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چكيده
مطالعات اولیه در زمینه ایجاد بنگاههای اقتصادی بیشترین اثر را به مشخصات متقاضیان و محیط اطراف آن نسبت میدهند .در طی دهه گذشته به
نقش برتریهای مکانی و زمان بر شکلگیری واحدهای اقتصادی جدید توجه میشود .هدف از این مطالعه مقایسه سهم مکان استقرار و زمان احداث بر
بهرهبرداری از صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی استان مازندران میباشد .اطالعات مربوط به  2572واحد طیی دوره  1345تیا  1394از سیازمان جهیاد
کشاورزی استان مازندران گردآوری و از الگوی لوجیت دوسطحی برای رسیدن به اهداف مطالعه استفاده شده است .نتایج برآورد الگوی لوجیت دوسطحی
براساس زمان شروع احداث حاکی از اثرگذار بودن این عوامل در بهرهبرداری از صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی است .میزان ضریب تفکیک وارییانس
نشان داد تقسیمبندی صنایع تبدیلی و تکمیلی استان مازندران براساس زمان شروع احداث بهطور متوسط  28/37درصد از پراکندگی موجود در مشاهدات
را که توسط متغیرهای مستقل مدل توضیح داده نشده است ،را تعیین میکنند .در حالیکه سهم مکان استقرار در استان مازندران بیه طیور متوسیط 1/2
درصد در مطالعات ذکر شده است .میزان اثرگذاری زمان شروع احداث بین  19تا  40درصد بر بهرهبرداری از صنایع تبدیلی و تکمیلی کشیاورزی اسیتان
مازندران متغیر است .لذا برای بهرهبرداری از واحدهای نیمهکاره موجود و احداث واحدهای جدید در استان مازندران الزم است تا موارد مربوط بیه عامیل
زمان (نرخ تورم ،نرخ ارز ،میزان تسهیالت ارائه شده ،نرخ تسهیالت و قوانین و مقررات وضع شده) بهبود یابند و عدالت اقتصادی در تمام سیالهیا اجیرا
گردد.
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مقدمه
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راهاندازی کسبوکار و شکلگیری بنگیاههیای اقتصیادی ،بخیش
اساسی جامعه و اقتصاد و منبع مهمی برای توسعه اقتصیادی کشیورها
محسوب میشود و بیه همیین علیت میورد توجیه سیاسیتمیداران و
محققان بوده است .شناسایی منابع اثرگذار در بهرهبیرداری از ررصیت
های کسبوکار در پژوهشهای زیادی مورد توجه قرار گررتیهانید .در
مطالعات اولیه شناسایی و دستهبندی عوامل اثرگیذار بیر کیارآررینی و
ایجاد کسبوکار مختلی  ،بیشیترین تککیید بیر ویژگییهیایی ریردی،
اجتماعی و اقتصادی متقاضیان اسیت( 38 ،33 ،30 ،25 ،19 ،8و .)39
با گذشت زمان در دهه اخیر به نقش عواملی چون زمیان و مکیان بیر
شکلگیری واحدهای اقتصادی جدید ،در کنار عوامل رردی نیز اشیاره
میشود .اهمیت عامل مکان تحت عنوان تئیوریهیای مکیانییابی و
 2 ،1و  -3بهترتیب دکتری اقتصاد کشاورزی و دانشیاران دانشگاه علوم کشاورزی و
منابع طبیعی ساری
)Email: rozahedian@gmail.com
(* -نویسنده مسئول:
DOI: 10.22067/jead2.v33i3.75213

برتریهای مکانی در پژوهشهایی نظیر مایر و همکاران ( ،)18جفری
و همکاران ( ،)14کاال و همکاران ( ،)6سریدهر و وان ( ،)38دوراکیس
و همکاران ( ،)9بوردینیا ( ،)5مارسیال ( )17و کیامیی و همکیاران ()7
مورد مطالعه قرار گررته و میواردی چیون وجیود زیربناهیا و خیدمات،
نزدیکی به بازارهای نهاده و مواد اولیه ،جمعیت نیرویکار ،صررههیای
شهرنشینی و صررههای محلی شدن به عنوان مزیت منطقهای در نظر
گررته میشود.
از مؤلفههای تشکیلدهنده عامل زمان میتوان بیه ادوار تجیاری،
سیاستهای اتخاذ شده در سالهای مختل و شیرایط اقتصیاد کیالن
اشاره کرد که در برانگیختن انگیزه رعاالن اقتصادی در ایجاد کسب و
کار مؤثر هستند .هوندنت و استرنبرگ ( )13در مطالعه خود بیه نقیش
رکود (به عنوان عامل زمان) بر شکلگیری رعالیتهیای اقتصیادی در
آلمان پرداختند.
رعالیتهای کشاورزی از مهمترین بخشهای اقتصاد ییک کشیور
به شمار میآیند و سیاستهای گسترش ایین بخیش از منظیر تولیید،
اشتغالزایی و توزیع درآمد بیه خصیود در منیاطو روسیتایی ،نقیش
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مهمی را ایفا میکنند .علیرغم اهمیت باالی ایین بخیش در اقتصیاد
مناطو روستایی ،درآمد رعاالن این بخش نسبت بیه سیایر بخیشهیا
کمتر است و این امر موجب شده تا پذیرش جوانان و ارراد جویای کار،
تمایل کمی برای ورود به این بخش داشته باشند ( 29 ،22و  .)43بیه
طوریکه متوسط سهم بهرهبرداران کشاورزی با عمر باالتر از  45سال
در طی سالهای  1382تا  1393از  57/48درصید بیه  66/58درصید
ارزایش یارته و در مقابل سهم بهرهبرداران با عمر کمتر از  30سال در
طی این مدت از  9/96درصد به  5/51درصد کاهش یارته است ( 41و
.)42
تجربه کشورهایی چیون ااپین ،چیین و تیایوان نشیان مییدهید،
گسترش مشاغل غیرکشاورزی هماهنگ بیا بخیش کشیاورزی نظییر
صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی در مناطو روسیتایی سیبب بهبیود
وضعیت اقتصادی مردم روستا خواهد شد .نتایج مطالعیات انجیامشیده
توسط شهابی و همکاران ( ،)32نادری و همکاران ( ،)23پوررمضیان و
اکبییری ( ،)27عزمییی و همکییاران ( ،)4سجاسییی و همکییاران ( )35و
ردزون و آرف ( )28نیز نشان میدهید اسیتقرار صینایع کشیاورزی در
روستاها موجب ارزایش درآمید و بهبیود وضیعیت اقتصیادی خیانوار و
کاهش مهاجرت در روستا خواهد شد .همچنین وجود چنین صنایعی به
کاهش ضایعات در محصوالت کشاورزی ،تسهیل در امیر حمیلونقیل
محصوالت کشیاورزی ،ایجیاد ارزشاریزوده محصیوالت کشیاورزی و
بهبود و توسعه بخش خدمات در مناطو روسیتایی کمیک نمایید ،بیه
همین علت ،ایجاد این صنایع در مناطو روسیتایی یکیی از مهمتیرین
راههای توسعه مناطو روستایی به شمار میآید .تعداد ایین صینایع در
ایران تا پایان سال  1396بیه تعیداد  10340واحید اسیت و بیا جیذب
 52851هزار تن محصوالت کشیاورزی ،بیرای  128406نفیر اشیتغال
ایجاد کردند .استان مازندران با دارا بودن  1467واحد 14/2 ،درصید از
تعداد کل صنایع تبدیلی و تکمیلی کشور را در خیود جیای داده اسیت
( .)20اطالعات وزارت جهاد کشاورزی ایران نشان مییدهید از تعیداد
کل جوازهای تکسیس صادرشده در این استان ،تنها  58درصد آنها بیه
مرحله رعالیت میرسند ،این در حالی است که استان مازندران از نظیر
شرایط کشاورزی ،دارای پتانسیلهای زیادی میباشد .اطالعات جهیاد
کشاورزی استان مازندران نشان میدهد تمرکز این صینایع بیشیتر در
شهرستانهای آمل ،بابل ،ساری و قائمشهر است و نرخ بهرهبرداری از
صنایع تبدیلی کشاورزی در شهرستانهای استان متفاوت است .عالوه
بر این ،نرخ بهرهبرداری از صنایع تبیدیلی در سیالهیای مختلی نییز
متفاوت است ( .)2با توجه به اختالف شیرایط سیالهیا و مکیانهیای
مختل  ،این سوال پیش میآید که آیا مکان استقرار و زمیان در بهیره
برداری از صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی استان مازنیدران اثرگیذار
هستند و سهم این عوامل در بهرهبرداری از صنایع تبدیلی چقدر است.
بیشتر مطالعات انجام شده در زمینه ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی
به موضوع مکانیابی محدود میشوند که بیا تککیید بیر ویژگییهیای

مکانی ،مناطو مناسب برای استقرار را پیشینهاد مییدهنید (،16 ،3 ،1
 33 ،26 ،24و  )37و تنها مطالعات معدودی ،عوامل اثرگذار بر احیداث
صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی را مورد بررسی قرار دادند .حاتمی-
ررد ( )12با استفاده از اطالعات صنایع تبدیلی و تکمیلی استان زنجان
در طی دوره  1379تا  ،1387دالییل بیه بهیرهبیرداری نرسییدن ایین
واحدها را با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی مورد مطالعه قرار
داد .در این تحقیو درصد پیشررت ریزیکی طرحهای احداث به عنوان
متغیر وابسته در نظر گررته شده است .یارتههای این مطالعه نشان داد
متغیرهایی نظیر نوع رعالیت ،نوع مالکییت ،مسیاحت واحید ،مسیاحت
زمین تاریخ مجوز ،سهم مجریان از سرمایه کل ،سرمایهگذاری انجیام
شده ،میزان سرمایه الزم برای اتمام طیرح بیر تکمییل رونید سیاخت
واحدهای مورد مطالعه اثرگیذار هسیتند .الزم بیه ذکیر اسیت در ایین
تحقیو متغیرهای سال مجوز و نوع مالکیت به صورت متغییر پیوسیته
وارد الگو شده است.
مقدم ( )21با استفاده از اطالعات مکانهای استقرار صنایع قنید و
شکر در استانهای آذربایجان شرقی و غربی و برآورد الگوی الجییت،
شهرستانهای مختل را برای استقرار صنایع قند و شکر اولویتبندی
کرد .نتایج این تحقیو نشان داد مهمترین عوامیل اثرگیذار بیر مکیان
استقرار صنایع تبدیلی قند و شکر متغیرهیای راصیله و مییزان سیطح
چغندرقند میباشند .همچنین براساس نتایج این تحقیو شهرستانهای
نقده ،میاندوآب ،ارومیه ،خوی و مهاباد اولوییت بیاالیی بیرای احیداث
کارخانه قند دارند.
کالنتری و همکاران ( )15با استفاده از روش تحلیل عاملی موانیع
پیشروی ایجاد و توسعه صنایع کشیاورزی اسیتان خراسیانشیمالی را
تعیین کردند .نتایج این مطالعه نشیان داد متغیرهیای شیرایط سیخت
پرداخت وام و نیاز به ضیمانتهیای بیاال ،بیاال بیودن بهیره وامهیای
پرداختی بانیکهیا و سیایر منیابع میالی ،عیدم تخصیی یارانیه بیه
تولیدکنندگان ،آسیبپذیر بودن این صنایع در برابر مشکالت و بحران-
های اقتصادی و رویارویی با تورم ،مشکالت تکمین میواد اولییه ،نبیود
مرکز ساماندهی و هماهنگکننده (بهطور خاد متیولی امیور صینایع
تبدیلی و تکمیلی) ،نبود قوانین انعطافپذیر کار و تکمین اجتماعی و اخذ
مالیاتهای سنگین جزو مشیکالت عمیده صینایع تبیدیلی کشیاورزی
استان خراسان شمالی است.
زاهدیان و همکاران ( )44با استفاده از اطالعیات صینایع تبیدیلی
رعال و نیمهکاره رها شده در استان مازندران و برآورد الگیوی لوجییت
دوسطحی سهم عامل مکان را بیه طیور متوسیط  1/2درصید بیرآورد
کردند .در این تحقیو عواملی نظیر نوع مالکیت ،نوع رعالیت و مییزان
سرمایه ثبت شده توسط متقاضی بر بهرهبیرداری از صینایع تبیدیلی و
تکمیلی کشاورزی مازندران اثرگذار هستند.
با توجه به مطالیب ارائیه شیده ،در ایجیاد هیر رعالییت اقتصیادی
مجموعهای از عوامل رردی ،مکانی و زمیانی اثرگیذار هسیتند کیه در
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مطالعه ررتار سرمایهگذاران نیاز است تا در کنار هم مورد ارزیابی قیرار
گیرد .لذا در مطالعه حاضر سعی برآن است تا با برآورد نقش زمیان در
احداث صنایع تبدیلی مازنیدران و مقایسیه آن بیا مطالعیه زاهیدیان و
همکاران ( ،)43عامل اثرگذار در بهرهبرداری از این صنایع را مشخ
سازد.

روش تحقيق
برای شناسایی عوامل اثرگذار بر احداث صنایع تبدیلی و تکمیلیی
بخش کشاورزی ،دادههای مطالعه بیه صیورت اسینادی و از سیازمان
جهاد کشاورزی استان مازندران گردآوری شد .وضیعیت بهیرهبیرداری
صنایع تبدیلی و تکمیلی استان مازندران یک متغیر کیفیی اسیت کیه
دارای دو مقدار صفر و یک میباشد .عیدد  1نشیاندهنیده واحیدهای
رعال و به بهرهبرداری رسیده و عدد صفر نشانگر واحدهایی که قبل از
اینکه به مرحله بهرهبرداری برسند ،رها شیدند .بیرای بررسیی عوامیل
اثرگذار بر این متغیر میتوان از یک الگوی الجیت یا پروبیت اسیتفاده
نمود ( .)11الگوی کلی تابع لوجیت بصورت رابطه ( )1ارائه شده است:
()1
در مدل روق
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()3
نشاندهنده میانگین جامعه در صورتی که برابر با صیفر
باشد .عرض از مبدأ در هر گروه برابر با مجموع این دو جزء میباشید.
در ساختار سلسله مراتبی الگوهای چندسطحی ،کوواریانس دو مشاهده
در یک واحد سطح باالتر ،غیرصفر و وارییانس جمیالت اخیالل تمیام
مشاهدات ،ناهمسان و غیرثابت است.
الگوی تجربی برآورد شده در تحقیو حاضیر در الگیوی ( )4ارائیه
شده است .در رابطه ( ،)4متغیر وابسته و نشاندهنده وضعیت بهره-
برداری از صنایع تبدیلی و نمادهای ،Size ،Property ،Active type
 Industry park ،Capitalو  Unit areaبه ترتیب نشاندهنیده نیوع
رعالیییت (زراعییی ،بییاغی ،دامییی و شیییالت) ،نییوع مالکیییت (سییهامی،
خصوصی و تعاونی) ،اندازه رعالیت ،میزان سرمایه ،استقرار در شهرک-
های صنعتی و مساحت واحد میباشد.
()4

متغیر وابسته نشاندهنیده بهیرهبیرداری صینایع

تبدیلی و متغیرهای مستقل نظیر نوع مالکیت (سهامی ،خصوصی و
تعاونی) ،نوع رعالیت (زراعی ،باغی ،دامی و شیالت) ،انیدازه رعالییت و
مساحت واحد میباشد .برای تعیین نقش عامل زمان ،واحدهای میورد
مطالعه از نظر سال شروع ساخت تقسیمبندی شده است .علت انتخاب
سال شروع ساخت در تقسیمبندی زمان ،در نظر گررتن شرایط رعاالن
اقتصادی قبل از شروع بهرهبرداری است .به عبارتی واحدهایی که بیه
راحتی از مرحله ساخت بگذرند ،شانس بیشتری در بهرهبرداری دارند.
تقسیمبندی واحدهای مورد مطالعه از نظر محل استقرار ییا زمیان
شروع ساخت میتواند توجیهی برای استفاده از مدلهای چندسیطحی
و در نظر گررتن ساختار سلسله مراتبی دادههای میورد بررسیی باشید.
مدل دوسطحی متناسب با مطالعه حاضر را میتوان بیهصیورت رابطیه
( )2ارائه کرد (: )10

()2

در مدل روق شماره واحد ،شماره گروه (زمان یا مکان) و و
ضرایب برآورد شده در سطوح اول و دوم هستند .اگر در مدل ( )2تنها
عرض از مبدأ تصادری در نظر گررته شیود الگیوی کلیی تحقییو بیه
صورت رابطه ( )3بازنویسی میشود:

یکی از مزایای کاربرد الگوهای چندسطحی ،تعیین سهم گروههیا
(تقسیمبندی) در تغییرات متغیر وابسته است .ضریب تفکیک وارییانس
نشاندهنده میزان وابستگی دادههای درون گروهها است .ررمول ایین
ضریب برای مدلهای رگرسیونی لجستیک ،به صورت رابطه ( )5می-
باشد (:)9
()5
در رابطه روق

واریانس اجزای خطای مربوط به سطح دوم و

واریانس اجزای خطا در سطح اول است .ضریب تفکیک وارییانس
میزان همبستگی بین مشاهدات را در گروهها و سهم خوشهبندی را در
تغییرات متغیر وابسته نشان مییدهید ( .)9آزمیون نسیبت راسیتنمایی
مدلهای لوجیت دو سطحی و لوجییت تیک سیطحی را بیا یکیدیگر
مقایسه میکند .چنانچه ررض صفر این آزمون رد شود ،میدل لوجییت
یک سطحی رد و مدل لوجیت چندسطحی پذیررته میشود (.)36

نتایج و بحث
براساس اطالعات سازمان جهاد کشیاورزی اسیتان مازنیدران ()2
تعداد جوازهای تکسیس صادرشده تا پایان سال  1394برابر  2572رقره
است که از این تعداد  1145رقره بیه مرحلیه بهیرهبیرداری نرسییده و
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 1427رقره به مرحله رعالیت رسیدند .نرخ احداث در رشته رعالیتهای
زراعی ،شیالت ،دامی و باغی به ترتیب برابیر 40/08 ،53/57 ،70/18
و  28/55درصد است .بیه عبیارت دیگیر واحیدهای بیاغی از شیانس
کمتری در بهرهبرداری برخوردار هستند .از میان  225واحد مسیتقر در
شهرکهای صنعتی 152 ،واحد ( 67/56درصد) به بهرهبردارینرسییده
و تنها  73واحد ( 32/44درصد) به مرحله رعالیت رسیدند.
براساس ارقام جدول  1در میان صنایع تبیدیلی خصوصیی 44/46
درصد از واحدها به مرحله بهیرهبیرداری نرسییده و  55/54درصید بیه
مرحله بهرهبرداری رسیدند .بر خالف واحدهای خصوصی در واحدهای
تعاونی سهم واحدهای رعال  38/10درصد و سهم واحدهای به بهیره-
برداریرسیده  61/90درصد است که اثر منفی این نوع مالکییت را بیر

بهره بیرداری از صینایع تبیدیلی و تکمیلیی بخیش کشیاورزی اسیتان
مازندران نشان میدهد .در مورد صینایع تبیدیلی بیا مالکییت سیهامی
سهم واحدهای رعال و به بهرهبرداری نرسییده برابیر  52/65و 47/35
درصد میباشد.
میانگین ظرریت پیشنهادی برای احیداث صینایع تبیدیلی اسیتان
مازندران در دو گروه رعال و تکسیسنشیده بیه ترتییب برابیر  2585و
 6034تن مییباشید .همچنیین متوسیط سیرمایه آورده شیده توسیط
متقاضیان در گروه واحدهای تکسیس شیده  4723میلییارد رییال و در
گروه واحدهای تکسیس نشده  1857میلیارد ریال میباشد .عیالوه بیر
این ،مساحت زیربنای واحدهای به بهیرهبیرداری نرسییده و رعیال بیه
ترتیب  1203و  1014متر مربع میباشد.

جدول -1خصوصيات متغيرهای مورد مطالعه به تفكيک وضعيت بهرهبرداری
Table 1- Characteristics of the variables studied by the state of exploitation

به بهرهبردارینرسيده

فعال

Unexploited

Exploited

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

Frequency

Percent

Frequency

Percent

1028

55.54

823

44.46

48

38.10

78

61.90

179

52.65

161

47.35

2585

6034

4723

1857

1014

1203

73

32.44

152

67.56

1106

70.18

470

29.82

203

28.55

508

71.45

103

40.08

154

59.92

15

53.57

13

46.43

1427

55.48

1145

44.52

واحد

متغير

Unit

Variable

درصد

مالکیت خصوصی

)(Percent

Private property

درصد

مالکیت تعاونی

)(Percent

Cooperative property

درصد

مالکیت سهامی

)(Percent

Corporate property

تن

ظرریت پیشنهادی

)(Tone

Planned capacity

میلیاردریال

کل سرمایه

)(Million Rial

Total capital

مترمربع

مساحت واحد

)(Square meters

Unit area

درصد

استقراردرناحیه صنعتی

)(Percent

Establishment in industrial parks

درصد

واحدهای زراعی

)(Percent

Cultivation units

درصد

واحدهای باغی

)(Percent

Horticultural units

درصد

واحدهای دامی

)(Percent

Livestock units

درصد

واحدهای شیالت

)(Percent

Fisheries units

واحد

تعداد

)(unit

Number

مکخذ :یارتههای تحقیو
Source: Research findings

شکل  1نشان میدهد بیشترین نرخ بهرهبیرداری صینایع تبیدیلی
متلعو به شهرستانهای عبیاسآبیاد ،آمیل ،ررییدونکنار ،بابیل ،نیور و
محمود آباد است .در هر یک از این شهرستانها به طیور متوسیط 60

درصد پروانههای تکسیس به مرحله بهرهبرداری رسیدند .در مقابل هیر
یک از شهرستانهای بهشهر و نکا دارای کمترین نیرخ بهیرهبیرداری
هستند.
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شكل  -1نرخ بهرهبرداری از صنایع تبدیلی و تكميلی کشاورزی در شهرهای استان مازندران
Figure 1- Exploitation ratio from the agricultural conversion and complementary industries in cities of Mazandaran province

نرخ بهرهبرداری از صنایع تبدیلی براساس زمان شروع سیاخت در
شکل  2نشان داده شیده اسیت .در طیول دوره  1345تیا  1386نیرخ
بهرهبرداری به طور میانگین باالتر از  50درصد بیوده اسیت .در سیال
 1387نرخ بهرهبرداری برابر  46/72و پس از آن تا سال  1391به طور

میانگین  26درصد جوازهای صادره به مرحله بهرهبرداری رسیدند .نرخ
بهییرهبییرداری در سییالهییای  1393 ،1392و  1394بییه ترتیییب برابییر
 14/3 ،12/61و  5/4درصد است.

شكل  -2نرخ بهرهبرداری توزیع صنایع تبدیلی و تكميلی کشاورزی در سالهای مختلف
Figure 2- Exploitation ratio of the agricultural conversion and complementary industries in different years

نتایج برآورد الگوی لوجیت دوسطحی با تقسیمبندیهای مکیان و
زمان شروع احداث در جدول  2گزارش شده است .مقدار آماره کیای-
دو در هیر دو الگیوی زمیان و مکیان نشیاندهنیده معنییداری کیل

رگرسیونها میباشد .مقدار آماره نسبت راستنمایی یکسان بودن میدل
لوجیت معمولی و مدل لوجیت دوسیطحی در هیر دو الگیوی مکیان و
زمان به ترتیب برابر  6/47و  330/72میباشید و حیاکی از آن اسیت

256

نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی ،جلد  ،33شماره  ،3پاییز 1398

مدل لوجیت دوسطحی نسبت به مدل لوجییت معمیولی برتیر اسیت و
مکان و زمان شروع احداث در بهرهبرداری صینایع تبیدیلی مازنیدران
اثرگذار هستند .مقدار ضریب تفکیک واریانس محاسیبه شیده مربیوط
الگوی مکان و زمان شروع احداث به ترتیب برابر  1/2و  28/37درصد
است و بیانگر آن است تقسیمبندی صنایع تبیدیلی و تکمیلیی اسیتان
مازندران براساس محل احداث و زمان شروع احداث بیهطیور متوسیط
 1/2و  28/37درصد از پراکندگی موجود در مشیاهدات را کیه توسیط
متغیرهای مستقل موجود در مدل توضیح داده نشده را تعیین میکنند.
میزان اثرگذاری مکان استقرار در بهرهبیرداری از صینایع تبیدیلی
استان مازندران بین  0/2تا  4/6درصد متغیر است .بیه عبیارت دیگیر
بدترین و بهترین مناطو از نظر ویژگیهای مکانی به ترتییب  0/2تیا
 4/6درصد در بهرهبرداری از صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی
استان مازندران اثرگذار هستند .یکی از مهمترین دالیل این نتیجه بیه
انتخاب درست مکان برای احداث واحد توسط رعاالن اقتصادی میی-
باشد .به عبارت دیگر مکانهیای انتخیاب شیده بیرای ایجیاد صینایع
تبدیلی در استان مازندران به درسیتی انتخیاب شیدند .یکیی دیگیر از
دالیل چنین نتیجهای را میتوان نزدیک بودن شهرستانهیای اسیتان
مازندران به یکدیگر نسبت داد.
بر خالف عامل مکان ،میزان اثرگذاری زمان شیروع احیداث بیین
 19تا  40درصد بر بهرهبرداری از صنایع تبدیلی و تکمیلی کشیاورزی
استان مازندران متغیر است .به عبارتی کمترین و بیشترین سهم عامل
زمان به ترتیب 19و  40درصد میباشد.
براساس الگوی زمان شروع ساخت ،متغیرهیای مالکییت تعیاونی،
ظرریت پیشنهادی ،مساحت واحد ،میزان سرمایه ،استقرار در شیهرک-
های صنعتی و نوع رعالیت بر بهرهبرداری از صنایع تبدیلی و تکمیلیی
کشاورزی اثرگذار هستند .بیشترین اثیر نهیایی مربیوط بیه متغیرهیای
استقرار در شهرکهای صنعتی و نوع رعالیت میباشد.
ارقام جدول  2نشان میدهد رعالیتهای شیالت ،دامی و باغی در
احداث و بهرهبرداری به ترتیب  13 ،8و  23درصد از شیانس کمتیری
نسبت به واحدهای زراعی برخوردار هستند .مهمترین علیت ایین امیر
چیره بودن رعالیتهای زراعی (به خصیود کشیت بیرنج) در اسیتان
مازندران است و احداث واحدهای زراعی را به شانس بیشیتری همیراه
میسازد.
در مورد متغیرهای مربوط به مکان استقرار میتوان گفت احتمیال
احداث صنایع تبدیلی واقع در شهرکهای صنعتی  19درصید کمتیر از
سایر واحیدها اسیت و واحیدهای مسیتقر در سیایر منیاطو از شیانس
بیشتری در احداث برخوردار هستند.
نتایج جدول  2نشیان مییدهید چنانچیه واحیدی دارای مالکییت
تعاونی باشد ،احتمال بهرهبرداری از آن  6درصد کمتر از سایر واحیدها
است.

با ارزایش اندازه رعالیت (ظرریت پیشنهادی) به میزان  1000تین،
شانس بهرهبرداری از واحد  2درصد کاهش خواهد یارت .بنابراین ایین
انتظار وجود دارد واحدهای کوچکتر در بهرهبرداری موروتر واحیدهای
بزرگتر باشند .ارزایش اندازه رعالیت موجب ارزایش هزینههای سیاخت
و نصب تجهیزات شده و بر بهرهبرداری واحد اثرگذار است .اثر نهیایی
متغیر سرمایه متقاضی نشان میدهد با ارزایش میزان سرمایه شیانس
بهرهبرداری از صنایع تبدیلی مازندران ارزایش مییابد.

نتيجهگيری و پيشنهادها
از اثرات مهم استقرار صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی در
مناطو روستایی میتوان به ارزایش درآمد و بهبود وضعیت اقتصیادی
خانوارهای روستایی و کاهش مهیاجرت در ایین منیاطو اشیاره کیرد.
بنابراین ایجاد این صنایع اثرات مثبت زیادی در منیاطو روسیتایی بیه
همراه دارد .اطالعات سازمان جهاد کشاورزی استان مازنیدران نشیان
میدهد نرخ بهرهبرداری از صنایع تبدیلی در شهرستانهای این استان
و در طی سالهای مختل متفاوت است .به همین علیت ایین سیوال
مطرح میشود :آیا مکان و زمان از عوامل اثرگذار بیر بهیرهبیرداری و
احداث صنایع تبدیلی کشاورزی در استان مازندران به شمار مییآینید.
برای این منظور از دو الگوی لوجیت دوسطحی با تقسییمبنیدیهیای
زمان شروع احداث و مکان استفاده شده است .نتایج این مطالعه نشان
میدهد برخالف تککید زیاد بر عامل مکیان در مطالعیات مکیانییابی
انجام شده ،سهم عامل مکان در احداث و بهرهبرداری صنایع تبدیلی و
تکمیلی بخش کشاورزی بسیار کم اسیت و بیین  0/2تیا  2/4درصید
متغیر است .یکی از مهمترین دالیل این نتیجه را میتوان به انتخیاب
درست رعاالن اقتصادی در انتخاب مکان واحد نسبت داد .بیه عبیارتی
رعاالن اقتصادی در احداث ایین صینایع منیاطو مناسیبی را انتخیاب
کردند .در حالیکه نتایج الگوی لوجییت دوسیطحی نشیان داد ،زمیان
شروع احداث واحد به طور میانگین  28/37درصد از تغییرات مربوط به
بهرهبرداری از صنایع تبدیلی و تکمیلیی بخیش کشیاورزی در اسیتان
مازندران را توضیح میدهد .بهترین و بدترین زمان شروع احیداث بیه
ترتیب  42و  19درصد در بهرهبرداری از صنایع تبدیلی نقش دارند .لذا
از الگوی لوجیت دوسطحی با تقسیمبندی زمان شیروع احیداث بیرای
برآورد اثرات متغیرهای اثرگذار اسیتفاده شیده اسیت .براسیاس نتیایج
الگوی برآورد شده ،مالکیت تعاونی دارای اثر منفی بر بهیرهبیرداری از
صنایع تبدیلی استان مازنیدران داشیته و تعیاونیهیا نسیبت بیه سیایر
واحدهای مورد مطالعه شانس کمتری در بهرهبرداری دارند .این نتیایج
بر خالف یارتههای حاتمیررد ( )12در اسیتان زنجیان اسیت .در ایین
مطالعه مالکیتهای اشتراکی نظیر تعاونی دارای اثر مثبت بر پیشیررت
ریزیکی طرحهای احداث صنایع تبدیلی کشاورزی زنجان هستند.
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صیینایع تبییدیلی تییابعی از شییرایط زمییان شییروع احییداث اسییت و نییه
 به عبارت دیگر سهم باالی عامیل.خصوصیات متقاضیان این طرحها
زمان نسبت به عامل مکان گویای آن است که محیط سرمایهگیذاری
در طول زمان متفاوت بوده و براساس نتایج این تحقیو مورقیت ییک
 تضیمینی بیرای،رعال اقتصادی که از گذشیته شیروع بیه کیار کیرده
مورقیت رعالیت مشابه در مقطع دیگر زمان نیست و تالطم و نوسانات
-محیط سرمایهگذاری مانع از مفید بودن تجربیات شده است و بر بهره
 بنیابراین.برداری از واحدهای جدید در هیر زمیان اثیر گذاشیته اسیت
توصیه میشود برای ایجاد واحدهای جدید و بهرهبرداری از واحیدهای
نیمهکاره موجود شرایط الزم برای احیداث صینایع تبیدیلی و تکمیلیی
، نیرخ ارز،کشاورزی در طول زمان (شامل میواردی چیون نیرخ تیورم
 نرخ تسهیالت و قیوانین و مقیررات وضیع،میزان تسهیالت ارائه شده
 که این امر جیز بیا اتخیاذ سیاسیتهیا و اقیدامات،شده) یکسان شود
متناسب با زمانهای مختل توسط متولیان و مسیئوالن ییک کشیور
.حاصل نخواهد شد

 انتخاب ییک متغییر،یکی از مهمترین دالیل متفاوت بودن نتایج
.پیوسته برای نشان دادن وضعیت مالکیت در مطالعه حاتمیررد اسیت
 بیرای نشیان3  و2 ،1 در این مطالعه استفاده از یک متغیر بیا مقیادیر
 اشیتراکی و تعیاونی) اسیت و،دادن وضعیت متغیر مالکیت (خصوصی
محقو به این نتیجه دست یارت که مالکیتهای اشتراکی و تعاونی در
بهرهبرداری از واحدهای تبدیلی و تکمیلی کشاورزی زنجان موریوتیر
 از متغیرهای مجازی بیرای تعییین، در حالیکه در این مطالعه.هستند
.اثر مالکیت استفاده شده است
نتایج این تحقیو نشان میدهید بیا اریزایش سیرمایه متقاضییان
 اثر مثبت سرمایه.احتمال بهرهبرداری از صنایع تبدیلی ارزایش مییابد
متقاضیان بر احداث صنایع تبیدیلی و تکمیلیی کشیاورزی در مطالعیه
.) نیز تکیید شده است12( حاتمیررد
سهم عامل زمان گویای آن است چنانچه یک رعال اقتصیادی در
 شانس بهرهبرداری،زمانهای متفاوت اقدام به شروع احداث واحد کند
 متغیر بودن شرایط زمان احداث مفهومی بیه نیام. متغیر است،از واحد
رانت زمان را به وجود میآورد که در آن مورقییت طیرحهیای احیداث
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Time or Location: Which one is More Effective in Exploitation of Agricultural
Processing and Complementary Industries?
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Introduction: The creation of agricultural processing and complementary industries is one of the ways to
reduce poverty and unemployment in rural areas. Therefore, in order to encourage economic agents to create such
industries, it is necessary to identify the affective factors on their decision. Information of the Agricultural Jihad
Organization of Mazandaran province shows that the concentration of these industries in cities of Amol, Babol and
Sari is more than other cities. In addition, the distribution rate of exploited processing industries is different from year
to year. By considering the different rate of exploitation in years and locations, this question arises: Does location and
time have any effect on exploitation of the agricultural processing and complementary industries in Mazandaran
province? What is the contribution of these factors to the exploitation of processing industries?
Methods: To answer research questions, the data of 2572 exploited and unexploited units are collected from
the Agricultural Jihad Organization of Mazandaran province. The status of exploitation of processing industries is a
qualitative variable with two values of zero and one. To determine the effect time in exploitation, the data are divided
according to the Location and the commencing time of unit construction. The two-level Logit model is used for
estimating model. In the estimated multilevel model, only intercept component is considered as a random component.
Also, in this study, the Variance Partition Coefficient (Vpc) and the Likelihood ratio test is used to evaluate the
multilevel model
Results: The value of the likelihood ratio statistic in commencing time of construction model is 330/72 that it
indicates that two-level logit model is more suitable than the logit model for estimating data. The Variance Partition
Coefficient shows that classifying processing and complementary industries based on the time of construction in
Mazandaran province, can explain 28.37 percent of the observed deviation on average, which is not explained by
independent variables in the model. While 1.2% of the observed deviation is explained by classifying the industries of
Mazandaran province according to construction site. Also the share of location in the exploitation of the processing
industries in Mazandaran province varies from 0.2 to 4.6%. In other words, the share of worst and the best location in
terms of spatial characteristics are 0.2 and 4.6%, respectively. While the impact of the commencing time of
construction in the exploitation of the processing industries of Mazandaran province varies from 19% to 40%. The
results of the estimation model show that variables of cooperative ownership, planned capacity, unit area,
establishment in the industrial parks, the amount of capital and type of activity effect on creation and exploitation the
agricultural processing and complementary industries. Marginal effect of Horticultural activity variables,
establishment in industrial parks and livestock activity, are more than other variables.
Conclusion: The results show unlike the high emphasis on location factor in locational studies, the share of
this factor in construction and exploitation of the processing and complementary industries varies from 0.2 to 2.4
percent. One of the most important reasons for low share of the location factor can be attributed to the right choice of
place for construction by entrepreneurs. The results of the two-level logit model indicate that the start time of
construction unit explains 28.37 percent of the variation in the exploitation of the agricultural processing in the
Mazandaran province. The best and worst time to start construction is 42% and 19% respectively in the exploitation
of the processing industries. The high share of start time shows that if an economic agent starts a single unit at
different times, the chance of exploiting from the unit varies in different times. The variability of the conditions
creates a concept that is called time rendering, in which the success of the construction of processing industries is a
function of the conditions of the start date and not the characteristics of applicants for these designs. Therefore, it is
1, 2 and 3- Ph.D. of Agricultural Economics and Associate Professors Sari Agricultural Sciences and Natural Resources
University, Sari, respectively.
(*- Corresponding Author Email: rozahedian@gmail.com)
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recommended to condition creation of new units and exploiting from existing half-unit (including inflation rates,
exchange rates, facility rates, facility quantity and rules) to be equal over time. Which this goal would be achieved by
adopting to policies and doing activities that are matched with time, trustees and authorities of country.
Keywords: Agricultural conversion and complementary industries of Mazandaran province, Exploitation,
Location, Time, Two-level logit

