیشنهاد  برای  مجوز  صدور  فرآیند  شود 

به آتی  از  واحدهای  و  باشد  تکمیلی  و  تبدیلی  صورت 

 االمکان پرهیز شود. صدور صرف صنایع تبدیلی حتی

کیه بر  های صورت گرفته با تبا توجه به تجزیه و تحلیل

دهد، هیچ عاملی در ناحیه  ،  نشان میMICMACتحلیل  

فناوری    -خودگردان قرار نگرفته است. عامل زیرساخت 

نفوذ   میزان قدرت  تاثیر،  با کم   6و وابستگی    1با  ترین 

ترین تاثیرپذیری نسبت به سایر عوامل را دارد و از  بیش

منظر سیستمی جزء عناصر اثرپذیر و وابسته و از قدرت  

عبارتی  وذ پایین و وابستگی باالیی برخوردار هستند. بهنف

مؤلفه این  ارتقاء  و  ایجاد  برای  بسیاری  دیگر  عوامل  ها، 

ساز تغییر  توانند زمینهتر میها کمدخالت دارند و خود آن

کشاورزی   تکمیلی  و  تبدیلی  صنایع  توسعه  در  تاثیر  و 

،  (2004)شوریکاین نتیجه با مطالعات  شهر تبریز شوند.  

)  یکالنتر(،  2018) همکاران  و اقبالی ،  (2009و همکاران 

(، خدایی استیار  2018(، بهاری و همکاران )2018پاهانگ )

( همکاران  )2018و  همکاران  و  کامال2012(، شکوهی   ،)  

های ماهیت صنایع تبدیلی  و تکمیلی  مؤلفه سازگار است.  

مکانی با قدرت   -، جغرافیایی6و وابستگی    4با قدرت نفوذ  

وابستگی    5نفوذ   قانونی6و  مالی  -،  و   -مقرراتی 

به نفوذ  اقتصادی،  قدرت  با  وابستگی    5ترتیب  جزء    5و 

های ارتباطی است که قدرت نفوذ و وابستگی باالیی  عامل 

تغییر  دارد.   مؤلفه سبب  این  بر  عملی  واقع هر گونه  در 

مؤلفه می سایر  پژوهششود.  ها  با  نتیجه  های  این 

)  یکالنتر،  (2004)شوریک همکاران  ی  راندن،  (2009و 

(، بهاری و همکاران  2013)، احمدیان و همکاران  (2011)

(2018( همکاران  و  استیار  خدایی   و اقبالی(،  2018(، 

)2018) همکاران پاهانگ  همکاران  (،  2018(،  و  شکوهی 

دارد(،  2021) نهادیمؤلفه  .همخوانی  و    -های  اداری 

ترتیب با باالترین قدرت نفوذ  فصلی بودن نوع فعالیت به

کلیدی، دارای  های  جزء عامل  1و وابستگی    4و    6و تاثیر

یا   محرک  و  مبنا  پایین،  وابستگی  و  باال  نفوذ  قدرت 
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ارتقای   و  تحقق  بر  زیادی  بسیار  تاثیر  که  برانگیزاننده 

به کشاورزی  تکمیلی  و  تبدیلی  صنایع  شمار  توسعه 

روند. در هرگونه اقدام برای توسعه صنایع تبدیلی و  می

تکمیلی کشاورزی شهر تبریز باید به نقش و جایگاه این  

  هاینتایج پژوهش  ،نتیجه بدست آمده  عامل توجه شود. 

، احمدیان و  (2011)ی  راندن،  (2009و همکاران )  یکالنتر

( )2013همکاران  همکاران  و  بهاری  خدایی  2018(،   ،)

(،  2019(، محمدی و همکاران )2018استیار و همکاران )

( همکاران  و  می(،  2012شکوهی  تأیید  سطح    .کندرا  در 

های تاثیرگذار اصلی  عوامل، نتایج مؤید این است که عامل 

و   نینخست  اساساداری است، براین-جزء عوامل نهادی

در    ن یترهم م تأثیرگذار  صناعامل  و    یلیتبد   عیتوسعه 

کشاورزیلیتکم تبر   ی  پیشنهاد می  زی شهر  لذا  باشد. 

شود دراین راستا ضمن تقویت متولی صنایع تبدیلی  می

دستورالعمل مقررات،  تسهیل  به  نسبت  تکمیلی،  و  و  ها 

الزم  رویه اقدامات  اداری،  تبرهای    ز ی درشهرستان 

ترتیب در  ودن نوع فعالیت بهصورت گیرد. عامل فصلی ب

مراحل بعدی اهمیت و تأثیر برای توسعه صنایع تبدیلی  

به دارد.  قرار  تبریز  شهر  تکمیلی  بودن  و  فصلی  جهت 

چنین آن صنایع تبدیلی، همماهیت کار کشاورزی و به تبع

این به  توجه  فعالبا  تکمیلی  و  تبدیلی  صنایع  از  که  تر 

گردد صنایع پیشنهاد میصنایع تبدیلی صرف هستند، لذا  

پیش از طریق  فعالیتتبدیلی  به  بینی  نسبت  تکمیلی،  های 

 جبران فصول غیرفعال خود اقدام نماید.  

 

بی  :سپاسگزاری از  سپاس  پژوهشی دریغ  معاونت 

 در انجام این تحقیق.  مساعدت رای دانشگاه تبریز ب
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Introduction: Transformation and complementary industries process and process various 

agricultural products through various processes that include physical, chemical, storage, packaging 

and distribution of agricultural products. The purpose of this study is to diagnose the pathology and 

background of the development of agricultural conversion and complementary industries in Tabriz.  

Material and methods: In order to collect information through purposeful sampling, 15 managers of 

relevant industry units were interviewed, which based on theoretical saturation, the data collection process was 

stopped. To achieve the goal, structural-interpretive modeling method was used. The statistical population of 

the study included 29 managers of relevant industry units. The present study was applied in terms of purpose 

and descriptive-survey data collection. The data collection tool was a researcher-made questionnaire with a 

matrix nature.  

Results and discussion: Based on Mikmak analysis, the self-governing components have low dependence 

and low penetration power, therefore they can be separated from the model body. There is no component in 

the self-governing component   . the autonomous region has low dependence and low penetration power, so they 

can be separated from the model body. No factors were included in this category. The second type of factors 

included dependent region components that have low penetration power and high dependency power. In this 

analysis, this group of factors included infrastructure-technology type components. These components have 

low penetration and high dependence in development barriers. This group of components has the most 

dependence and effectiveness and can not show a separate and independent nature, so they are not able to 

directly affect other components. This group of components are basically at the highest levels of structural-

interpretive models and are responsible for the highest level of contact and communication in achieving the 

final result of the model. Infrastructural factors - Technology, due to the nature and nature of the issues, is 

highly influenced by other factors and is in a way subject to other independent factors that are in the industry. 

The third category of factors includes the components of the communication area, which included factors of 

the nature of conversion and complementary industries, geographical-spatial, legal-regulatory, Financial-

economic. These factors have a high degree of influence and dependence. Four factors were included in this 

category of components. The main feature of this type of components is that they facilitate the effect of 

different model factors on each other. The communication components are basically located in the middle 

layers of the model, which play the role of transmitting the effects of different components on each other, 

although, as stated, in particular, the components that play this role clearly and explicitly include four factors. 

The fourth category of factors includes the components of the independent region. These factors have high 

penetration power and low dependence. In this analysis, the components of seasonality of the type of activity 
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were institutional-administrative. Of course, each of these components has a certain degree of independent 

effect on other components, for example: the component of seasonality of the type of activity is the most 

independent component in the model, which is the basis for barriers to the development of conversion and 

complementary industries. The seasonality component of the type of activity has the lowest dependence and 

the highest degree of influence, then it is the institutional-administrative component that has the lowest degree 

of dependence as the seasonality component of the activity type, but with less degree of influence than the 

seasonality component of the activity type. Above this component is the second level of the model. 

Conclusion: According to the analysis based on Mick Mac analysis, it shows that no factor was located in 

the autonomous region. Infrastructure factor - technology with the degree of penetration power 1 and 

dependence 6 with the least impact, has the highest impact compared to other factors and from a systemic point 

of view are influential and dependent elements and have low penetration power and high dependence. In other 

words, many factors are involved in creating and promoting these components, and they themselves can be 

less likely to create change and influence in the development of agricultural conversion and complementary 

industries in Tabriz. The components of the nature of conversion and complementary industries with influence 

4 and dependence 6, geographical-spatial with influence 5 and dependence 6, legal-regulatory and financial-

economic, respectively with influence 5 and dependence 5 are the communication factors that influence 

influence and dependence. It has a high. In fact, any action on this component will change other components. 

Institutional-administrative components and seasonality of the type of activity with the highest influence and 

impact, respectively, 6 and 4 and dependence 1 are key factors, with high influence and low dependence, basis 

and stimulus or motivation that have a great impact on the realization and promotion of conversion industries 

and Agricultural supplements are counted. In any action for the development of agricultural conversion and 

complementary industries in Tabriz, the role and position of this factor must be considered. At the level of 

factors, the results confirm that the main influencing factors are the institutional-administrative factors, 

therefore, it is the first and most important influential factor in the development of agricultural conversion and 

complementary industries in Tabriz. Therefore, it is suggested that in this regard, while strengthening the 

administrative position of the unit in charge of conversion and complementary industries, to facilitate 

regulations, instructions and administrative procedures, the necessary measures should be taken in the city of 

Tabriz. Seasonal factor of the type of activity in me respectively. 
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modeling (ISM), barriers. 

 


