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تحقیق حاضر با هدف شناسایی مشکالت باغداران استان گیالن از دیدگاه کارشناساان طارح آماارگیری باغاداری  

های چناد  در مرحله اول تحقیاق ازتحلیال پرسا  انجام شد.  در دو مرحله    دلفی مطالعه به روش  این صورت گرفت. 
براسااس نتاایم مرحلاه اول    ها اساتفاده شاد. پرسشنامه های باز  های حاصل از سوال پاسخی برای تجزیه و تحلیل داده 

های مرحله دوم در قالب طیف لیکرت طراحی شد و مجددًا توسط پاسخگویان مرحله اول تکمیل شد.  دلفی، پرسشنامه 
حصیالت، وجاود تفکارات سانتی، عادم وجاود  ت های کشاورزی، سطح پایین نتایم نشان داد که باال بودن قیمت نهاده 

ی در زمینه باغداری، مهاجرت به شهر، عدم اعتماد به کارشناسان، درآمد پایین، پای  فاروش محصاوالت  اطالعات کاف 
بندی و فرآوری، استفاده ناصاحیح از کودهاا و ساموم شایمیایی، مکاانیزه و یک ارچاه  باغی، عدم وجود تجهیزات بسته 

هاای واقعای از  نی محصوالت باغی با قیمت رویه برخی از محصوالت باغی و عدم خرید تضمی ها، واردات بی نبودن باغ 
نیاز    جهات رفاا ایان مشاکالت ترین راهکارهای پیشانهادی  مهمترین مسائل مطرح شده توسط کارشناسان بودند. مهم 

ترویجی، افزای  تعداد کارشناسان و ناظرین در روساتاها جهات بااال    -های آموزشی عبارت بودند از: برگزاری کالس 
 از باغداران.   های مالی و حمایت بهره  های بانکی کم و وام ارائه تسهیالت  و   بردن دان  فنی باغداران 
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 مقدمه

درصد از جمعیت کشووور    26/ 6در حال حاضر  

کننوود و کشوواورزی  در مناطق روستایی زنوودگی می 

هنوز به عنوان فعالیت اصلی مناطق روسووتایی ایووران  

(. همچنوووین، کشووواورزی  20شوووود   محسووووی می 

اقتصووادی غیردولتووی را تشووکیل  توورین فعالیووت  مهم 

درصوود    21/ 2دهوود، بووه طوووری کووه در ایووران  می 

مشغول به کار هسووتند    شاغالن در بخش کشاورزی 

درصوود تولیوود    23  حوودود (. بخووش کشوواورزی  8  

بووا  ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است.  

در کشور به این بخش  امنیت غذایی    توجه به اینکه 

ادی از سوی دولت  وابسته است، هرساله مخارج زی 

جهووت رشوود و توسووعه بخووش کشوواورزی صوور   

هووای بخووش کشوواورزی بووا  فعالیت   (. 5شووود   می 

اثرگووذاری در توو مین مووواد غووذایی و مووواد خووام  

صنایع، صادرات، ارزآوری و اشووتغال بسوویار حووائز  

های حمووایتی در بخووش  اهمیووت اسووت. سیاسووت 

ترین راهبردهای اقتصووادی  کشاورزی از جمله مهم 

یافته و درحووال توسووعه بووه شوومار  وسووعه کشورهای ت 

به رغم ایوون کووه یکووی از مشووکالت    (. 11  آیند  می 

سوواختاری بخووش کشوواورزی در اقتصوواد ایووران،  

هووای دیگوور  جریان سرمایه از ایوون بخووش بووه بخش 

های حمایتی دولت از ایوون  اقتصادی است، سیاست 

بخش تاکنون در کاهش این جریووان چنوودان موو ثر  

 (.  19نبوده است   

آمیز بودن شرایط تولیوود در  ناپایداری و مخاطره 

سبب شده است که تولید این بخش بووه    کشاورزی 

  . ( 14    م بووا ریسووق تلوووی شووود أ عنوووان فعووالیتی تووو 

هووای  عالوه براین، در شرایط اقتصادی با نوورت تورم 

های  گذاری سیاسووت باال نظیر کشور ما که حاصوول  

های تولیوودی  اقتصادی دولتی است، ریسق فعالیت 

هووای  را افزایش داده و سود کالنی را عایوود فعالیت 

(. همچنین بوواال  3کند   گری می گری و سودا واسطه 

های اقووودامات اولیوووه و زیربنوووایی  بوووودن هزینوووه 

توانوود  کشاورزی از قبیل احیاء و تسطیح اراضی می 

گذاری در بخووش  تشوودید کننووده عوودم سوورمایه 

(. اعطای اعتبارات کشوواورزی  24باشد   کشاورزی  

بدون انجام مطالعات نیاز سنجی و عدم نظووارت بوور  

د این اعتبووارات عموودتاج منجوور بووه اسووتفاده  هزینه کر 

غیرمولد منابع اعتباری شووده اسووت، بووه طوووری کووه  

حجووووم زیووووادی از ایوووون اعتبووووارات صوووور   

(.  4های مصووورفی شوووده اسوووت   گزاری سووورمایه 

باید بر مبنووای یووق   های کشاورزی سیستم بنابراین،  

نیوول بووه تولیوود    ی مناسووب جهووت موودیریت   راهبوورد 

شوووند تووا  ریزی  نامه محصوالت پایدار و اقتصادی بر 

حفاظت از منابع و تضمین کیفیووت بوواالی    عالوه بر 

، از لحوواا اقتصووادی نیووز مووورون بووه صوورفه  محوویط 

 . باشند 

باغداری در بین سایر فعالیووت هووای کشوواورزی  

باشوود.  دارای مزایای اقتصادی منحصر به فووردی می 

که با تولید در فضوواهای کوووچکتر عووالوه  به طوری 

ها  بیشووتری را نصوویب تولیوود کننووده براینکه درآموود  

کند، سبق زندگی کشاورزان را نیز بووه سوومت  می 

بوور اسووا   (.  21کنوود   تولیوود پایوودارتر هوودایت می 

مساحت باغات کشور   1393سرشماری کشاورزی  

هووزار هکتووار رسوویده    800به بیش از یق میلیووون و  

درصوود رشوود    25،  1382است که در موایسه با سال  

هووای  کووه فرآورده غم این ر (. علووی 8داشووته اسووت   
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باغی در ایران دارای موقعیت بسیار مناسووبی هسووتند  

هووای  میلیووون توون میوووه از با    17/ 5و ساالنه حوودود  

درصوود صووادرات    80شووود و  کشووور برداشووت می 

بخش کشوواورزی مربووو  بووه باغووداری اسووت، امووا  

هنوز روش مدیریت با  و باغداری در ایران بیشووتر  

ن نوشووه راه و ترسوویم  ی سوونتی اسووت. توودوی به شیوه 

راهبرد بلند مدت برای مهم ترین محصوالت باغی  

اسووتان گوویالن توسووط یووق کووارگروه متخصووص  

شامل محووین و کارشناسان صاحب نظوور در زمینووه  

توانوود  هوور محصووول بووه صووورت اختصاصووی می 

درتولیوود محصوووالت بوواغی اسووتان گوویالن بسوویار  

( بووا  10اثرگووذار باشوود. حوواج نجوواری و همکوواران   

ه گیری از این روش در محصووول سوویب اظهووار  بهر 

های فراروی کشت و پرورش  داشتند برخی چالش 

درختان میوه مانند خرد بودن قطعووات، تولیوود نهووال  

غیر استاندارد، آلودگی ویروسی مواد گیاهی، نبود  

شووبکه ترویجووی ملووی در انتوووال نتووای  تحویووواتی و  

نژادگران در  عدم اجوورای حووق مالکیووت معنوووی بووه 

های  های جدیوود گونووه د و عرضووه ارقووام و پایووه تولی 

بوواغی بوورای غالووب محصوووالت وجووود دارنوود.  

( گزارش کردند کووه  18محمدرضایی و همکاران   

گیووری  های مرکبووات یکرارچووه، بهره الگوسازی با  

های باغداری صنعتی و جووایگزینی جوانووان  از شیوه 

توانوود  تحصیلکرده به جای فعاالن مسن کنووونی، می 

ی کشوواورزی در بووین  بیشووتر بووه بیمووه موجب توجه 

 باغداران شود. 

ترین  اسوووتان گووویالن یکوووی از کوووم وسوووعت 

دلیوول مجوواورت بووا  ه  ب   اما   ، باشد های کشور می استان 

دریای خزر و برخورداری از باران و رطوبت کافی  

کووه    یکی از مناطق مهووم کشوواورزی کشووور اسووت 

محصوالت باغی و زراعی راهبردی بسوویاری را در  

هووزار هکتووار از    60دهوود. حوودود  می   کشور پوشش 

درصد از اراضووی آبووی    12/ 71اراضی استان معادل  

جووود  (. و 8ها اختصوواص دارد   به باغات و قلمسووتان 

مشووکالت فووراوان بخوووش کشوواورزی از جملوووه  

  نبووود بیمووه محصوووالت،   سوووخت،کود شوویمیایی، 

های  خسووارت   موقع ه خشکسالی و عدم پرداخووت بوو 

خشکسووالی و نبووود سووبد حمووایتی بوورای    ناشووی از 

پووایین بووودن قیمووت    ، طور عمووده ه کشوواورزان بوو 

هووا  رویه قیمووت نهاده باال رفتن بی   ، باغی محصوالت  

  باعوو   آالت کشوواورزی و ادوات باغبووانی و ماشین 

بوواغی و تغییوور کوواربری اراضووی  کوواهش تولیوودات  

ا توجه به رشوود روز  ب (. بنابراین،  9است   شده استان 

ت و محدودیت منابع تولید الزم اسووت  افزون جمعی 

هووای گونوواگون  جهووت ثبووات و پایووداری بخش 

کشوواورزی و باغووداری، بووه شناسووایی بیشووتر موانووع  

موجود و تمهیدات مدیریتی کارا و مناسب جهووت  

بوور ایوون اسووا ،    . برطر  کردن آنها پرداخته شووود 

تحویق حاضر با هد  شناسایی مشکالت باغداری  

جهووت رفووع مشووکالت    و ارائووه راهکارهووای موو ثر 

باغووداران اسووتان گوویالن بووا اسووتفاده از روش دلفووی  

 انجام گرفته است. 

اسووا  و پایووه روش دلفووی بوور ایوون اسووت کووه  

متخصصووان هوور حوووزه علمووی درمووورد    هووای نظر 

سووت. دلفووی  ها ترین نظر بینووی آینووده صووائب پیش 

در تحویق  مند(  نظام رویکرد یا روشی سیستماتیق 

برای استخراج نظرات از یق گروه متخصصان در  

که در چند  مورد یق موضوع یا یق سئوال است 
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 (. 13و    2  گیرند مرحله مورد پیمایش قرار می 

 

 هامواد و روش

 مرحله اول تحقیق 

نفوور از کارشناسووان کشوواورزی    21در ایوون مرحلووه  

اسووتان گوویالن کووه در طوورح آمووارگیری باغووداری  

  17کووه فعالیت داشتند انتخای شدند. با توجه به این 

مستویم در ارتبووا  بووا  به طور  این کارشناسان  از    نفر 

مووورد مطالعووه  باغداران بودند، به عنوان افووراد پانوول 

در ابتوودا سووواالتی در راسووتای بیووان    قوورار گرفتنوود. 

مشکالت اجتماعی، مشکالت اقتصادی، مشکالت  

های دولتووی  گذاری سیاست فنی، مشکالت ناشی از  

و همچنووین راهکارهووای موو ثر جهووت رفووع ایوون  

مشکالت مطرح شوود. در ایوون مرحلووه از تحویووق از  

 Multiple Responseتحلیوول چنوود پاسووخی   

Analysis هووای حاصوول  ( برای تجزیه و تحلیل داده

در ابتدا کل    ها استفاده شد. مه از سواالت باز پرسشنا 

های مطووورح شوووده توسوووط کارشناسوووان  پاسووو  

گذاری شوود، سوور  در قالووب مشووکالت  شووماره 

بنوودی و کدگووذاری گردیوود کووه  متفوواوت گروه 

استفاده   با ها است. در پایان داده ارائه شده   1جدول  

تجزیه و تحلیل آموواری  رد  مو   16SPSSvافزار  از نرم 

های خروجی این تجزیه و تحلیل  داده   قرار گرفتند. 

ها،  ها، درصوود پاسوو  عبارت بودند از فراوانی پاس  

 فراوانی موردها و درصد موردها. 

 

 مرحله دوم تحقیق 

در    های ارائه شووده ی پاس  ا تحلیل محتو پ  از  

ای بوورای دور دوم تنظوویم  پرسشوونامه   مرحلووه اول، 

گردید که از شرکت کنندگان خواسووته شووده بووود  

هوور یووق از  درخصوص که میزان موافوت خود را 

  مطرح شده در قالب طیف  و راهکارهای مشکالت 

 Five-point Likert typeلیکوورت پوون  سووطحی   

scale )    1  کامالج موافوم( بیان  5= کامالج مخالفم تا =

هووا در ایوون  ه بووه منظووور تجزیووه و تحلیوول داد   . ننوود ک 

های آموواری میووانگین، انحوورا   تحویق از شوواخص 

و    (W)کنوودال    ضووریب ،  معیووار، نسووبت تغییوورات 

شوواخص    اسووتفاده شووده اسووت. سووازی فووازی  غربال 

نسووبت تغییوورات بوورای بررسووی همگووونی یووا عوودم  

بوورای    شووده و های ارائه شده استفاده  همگونی پاس  

 : ( 17    محاسبه آن از رابطه زیر استفاده گردید 

 

 

برای تعیین میووزان اتفوواق نظوور اعضووای پانوول، از  

استفاده شد. ضریب    (W)  ضریب هماهنگی کندال 

هماهنگی کندال مویاسی است بوورای تعیووین درجووه  

هماهنگی و موافوت میان چندین دسته رتبه مربووو   

یووا فوورد. مووودار ایوون مویووا  هنگووام    شوویئی  N بووه 

هماهنگی یا موافوت کاموول برابوور یووق و در زمووان  

نبود هماهنگی برابر با صفر است. درصورت ثابووت  

ال یووا رشوود  مانوودن مووودار ضووریب هموواهنگی کنوود 

دهوود  اندک این ضریب در دو دور متوالی نشان می 

کووه افزایشووی در توافووق صووورت نگرفتووه اسووت و  

توان فراینوود نظرخووواهی را متوقووف نمووود. ایوون  می 

 : ( 17شد   مویا  با استفاده از فرمول زیر محاسبه 

 

انحرا   مربعات  جمع  حاصل  آن  در  های  که 

VR = 1 −

 فراوانی ماکزیمم 

کل  فراوانی
 

W =
S

1
12

K2(N3 − N)
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های مطرح شده توسط کارشناسان طرح آمارگیری  تعداد پاس   بندی مشکالت وگروه  -1جدول 
 باغداری در استان گیالن در مرحله اول 

 

 متغیرها 
 تعداد کل 
 ها پاس 

 های تعداد پاس 
 متفاوت

 کدبندی 
 مشکالت

 حداکثر تعداد 
 های مطرح پاس 

 شده

 تعداد 
 متغیرهای 
 تعریف شده

 8 8 23 -01 23 77 مشکالت اجتماعی 
 8 8 23 -01 23 79 اقتصادی مشکالت 

 8 8 22 -01 22 68 مشکالت فنی 
 6 6 23 -01 23 60 سیاستی  -مشکالت مدیریتی

 14 14 38 -01 38 103 راهکارهای م ثر جهت رفع مشکالت 
 44 - - 129 387 جمع

 

jR    از میووانگین  هوواRj   هووا    S =  ∑(Rj −
∑ Rj

N
)2  )

های مربو  بووه  موع رتبه = مج jRشود و  محاسبه می 

ها  تعووداد  های رتبووه عداد مجموعه ت   K=  ، یق عامل 

 بنووووووودی  تعوووووووداد عوامووووووول رتبه =  N،  دوران( 

=،  شده 
1

12
K2 (N3 − N)    حووداکثر حاصوول جمووع

 هستند.   ها   Rjهای از میانگین مربعات انحرا  

سازی فازی  ها از غربال بندی گویه ادامه رتبه در  

ابهووام نووادقیوی و  بوورای موابلووه بووا  بووه عنوووان ابووزاری  

گیری اسووتفاده شوود. در ایوون مطالعووه  فرآیند تصمیم 

ها  ها از آنجا کووه پاسوو  پ  از گردآوری پرسشنامه 

(  Qualitative numberبه صووورت اعووداد کیفووی   

همیووت بسوویار  ای از اهمیت بسیار باال تووا ا پن  گزینه 

ها یووق  پایین قید شده بودند، به هر یووق از گزینووه 

 عوودد مثلثووی فووازی تخصوویص داده شوود کووه در  

آمده اسووت. همچنووین بووا توجووه بووه اینکووه    2جدول  

برای محاسبه مووودار ثابووت موواتری  نیوواز بووه اعووداد  

سووت،  ا   (Deterministic number)کمووی قطعووی  

باید پ  از تطبیق هوور شوواخص بووا موووادیر فووازی و  

تخصیص سطح زبانی، اعداد فازی به اعووداد کمووی  

زدایی( در ادبیات فووازی  قطعی، تبدیل شوند  فازی 

چندین روش برای این کووار ارائووه شووده اسووت کووه  

م میووانگین،  م هووا مرکووز ثووول، مینووی توان به روش می 

هووای  مینیمم موواکزیمم اشوواره کوورد. یکووی از روش 

  پرکوووواربرد اسووووتفاده از فرمووووول مینکووسووووکی 

  Minkowsky ) (𝑥 = 𝑚 +
𝛽−𝛼

4
اسوووت کوووه بوووا  (  

استفاده از آن اعداد فووازی مزبووور بووا اعووداد قطعووی  

 (. 23شوند   مشاهده می   2معادل شد که در جدول  

هووا، بووا ضووری تعووداد  پوو  از گووردآوری داده 

های بدست آمده هر شاخص در اعداد قطعی  پاس  

دهندگان، وزن هوور  و توسیم نتیجووه بوور تعووداد پاسوو  

 آیوود. بووا توسوویم نمووودن  شوواخص بووه دسووت می 

 ها،  وزن هوور شوواخص بوور مجموووع وزن شوواخص 

 شووود بووه عنوووان مثووال  وزن نرمووال شووده حاصوول می 

ها و  شوووواخص فووووودان ثبووووات در برنامووووه وزن  

بوور  های اجرایی و عدم اعتماد به این موولووه سیاست 

محاسووووووبه شوووووود.   اسووووووا  فرمووووووول زیوووووور 

 
وزن شاخص  =

فراوانی  اهمیت  بسیار پایین × 0.075 + ⋯ + فراوانی  اهمیت  بسیار باال × 0.925

تعداد  پاس  دهندگان 
 

وزن نرمال شده  =  (مجموع وزن شاخصها )/(وزن هر شاخص )
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 اعداد قطعی تبدیل اعداد فازی مثلثی به  -2جدول 

 
 عدد فازی قطعی شده  عدد فازی مثلثی  عدد کیفی

 075/0 ( 0،  0،  25/0  اهمیت بسیار پایین  خیلی کم(
 275/0 ( 0،  3/0،  5/0  اهمیت پایین  کم(

 5/0 (2/0،  5/0،  8/0  اهمیت متوسط  متوسط( 
 725/0 ( 5/0،  7/0،  1  اهمیت باال  زیاد( 

 925/0 (7/0،  1،  1  زیاد( اهمیت بسیار باال  خیلی 

 

انجام محاسبات با اعداد فازی و دسووتیابی بووه نتیجووه  

هایی کووه بووا  قابل استناد با توجه بووه تعووداد شوواخص 

شود، بووه  روش به آزمون گذاشته می استفاده از این 

ها بسیار زمووان بوور و پیچیووده  دلیل ساختار خاص آن 

باشد. برای تسهیل در دستیابی به نتای  و کاهش  می 

گونووه محاسووبات در ایوون  خطاهووای رایوو  در این 

  Microsoft Excel 2007تحویووق از نوورم افووزار  

استفاده شده است تا ضوومن تسووریع در دسووتیابی بووه  

گونووه محاسووبات  های این وز محوودودیت نتای  از بر 

 نیز جلوگیری به عمل آید. 

 

 و بحث  نتایم 

 مشکالت اجتماعی باغداران 

درصووووود از    52/ 9در مرحلوووووه اول تحویوووووق  

سواد بووودن  کارشناسان سطح پایین تحصیالت و بی 

اکثریت باغداران را به عنوان یووق مشووکل اساسووی  

(. در  3باغداری استان گیالن مطرح کردند  جدول  

مهمتوورین    ، مرحله دوم تحویق نتای    پایه  بر حالی که 

اجتماعی پیش روی باغداری بوور اسووا     مشکالت 

 امتیوووواز وزن نرمووووال شووووده عبووووارت بودنوووود از: 

هووا بووه  مهاجرت روسووتاییان بووه خصوووص جوان   -1

شهر و روی آوردن به مشوواغل غیوور از کشوواورزی،  

عدم دسترسووی بووه دانووش روز باغووداری و قوورار    -2

عوودم اعتموواد    -3دادن آن در رأ  امور باغووداری، 

ان بخووش کشوواورزی بووه  کافی و الزم بووه کارشناسوو 

سایر موارد مطوورح  دلیل عدم ارائه خدمات مناسب.  

شده از سوی کارشناسان نیز به ترتیووب اولویووت در  

ارائووه شووده اسووت. حضووور باغووداران در    3جوودول  

جوامع اجتماعی متخصص و ارتبا  اجتماعی بیشتر  

آنها و تاثیر آن بر روی تولید بسیار مهم تلوووی شووده  

توانوود در  دانشگاهی می   است. آگاهی و تحصیالت 

فناوری هووای جدیوود آموزشووی    بکارگیری افزایش  

  -بسیار اثرگذار باشد. در راسووتای عواموول ترویجووی 

اجتموواعی، نبووود همکوونش میووان تحویووق و تووروی   

تووورین دالیووول بوووروز مشوووکالت  توانووود از مهم می 

اجتماعی در میان کشاورزان باشوود. مشووارکت کووم  

ات  هوووای تحویوووو کارشناسوووان توووروی  در طرح 

کاربردی و ارائه عملی آن در جوامووع روسووتایی در  

عوودم توسووعه پایوودار جوامووع از جملووه در بخووش  

 (. 12باغداری نیز بسیار حائز اهمیت است   

 

 مشکالت اقتصادی باغداران 

در بخش تحلیل چندپاسخی، باال بووودن قیمووت  

های کشاورزی  کود، سم، تجهیزات و غیره(  نهاده 
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 اجتماعی باغداران استان گیالن بندی مسائل و مشکالت  اولویت  -3جدول 

 

 ت اجتماعی مشکال 
  دوم تحویق مرحله   مرحله اول تحویق 

فراوانی  
 ها پاس  

درصد  
 ها پاس  

درصد  
 موردها 

 اولویت  امتیاز وزن نرمال شده  وزن نرمال شده  میزان اهمیت  نسبت تغییرات  انحرا  معیار  میانگین 

9/ 09 1 ها به شهر و روی آوردن به مشاغل غیر از کشاورزی مهاجرت روستاییان به خصوص جوان   18 /41  588 /4  795 /0  294 /0  8397 /0  0515 /0  1511 /5  1 
6/ 49 5 عدم دسترسی به دانش روز باغداری و قرار دادن آن در رأ  امور باغداری   41 /29  412 /4  618 /0  529 /0  8059 /0  0494 /0  9436 /4  2 

3/ 90 3 عدم اعتماد کافی و الزم به کارشناسان بخش کشاورزی به دلیل عدم ارائه خدمات مناسب   65 /17  412 /4  712 /0  471 /0  8044 /0  0493 /0  9346 /4  3 
1/ 30 1 های عمومی به مسائل و مشکالت پیش روی باغداران اهمیت ندادن رسانه   88 /5  294 /4  588 /0  647 /0  7824 /0  0480 /0  7993 /4  4 

10/ 39 8 وجود تفکرات سنتی و بیش از حد قدیمی در میان باغداران   06 /47  294 /4  920 /0  471 /0  7779 /0  0477 /0  7722 /4  5 
2/ 60 2 عدم دسترسی باغداران به عاملین تروی  در روستاها   76 /11  235 /4  903 /0  529 /0  7662 /0  0470 /0  7000 /4  6 

2/ 60 2 نگاه سطح پایین جامعه به شغل باغداری و ارزش قائل نشدن برای باغدار   76 /11  235 /4  033 /1  471 /0  7647 /0  0469 /0  6910 /4  7 
2/ 60 2 های جدید و مدرن در زمینه نگهداری و طراحی باغات تکنولوژی عدم پذیرش    76 /11  177 /4  728 /0  706 /0  7574 /0  0465 /0  6459 /4  8 

2/ 60 2 مجبور بودن به باغداری به دلیل نداشتن شغل مناسب و در برخی موارد به عنوان شغل دوم   76 /11  177 /4  728 /0  647 /0  7559 /0  0464 /0  6369 /4  9 
11/ 69 9 سواد بودن اکثریت باغداران تحصیالت پایین و بی   94 /52  177 /4  809 /0  588 /0  7544 /0  0463 /0  6279 /4  10 

1/ 30 1 کنندگان محصوالت باغی عدم ارتبا  مستویم باغداران با خریداران و مصر    88 /5  118 /4  697 /0  706 /0  7441 /0  0456 /0  5647 /4  11 
3/ 90 3 آالت و ...( ها  کود، سم، ماشین رابطه با میزان و زمان مصر  نهاده های الزم در  نبود آموزش   65 /17  118 /4  857 /0  649 /0  7426 /0  0456 /0  5557 /4  12 

3/ 90 3 عدم اطمینان به علم کشاورزی و عدم پذیرش نکات تخصصی از سوی باغداران   65 /17  059 /4  144 /1  529 /0  7265 /0  0446 /0  4565 /4  13 
9/ 09 7 اطالعات کافی در زمینه باغداری و نگهداری با  در میان باغداران عدم وجود    18 /41  941 /3  827 /1  706 /0  7044 /0  0432 /0  3212 /4  14 
2/ 60 2 های ارتباطی ها و نظام رسانی و آگاهی دادن مناسب توسط رسانه عدم اطالع   76 /11  941 /3  827 /0  706 /0  7044 /0  0432 /0  3212 /4  15 
5/ 19 4 ها، خریداران محصوالت و سایر باغداران اجتماعی ضعیف باغداران با فروشندگان نهاده ارتبا     53 /23  882 /3  054 /1  647 /0  6897 /0  0423 /0  2309 /4  16 

5/ 19 4 ترویجی منظم برای باغداران    –های آموزشی  عدم وجود کال    53 /23  824 /3  883 /0  824 /0  6809 /0  0418 /0  1768 /4  17 
1/ 30 1 های معتبر بیمه اجتماعی امکان بیمه شدن کشاورزان و باغداران در سازمان عدم    88 /5  824 /3  334 /1  529 /0  6735 /0  0413 /0  1317 /4  18 

1/ 30 1 عادت کردن باغداران به دریافت خدمات رایگان از جهاد کشاورزی و مراکز خدمات کشاورزی   88 /5  765 /3  147 /1  706 /0  6662 /0  0409 /0  0866 /4  19 
6/ 49 5 نبود عالقه و رغبت زیاد به ادامه کشاورزی و باغداری   41 /29  647 /3  169 /1  706 /0  6382 /0  0392 /0  9152 /3  20 

3/ 90 3 جمعیت زیاد از لحاا بعد خانوار در روستاهای استان گیالن   65 /17  412 /3  004 /1  882 /0  5897 /0  0362 /0  6175 /3  21 
1/ 30 1 های خدماتی و م سسات ترویجی راهکارهای غیرمعوول از سوی شرکت تبلیغات نادرست و بیان    88 /5  000 /3  118 /1  941 /0  5000 /0  0307 /0  0672 /3  22 

1/ 30 1 حضور افراد غیر بومی در روستاها و در نتیجه اختال  سلیوه در مدیریت کشاورزی در روستاها   88 /5  706 /2  105 /1  882 /0  4324 /0  0265 /0  6522 /2  23 
100/ 00 77 مجموع   94 /452  - - - 3015 /16  1 100 - 
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اولویووت اول مشووکالت اقتصووادی باغووداران اسووتان  

درصووود از    58/ 8گووویالن بوووود بوووه طووووری کوووه  

مرحلووه  نتای     پایه   بر کارشناسان به آن اشاره کردند.  

  توورین مشوووکالت مهم   ، 4جووودول  دوم تحویووق در  

بر اسووا  امتیوواز وزن   اقتصادی پیش روی باغداری 

وجووود واسووطه در   -1عبارت بودنوود از:   نرمال شده 

فووروش محصوووالت بوواغی و سووود کووم در میووان  

مووورون بووه صوورفه نبووودن خریوود    -2باغووداران،  

هووای کوچووق و  قیمت بوورای زمین تجهیزات گران 

هوووای  بوواال بوووودن قیمووت نهاده   -3کووم درآمووود،  

رغم اینکه تردیدی در نوووش سوورمایه  به کشاورزی.  

در  های اقتصوووادی  جهوووت رسووویدن بوووه هووود  

های اخیوور  کشوواورزی وجووود نوودارد، امووا در دهووه 

  تشکیل سرمایه در کشاورزی روندی نزولی داشووته 

است که در برنامه سوم توسووعه بووه عنوووان یکووی از  

هووای آینووده بخووش کشوواورزی  توورین چالش مهم 

 مطرح شده است.  

افزایش قیمت سووموم و کودهووای شوویمیایی در  

اسووتوار اسووت کووه پووایین  های اخیر بر این پایووه سال 

رویه آنهووا  ها سبب مصر  بی بودن قیمت این نهاده 

(. بووه  6شووود   در تولیوود محصوووالت مختلووف می 

( اختصوواص  16زادگووان و همکوواران   عویووده کریم 

های مازاد به کودهای شوویمیایی مصوور  غیوور  یارانه 

کند و عدم پایووداری محوویط  ه آنها را تشدید می ن بهی 

رغم مسووائل  داشووت. بووه زیست را به همراه خواهوود  

هووایی عوودم تولیوود را  مطرح شده کمبود چنین نهاده 

 در بسیاری موارد به وجود آورده است. 

ناپووذیر محصوووالت کشوواورزی  بینی عرضه پیش 

کشش برای بیشتر محصوووالت  همراه با تواضای بی 

های بووواال و  ایووون بخوووش باعووو  ایجووواد نوسوووان 

ناپووذیر در قیمووت محصوووالت کشوواورزی  بینی پیش 

های باالی قیمت و عملکرد به نوبووه  شود. نوسان می 

خووود باعوو  ایجوواد مشووکالت اقتصووادی بوورای  

های  شود. این مشکالت هم جنبه تولیدکنندگان می 

گیرند  کارایی و هم جنبه رفاه اقتصادی را در بر می 

  22 .) 

 

 مشکالت فنی باغداران 

نتای  مرحله اول تحویق نشان داد کووه دو عاموول  

عوودم اسووتفاده درسووت و بووه موقووع از کودهووا و    -1

مکووانیزه، صوونعتی و    -2سووموم شوویمیایی مناسووب و  

هووا جهووت اسووتفاده بهتوور از  نبووودن با  یکرارچووه  

تجهیووزات در رأ  مشووکالت فنووی مطوورح شووده  

درصوود از کارشناسووان درگیوور در    35/ 29توسووط  

در    . طرح آموواربرداری اسووتان گوویالن قوورار داشووتند 

توورین  مهم   مرحله دوم تحویق نیز نتای  نشان داد کووه 

فنی پیش روی باغداری بوور مبنووای امتیوواز    مشکالت 

مکووانیزه،    -1رت بودنوود از:  وزن نرمووال شووده عبووا 

ها جهت اسووتفاده بهتوور  صنعتی و یکرارچه نبودن با  

های کاشووت و  سنتی بودن سیسووتم  -2از تجهیزات، 

دور بووودن از    -3برداری باغات استان گوویالن،  بهره 

های فوورآوری و عوودم توجیووه اقتصووادی  کارخانووه 

صوونایع تبوودیلی. سووایر مشووکالت   بکارگیری جهت 

  ارشناسووان بووه ترتیووب فنووی مطوورح شووده توسووط ک 

دانووش فنووی،  ارائه شووده اسووت.    5  اهمیت در جدول 

منووودی از خووودمات حموووایتی،  مکانیزاسووویون، بهره 

های  آموزشی ترویجی برای پایداری و توسعه نظام 

شوووند. همچنووین  کشوواورزی بسوویار مهووم تلوووی می 
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 اقتصادی باغداران استان گیالن بندی مسائل و مشکالت  اولویت  -4جدول 
 

 ت اقتصادی مشکال 
  مرحله دوم تحویق  مرحله اول تحویق 

 اولویت  امتیاز وزن نرمال شده  وزن نرمال شده  میزان اهمیت  نسبت تغییرات  انحرا  معیار  میانگین  درصد موردها  ها درصد پاس   ها فراوانی پاس  

1/ 27 1 میان باغداران وجود واسطه در فروش محصوالت باغی و سود کم در    88 /5  647 /4  786 /0  235 /0  5815 /0  0511 /0  1054 /5  1 
1/ 27 1 های کوچق و کم درآمد قیمت برای زمین مورون به صرفه نبودن خرید تجهیزات گران   88 /5  588 /4  795 /0  294 /0  8397 /0  0503 /0  0348 /5  2 

12/ 66 10 های کشاورزی  کود، سم، تجهیزات و ...( باال بودن قیمت نهاده   82 /58  529 /4  515 /0  471 /0  8309 /0  0498 /0  9819 /4  3 
5/ 06 4 های پی در پی خرده مالکی شدن باغات طی انحصار وراثت   53 /23  529 /4  626 /0  412 /0  8294 /0  0497 /0  9731 /4  4 

1/ 27 1 سود کم در قبال زحمات زیاد   88 /5  412 /4  939 /0  353 /0  8015 /0  0481 /0  8056 /4  5 
3/ 80 3 بازار مصر  و عدم تعادل در قیمت محصوالت باغی عدم ثبات    65 /17  353 /4  786 /0  471 /0  7912 /0  0474 /0  7438 /4  6 

7/ 59 6 های کاشت، داشت و برداشت محصوالت باغی باال بودن هزینه   29 /35  294 /4  772 /0  529 /0  7794 /0  0467 /0  6733 /4  7 

1/ 27 1 فروش محصوالت باغی نبود بازاریابی مناسب و کارا در زمان مناسب جهت    88 /5  235 /4  903 /0  529 /0  7662 /0  0459 /0  5940 /4  8 
1/ 27 1 وابسته بودن درآمد باغداران به یق یا دو محصول   88 /5  177 /4  529 /0  765 /0  7588 /0  0455 /0  5499 /4  9 

7/ 59 6 دستمزد باالی کارگران روز مزد، نبود کارگر ماهر و استفاده از نیروی کار خانوادگی   29 /35  177 /4  636 /0  706 /0  7574 /0  0454 /0  5410 /4  10 

8/ 86 7 مورون به صرفه نبودن باغداری از لحاا اقتصادی  درآمد پایین(   18 /41  177 /4  883 /0  529 /0  7529 /0  0451 /0  5146 /4  11 
3/ 80 3 های مناسب و باال بودن هزینه حمل و نول محصوالت به بازار نبود جاده   65 /17  118 /4  781 /0  647 /0  7426 /0  0445 /0  4529 /4  12 

1/ 27 1 ها های کافی در خرید نهاده عدم وجود یارانه   88 /5  118 /4  857 /0  647 /0  7426 /0  0445 /0  4529 /4  13 

7/ 59 6 گذاری بیشتر در امر باغداری عدم وجود توان مالی جهت سرمایه   29 /35  059 /4  748 /0  706 /0  7309 /0  0438 /0  3823 /4  14 
5/ 06 4 پشتیبانی بیمه محصوالت در زمان بروز حوادت طبیعی عدم    53 /23  059 /4  899 /0  647 /0  7294 /0  0437 /0  3735 /4  15 

7/ 59 6 عدم تناسب بین میزان هزینه باغداری و قیمت فروش محصول   29 /35  000 /4  791 /0  765 /0  7191 /0  0431 /0  3118 /4  16 

2/ 53 2 نامناسب بودن بازار فروش برای محصوالت باغی     76 /11  000 /4  866 /0  706 /0  7176 /0  0430 /0  3030 /4  17 
8/ 86 7 پایین بودن قیمت فروش و در برخی موارد پیش فروش محصوالت باغی   18 /41  000 /4  935 /0  647 /0  7162 /0  0429 /0  2942 /4  18 

1/ 27 1 وابسته، جهت تسهیل در امر تولید، ارزشگذاری و فروش محصوالت های  ها و اتحادیه نبود تعاونی   88 /5  882 /3  928 /0  706 /0  6912 /0  0414 /0  1443 /4  19 

1/ 27 1 فاصله زیاد بین محل تولید و مراکز فروش محصوالت   88 /5  647 /3  996 /0  765 /0  6397 /0  0384 /0  8356 /3  20 
5/ 06 4 گذاری مالی/اعتباری/سرمایه عدم دسترسی به منابع    53 /23  294 /3  772 /0  941 /0  5647 /0  0339 /0  3859 /3  21 

2/ 53 2 های باغی در برخی موارد داری زمین اجاره   76 /11  118 /3  781 /0  647 /0  5265 /0  0316 /0  1567 /3  22 

1/ 27 1 خود مصرفی بودن محصوالت باغی در میان کشاورزان   88 /5  529 /2  007 /1  824 /0  3985 /0  0239 /0  3896 /2  23 

100/ 00 79 مجموع   71 /464  - - - 6779 /16  1 100 - 
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 فنی باغداران استان گیالنبندی مسائل و مشکالت اولویت  -5جدول 

 

 ت فنی مشکال 
  مرحله دوم تحویق  مرحله اول تحویق 

فراوانی  
 ها پاس  

درصد  
 ها پاس  

درصد  
 موردها 

 اولویت  امتیاز وزن نرمال شده  وزن نرمال شده  میزان اهمیت  نسبت تغییرات  انحرا  معیار  میانگین 

8/ 82 6 ها جهت استفاده بهتر از تجهیزات مکانیزه، صنعتی و یکرارچه نبودن با    29 /35  588 /4  507 /0  412 /0  8426 /0  0498 /0  9800 /4  1 
7/ 35 5 برداری باغات استان گیالن های کاشت و بهره سنتی بودن سیستم   41 /29  588 /4  507 /0  412 /0  8426 /0  0498 /0  9800 /4  2 
2/ 94 2 صنایع تبدیلی   بکارگیری های فرآوری و عدم توجیه اقتصادی جهت  دور بودن از کارخانه   76 /11  529 /4  717 /0  353 /0  8279 /0  0489 /0  8931 /4  3 

1/ 47 1 سازی محصوالت به منظور جلوگیری از فساد بندی و وکیوم عدم استفاده از تجهیزات بسته   88 /5  529 /4  717 /0  353 /0  8279 /0  0489 /0  8931 /4  4 
2/ 94 2 آوری به روز و امکانات پیشرفته جهت کاشت، داشت و برداشت محصوالت باغی نداشتن فن   76 /11  471 /4  515 /0  529 /0  8191 /0  0484 /0  8410 /4  5 

7/ 35 5 های مدرن و به روز در زمینه باغداری عدم اطالع باغداران از دانش و فناوری   41 /29  471 /4  624 /0  471 /0  8176 /0  0483 /0  8323 /4  6 
2/ 94 2 عدم احیاء و نوسازی باغات به ویژه جایگزین کردن درختان مسن   76 /11  471 /4  624 /0  471 /0  8176 /0  0483 /0  8323 /4  7 

2/ 94 2 بندی کیفی محصوالت بندی مناسب و درجه عدم بسته   76 /11  471 /4  624 /0  471 /0  8176 /0  0483 /0  8323 /4  8 
4/ 41 3 کمبود نیروی انسانی متخصص در امر باغداری به خصوص در بخش عملیاتی   65 /17  471 /4  717 /0  412 /0  8162 /0  0482 /0  8236 /4  9 
4/ 41 3 سازی، آبمیوه و خشکبار عدم وجود صنایع تبدیلی و کارخانجات فراوری همانند صنایع کمروت   65 /17  471 /4  800 /0  412 /0  8162 /0  0482 /0  8236 /4  10 

1/ 47 1 عدم وجود امکانات پیشرفته آبیاری و هدر رفتن آی   88 /5  412 /4  712 /0  471 /0  8044 /0  0475 /0  7540 /4  11 
4/ 41 3 های الزم و ضروری در سطح استان بودن سردخانه دور از دستر     65 /17  353 /4  702 /0  529 /0  7926 /0  0468 /0  6845 /4  12 

5/ 88 4 مهندسی و عدم آگاهی الزم در زمینه مزایای مکانیزاسیون   -استفاده نا آگاهانه از ابزارهای فنی   53 /23  177 /4  728 /0  647 /0  7559 /0  0447 /0  4672 /4  13 
7/ 35 5 برداری محصوالت باغی آالت در تولید و بهره استفاده الزم و صحیح از تجهیزات و ماشین عدم    41 /29  177 /4  809 /0  588 /0  7544 /0  0446 /0  4585 /4  14 

4/ 41 3 های بسیار باال عدم رعایت فاصله کاشت درختان از یکدیگر و در بیشتر موارد کشت در تراکم   65 /17  177 /4  883 /0  529 /0  7529 /0  0445 /0  4499 /4  15 
2/ 94 2 فساد زودهنگام محصوالت باغی در حین حمل و نول   76 /11  177 /4  883 /0  529 /0  7529 /0  0445 /0  4499 /4  16 

5/ 88 4 های مناسب و اصالح شده  عدم استفاده از ارقام اصالح شده( ها و قلمه عدم استفاده از بذور، نهال   53 /23  118 /4  697 /0  706 /0  7441 /0  0440 /0  3977 /4  17 
1/ 47 1 ضایعات باالی محصوالت باغی در استان گیالن   88 /5  118 /4  928 /0  588 /0  7412 /0  0438 /0  3803 /4  18 

8/ 82 6 عدم استفاده صحیح و به موقع از کودها و سموم شیمیایی مناسب   29 /35  765 /3  970 /0  765 /0  6662 /0  0394 /0  9371 /3  19 
4/ 41 3 بازار پسند نبودن محصوالت باغی در استان گیالن کیفیت پایین و    65 /17  706 /3  448 /1  588 /0  6515 /0  0385 /0  8502 /3  20 

5/ 88 4 کمبود منابع آی آبیاری و توزیع نامناسب آبیاری توسط باغداران   53 /23  647 /3  931 /0  824 /0  6412 /0  0379 /0  7893 /3  21 
1/ 47 1 باغداران عدم هر  صحیح درختان از سوی    88 /5  529 /3  874 /0  941 /0  6176 /0  0365 /0  6503 /3  22 

100/ 00 68 مجموع   00 /400  - - - 9206 /16  1 100 - 
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رغم محوودودیت آی، اسووتفاده از آن در بخووش  بووه 

کشاورزی که بیشترین مصوور  آی را دارد، بهینووه  

های سووطحی  نیست. آبیاری در ایران اغلب با روش 

هووا رانوودمان آی  گیرد که در این روش صورت می 

هووای آبیوواری  پووایین اسووت. بنووابراین انتخووای روش 

هووای اسووتان گوویالن ضووروری  جدید و بهینووه در با  

 (. 1است   

 

 سیاستی در باغداری   -مشکالت مدیریتی 

دهوود کووه  نتای  مرحله اول این تحویق نشووان می 

رویه برخی از محصوالت باغی  واردات اشتباه و بی 

بوووه کشوووور در اولویوووت مشوووکالت ناشوووی از  

های دولتووی بوور باغووداری اسووتان  گذاری سیاسووت 

درصوود از    47/ 1گوویالن اسووت. بووه طوووری کووه  

کارشناسووان ایوون مسووئله را بووه عنوووان یووق مشووکل  

اساسووی باغووداران اسووتان گوویالن مطوورح کردنوود.  

  ، 6جوودول    مرحلووه دوم تحویووق در براسووا  نتووای   

سیاسووتی پوویش روی    -مدیریتی   مهمترین مشکالت 

ده عبووارت  باغداری بر مبنووای امتیوواز وزن نرمووال شوو 

نامناسوووب جهوووت    گذاری سیاسوووت   -1بودنووود از:  

  -2صووادرات محصوووالت بوواغی اسووتان گوویالن،  

رویه برخی از محصوالت باغی  واردات اشتباه و بی 

عدم توجه دولت بووه خریوود تضوومینی    -3به کشور،  

های واقعی. سووایر موووارد  محصوالت باغی با قیمت 

مطوورح شووده از سوووی کارشناسووان نیووز بووه ترتیووب  

بخووش    ارائووه شووده اسووت.   6در جوودول   اولویووت 

کشاورزی برای پیشرفت و توسعه نیازمنوود حمایووت  

دولت است و دولت نیز برای جلوگیری از کاهش  

گذاری و افووزایش تولیوود در ایوون بخووش  سوورمایه 

های مختلفی اعمال کرده است که در ایوون  سیاست 

ها عبارتنوود از:  راسووتا برخووی از مهمتوورین سیاسووت 

های تولیوود، اعطوواء یارانووه بووه  هاده ها به ن اعطاء یارانه 

اعتبارات و تسهیالت بخش جهووت امووور جوواری و  

هوووای خریووود تضووومینی  ای، تعیوووین قیمت سووورمایه 

های  محصوووالت کشوواورزی، اعمووال محوودودیت 

ای بوور واردات محصوووالت  ای و غیوور تعرفووه تعرفووه 

کشوواورزی، پرداخووت یارانووه بووه صووادرکنندگان  

واع خدمات  محصوالت کشاورزی، ارائه رایگان ان 

ای و ترویجوووی، پرداخوووت غراموووت بوووه  توسوووعه 

دیدگان از بالیای طبیعی، اختصاص یارانه  خسارت 

های  گذاری بووه بیمووه کشوواورزی و انجووام سوورمایه 

(.  7زیربنووایی مختلووف بوورای توسووعه روسووتایی   

رسووانی بیمووه محصوووالت کشوواورزی در  خدمات 

هایی همووراه بوووده و  های اخیر با فووراز و نشوویب سال 

بوور پووذیرش و    بسوویاری اقتصادی و اجتماعی   عوامل 

ثیر گذاشووته    تواضووای بیمووه از سوووی کشوواورزان توو 

سیاستگذاری مناسب از سوی دولت    بنابراین است.  

تواند در گسترش بیمووه محصوووالت کشوواورزی  می 

 (. 15   بسیار مفید باشد 

 

 راهکارهای مؤثر جهت رفا مشکالت باغداران 

نتووای  مرحلووه اول تحویووق نشووان داد کووه برگووزاری  

ترویجووی بوورای باغووداران و    -های آموزشی کال  

افزایش کارشناسووان و نوواظرین در روسووتاها جهووت  

بووواال بوووردن دانوووش فنوووی باغوووداران در اولویوووت  

راهکارهووای مطوورح شووده جهووت رفووع مشووکالت  

  نتووای   پایووه  بوور استان گیالن قوورار داشووتند. باغداران  

راهکارهووای توسووعه  توورین  مهم مرحله دوم تحویووق،  
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 سیاستی باغداران استان گیالن  -مدیریتیبندی مسائل و مشکالت اولویت  -6جدول 
 

 سیاستی    -ت مدیریتی مشکال 
 مرحله دوم تحویق  مرحله اول تحویق 

 اولویت  امتیاز وزن نرمال شده  وزن نرمال شده  میزان اهمیت  نسبت تغییرات  انحرا  معیار  میانگین  درصد موردها  ها درصد پاس   ها فراوانی پاس  
1/ 67 1 نامناسب جهت صادرات محصوالت باغی استان گیالن   گذاری سیاست   88 /5  765 /4  437 /0  235 /0  8779 /0  0479 /0  7925 /4  1 

13/ 33 8 رویه برخی از محصوالت باغی به کشور واردات اشتباه و بی   06 /47  706 /4  588 /0  235 /0  8647 /0  0472 /0  7202 /4  2 
11/ 67 7 های واقعی قیمت عدم توجه دولت به خرید تضمینی محصوالت باغی با    18 /41  588 /4  507 /0  412 /0  8426 /0  0460 /0  5998 /4  3 

6/ 67 4 ها در خرید و فروش محصوالت باغی عدم توجه دولت به حضور واسطه   53 /23  588 /4  618 /0  353 /0  8412 /0  0459 /0  5918 /4  4 
1/ 67 1 عدم تنظیم ثبات بازار و کنترل قیمت محصوالت کشاورزی توسط دولت   88 /5  529 /4  515 /0  471 /0  8309 /0  0454 /0  5356 /4  5 

1/ 67 1 کافی نبودن حمایت واحدهای نظارتی در بخش کشاورزی   88 /5  529 /4  624 /0  412 /0  8294 /0  0453 /0  5276 /4  6 
5/ 00 3 های دولتی گذاری سیاست جدی نگرفتن کشاورزی به عنوان یق رکن اصلی در    65 /17  471 /4  624 /0  471 /0  8176 /0  0446 /0  4634 /4  7 

1/ 67 1 های تخصیص داده شده به بخش کشاورزی در همین راستا عدم استفاده واقعی از بودجه   88 /5  471 /4  717 /0  412 /0  8162 /0  0446 /0  4553 /4  8 
6/ 67 4 کافی نبودن حمایت دولت در زمینه در اختیار گذاشتن امکانات و تسهیالت کافی به باغداران   53 /23  412 /4  618 /0  529 /0  8059 /0  0440 /0  3991 /4  9 

1/ 67 1 نگاه کالن به کشاورزی در سطح مدیریتی نامناسب   88 /5  412 /4  618 /0  529 /0  8059 /0  0440 /0  3991 /4  10 
3/ 33 2 نبود کارشناسان و مروجان، به طور اختصاصی و در تمامی فصول برای باغداران   76 /11  412 /4  795 /0  471 /0  8044 /0  0439 /0  3911 /4  11 

3/ 33 2 کاری در جهت ارائه خدمات کشاورزی در روستاها کم   76 /11  412 /4  795 /0  412 /0  8029 /0  0438 /0  3831 /4  12 
1/ 67 1 های نامناسب خارجی عدم بررسی محصوالت وارداتی از جمله بذور و گونه   88 /5  412 /4  795 /0  412 /0  8029 /0  0438 /0  3831 /4  13 

1/ 67 1 های مسئول جهت تحویل به موقع محصوالت باغی به بازار سازمان کافی نبودن حمایت    88 /5  353 /4  786 /0  529 /0  7926 /0  0433 /0  3269 /4  14 
5/ 00 3 های ناگهانی توجهی دولت به بیمه محصوالت کشاورزی و حمایت کم دولت در زمان خسارت کم   65 /17  294 /4  772 /0  588 /0  7809 /0  0426 /0  2627 /4  15 
5/ 00 3 توجهی مسئولین به مسائل و مشکالت باغداران کم   65 /17  294 /4  047 /1  412 /0  7765 /0  0424 /0  2386 /4  16 

5/ 00 3 محدودیت منابع دولتی در خصوص انتوال دانش به تولید کنندگان   65 /17  235 /4  033 /1  529 /0  7676 /0  0419 /0  1904 /4  17 
5/ 00 3 باغات به قطعات کوچکتر کم توجهی دولت به قانون ارث و توسیم شدن    65 /17  235 /4  091 /1  412 /0  7632 /0  0417 /0  1663 /4  18 

10/ 00 6 های کشاورزی در سطح استان گیالن عدم توزیع به موقع و کافی نهاده   29 /35  177 /4  728 /0  647 /0  7559 /0  0413 /0  1262 /4  19 
1/ 67 1 کنند تری تولید می محصوالت مرغوی نبود میادین و بازارهای میوه مجزا برای باغدارانی که    88 /5  177 /4  074 /1  471 /0  7515 /0  0410 /0  1021 /4  20 

1/ 67 1 های مناسب و سالم و اصیل برای باغداران عدم در اختیار گذاشتن بذور و قلمه   88 /5  118 /4  928 /0  647 /0  7426 /0  0405 /0  0539 /4  21 
3/ 33 2 کنترل آفات باغی استان گیالن عدم نظارت کافی از سوی جهاد کشاورزی در    76 /11  118 /4  928 /0  588 /0  7412 /0  0405 /0  0459 /4  22 

1/ 67 1 های دولتی و کوتاه بودن مدت باز پرداخت آنها باال بودن نرت بهره وام   88 /5  941 /3  966 /0  706 /0  7044 /0  0385 /0  8452 /3  23 
100/ 00 60 مجموع   94 /352  - - - 3191 /18  1 100 - 
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باغداری بر اسا  امتیوواز وزن نرمووال شووده عبووارت  

خرید تضوومینی محصوووالت بوواغی بووا    -1بودند از:  

هووای موجووود در  های واقعووی و تنظوویم قیمت قیمت 

رویوووووه  جلووووووگیری از واردات بی   -2بوووووازار،  

 شوووود، محصووووالتی کوووه در کشوووور تولیووود می 

 مووودیران و مسوووئولین متخصوووص    بکوووارگیری   -3

 های درسووووت در اموووور گذاری سیاسووووت جهوووت  

ها.  در اجرای این سیاسووت   باغداری و نظارت کافی 

 سایر راهکارهای مطوورح شووده توسووط کارشناسووان  

آمووووووووده اسووووووووت.   7نیووووووووز در جوووووووودول  

 
 راهکارهای م ثر جهت رفع مشکالت باغداران استان گیالن بندی اولویت  -7جدول 

 

 راهکارها 
 مرحله دوم تحویق  مرحله اول تحویق 

 فراوانی 
 ها پاس    

 درصد 
 ها پاس    

 درصد 
 موردها   

 میانگین 
 انحرا  
 معیار   

 نسبت 
 تغییرات   

 میزان 
 اهمیت   

 وزن  
 نرمال شده 

 امتیاز وزن 
 نرمال شده   

 اولویت 

 1 2/ 8476 0/ 0258 0/ 9132 0/ 059 0/ 243 4/ 941 35/ 29 5/ 83 6 های واقعی و تنظیم ثبات بازار خرید تضمینی محصوالت باغی با قیمت 
 2 2/ 8109 0/ 0281 0/ 9015 0/ 118 0/ 332 4/ 882 23/ 53 3/ 88 4 شود رویه محصوالتی که در کشور تولید می جلوگیری از واردات بی 

 3 2/ 7742 0/ 0277 0/ 8897 0/ 176 0/ 393 4/ 824 35/ 29 5/ 83 6 ها های درست در امر باغداری و نظارت بر آن گذاری سیاست مسئولین متخصص جهت    بکارگیری 
 4 2/ 7375 0/ 0264 0/ 8779 0/ 235 0/ 437 4/ 765 23/ 53 3/ 88 4 های سنتی با حمایت و آگاهی دادن به باغداران های مدرن به جای روش روش   بکارگیری 

 5 2/ 7375 0/ 0274 0/ 8779 0/ 235 0/ 437 4/ 765 17/ 65 2/ 91 3 باغداری تشویق باغدارن نمونه و ایجاد انگیزه جهت تالش و پشتکار بیشتر در امر  
 5 2/ 7375 0/ 0274 0/ 8779 0/ 235 0/ 437 4/ 765 17/ 65 2/ 91 3 های تلفیوی و چند منظوره کشت   بکارگیری برداری بهینه از منابع موجود از جمله آی و خاک، با  بهره 

 6 2/ 7375 0/ 0274 0/ 8779 0/ 235 0/ 437 4/ 765 11/ 76 1/ 94 2 بندی برای محصوالت باغی بسته های تبدیلی و  احداث، گسترش و تجهیز کارخانه 
 7 2/ 7375 0/ 0274 0/ 8779 0/ 235 0/ 437 4/ 765 5/ 88 0/ 97 1 تر و مجهزتر در روستاها ایجاد مراکز تروی  و خدمات کشاورزی گسترده 
 7 2/ 7375 0/ 0274 0/ 8779 0/ 235 0/ 437 4/ 765 5/ 88 0/ 97 1 یمنطوه تولید محصوالت متناسب با شرایط آی و هوای 
 7 2/ 7375 0/ 0274 0/ 8779 0/ 235 0/ 437 4/ 765 5/ 88 0/ 97 1 حمایت از کشاورزان نو آور و اشتغال زا 

 8 2/ 7329 0/ 0273 0/ 8765 0/ 176 0/ 562 4/ 765 5/ 88 0/ 97 1 غی احداث انبارهای مناسب و مطلوی برای نگهداری از محصوالت با 
 9 2/ 7008 0/ 0270 0/ 8662 0/ 294 0/ 470 4/ 706 47/ 06 7/ 77 8 افزایش کارشناسان و ناظرین در روستاها جهت باال بردن دانش فنی باغداران 

 10 2/ 7008 0/ 0270 0/ 8662 0/ 294 0/ 470 4/ 706 23/ 53 3/ 88 4 افزایش سطح سواد و آگاهی باغداران 

 11 2/ 7008 0/ 0270 0/ 8662 0/ 294 0/ 470 4/ 706 11/ 76 1/ 94 2 ها کشاورزی مدرن و ارائه تسهیالت خرید برای آن افزایش استفاده از ادوات  

 11 2/ 7008 0/ 0270 0/ 8662 0/ 294 0/ 470 4/ 706 11/ 76 1/ 94 2 حمایت از باغداران در زمان بروز حوادث و توسعه بیمه محصوالت کشاورزی توسط دولت 

 12 2/ 7008 0/ 0270 0/ 8662 0/ 294 0/ 470 4/ 706 5/ 88 0/ 97 1 باغداران پیشرو ومنعطف برای دستیابی به اهدا  آموزشی و موابله با افکار قدیمی   بکارگیری 

 13 2/ 6963 0/ 0270 0/ 8647 0/ 235 0/ 588 4/ 706 47/ 06 7/ 77 8 ترویجی، به طور اختصاصی و مستمر برای باغداران   -برگزاری کال  های آموزشی 

 14 2/ 6963 0/ 0270 0/ 8647 0/ 235 0/ 588 4/ 706 5/ 88 0/ 97 1 ها استفاده از روشهای بیولوژیق برای مبارزه با آفات و بیماری 

 15 2/ 6642 0/ 0266 0/ 8544 0/ 353 0/ 493 4/ 647 29/ 41 4/ 85 5 های جدید به باغداران های اصالح شده و با بازده اقتصادی باال و شناساندن رقم فراهم نمودن نهال 

 16 2/ 6596 0/ 0266 0/ 8529 0/ 294 0/ 606 4/ 647 5/ 88 0/ 97 1 جهاد کشاورزی به داخل روستاها سازمان  بردن بخشهای اجرایی  

 17 2/ 6229 0/ 0262 0/ 8412 0/ 353 0/ 618 4/ 588 41/ 18 6/ 80 7 از باغداران   های مالی و حمایت بهره  های بانکی کم و وام ارائه تسهیالت  

 18 2/ 6229 0/ 0262 0/ 8412 0/ 353 0/ 618 4/ 588 17/ 65 2/ 91 3 ها در فروش محصوالت باغی جهت حمایت از تولید کننده و مصر  کننده حذ  واسطه 

 19 2/ 6229 0/ 0262 0/ 8412 0/ 353 0/ 618 4/ 588 5/ 88 0/ 97 1 های کاشت مکانیزه برای درختان استفاده از سیستم 

 19 2/ 6229 0/ 0262 0/ 8412 0/ 353 0/ 618 4/ 588 5/ 88 0/ 97 1 اولیه زندگی به باغداران ساکن در روستاها ارائه خدمات  

 20 2/ 5908 0/ 0259 0/ 8309 0/ 471 0/ 515 4/ 529 5/ 88 0/ 97 1 مراکزتحویواتی   توسط   نیاز سنجی باغداران در پایان هر فصل کشاورزی 

 21 2/ 5862 0/ 0259 0/ 8294 0/ 412 0/ 624 4/ 529 11/ 76 1/ 94 2 جمله تفکیق میوه های مرغوی و سالم افزایش کیفیت و بازارپسندی محصوالت باغی از  

 22 2/ 5816 0/ 0258 0/ 8279 0/ 353 0/ 800 4/ 529 11/ 76 1/ 94 2 جلوگیری از کوچق شدن باغات که در راستای قانون ارث به وجود آمده است 

 23 2/ 5816 0/ 0258 0/ 8279 0/ 353 0/ 717 4/ 529 5/ 88 0/ 97 1 ریزی در بخش باغداری هت برنامه ج استفاده مناسب از آمارهای موجود  

 24 2/ 5541 0/ 0255 0/ 8191 0/ 529 0/ 515 4/ 471 5/ 88 0/ 97 1 در امر باغداری   ها و افزایش تولید و درآمد کاهش هزینه 

 25 2/ 5495 0/ 0255 0/ 8176 0/ 471 0/ 624 4/ 471 23/ 53 3/ 88 4 آبیاری مدرن و پیشرفته و ت مین نیازهای آبی با احداث سد، کانال و ... های  استفاده از سیستم 

 26 2/ 5495 0/ 0255 0/ 8176 0/ 471 0/ 624 4/ 471 11/ 76 1/ 94 2 ترویجی در میان باغداران   -توزیع نشریات و بروشورهای آموزشی 

 27 2/ 5449 0/ 0254 0/ 8162 0/ 353 1/ 007 4/ 471 5/ 88 0/ 97 1 دامداری جهت قطع وابستگی مطلق روستاییان به درآمد باغات توویت صنایع دستی و  

 28 2/ 5128 0/ 0251 0/ 8059 0/ 529 0/ 618 4/ 412 11/ 76 1/ 94 2 و یکرارچه کردن باغات   تسطیح اراضی 

 29 2/ 5128 0/ 0251 0/ 8059 0/ 529 0/ 618 4/ 412 5/ 88 0/ 97 1 سوخت های حمل و نول محصوالت باغی با اختصاص سهمیه  کاهش هزینه 

 30 2/ 5037 0/ 0250 0/ 8059 0/ 412 0/ 870 4/ 412 35/ 29 5/ 83 6 ها  کود، سم و ...( به صورت متعادل و با قیمت مناسب برای باغداران فراهم نمودن نهاده 

 31 2/ 4670 0/ 0247 0/ 7912 0/ 471 0/ 786 4/ 353 11/ 76 1/ 94 2 باغداران های اختصاصی در میان  ها و اتحادیه تشکیل تعاونی 

 32 2/ 3111 0/ 0231 0/ 7412 0/ 588 0/ 928 4/ 118 5/ 88 0/ 97 1 استفاده از طرحهای زود بازده در زمینه باغداری 

 33 2/ 1139 0/ 0211 0/ 6779 0/ 706 0/ 951 3/ 824 5/ 88 0/ 97 1 های اجرایی و ترویجی به بخش خصوصی واگذاری فعالیت 

 - 100 1 32/ 0706 - - - 605/ 88 100/ 00 103 مجموع 
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 های مرحلووه نامه بعد از تجزیه و تحلیوول پرسووش 

 مووووورد از    91  ها ال   اول و جمووووع بنوووودی سوووو   

 .  بدسوووت آمووود   موانوووع و مشوووکالت باغوووداری 

 راهکوووار جهوووت رفوووع مشوووکالت    38همچنوووین  

شوود.  مطوورح    توسووط کارشناسووان   و توسعه باغداری 

 های مرحلوووه دوم  سووور  بوووا تکمیووول پرسشووونامه 

نتای  مبتنی بوور تحلیوول محتوووی بووه دسووت آموود. در  

 کووه مووودار    بووا توجووه بووه ایوون پایووان ایوون مرحلووه  

 کنوووووودال بوووووورای مشووووووکالت    Wضووووووریب  

اجتموواعی، اقتصووادی، فنووی و راهکارهووای رفووع  

  0/ 165، 0/ 282، 0/ 212مشکالت به ترتیب برابر بووا  

بیووانگرمیزان  (، ایوون ضوورایب  p<0.01    بود 0/ 126و  

باشد که ضوورورت انجووام  ی م کارشناسان  توافق بین  

(. 8 جوودول    کوورد دلفووای مرحلووه بعوودی را منتفووی  

 

 W ضریب کندال -8جدول 

 

 داری سطح معنی Wضریب کندال حیطه

 000/0 212/0 اجتماعی 

 000/0 282/0 اقتصادی

 000/0 165/0 فنی

 046/0 087/0 مدیریتی 

 000/0 126/0 راهکارها 

 

 های ترویجی توصیه 

براسا  فلسفه تروی  کشاورزی به عنوان خووط  

مودم ارتبا  بین مراکز تحویواتی و کشاورزان و بووا  

های ترویجووی  اجوورای برنامووه توجووه نتووای  تحویووق،  

تر نظیر برگووزاری بازدیوودهای علمووی، روز  گسترده 

های  مزرعه و نیز توجه بیش از پیش به نوووش رسووانه 

عی دیجیتووال در تحوووق  های اجتمووا انبوهی و شووبکه 

شووود  توصوویه می شووود. اهدا  ترویجی پیشنهاد می 

های ترویجی در اموری چووون  برگزاری فعالیت که 

های حفاظووت  توسعه مکانیزاسیون در باغات، روش 

 آی و خوواک، مبووارزه تلفیوووی بووا آفووات، شناسووایی  

و انتخای بووذور، قلمووه و نهووال مناسووب و موودیریت  

اولویووووت  ضووووایعات و پسووووماندهای بوووواغی در  

قوورار گیرنوود.    اسووتان گوویالن   هووای ترویجووی فعالیت 

همچنین مراجعه بیشتر باغووداران بووه کارشناسووان در  

  روستاها و بالعک ، پیگیری مستمر جهت دریافووت 

هووای  اعتبوواری کووافی، اسووتفاده از نهاده   تسووهیالت 

کشاورزی به صورت متعادل و به موقووع، توجووه بووه  

شکالت  خرید تضمینی محصوالت باغی و انتوال م 

های  گذاری سیاسووت به مسئولین متخصووص جهووت  

تووورین  درسوووت در امووور باغوووداری از جملوووه مهم 

 د. ن باش های ترویجی می توصیه 
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