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  ييتون بر توسعه روستايز يکش ار روغنيس يها ر دستگاهيتأث
 ينيمحمود حس ، ويمحمد رج ملکيف، ايشر ياحمد احمد

∗∗∗∗  
  ۱۶/۲/۱۳۹۶ :رشيخ پذيتار    ۶/۱۱/۱۳۹۵: افتيخ دريتار

  چكيده
در  ييتون بـر توسـعه روسـتا   يز يکش ار روغنيس يها ر دستگاهيتأث يبررس حاضر قيتحق هدف
ل يتشـک  کـار  تـون يکشـاورز ز  ٥٢٥٠جامعه آماري پـژوهش را  . دبوکشور  زيخ تونيز يها استان

د و بـا اسـتفاده از   شـ نفـر بـرآورد    ۱۹۲هـا   کوکران، تعداد نمونه رابطةبا استفاده از دادند که  می
ق يـ تحق يابـزار اصـل   .شـد  يآور يـاز جمـع  مورد ن يها داده، يا طبقه يتصادفی ريگ نمونهروش 

 يکشـاورز نظـران در حـوزه    د و صـاحب يبا کسب نظرات اسات آن يياست که روا يا پرسشنامه
. د شدييتأکرونباخ  يب آلفايضر و محاسبه يز با انجام آزمون مقدماتين آن ييايپا دست آمد و به

ار يدسـتگاه سـ   يدارا يدر روسـتاها  ييق نشـان داد کـه سـطح توسـعه روسـتا     يـ تحق يها افتهي
ـ . بـاالتر اسـت   دسـتگاه  ايـن  فاقد يدر روستاها آنتون از سطح يز يکش روغن ج ينتـا  ،نيهمچن

تـون  يز يکشـ  ار روغنيدستگاه س يريکارگ هبر مستقل يمتغ د کهدانشان  يبيل رگرسيون ترتيتحل
  .رگذار استيروستاها تأث يفرهنگ ـ يتوسعه اجتماع و يبر توسعه اقتصاد

  .يکار نتوي، زييتوسعه روستاتون، يز يکش ، روغنيمحصوالت باغ يفرآور :ها واژهديکل
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 ،تحقيقات تهران، گروه توسـعه روسـتايي   و علوم واحد اسالمي آزاد دانشگاه و تهران دانشگاه استادنويسنده مسئول و ؛ ايران
قيقات تهران، گـروه  تح و علوم واحد اسالمي آزاد دانشگاه و تهران دانشگاه استاد و ؛)amalek@ut.ac.ir(تهران، ايران 

  .توسعه روستايي، تهران، ايران



  ...محمدی،  احمد احمدی شريف، ايرج ملک              ۴ة ، شمار۲۰روستا و توسعه، سال  ةفصلنام � ۳۰

  مقدمه

بخـش   معضـالت  از يکـ ي يضـايعات محصـوالت کشـاورز    جوامع در حال توسعه، در
 بخـش  توليـدات  از زيـادي  مقـدار  ساالنه ،المللي  بين آمارهاي اساس بر .است يکشاورز

 كه شود مي د خارجيتول چرخه از ضايعات صورت به )درصد ٢٠تا  ١٥حدود ( كشاورزي

  ).٧(كند  تأمين را زيادي جمعيت غذاي خود ةوبن به توانست مي محصول مقدار اين
ن حجـم  يا ،رود شمار می به ييت روستايت جمعين فعاليتر مهم يکشاورزاز آنجا که 

کـاهش اشـتغال در   موجب کاهش محصـول، کـاهش درآمـد،     يعات کشاورزيضا يباال
جـه،  يو در نت شـود  مـی  ييروسـتا  يدر نـواح  يسـبب رکود اقتصاد و يکشاورزبخـش 

   .)١٢( شهرها را به دنبال دارد يت روستاها به سويجمع مهاجرت
 ياز کشـورها  يکي، ييايو جغراف يميط مساعد اقلياز شرا يل برخورداريران به دليا

 سـی د، اما متأسفانه هـر سـاله حـدود    يآ يشمار م به يد محصوالت باغينه توليبرتر در زم
، نداشـتن بـازار   ياقتصـاد  ل مازاد بودن و نداشتن صـرفه ين محصوالت به دليدرصد از ا

ع شـده و  يضـا  مناسب يها و انبار و سردخانه يبند و بسته يليع تبدينبود صنا و مناسب
 يحتـ  که است شده گزارش نيز ريمقاد نيا از باالتر ارقام که نماند ناگفتهروند،  ين مياز ب
در  يمحصوالت بـاغ  پنجاه تا هشتاد درصدیعات يضا ).۲( رسد يم درصد صد به يگاه

ـ تهد )يوزارت جهـاد کشـاورز   يآمار رسـم ( دوره پس از برداشت اقتصـاد   يبـرا  يدي
از طريق صنايع تبـديلي كشـاورزي و    توان يم که يدر حال ،دشو يمحسوب م يکشاورز

   ).٤( دکرل يرا به فرصت تبد اين تهديدفرآوري  محصوالت كشاورزي، 
 ارتبـاط  بـه  توجـه  بـا  ،يکشـاورز  محصـوالت  يفرآور عيصنا توسعه و جاديا راهبرد

 بـه  روسـتاها،  در موجـود  يهـا   تيقابل امکانات و بودن دارا و يکشاورز بخش با مستمر

ـ  فـا يا ييروسـتا  توسـعه  در يمـؤثر  نقـش  ان،ييروستا ياصل تيفعال عنوان را يـ ز کنـد،  يم
ـ  شکل را ييمناطق روستا ياقتصاد يها تيفعال اساس يکشاورز ـ ا ؛)۱۲(دهـد   يم ن در ي

ن ياز بازار مصـرف، مشـکل تـأم    يل دوريبه دال ،کشور يروستاهاشتر ياست که ب يحال
 يل فرهنگئو مسا ي، مشکالت حمل و نقل، کمبود انرژيرساختيه، مشکالت زيمواد اول

  ). ٧( را ندارند يليع تبديصنا يامکان استقرار واحدها ،يو اجتماع
 که شود يموجب مخاص  ييايعرض جغرافيک  يران بر رويقرار گرفتن ا ،از سويي

محصول در فصول مختلف سال برسد و در هر منطقه نيـز بـه    ،در مناطق مختلف كشور
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ني كوتـاه از آن  ، فقط يك محدوده زمـا يدات محصوالت کشاورزيبودن تول يدليل فصل
در حالي كه نياز به محصوالت كشاورزي بـه عنـوان مـاده اوليـه      محصول موجود باشد،

شـود كـه    همه ايـن مـوارد موجـب مـي    . دارد صنايع تبديلي در تمام طول سال استمرار
محصـوالت   يار فـرآور يسـ  يهـا  دسـتگاه بـه صـورت    يليع تبـد يرهيافت توسعه صـنا 

   ).٢(شود به عنوان بهترين گزيدار مطرح و معرفي  يکشاورز
شـود،   يکشـور کشـت مـ    ياز روستاها يعيکه در گستره وس ياز محصوالت باغ يکي

د ساالنه در يهزار هکتار تول ١٣٦ر کشت و يسطح ز هزار هکتار ١٠٤ يتون بوده که دارايز
د يـ اسـت و حتمـاً با   يخور تازه صورت به غيرقابل مصرف و تلخ تونيز ميوه. استکشور 
 يکـه بـه مرحلـه فـرآور     ياز محصول تا زمان ياديبخش ز ،لين دليد و به همشو يفرآور

زان يـ ن ميده که اعات پس از برداشت بويدرصد ضا ٢٢ يتون دارايز. دشو يع ميبرسد، ضا
  ). ٨(د شو يدار م د و درآمد باغيعات منجر به کاهش توليضا يباال

صـورت   هب خواه ، بايد، بالفاصله پس از برداشتة آنژيت ويبه علت خاص ،تونيوه زيم
شـود   يکش عاً روغنيسر ،ت روغنيفياز کاهش ک يريبه منظور جلوگ خواهو  يدکنسرو درآ

بـه   يتون ضروريز يکش روغن افزون بر واحدهای اريس يها اه، استفاده از دستگرو و از اين
 داراي تواند يدر روستاها م  يمحصوالت کشاورز يار فرآوريس يها دستگاه. رسد ينظر م

 بعـدي  هـاي  زيير برنامه براي آن شناخت و يابيارز که باشد متعدد يمنف و مثبت امدهاييپ

 مختلـف  گان هيسو در امدهايپ نيا يابيارز و شناخت .خواهد بودم ديمف ييروستا توسعه در

 گـاه يجا و باشـد  هـا  طرح و ها برنامه نيا ياثربخش زانيم اييگو ،سو کي از تواند يم ييفضا

 از و دهـد  نشان اي منطقه و يمحل توسعه اهداف يراستا در را ها تيفعال نگونهيا عملکردي

 هـا  تيفعال نيا که از يواحن ييفضا انتظام و زيير برنامه راستای در باشد يگام گر،يد سوي

ار يسـ  يهـا  ر دسـتگاه يتـأث  يبـا هـدف بررسـ   حاضـر  پژوهش  رو، از اين. شوند يم مند بهره
  .تون بر توسعه روستاها انجام شده استيز يکش روغن

 عيصـنا  توسـعه  راسـتای  در اقـدام  تـوان گفـت کـه    يمـ  ،گفتـه  پيشبا توجه به مطالب 
 تکاثري اثرات جاديا و کاهش فقر و يعموم فاهر شيافزا به تواند يم در روستاها يکشاورز

 گـان  هيسـو  در مناسـب  يسـت يز فضـاي  جـاد يا نـه يزم و بينجامدتوسعه  گان هيسو گريد در

ـ ن را انييروسـتا  يفرهنگ و ياجتماع ،يطيمح  يليع تبـد يگسـترش صـنا  بـا   .کنـد  ز فـراهم ي
 ،ييروستا هجانب همه توسعه استيس از يقسمت عنوان به در روستاها، يمحصوالت کشاورز
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 نيتـأم  بـا  گـر، يد سوي از و پرداخت ديجد يشغل هاي فرصت جاديا به توان می ،سو کي از
 .برداشـت  ييروسـتا  توسـعه  راسـتای  در يگام توان يم ،ييروستا تيجمع ياساس ازهايين

ـ  منـابع  از نـه يبه اسـتفاده  منظور به يليتبد عيصنا ييتمرکززدا براي کوشش ،نيهمچن  يمحل
 توسـعه  بـه  حصول برای ضروري يحرکت يمحل گان هيسو در مصرف و ديتول شيافزا براي

  .است ييروستا

  ق يتحق ينظر يمبان

 منـاطق  مانـدگي  جهـان، عقـب   در فناوري و صنعت پرشتاب رشد با و اخير سده چند در

 از شهرنشـينان  بـه  نسـبت  روسـتاييان  عموماً كه جاآن از. ده استشعيان  بيشتر روستايي

 و فقيرتـر  روسـتايي  اقشـار  نـاچيز برخوردارنـد،   اجتمـاعي  خـدمات  و كمتـر  درآمـد 

 صـرفه  نبـود  روستاها، جغرافيايي پراكندگي آن علت ، کهشوند مي محسوب پذيرتر آسيب

 كـم (كشـاورزي   كـار  نبودن تخصصي و اي اجتماعي، حرفه خدمات هئارا اقتصادي براي

 دم مـديريت و عـ  )جمعيـت  رشـد  مقابـل  در(ارضـي   منابع ، محدوديت)وري بهره بودن

 سطح ارتقاي روستايي، مناطق شديد فقر رفع براي ،رو از اين. است بوده والنئمس صحيح

 توسـعه « تمهيـد  ،آنهـا  وري بهـره  و افـزايش  اشـتغال  ايجـاد  روستاييان، كيفيت زندگي و

  ).۶( شده است متولد »روستايي
ـ     يده، نـوع يا و ک مفهوميبه عنوان  ييتوسعه روستا  يدگعمـران و بهبـود سـطح زن

 يهـا تيـ و فعال يد بـر بخـش کشـاورز   يکأبا ت يعيکه توسعه منابع طب ،است روستاييان
و تـالش مسـتمر در    يز منابع انساني، توسعه و تجهييع روستايمرتبط با آن، توسعه صنا

 ).۲۲( شـود  يمـ  شـامل  ييروسـتا  يزنـدگ  ياقتصـاد و  ياجتماع يفضا يساز به يراستا
ـ از طر ييجوامع روستا يقتصادد ساختار ايکه در تجد يت مهمياولو  راهبـرد ق اتخـاذ  ي
ـ مناسـب از فعال  یبـ يشـده، ترک شـنهاد  يپ ييد توسعه روسـتا يجد و  يکشـاورز  يهـا  تي

ع يصـنا ). ۲۱(اسـت   يبخـش کشـاورز   يلـ يو تکم يليع تبـد يژه صنايو به يکشاورزريغ
ـ ا حيـ  يمـواد نبـات   يشود که بـه فـراور   ياطالق م ييبه واحدها يکشاورز يليتبد  يواني

و  يکـ يزيرات فييـ ق تغير شکل و حفاظت از طرييتغ ةرنديگز دربرين يفراور. دنپرداز يم
  ).۹(ع است يو توز يبند ، بستهيساز رهي، ذخييايميش
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عات محصـوالت  ياز ضـا  يريجلـوگ  يتوانند در راسـتا  يم يکشاورز يع فراوريصنا
ان، باال ييش سطح درآمد روستاي، افزايجاد ارزش افزوده در بخش کشاورزي، ايکشاورز

ز يو ن ييدر مناطق روستا يش سهم اشتغال صنعتيو افزا يبخش کشاورز يور بردن بهره
گونـه   نيـ جاد ايدر اثر ا). ١٥(نقش کنند  يفايا ييند توسعه روستاياز فرا يبه عنوان جزئ

شدن،  يند صنعتيدر فرا يفناور يو ارتقا ييغذا يع فراوريهمگام با توسعه صنا ،عيصنا
 يهـا  از بخش ييها ها از جمله حمل و نقل و گروه ر بخشيسا يبرا يترشيب يها فرصت

و  ييو توسعه روسـتا  ييفقرزدا يا براين راهکار پويتر مهم ، کهد خواهد آمدپديخدمات 
سـرعت در رشـد و    ،ن موضوع، بـدون شـک  يدشتر بيتوجه ب. درو شمار می به يمل يحت

  ). ١(شت خواهد دا يکشور را در پ يو اقتصاد يتوسعه کشاورز
 ييع روسـتا يصنا يبه عنوان بخش اصل يبخش زراع يليع تبديضرورت توسعه صنا

و در  کنـد فـا  يسازنده و مهم ا یروستاها، نقش يت اقتصاديوضع يده تواند در سامان يم
ع ين صـنا يگسترش ا. رديز بر عهده گيرا ن يل محصوالت کشاورزيفه تبدين حال، وظيع

رگـذار  يک رابطـه تأث يـ جـاد  يدر مرحلـه بعـد، بـا ا    عات ويکاهش ضـا  بهدر درجه اول، 
 يزراعـ  يهـا  فراورده يد تماميش و بهبود تولي، به افزايان صنعت و کشاورزيم سويهدو

  ).٢٤(کند  میکمک 
مهـم و   يهـا  از موضـوع  يکـ ي يک بخش مولد اقتصاديبه عنوان  ييع روستاياستقرار صنا

تواند بـا توجـه    ياست و م ييو روستا ين مناطق شهريل اختالف درآمد بيدر تعد ياساس يگام
  ). ۱۸(آنها شود باعث کاهش مهاجرت  برای روستاييان،جاد اشتغال يو ا ييروستا ييبه درآمدزا

 جملـه  اقتصـادي ديگـري از   هاي اثر داراي تبديلي و گسترش صنايع ايجاد ،همچنين

 لي و تکميلـي صـنايع تبـدي   ،بنابراين. استارزي  ارزش افزوده و ايجاد درآمدهاي ايجاد
 ،ايـن حلقـه اتصـال    کشـور اسـت و بـا    صـنعتي  هاي توليدي و حلقه اتصال تمام بخش

هاي درست هموار کرد  ريزي توان مسير حرکت به سمت توسعه اقتصادي را با برنامه مي
   .)۱۷( تا از هدررفت منابع جلوگيري شود

در توسـعه   يگـذار  هيع در روسـتاها بـا کمـک سـرما    يتوسعه صنا ،)۱۰(نا يمبه گفتة 
 از حفاظـت  .ان کمک کرده اسـت ييروستا يريپذ ستيز يها شاخص يارتقا ، بهييفضا



  ...محمدی،  احمد احمدی شريف، ايرج ملک              ۴ة ، شمار۲۰روستا و توسعه، سال  ةفصلنام � ۳۴

 بـه  تنهـا  نـه  محيطـي  زيست هاي آسيب. است پايدار عنصر توسعه ترين مهم زيست محيط

 و مخـاطرات سـالمتي   ايجـاد  بـه  بلكه غيرزراعي، و زراعي وري بهره هاي كاهش فعاليت
  . انجامد زندگي مي اشكال ساير و تحيوانا ها، انسان براي بهداشتي

بر توسعه روستاها چه در داخـل و چـه در خـارج از     ييع روستاير صناينه تأثيدر زم
   .شود ای از آنها يادآوری می رفته است که در پی، پارهيصورت پذ يکشور مطالعات

در  ييع روسـتا ينشان داد کـه صـنا  ) ٢٠(و همکاران  يداريق يج پژوهش سجاسينتا
 يتوسـعه روسـتاها   يو کالبـد  يطـ يمح سـت ي، زيفرهنگ -ي، اجتماعياقتصاد نگا هيسو

ـ . دار داشته است یمعن یمنطقه مورد مطالعه اثر هـا در سـطح    نيانگيـ سـه م يمقا ،نيهمچن
منطقه است، به  ييصنعت در توسعه روستا يرگذاريتأث ياز اثرات نسب يحاک ها شاخص

ن يرا به همراه داشـته و کمتـر   يريپذن اثريشتريب يطيمح بعدو  ياقتصاد بعدکه  يطور
  . است يز مربوط به بعد کالبديآن ن

 ييع روسـتا ين بود که استقرار صنايا يايگو) ١٦( يج پژوهش پوررمضان و اکبرينتا
ت اقتصـاد  يـ د، تقويـ ت از مراحـل مختلـف تول  يـ در حما يوند آن با بخش کشاورزيو پ

و منظـر   يکشـاورز  يظ اراضـ حفـ  ،نيدات و همچنيش سطح و تنوع توليروستاها، افزا
 يات و اسـتعدادها يبا توجـه بـه خصوصـ   . است دار ياثرات مثبت و معن يدارا ييروستا

ونـد دو بخـش   ي، پيع وابسته بـه کشـاورز  يمنطقه و اثرات مثبت صنا يو اجتماع يعيطب
 . رود يشمار م آور به الزام ييدار روستايدن به توسعه پايرس يو صنعت برا يکشاورز

در  يکشـاورز  يليع تبـد يکـه اسـتقرار صـنا    گزارش کردنـد ) ١٤(کاران و هم ينادر
ق يـ تحق يها افتهي ،نيداشته است؛ همچن يت امکانات رفاهير مثبت بر وضعيروستاها تأث

ن دو يدر ب يت زندگيفيدار ک يمنجر به تفاوت معن يکشاورز يليع تبدينشان داد که صنا
 يليع تبديصنا يدارا يدر روستاها يکه سطح زندگ يگروه روستاها شده است، به طور

  . باالتر بود
بعـد   پـنج در  يکشـاورز  يفـراور  يکه واحـدها  ندنشان داد) ٥(و همکاران  يزيعز
جـز در   به ،انييدگاه روستاي، از ديطيمح ستيو ز ي، کالبدي، کشاورزي، اجتماعياقتصاد
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ـ گان هيسودر تمام  نيز عيدگاه صاحبان صنايو از د گان هيسور يدر سا يبعد اقتصاد  شي، ب
   .اند از حد متوسط مؤثر بوده

، ييع روسـتا يصنا يساز گسترش و فعال يها با عنوان راه يمطالعه ا يط ،)٣( ياکبر
ـ ن ةبخـش عمـد   ينه اشتغال را بـرا يزم ييع روستايد که صنايجه رسين نتيدب کـار   يروي

  .ده استکرفراهم  يشده از بخش کشاورزآزاد
ع يصـنا  ،وتـارپرادش يدر  يکشـاورز  يع فـراور ين صنابا عنوا يقيدر تحق ،)۱۱(مهتا 

 یداريش سطح درآمد، پاياشتغال، افزا يها ش فرصتيرا موجب افزا يکشاورز يفرآور
 ييباعث توسـعه روسـتا   ،و در کل يکاريفقر و ب يها ان، غلبه بر چالشييشت روستايمع

  . کند يعنوان م
عات محصـوالت  ير کاهش ضـا د يليع تبدينقش صنابه بررسی ) ۱۳(موهلفد و همکاران 

از  يمانند خراب شـدن بخشـ   ياز آن است که عوامل يق حاکيج تحقينتا. پرداختند يکشاورز
ن بـا  ازارعـ  ييو عـدم آشـنا   يليع تبديصنا يها به کارخانه يل عدم دسترسيمحصوالت به دل

  . نقش دارند يع شدن محصوالت کشاورزيدر ضا يل و فراوريتبد يها روش
توانـد   يمـ  يکشـاورز  يع فـرآور يصنا ،)۱۹(شارما و همکاران ژوهش بر پاية نتايج پ

 يگر و از صـنعت يبه محصول د ياز محصول آن که البته مقدار شود،موجب ارزش افزوده 
  . کند يگر فرق ميبه صنعت د

 ييروستا يمطلوب نواح زیع به بازسايجاد صناي، ا)٢٣( وانگ و همکاراندگاه ياز د
 ییستارو عیصناش گستر. کمــک کـرده اســت  يطـ يو مح ياجتمــاع -ياز نظـر اقتصـاد  

ــةز ستا نستهاتو ــیزا لشتغاا مين ــیزامددرآ و ي ل نبادمحلی به اي و منطقهتوسعه  در را ي
  .هدص دختصاد ابه خورا خلی دااخالص ن اتدیتولاز سهم قابل توجهی و شته باشد دا

 تبيـين  بـراي  مفهـومي  مدل يک گذشته، تحقيقات ذكر و قيتحق ينظر يبه مبان توجه با
ـ ادر . )١نمـودار  ( ن شديق تدويتحق يرهايمتغ ميان روابط ماهيت  مسـتقل  ، متغيـر لمد ني

 ةتوسع«ر وابسته ياست که نقش آن بر متغ »تونيز يکش ار روغنيس يها نيماش يريکارگ به«
، سه بعد توسعه ييتوسعه روستا يق برايات تحقيبا توجه به ادب. شود می يبررس »ييروستا
  .در نظر گرفته شده است يطيمح ستيو توسعه ز يـ فرهنگ ي، توسعه اجتماعياقتصاد
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  قيتحق يمدل مفهوم - ١نمودار 

  قيروش تحق

بـوده   يقات کـاربرد يهدف، از نوع تحق يقات بر مبنايتحق يبند در طبقهحاضر پژوهش 
انجـام   يشـ يمايکـه بصـورت پ   اسـت   يا سهيمقا  ـ يق، از نوع عليو از لحاظ روش تحق

ار يسـ کـه دسـتگاه    ييها صورت گرفته و استان ١٣٩٥ن پژوهش در سال يا. گرفته است
رد، به عنوان منطقه پـژوهش انتخـاب   يگ يتون در آنها مورد استفاده قرار ميز يکش روغن

که از  يدر دو گروه کشاورزان کار تونيکشاورزان زن پژوهش را يجامعه آماري ا. اند شده
کـه از دسـتگاه    يگر کشـاورزان يو گروه د  استفاده نموده تونيز يکش ار روغنيستگاه دس

براساس اطالعات حاصل از اند و  ل دادهياند، تشک استفاده ننموده تونيز يکش ار روغنيس
ـ ا ي، جامعـه آمـار  يتون وزارت جهاد کشاورزيدفتر طرح ز کشـاورز   ۵۲۵۰ق يـ ن تحقي

 ١٩٢هـا   و با توجه به جامعه آماري، تعـداد نمونـه   کرانفرمول کوبا استفاده از  .باشند يم
کـه دسـتگاه    يشهرسـتان  ٣٠اسـتان و در   ١٦انتخاب نمونه در . نفر برآورد گرديده است

 يهـا  داده آوردن بدسـت  يبرا. تون در آنها وجود دارد، انجام گرفتيز يکش ار روغنيس
تـون  يز يکشـ  ار روغنياه سدستگ يدارا يروستا کي ها ن شهرستا از کي هر از از،ين مورد

ق بـا  يـ تحق يهـا  نمونـه . انتخاب شـدند  يتصادف صورت به فاقد دستگاه يک روستايو 
تعــداد . انتخــاب شــدند در روســتاها يا طبقــه يتصــادف يريــگ روش نمونــهاســتفاده از 

  .شود يمشاهده م) ١(انتخاب شده در هر روستا در جدول  يها نمونه

 توسعه اقتصادي روستا

  ـ فرهنگي توسعه اجتماعي

محيطي توسعه زيست  

كارگيري  هب

هاي سيار  ماشين

كشي زيتون روغن  
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 شده در هر روستا انتخاب يها تعداد نمونه - ١جدول 

  حجم نمونه  روستاي داراي دستگاه سيار  شهرستان  استان
روستاي فاقد دستگاه 

  سيار
  حجم نمونه

  ايالم
  ۳  وچکاب  ۳  آباد علي  آبدانان
  ۴  اواره  ۳  انارک  ايالم

  خوزستان
  ۴  شلگهي  ۶  انجيرک  دزفول

  ۲  کلگه  ۳  گل دشت  باغملک

  سمنان
  ۳  فروان  ۱  رامه  آرادن

  ۴  سفيد شه  ۱  رنوحصا  گرمسار
  ۱  خيرآباد  ۳  آباد رکن  سمنان

  سيستان وبلوچستان
  ۴  کرباسي  ۴  ناهوکي  سراوان
  ۴  سنگون  ۱  پاليزي  زاهدان

  فارس
  ۴  قلعه سيد  ۲  کالتون  کازرون

  ۵  آباد غياث  ۱  رود ميان  مرودشت
  ۳  حيدر چم  ۲  باغ دره  پلدختر  لرستان
  ۲  حميديه  ۲  کهک  ساوه  مرکزي

  کرمان
  ۱  بيد سرخ  ۲  نو ده  زرند

  ۳  علي ده  ۶  چناران  سيرجان
  ۴  زوار  ۶  پوزه کوه  کرمان

  ۸  دوکدان  ۲  جبال بارز شمالي  جيرفت  جيرفت

  يزد

  ۵  توده  ۳  آباد حسين  تفت
  ۵  درين  ۳  هودر  ميبد

  ۶  توت  ۲  ميرآباد  اردکان
  ۴  شحنه  ۲  سنجدک  يزد

  ۵  در مرزان  ۲  سرگالن  آباد حاجي  هرمزگان
  ۶  اليه  ۳  شيدآبادجم  رودبار  گيالن

  ۳  کاکان  ۱  منصورخاني  ياسوج  كهكيلويه و
  ۳  بهرام شاه  ۳  مارين  گچساران  بويراحمد

  خراسان جنوبي
  ۱  کريت  ۴  دشتوک  طبس

  ۲  نستونک  ۴  اجک  بيرجند
  ۲  موردي  ۵  سرچشمه  جم  بوشهر

  اصفهان
  ۳  آبد توکل  ۲  محمديه  کاشان

  ۴  ارديب  ۲  ايراج  خور و بيابانک

۱۶  ۳۰  ۳۲  ۸۲  ۳۲  ۱۱۰  

  هاشهرستان يت جهاد کشاورزيريمد يمعاونت باغبان: ماخذ
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 يبخـش اول آن بـه بررسـ   اسـت کـه    يا اطالعات، پرسشنامه يآور جمع يابزار اصل
بخـش دوم بـه   . کـار اختصـاص دارد   تـون يو کشـاورزان ز  يو شغل يشخص يها يژگيو

ن روايـي  يـي نظور تعبه م. پردازد يان ميدگاه پاسخگوياز د ييسطح توسعه روستا يابيارز
بـا اسـتفاده از پانـل متخصصـان      يفـ يو ک يبه دو روش کم يصور ييق، روايابزار تحق

ق يــب کرونبـاخ آلفـا از طر  يپرسشـنامه، ضــر  ييايـ ن پايــيتع يرفت و بـرا يصـورت پـذ  
ـ با توجـه بـه ا  . شاهنگ، استفاده شده استيپ تـا   ٨٨٠٢/٠ن کـه مقـدار آن در محـدوده    ي

  .پرسشنامه قابل قبول است ييايبه دست آمد، پا ٩١٥٠/٠
باشد کـه در   يتون ميز يکش ار روغنيدستگاه س يرين پژوهش بکارگير مستقل ايمتغ

. شـود  يتون مطـرح مـ  يز يکش ار روغنيدستگاه س يريو عدم بکارگ يريدو سطح بکارگ
، توسـعه  يبوده که در سـه بعـد توسـعه اقتصـاد     ييز سطح توسعه روستاير وابسته نيمتغ

به منظور سنجش هر کدام از . شود يمطرح م يطيمح ستيو توسعه ز يـ فرهنگ ياجتماع
ـ ، ز۵=اديار زيبس( يانهيکرت پنج گزيف ليک طيدر  يمختلف يها هي، گون ابعاديا ، ۴=ادي

  .ديگرد يطراح) ۱=ارکميو بس ۲=، کم۳=متوسط
ـ به اهداف تحق يابيبه منظور دست چـون درصـد و    يفيق، بـا اسـتفاده از آمـار توصـ    ي

ر يتـاث  يبررسـ جهـت  . ق پرداخته شديمستقل و وابسته تحق يرهايمتغ يبه بررس يفراوان
وابسـته توسـعه    يرهـا يمتغ تـون بـر  يز يکش ار روغنيدستگاه س يريمتغير مستقل بکارگ

ـ يترت بـه  توجه با ،يفرهنگ ـ  يو توسعه اجتماع ياقتصاد  از وابسـته  يرهـا يمتغ بـودن  يب

 يياختالف سطح توسعه روسـتا  يظور بررسن به منيهمچن. شد استفاده يبيون ترتيرگرس
ار يتـون و فاقـد دسـتگاه سـ    يز يکشـ  ار روغـن يدسـتگاه سـ   يدارا يدر دو گروه روستا

ـ متغ يدو سـطح  ياس اسـم يل مقيدلتون، به يز يکش روغن ار يدسـتگاه سـ   يرير بکـارگ ي
ـ يو از آزمـون مـن   تون،يز يکش روغن ـ  يهمبسـتگ  يبررسـ . اسـتفاده شـد   يتن ر يـ ن متغيب
، توسـعه  يتوسـعه اقتصـاد   يرهـا يتـون و متغ يز يکشـ  ار روغـن يتگاه سـ دسـ  يريبکارگ

ب يدو و ضـر  يز با اسـتفاده از آزمـون کـا   ين يطيمح ستيو توسعه ز يـ فرهنگ ياجتماع
افـزار   پردازي و محاسبات اين پژوهش با اسـتفاده از نـرم   داده. کرامرز صورت گرفت يو

SPSS16 انجام شد. 
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  ج و بحثينتا

دسـتگاه  درصد از افـراد از   ۷/۴۲ت آمده در جامعه آماري مورد مطالعه، بر اساس نتايج به دس
نـد و  ينما ين دسـتگاه اسـتفاده نمـ   يدرصد از ا ۳/۵۷استفاده نموده و  تونيز يکش ار روغنيس
دسـتگاه   يدارا يتـون در روسـتاها  يز يکش ار روغنين مدت زمان استفاده از دستگاه سيانگيم

ار يدسـتگاه سـ   يدارا يروسـتاها  در تونکـاران يز سن ريمتغن يانگيم .باشد يسال م ٨٧/٧ار يس
ـ م سال بوده و ٥٣/٤٣ار يفاقد دستگاه س يو در روستاها سال ٨٢/٤٨ تجربـه در   ريـ ن متغيانگي

 يو در روسـتاها  سـال  ٨٧/٢١ار يدسـتگاه سـ   يدارا يروستاها در تونکارانيز يکار کشاورز
ـ  .باشـد  يسـال مـ   ١٨/١٦ار يفاقـد دسـتگاه سـ    ار يدسـتگاه سـ   يدارا يدر روسـتاها ن يهمچن

فاقـد   يروسـتاها  در و يکارشناسـ  التيتحصـ  يدارا انيپاسـخگو  تـون، اکثـر  يز يکش روغن
  .باشند يم پلميد التيتحص يدارا انيار اکثر پاسخگويدستگاه س

ـ ، مطالعات به دست آمده نشان داد كه در جامعه آماري مورد مطالعـه ا  ريـ ن متغيانگي
و در  هکتـار  ٩٣/٤ار يدستگاه سـ  يدارا يروستاها در نکارانتويتون زيمساحت باغات ز

عملكـرد محصـول    ريـ ن متغيانگيـ هکتـار بـوده و م   ٩١/٣ار يفاقد دستگاه سـ  يروستاها
فاقـد   يو در روسـتاها  تن در هکتار ٢٠/٥ار يدستگاه س يدارا يروستاها در تونکارانيز

   .باشد يتن در هکتار م ٢٣/٤ار يدستگاه س
 يکشـ  ار روغـن يدسـتگاه سـ   يدارا يق در روستاهايتحق يرهايمتغسه يبه منظور مقا

 يتنيو ک منيپارامتر تون، از آزمون نايز يکش ار روغنيفاقد دستگاه س يتون و روستاهايز
ـ تما" يهـا  هيـ ج نشان داد که به جز گوينتا. استفاده شد در امـور   يگـذار  هيل بـه سـرما  ي

کـاهش  " و" عيل وجود صـنا يدل به ياهيگ يها ب پوششياز تخر يريجلوگ"، "يکشاورز
 ين روسـتاها يها ب هير گوي، در مورد سا"د محصوليدر تول ييايمياستفاده از سم و کودش

تون يز يکش ار روغنيفاقد دستگاه س يتون و روستاهايز يکش ار روغنيدستگاه س يدارا
 و توسعه يتوسعه اقتصاد يرهاين متغيانگين مين بيهمچن. وجود دارد ياختالف معنادار

 يتـون و روسـتاها  يز يکش ار روغنيدستگاه س يدارا يدر روستاها يو فرهنگ ياجتماع
ن يانگيـ ن ميکن بيوجود دارد؛ ول يتون اختالف معناداريز يکش ار روغنيفاقد دستگاه س

تـون و  يز يکشـ  ار روغـن يدسـتگاه سـ   يدارا يدر روسـتاها  يطيمح ستير توسعه زيمتغ
  .مشاهده نشد يتون اختالف معناداريز يکش ار روغنيفاقد دستگاه س يروستاها
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  فاقد آن يار و روستاهايدستگاه س يدارا يق در روستاهايتحق يرهايسه متغيمقا - ٢جدول 
  يسطح معنادار  يتنيو من U  آماره  ريمتغ

 ٠٠٠/٠  ٨٦٩/٥    يتوسعه اقتصاد

  ٠٠٠/٠  ٦٤٣/٣  د يجد يشغل يها جاد فرصتيا
 ٠٠٠/٠  ١٢١/٦   يت کشاورزيت از درآمد حاصل از فعاليرضا

 ٠٠٢/٠  ٠٧٢/٣  انييروستا يوجود تنوع درآمد برا

 ٠٧٥/٠  ٧٧٨/١   يدر امور کشاورز يگذار هيل به سرمايتما

 ٠٠٠/٠  ٥٢١/٤   يالت و اعتبارات بانکيبه تسه يدسترس

 ٠٠٠/٠  ٧٧٣/٣   يفروش آسان محصوالت کشاورز

 ٠٠٠/٠  ٥١٠/٣   ير در نوع کشت محصوالت کشاورزييتغ

 ٠٠٨/٠  ٦٤٤/٢   يت کشت محصوالت کشاورزيفير در کييتغ

 ٠٠٣/٠  ٠٠٠/٣   يين روستايت شبکه حمل و نقل بير در کمييتغ

 ٠٢٠/٠  ٣٢١/٢   يين روستايت شبکه حمل و نقل بيفير در کييتغ

 ٠٢٨/٠  ١٩٨/٢  يت آبرسانيفيارتقا ک

 ٠١٥/٠  ٤١٠/١  ت شبکه برقيفيارتقا ک

 ٠٠٥/٠  ٨٠١/٢  يت گازرسانيفيارتقا ک

 ٠٣٠/٠  ٠٣٦/١  تلفن يارتباط يفناور  رساختيز بهبود

 ٠٢٨/٠  ١٩٩/٢  ل يموبا يارتباط يفناور  رساختيبهبود ز

 ٠٠١/٠  ٢٢٥/٣  نترنتيا يارتباط يفناور  رساختيبهبود ز

 ٠٠٠/٠  ٢٦٢/٦  يو فرهنگ يتوسعه اجتماع

 ٠٠٠/٠  ٩٢٩/٣   يد و فروش محصوالت کشاورزيتول يها يبه تعاون يدسترس

 ٠٠٠/٠  ٣٠٩/٧  شما يبه روستا نيجذب مهاجر

 ٠٠١/٠  ١٨٨/٣  روستا  ياجتماع يها تيشرکت افراد در فعال

 ٠٠٠/٠  ٣٥٧/٤   يت کشاورزيمرتبط با فعال يآموزش يها شرکت در دوره

 ٠٠٠/٠  ٦٤٨/٣   يارتباط يها و کانال يبه منابع اطالعات يدسترس

 ٠٢٦/٠  ٢٢٦/٢  خود  يدر روستا يل به ماندگاريتما

 ٠٠٠/٠  ١٨٠/٥   ييع روستايت در بخش صنايفعال ل بهيتما

 ٠٠٠/٠  ٣٢٦/٤  ن روستايان ساکنيوجود اتحاد و انسجام م

 ٠٠٤/٠  ٨٧١/٢   يمتول يدولت ين مردم و نهادهايب يوجود ارتباط و همکار

 ١٣٢/٠  ٣٢٥/٠  يطيمح ستيتوسعه ز

 ٠٣٦/٠  ٠٨٠/١  در مزارع و باغات در روستا يرات کاربريياز تغ يريجلوگ

 ٠٨٠/٠  ٤١٢/٠  ع يل وجود صنايبه دل ياهيگ يها ب پوششياز تخر يريلوگج

 ٢٩٤/٠  ٠٥٠/۰  ات وحش يح يها ستگاهيب زياز تخر يريجلوگ

 ٠١٤/٠  ٩٠٤/١ ع يل وجود صنايمنابع آب به دل ياز اتالف و آلودگ يريجلوگ

 ٠٧٦/٠  ٤١٧/٠ د محصوليدر تول ييايميکاهش استفاده از سم و کودش

 ٠٤٢/٠  ٣٣٠/١  ع فاضالب در روستاوجود شبکه دف

 ٠٦٤٠/٠  ٧٧٢/٠  گاه دفع زباله در روستايوجود جا

 ٠٠٠/٠  ١٥٩/٣  در روستا يعات محصوالت کشاورزيکاهش ضا

  پژوهش يها افتهي: ماخذ



   ۴۱  �۴ة ، شمار۲۰سال  روستا و توسعه، ةفصلنام        ... کشی زيتون بر های سيار روغن تأثير دستگاه
  

 يکشـ  ار روغـن يدسـتگاه سـ   يرير بکـارگ ين متغيب يل روابط همبستگيبه منظور تحل
 يطـ يمح ستيو توسعه ز يـ فرهنگ يجتماع، توسعه ايتوسعه اقتصاد يرهايتون و متغيز

با توجه بـه سـطح   ). ٣جدول (کرامرز استفاده شده است  يب ويدو و ضر ياز آزمون کا
ـ     يمعن ار يدسـتگاه سـ   يرير بکـارگ يـ ن متغيداري و ضرايب همبستگي بـه دسـت آمـده ب

داري به دست آمده،  يق و همچنين سطوح معنيتحق يرهاير متغيتون و سايز يکش روغن
 يرهـا يتـون بـا متغ  يز يکشـ  ار روغـن يدستگاه سـ  يرير بکارگين متغيوان گفت که بت يم

وجـود   يمثبت و معنادار يرابطه همبستگ يفرهنگ ـ  يو توسعه اجتماع يتوسعه اقتصاد
ـ تـون بـا متغ  يز يکشـ  ار روغـن يدستگاه سـ  يرير بکارگين متغيکن بيدارد؛ ول ر توسـعه  ي

  . مشاهده نشد يرابطه معنادار يطيمح ستيز

 يل همبستگيج تحلينتا -٣ جدول

  يسطح معنادار  يب همبستگيضر  دو يمقدار کا  ريمتغ
  ۰۰۰/۰  ۵۲۵/۰  ۹۷۵/۵۲  يتوسعه اقتصاد

  ۰۰۰/۰  ۴۷۶/۰  ۴۵۶/۲۳  يو فرهنگ يتوسعه اجتماع
  ۱۵۳/۰  ۳۴۳/۰  ۴۹۴/۴  يطيمح ستيتوسعه ز

  هاي پژوهش يافته: ماخذ

 تـون بـر  يز يکشـ  ار روغنيسدستگاه  يرينقش متغير مستقل بکارگ يبررس به منظور

 بودن يبيترت به توجه با ،يفرهنگ ـ   يو توسعه اجتماع يوابسته توسعه اقتصاد يرهايمتغ

ر مسـتقل و  يک متغين که يبه ا توجه با .شد استفاده يبيون ترتيرگرس از وابسته يرهايمتغ
ل يـ وجـود دارد، تحل ) يـ فرهنگـ  يو توسـعه اجتمـاع   يتوسعه اقتصاد(وابسته  متغير دو

  . رفتيدو بار صورت پذ يبيون ترتيرگرس
انجـام   يبـ يون ترتي، بـرازش مـدل رگرسـ   يبيون ترتيل رگرسين مرحله از تحليدر اول

ن و يـي شود که مدل تا چه اندازه قـدرت تب  ين موضوع پرداخته ميا يشود و به بررس يم
 در ) صـفر  مـدل (ر مستقليمتغ چ گونهيه بدون مدل کي سهيمقا با کار نيدارد؟ ا ييکارا

 که دهد يم نشان رياسکو يآزمون کا يدار يمعن. شد انجام ر مستقليمتغ يدارا مدلِ مقابل

 .دارنـد  را مـدل  نيـي تب ييتوانـا  رهـا يمتغ و است افتهي ه بهبوديپا مدل به نسبت يينها مدل
 يتوسعه اقتصـاد دو مدل رگرسيون  از آمده بدست مدل برازش هاي شاخص )۴(جدول 

  .دهد يرا نشان م يفرهنگـ  يو توسعه اجتماع
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  مدل برازش هاي شاخص -۴جدول 

  يسطح معنادار  اسکوئر يکا  ييتم درستنمايلگار  مدل  ريمتغ

      ٨٦٦/٧٠  هيمدل پا  يتوسعه اقتصاد
  ٠٠٠/٠  ٥٨٠/٤٣  ٢٨٥/٢٧ ييمدل نها  

۸۲۳/۸۴  هيمدل پا  يو فرهنگ يتوسعه اجتماع     
٧٨٦/٤٣ ييمدل نها    ٠٣٧/٤١  ٠٠٠/٠  

  ي پژوهشها يافته: ماخذ

 .دارنـد  تناسب شده برآورد با مدل شده مشاهده يها داده که آنست انگريب )٥(جدول 
 ها و داده که گرفت جهينت توان يم پس است، نشده رد مدل نيدر ا صفر فرض که نجاآ از

  .است مناسب مدل و دارند يسازگار شده ينيب شيپ مدل
  شدهبرآورد مدل با شده مشاهده يها داده تناسب - ۵جدول 

  يسطح معنادار  يدرجه آزاد  اسکوئر يکا  مدل  ريمتغ

  ١٦٧/٠  ٢  ٥٧٩/٣  رسونيپ  يتوسعه اقتصاد
  ٠٥٩/٠  ٢  ٦٥٥/٥ انحراف  

  يو فرهنگ يتوسعه اجتماع
  رسونيپ

  انحراف
٧٧٢/٦  
٧٤٥/٦  

٣  
٣  

٠٦٨/٠  
٠٧١/٠  

  هاي پژوهش يافته: ماخذ

اگـل کـرک   ن نييب تعيکاکس و اسنل و ضر يها نييب تعينشان دهنده ضر ۶جدول 
 ين ناگـل کـرک بـرا   يـي ب تعيج، ضرياساس نتا بر. باشد يم )۱(فادن مکن ييب تعيو ضر

رات ييـ درصـد از تغ  ۳/۲۲دهـد کـه     ين نشان مـ يبوده و ا ۲۲۳/۰ ير توسعه اقتصاديمتغ
ـ تواند توسـط متغ  يم يتوسعه اقتصادر وابسته يمتغ ار يدسـتگاه سـ   يريبکـارگ ر مسـتقل  ي

ـ   يتوسعه اجتمـاع ر يمتغ ين ناگل کرک براييب تعيضرو  ن شودييتبتون يز يکش روغن
ـ متغرات ييـ درصـد از تغ  ۶/۲۰دهد کـه    ين نشان ميبوده و ا ۲۰۶/۰ يفرهنگ ر وابسـته  ي

ـ توانـد توسـط متغ   يم يو فرهنگ يتوسعه اجتماع ار يدسـتگاه سـ   يريبکـارگ ر مسـتقل  ي
  .ن شودييتبتون يز يکش روغن
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  يبيگرسيون ترتر از آمده دست هب يها نييب تعيضر - ۶جدول 

  فادن مک  ناگل کرک  کاکس و اسنل  ريمتغ

  ٠٩٥/٠  ٢٢٣/٠  ٢٠٣/٠  يتوسعه اقتصاد
٢٠٦/٠  ١٩٢/٠  يو فرهنگ يتوسعه اجتماع  ٠٨٠/٠  

  هاي پژوهش يافته: ماخذ

ج، يبـر اسـاس نتـا   . ارائه شـده اسـت   ۷ق در جدول يتحق يبرآورد الگو ييج نهاينتا
کم، متوسط، ( يه سطوح توسعه اقتصاديکل تون بريز يکش ار روغنيدستگاه س يريبکارگ

 يکشـ  ار روغـن يدسـتگاه سـ   يرير بکـارگ ين تأثيشتريب. رگذار استيتأث) ادياز زياد، بسيز
ـ با توجه به آماره والد، اثـر متغ . باشد يم يتون در سطح کم توسعه اقتصاديز مسـتقل  ر ي

ر سـطح  د يه سـطوح توسـعه اقتصـاد   يـ تون بر کليز يکش ار روغنيدستگاه س يريبکارگ
دسـتگاه   يريدهد که بکارگ يج نشان مين نتايهمچن. باشد يدار م يدرصد معن ۹۹نان ياطم

. رگـذار اسـت  يتأث يـ فرهنگـ    يه سطوح توسـعه اجتمـاع  يتون بر کليز يکش ار روغنيس
 يـ فرهنگـ   يتون بر توسعه اجتمـاع يز يکش ار روغنيدستگاه س يرير بکارگين تأثيشتريب

مسـتقل  ر يـ دهـد کـه اثـر متغ    يز نشان مـ يآماره والد ن. باشديار کم ميمربوط به سطح بس
 يـ فرهنگـ   يه سطوح توسـعه اجتمـاع  يتون بر کليز يکش ار روغنيدستگاه س يريبکارگ

   .دار است يدرصد معن ۹۹نان يدر سطح اطم) ادياز زياد، بسيکم، متوسط، ز(
  ف توسعهبر سطوح مختل کشی روغن اريدستگاه س يريکارگ هب رين تأثيتخم - ۷جدول 

  بيضر  ريمتغ
 يخطا

  اريمع
آماره 

Wald  

درجه 

  يآزاد

سطح 

  يمعنادار

  ٠٠٠/٠  ١  ۰۴۵/۹۴  ۳۲۰/۰  ١٠٤/٣  در سطح کم يتوسعه اقتصاد
 ٠٠٠/٠ ١  ٦٣٥/١٧  ٢٤٢/٠  ٠١٨/١ در سطح متوسط يتوسعه اقتصاد

 ٠٠٠/٠ ١  ٤٩١/٣٩  ۳۱۳/۰  ٩٦٧/١ اديدر سطح ز يتوسعه اقتصاد

ار يدر سطح بس يتوسعه اقتصاد
 اديز

۹۴۰/۱  ٠٠٠/٠ ١ ٨٨٥/٣٨  ٣١١/٠ 

ار يدر سطح بس ياجتماعتوسعه 
  کم

٥١٤/٥  ۶۳۱/۰  ۳۸۱/۷۶  ٠٠٠/٠ ١  
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  بيضر  ريمتغ
 يخطا

  اريمع
آماره 

Wald  

درجه 

  يآزاد

سطح 

  يمعنادار

٥٩٦/٣  در سطح کم ياجتماعتوسعه   ۳۴۴/۰  ۳۴۱/۱۰۹  ٠٠٠/٠ ١  
٧٢٤/١ در سطح متوسط ياجتماعتوسعه   ٢٥٨/٠  ٦٤٣/٤٤  ٠٠٠/٠ ١  

٠٢٥/١ اديدر سطح ز ياجتماعتوسعه   ۲۱۵/۰  ٠١٣/٣٢  ٠٠٠/٠ ١  

ار يدر سطح بس ياجتماع توسعه
 اديز

۸۲۳/۱  ٢٩٨/٠  ٤٨٢/٣٧  ٠٠٠/٠ ١  

  هاي پژوهش يافته: ماخذ

  شنهادهايو پ يريگ جهينت

ـ  ن پژوهش نشـان داد کـه  يا جينتا ـ  يو توسـعه اجتمـاع   ين توسـعه اقتصـاد  يانگيـ ن ميب
فاقد دسـتگاه   يتون و روستاهايز يکش ار روغنيدستگاه س يدارا يدر روستاها يفرهنگ

و توسعه  يوجود دارد و سطح توسعه اقتصاد يتون اختالف معناداريز يکش ار روغنيس
 يتـون از روسـتاها  يز يکشـ  ار روغنيدستگاه س يدارا يدر روستاها يـ فرهنگ ياجتماع

 يل روابط همبستگيتحلج ين نتايهمچن. تون باالتر استيز يکش ار روغنيفاقد دستگاه س
وابسـته   يرهـا يتون بـا متغ يز يکش ار روغنيدستگاه س يرير بکارگين متغينشان داد که ب
وجـود   يمثبت و معنادار يرابطه همبستگ يفرهنگ ـ  يو توسعه اجتماع يتوسعه اقتصاد

ـ تـون بـا متغ  يز يکشـ  ار روغـن يدستگاه سـ  يرير بکارگين متغيکن بيدارد؛ ول ر توسـعه  ي
 يبـ يل رگرسـيون ترت يـ ج تحليت نتـا يدر نها. مشاهده نشد يرابطه معنادار يطيمح ستيز

توانـد توسـط    يم يتوسعه اقتصادر وابسته يمتغرات ييدرصد از تغ ۳/۲۲دهد که  ينشان م
جـه  يو در نت ن شـود يـي تبتـون  يز يکشـ  ار روغـن يدسـتگاه سـ   يريبکـارگ ر مسـتقل  يمتغ

 .رگـذار اسـت  يروستاها تأث يتون بر توسعه اقتصاديز يکش ار روغنيدستگاه س يريبکارگ
 ي، نادر)١٦( ي، پوررمضان و اکبر)٢٠(و همکاران  يداريق يسجاس يقاتيتحق يها افتهي

ـ بـا ا ) ۲۳(وانگ و همکـاران  و ) ١١(، مهتا )٥(و همکاران  يزي، عز)١٤(و همکاران  ن ي
ـ   يتوسـعه اجتمـاع  ر وابسـته  يمتغرات ييدرصد از تغ ۶/۲۰ن يهمچن. جه مطابقت داردينت

ن يـي تبتـون  يز يکش نار روغيدستگاه س يريبکارگر مستقل يتواند توسط متغ يم يفرهنگ
ـ   يتـون بـر توسـعه اجتمـاع    يز يکشـ  ار روغـن يدستگاه سـ  يريبکارگجه يشود و در نت
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و همکـاران   ي، نادر)٢٠(و همکاران  يداريق يسجاس .رگذار استيروستاها تأث يفرهنگ
 يج مشابهيق خود به نتايدر تحق )٢٣( وانگ و همکارانو ) ٥(و همکاران  يزي، عز)١٤(

  .اند افتهيدست 
تون را بـر توسـعه   يز يکش ار روغنيس يها دستگاه يرير بکارگين پژوهش تأثيج اينتا

ـ تـون تأ يز يکشـ  ار روغنيس  دستگاه يدارا يروستاها يـ فرهنگ يو اجتماع ياقتصاد د يي
تـوان   يمورد مطالعه، مـ  يها در روستاها ن دستگاهيلذا با توسعه و گسترش کاربرد ا. کرد

ـ بـر ا . ن منـاطق بـود  يـ در ا ييروستاتوسعه  يها شاهد بهبود شاخص ن اسـاس جهـت   ي
  :شود يشنهاد ميتون پيز يکش ار روغنيس يها گسترش کاربرد دستگاه

 يکش ار روغنيس  ه دستگاهيجهت ته بهره به کشاورزان الت ارزان و كميتسه اعطاي •
  تون يز

  در روستاها آزمايشگاهي خدمات و بندي بسته صنايع نظير تكميلي هاي زنجيره ايجاد •
 يکشـ  ار روغـن يسـ  يها از دستگاه بهينه استفاده جهت زيتونكاران هاي تعاوني ايجاد •

  تونيز
 مناسب ارقام گزينش با زيتون روغن كيفي سطح بردن باال •

 دركشور زيتون روغن سرانه مصرف افزايش جهت در سازي فرهنگ •

 کشاورزان يبرا آموزشي هاي دوره برگزاري و فني دانش انتقال •

تون با توجـه بـه ارقـام    يز يکش ار روغنيس يها دستگاه توليد فني دانش سازي بومي •
  کشور يبوم

   يادداشت
R(هاي ضريب تعيين  ضريب تعيين كاكس و اسنل و ضريب تعيين ناگل كرك، به ترتيب تقريب -١

 ضـريب  و) 2

Adjusted R(شده  تعيين تعديل
  .دشون در رگرسيون خطي هستند كه در رگرسيون ترتيبي استفاده مي  )2
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