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 چكيده

 هکای  نظکا   اساسکی  مشککال   از یکی تولید افزایش بر صِرف تأکید و بازار شرایط به توجهیبی

 در یمکثرر  و مفیکد  نقکش  توانکد مکی  بکازارموور  تکرویج  خکدما   ککرد  نهادینه است. کشاورزی ترویج

                                                                                                                                               
از تمامی استادا ، پژوهشگرا ، وکارشناسکانی  پناه است؛ و بدین وسیله  مقالة حاضر برگرفته از رسالة دکتری غالمرضا رعیت⃰ 

سازی خکدما  تکرویج بکازارموور در زنجیکره ارزش     اطالعا  و شناسایی عوامل مثرر در نهادینهآوری که ما را در جمع
 .شود اند، قدردانی می کردهبرنج یاری 

 سنده مسئول و دانشجوی دکتری رشته ترویج کشاورزی، دانشگاه زنجا ، زنجا ، ایرا .نوی .1
(Rayatpanah@yahoo.com( 

 و توسعه روستایی، دانشگاه زنجا ، زنجا ، ایرا .ترویج، ارتباطا  دانشیارگروه  .2
، دانشگاه تربیت کشاورزیترویج کشاورزی و توسعه روستایی، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده دانشیار  .3

 مدرس، تهرا ، ایرا .

 کشاورزی، آمل، ایرا . ترویج و آموزش توقیقا ، مازندرا ، سازما  معاونت ،برنج کشور یقا وسسه توقم استادیار .4

https://dx.doi.org/10.30490/rvt.2020.343200.1231
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 اشکتاال،  رشکد  بکر  تمرککز  بکا  موصکوال   ارزش زنجیکره  سکازی بهینکه  و تولیکد  کیفیت و کمیت افزایش

 هایمثلفه شناسایی هدف با حاضر پژوهش .باشد داشته روستایی مناطق در اقتصادی رونق و کارآفرینی

 سکال  در مازنکدرا   روسکتایی  منکاطق در برنج ارزش زنجیره در بازارموور ترویجی خدما  سازینهادینه

 صکور   کشور خبرگا  از نفر 29 با ساختارمندنیمه مصاحبه طریق از ها داده گردآوری .شد انجا  1398

 اساس بر که داد نشا  نتایج شد. استفاده استقرایی موتوای تولیل روش از ،هاداده تولیل برای و گرفت

 تکأمین  شکامل  اولیه هایفعالیت یکی، ؛شوندمی تقسیم دسته دو به هافعالیت ،برنج ارزش زنجیره رویکرد

 هکای آموزشارائه شامل پشتیبانی هایفعالیت دیگری، و برنج مصرف و بازاریابی تبدیل، تولید، ها،نهاده

 سکازی  فکراهم  و حمکایتی  هکای سیاسکت  وضع انسانی، منابع مدیریت مالی، منابع تأمین مشاوره، و مهارتی

 سکازی نهادینکه  هکای مثلفکه  عنکوا   بکه  دو  دسکتة  ایکن  که ،روستایی مناطق در ویژه هب الز  هایزیرساخت

  .گرفت قرار شناسایی مورد برنج زشار زنجیره در بازارموور ترویج خدما 

 .استقرایی تولیل برنج، ارزش، ةزنجیر بازارموور، ترویج :ها کلیدواژه

 

 مقدمه

 عنکوا   بکه  را کارآمکد  ارزش زنجیکره  ایجکاد  و بکازار  به دسترسی بهبود رقابت، افزایش جهانی، بانک

 .(Wilson and Lewis, 2015) است داده قرار توجه مورد روستایی و کشاورزی توسعه در مهم عوامل

 هم دیگری نفعا  ذی تولیدکنندگا ، بر عالوه که است نکته این تصدیق ارزش، زنجیره رهیافت

 اسکت  اهمیکت  دارای نیکز  هکا آن میکا   ابکط رو و رفتکار  تاییکر  ککه  دارنکد  وجود روستایی مناطق در

(Takahashi and Barrett, 2014).  ارتبکاطی  -آموزشکی  فرآینکد یکک   کشکاورزی  تکرویج  نظا 

 داده قکرار  روسکتایی  افکراد  ویکژه  هبک  هکا  انسکا   تعالی و رشد را خود اصلی هدف که است دوسویه

 تأکیکد  کشکاورزی  تکرویج  نظکا   مشککال   از یککی  ،همه این با .(Mirzaei et al., 2007) است

 البتکه،  ؛اسکت  روسکتاییا   بکرای  سکودآوری  و بازار شرایط به توجه عد  و تولید افزایش بر رفصِ

 تکرویج  هکای فعالیکت  که شودمی همسو روستایی جوامع اهداف با صورتی در تنها ترویج اهداف

 نقکش  بازارموور ترویج رو،این از .(Bagheri and Shabanali Fami, 2009)شود « بازارموور»
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 ارزش زنجیککره سککازیبهینککه و تولیکد  کیفیککت و کمیککت افککزایش در توانکد مککی را یمککثرر و مفیکد 

 داشکته  روسکتایی  منکاطق  در اقتصکادی  رونکق  و ککارآفرینی  اشتاال، رشد بر تمرکز با موصوال 

 زنجیکره  قالک   در بکازارموور  تکرویج  بکه  تولیدموور ترویج از پارادایم تاییر آنکه به منوط ،باشد

 د.کر مقایسه 1 جدول در توا  را می آ  متفاو  هایجنبه که ،پذیرد صور  ارزش

 بازارمحور ترویج به توليدمحور ترویج از پارادایم تغيير -1 جدول

 جنبه ترویج تولیدموور ترویج بازارموور

های  برای استفاده از تما  قسمتو روستاییا   کشاورزا  سازیتوانمند

 موصول و کس  منافع کال  از طریق زنجیره ارزش
 هدف های تولید وریفناانتقال 

با تأکید بر زنجیره ارزش  مناطق روستایی فعال در یک فرد کارآفرین

 موصول

تولیدکننده با تأکید بر 

 کمیت موصول
 عنوا  کشاورز به

 تمرکز بر موصول خا  تولید فرآوری موصول و تولید موصوال  متنوع و با ارزش بسیار باال

با تأکید بر زنجیره  توسعه روستایی تولیل مشارکتی مسائل متنوع

 هامسیر پذیرش نوآوری سازیارزش موصول و هموار

های آموزشی و  پیا 

 انگیزشی مرتبط با تولید
 مداخال  ترویج

 پیوندها ترویج و کشاورز ،وقیقت یافته توسط ارتباطا  بازار توقیق، ترویج و کشاورز گسترش

های متنوع آ ، تأکید بر روند قیمت موصول اصلی و فرآورده

 های بازار، ارتباطا  شبکهموقعیت تقاضا، قیمت فعلی، شیوه
 های تولید وریفناتأکید بر 

پشتیبانی فناوری 

 اطالعا 

  (van Weperen, 2011) وپر  و  خذ:أم

 تولیکل  بکرای  جدیکد  روش یک عنوا  به را ارزش زنجیره مفهو ( Porter, 1991پورتر )

 ریکزی برنامکه  بکرای  ایوسکیله  عنکوا   بکه  ، این روشسپس ؛داد ارائه شرکت یک در تولید فرآیند

 عبکار  اسکت از   ارزش زنجیکره  پکورتر،  تعریک   بنکا بکه   شکد.  پذیرفتکه  گسکترده  طکور به راهبردی

 زنجیکره  د.کنک  خلکق  ارزش خکود  مشکتریا   بکرای  تکا  دهکد  می انجا  سازما  که اقداماتی مجموعه

 دو بکه  ککار و کسک   یکک  کاری های حوزه .است متفاو  کاریوکس  هر برای سازمانی ارزش

 بکا  همکراه  حوزه دو این (.1 )شکل شود می تقسیم پشتیبانی هایفعالیت و اصلی هایفعالیت گروه

 همکین  بکه  ؛کنکد  مکی  ایجکاد  اقتصکادی  ارزش کاروکس  ،آ  طریق از و کنندمی فعالیت یکدیگر

https://parsmodir.com/db/product/valuechain3.php
https://parsmodir.com/db/product/valuechain3.php
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 در و هکم  با هماهنگ حوزه دو این باید ،موفقیت برای شود. می گفته «ارزش ةزنجیر» ، بدا دلیل

 اقتصکادی  ارزش طریکق،  ایکن  از تکا  کننکد  فعالیکت  ککار وکس  هایراهبرد و موریتأم چارچوب

 .شود ایجاد کارو کس ا صاحب و کارکنا  جامعه، مشتریا ، برای

 
  (Porter, 1991) پورتر مأخذ:

 پورتر ارزش زنجيره مدل -1 شكل

 ککه  هکایی فعالیکت  از ندا عبار  ،دارند قرار زنجیره زیرین قسمت در که اولیه هایفعالیت

 هکای فعالیکت  ،بنگکاه  هر در د.ندار دخالت خریدار به آ  انتقال و فروش موصول، یماد خلق در

 خروجکی،  (لجسکتیک ) تکدارکا   تولیکد،  ورودی، (لجسکتیک ) تدارکا  عا  گروه پنج به اولیه

 توسکعه  تکدارکا ، از طریکق   پشکتیبانی  هکای فعالیکت  شکود. می تقسیم خدما  و وفروش بازاریابی

 اولیکه  هکای فعالیکت  بکه پشکتیبانی از   ،بنگاه زیرساخت هایفعالیت و انسانی منابع مدیریت فناوری،

 سکازمانی  هکر  و دارد کلکی  و عکا   جنبکه  بیشتر بندی تقسیماین  البته،(. Porter, 1991) ندپرداز می

 ادغکا   یکا  و طبقا  این از دسته چند یا یک افزایش یا حذف به ،خود شرایط با متناس  تواند می

 .دده ارائهخود  کاری های حوزه از دیگری بندی دسته و بپردازد آنها
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 ضکمن  ،عکا   طکور بکه  ککه  بر آ  اسکت  تالش ،1کشاورزی ارزش زنجیره توسعه پروژهدر 

 طکور بکه  و دشکو  ایجکاد  هکا آن برای مشترک مشاغل و ررو  جامعه، مرد  غذایی امنیت به کمک

 فککرآوری، تولیککد، زمینککه در فعککال روسککتایی کارآفرینککا  درآمککد رشککد و پایککداری بککر ،خککا 

 بکرنج  .(ADF, 2016)افزوده شکود   برنج جمله از کشاورزی موصوال  بازاریابی و سازی ذخیره

 غکذای  دارد.  کشکورما  مکرد   نیکز  و جهکا   مکرد   اشکتاال  و درآمکد  تاذیکه،  در چشمگیر و بارز ینقش

 ،1396-97 زراعکی  سکال  در است. وابسته آ  هایفرآورده و برنج به شد  به جها  جمعیت سو  یک

 ککه  ،شکده  گکزارش  هکتکار  هکزار  530 حکدود  کشکور  در شکلتوک  ارقکا   انکواع  کشت زیر سطح

 نخسکت  مقکا   بکرنج،  کشکت  زیکر  اراضکی  برداشکت  سطح از درصد 55/38 بود  دارا با مازندرا 

 است تن میلیو  سه حدود نهساال کشور برنج مصرفی نیاز است. داده اختصا  خود به را کشور

(. SCI, 2018) شکود مکی  تکأمین  واردا  طریکق  از بقیکه  و داخکل  در آ  تکن  میلیو  دو حدود که

 هکای قیمکت  ،این موصول ارزش زنجیره بازیگرا  بین هماهنگی عد  شامل برنج اریابیباز هایچالش

 زنجیکره  از حمایکت  برای نامناس  هایسیاست همچنین، و کم افزوده ارزش و فرآوری بازار، نامتقار 

 یککی  بنابراین، .(CISANET, 2015) استاین موصول  کشت زیر روستایی مناطق دربرنج  ارزش

 نقکش  بکرای معرفکی   عکاملی  بکروز  و حضکور  ضرور  کشاورزی خشب در کنونی هایدغدغه از

 تکرویج  ، نقشکی ککه از طریکق   طلبکد مکی  را نفع ذی روستاییا  به بازاریابی و تولید مکمل و تلفیقی

 صکور   د بکه بایک  ،پایکداری  و اسکتمرار  بکرای  (؛ وYadavar, 2016) اسکت  توقق قابل بازارموور

 هکای مثلفکه  چیسکتی  حاضکر مبنکی بکر    پکژوهش  اساسکی  الثسک  بکه  پاسخ برای ،رو از این درآید. نهادینه

   داد. توضیح را سازینهادینه باید ابتدا ،برنج ارزش زنجیره در بازارموور ترویج خدما  سازی ینهنهاد

 انجکا   الگکوی  یکک  بازتکاب  سکازمانی  اقکداما   بیشکتر  ،«سازی نهادینه» کلیدی ایدهبنا به 

 کسک   موجک   ،موکیط  یکک  قالک   در و یابکد  مکی  تکامکل  ،زمکا   طکول  در ککه  اسکت  کارهایی

 بایکد  نیکاز،  مکورد  منکابع  آورد  دسکت  بکه  برای (.Picho, 2017)شود می سازما  برای مشروعیت

 طکور  بکه  ،رو از ایکن  (.Tamba et al., 2015) دیابک  دسکت  موکیط  مشروعیت و پذیرش به سازما 

                                                                                                                                               
1. Agriculture Value Chains Development Project (AVCDP) 
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 موجک   که شرایطی و هازمینه سازی مفراه از است عبار  سازی دینهنها که گفت توا می ،کلی

 بکه  (.Goodman et al., 1979) شکود  مطلکوب  رفتارهای شد  رفراگی و استمرار پایداری، ربا ،

 ایکن رهیافکت   ابتکدا  بایکد  ،بکازارموور  تکرویج  خکدما   رهیافکت  برای نهادینه شکد   ،سخن دیگر

   کند. رسوب افراد وجود در و یابد عینیت سپس، و شود تبدیل افراد در عاد  صور  به

 رککن  سکه  عنوا  بکه را 3شکناختی و 2هنجکاری ،1تنظیمکی بُعد سه (Scott, 2001) اسککا 

 عوامکل  د؛شکو مکی  مربکوط  نگرش و دانش به شناختی عوامل کند.می مطرح سازینهادینه اساسی

 مقککررا   و قککوانین  بکر  مشتمل تنظیمی عوامل و د؛گیربرمیدر را هنجارهکا و هاارزش هنجکاری

 دیگری عدبُ ( نیزStenholm et al., 2013) همکارا  و استنهلم (.Farhangi et al., 2007)است 

 از ایمجموعکه  موکیط  هکدایتگر  عکد بُ انکد. دهافزوگانه  را بدین ابعاد سه 4مویط هدایتگر عدبُ نا  به

 بککه نزدیکککی و کننککدگا تککأمین و مشککتریا  بککه دسترسککی شککامل رکننککدهبارو صککنایع و شککرایط

 و گکذارد مکی  تأریر  نظا یک در برداریبهره مورد هایفرصت نوع بر که است برتر های دانشگاه

 ککه  کنکد مکی  پیشکنهاد  نهکادی  نظریه. دسازمی فراهم نوآور و مولد کارآفرینی برای را الز  زمینة

 تاییکر  بکرای  ورودی عنکوا   بکه  باید شناختی، چه و هنجاری چه تنظیمی، چه اجتماعی، مشروعیت

  (.Palthe, 2014د )شو گرفته نظر در منابع سایر و خا  مواد با همراه سازمانی

 ککه  دهکد مکی  نشا  (Osun, 2015) اُسو  پژوهش نتایج برنج، ارزش زنجیره با ارتباط در

 بکازدهی  بکه  ای چشکمگیر  گونکه  بکه  قکانونی  هکای چکارچوب  و اسکتانداردها  وجکود  قکانونی،  بُعد در

 و ردکشکا  د همچنکین،  .کنکد مکی  کمکک  روسکتایی  رهکای خانوا میکا   در فقر کاهش و اقتصادی

 ای،یارانکه  صکور  به تولید هاینهاده تأمین که دریافتند( Dordkeshan et al., 2017) همکارا 

 توانکد مکی  بکرنج  واردا  میکزا   و زما  بر نظار  و قیمت کنترل نظیر حمایتی هایسیاست وضع

 .شکود  کننکدگا  مصکرف  بکرای  تکر صکرفه  به مقرو  هایقیمت و روستاییا  درآمد افزایش به منجر

                                                                                                                                               
1. regulatory dimension  

2. normative dimension 

3. cognitive dimension 

4. conducive environment dimension 
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 و نقلو حمل در ضع  هنجاری، بُعد در که گرفت نتیجه خود مطالعه در (Berthe, 2015) بِرث

 حکامی،  هکای سکازما   و دولتکی  هایحمایت بود  ناکافی اعتبار، به دسترسی فقدا  ها،زیرساخت

  سازد.می مواجه مشکل با روستایی افراد برای را رقابت

 گرفتند نتیجه مطالعة خود در (Nkuba et al., 2016) همکارا  و نکوباا شناختی، بُعد در

 از پکس  مراحکل  در بکرنج،  تولیکد  مرحلکه  بکر عکالوه  ارزش زنجیره کنشگرا  سایر و روستاییا  که

 آمکوزش  به نیاز ،موصول فروش و بندیبسته بندی،درجه فرآوری، سازی،ذخیره شامل برداشت

  نظکا  یکک  وجکود  ککه  دریافتند (Negahdar et al., 2016) همکارا  و نگهدار همچنین، .دارند

 بکازار  یکک  ایجکاد  ملزومکا   از شکفاف  اطالعکا   با بازار یکنیز  و آکار و مناس  رسانیاطالع

   .است برنج برای موفق

 خکود  پکژوهش  در (Moradi et al., 2017) همککارا   و مکرادی  ،مویط هدایتگر بُعد در

 مکرتبط  نهکادی  مویط هدایتگر عدبُ هایشاخص با انسانی و مالی گذاریهسرمای که گرفتند نتیجه

 در اولیکه  گکذاری سرمایه (،Roslund, 2015) روسالند های پژوهش ، بر پایة یافتههمچنین .است

 به تواندمی روستاییا  برای برنج فروش و کرد  خشک ،سازی ذخیره ،نقلو حمل مانند خدماتی

  .دکن کمک بازار هایخواسته تأمین

 ،گرفتکه  صکور   نهکادی  عوامل زمینه در مختلفی های پژوهش شد، مطرح آنچه اساس بر

 ارزش زنجیره در بازارموور ترویج خدما  بر مثرر نهادی عواملدر زمینة شناسایی  پژوهشی اما

 خکدما   نهکادی  عوامکل  شناسکایی  هکدف  بکا  ة حاضکر مطالعک  رو، ه است. از اینمشاهده نشد برنج

 بعکد  چهکار  در بکرنج  ارزش زنجیکره  رویککرد  بکا  مازنکدرا   روسکتایی  مناطق در بازارموور ترویج

 آمکده،  عمکل بکه  هایبررسی به توجه با. فتگر انجا  مویط گرهدایت و شناختی هنجاری، قانونی،

 .ارائه شده است 2 شکل شرح به حاضر پژوهش مفهومی چارچوب



 96شمارة   ،24روستا و توسعه، سال 

30 

 
  پژوهش های یافته مأخذ:

 پژوهش مفهومی چارچوب -2 شكل

 پژوهش روش

 زمکره  در ها، داده نوع و رویکرد به توجه با و نیز کاربردی ،هدف نظر از ،حاضر پژوهش

 طریکق  از هکا  داده .شده اسکت  انجا  مازندرا  استا  در ،1398 سال در بوده و کیفی های پژوهش

 جامعکه  .شکدند  گکردآوری  مطالعکه  مکورد  موضکوع  نظکرا  صکاح   با ساختارمند نیمه های مصاحبه

 و  مسکئوال  و گکروه  پژوهشکگرا   و اسکتادا   شکامل گکروه   خبرگکا   گکروه  دو را پژوهش هدف

 از افکراد  ایکن  اسکت.  آمکده  2 جدول در آنها مشخصا  که ،دادند می تشکیل اجرایی کارشناسا 

 بکا  مصکاحبه  و انتخکاب  روش، ایکن  در .شکدند  انتخکاب  برفکی  گلولکه  هدفمنکد  گیکری  نمونه طریق

 و آیکد؛  مکی ن دسکت  بکه  جدیکدی  مطل  کار، ادامه با شد احساس که یافت ادامه جایی تا خبرگا 
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 قرار مصاحبه مورد نفر 29 ،نظری اشباع به دستیابی منظور به مجموع، در شد. حاصل نظری اشباع

 و صکو   ضکبط  دستگاه شامل یافتهساختارنیمه های مصاحبه در پژوهش ابزار (.2 )جدول گرفتند

 .بود پژوهشگرا  هایبرداری یادداشت

 مشخصات جامعه هدف پژوهش -2 جدول

 مسئولیت افراد عنوا  گروه ردی 

 تعداد

 افراد

 )نفر(

 تعداد

 جلسا 

 مصاحبه

 مصاحبه عنوا 

1 
استادا  و 

 پژوهشگرا 

 A1, A2, A3 3 4 استادا  دانشگاه علو  کشاورزی ساری

برنج  سسه توقیقا ثپژوهشگرا  معاونت م

 و مرکز توقیقا  کشاورزی مازندرا 
5 3 A4, A5,A6 

2 
  و مسئوال

 کارشناسا 

 A7,A8, A9, A10 4 5 و کارشناسا  برنج استا  مازندرا   مسئوال

  و کارشناسا  ترویج استا  مسئوال

 مازندرا 
9 3 A11, A12, A13 

 A14, A15, A16 3 6   و کارشناسا  مرکز هرازمسئوال

 16 16 29 جمع

 های پژوهش مأخذ: یافته

 دیگکر  بکه  شکد.  استفاده 1کنندهمشارکت بازخورد راهبرد از پژوهش روایی تأمین منظورهب

 بکه  توجکه  بکا  و دشک مکی  ارائکه  آنهکا  بکه  شکوندگا  مصکاحبه  اظهکارا   از پژوهشگرا  تفسیر ،سخن

 از ،بکر ایکن  افکزو    .گرفکت مکی  انجکا   هکا برداشت در ضروری اصالحا  دریافتی، بازخوردهای

 داده تکثرگرایکی  راهبکرد  از ،سکازی وجهکی سکه  منظکور  به شد. گرفته بهره 2سازییوجه سه روش

 در ،دلیکل  همکین  بکه  دارد. تأکید مختل  منابع از اطالعا  آوری جمع بر راهبرد این د.ش استفاده

 در فعکال  «اجرایکی  کارشناسکا   و  مسکئوال »و « پژوهشگرا  و استادا » از تعدادی ة حاضر،مطالع

رای بک  شکد.  داده عنکوا   یکک  مصاحبه هر به .گرفتند قرار مصاحبه مورد برنج ارزش زنجیره زمینه
                                                                                                                                               
1. participant feedback 
2. triangulation method  
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 مرحلکه  بکه  رسکید   بکرای  حاضکر  پکژوهش  هکای مصاحیه د.ش مشخص A1 با اول مصاحبه نمونه،

 مصکاحبه  هکر  مکتن  و شکده  ضکبط  هامصاحبه کلیه .یافت دامها A16 شانزدهم نمونه تا نظری اشباع

 1کدگکذار  دو بکین  پایکایی  روش از نیکز  پایکایی  مواسبه برای .شده است گذاریکد و سازیپیاده

 بکه  آشکنا  کارشکناس  یک از کدگذار، دو موضوعی درو  توافق روش با مصاحبه در .شد استفاده

 موقکق  ،ادامه در .کند مشارکت پژوهش در دو  کدگذار عنوا  به تا شد درخواست کدگذاری

 موضوعی درو  توافق درصد و پرداختند مصاحبه سه به کدگذاری پژوهش، همکار این همراه به

کردنکد   مواسکبه  زیکر  رابطکة  از اسکتفاده  بکا  (رودمکی  ککار  به تولیل پایایی شاخص عنوا  به که) را

(Bowen and Bowen, 2008:) 

گروهی درو  توافق درصد  = 
 تعداد توافقا  × 2

تعداد کل کدها
× 100 

 برابکر بکا   رسکیده  ربکت  بکه  کدهای کل تعداد ،شودمی مشاهده 3 جدول در که گونه هما 

 برابر کدها این بین توافقا  عد  کل تعداد و ،49 برابر با کدها این بین توافقا  کل تعداد ،134

 از اسکتفاده  بکا  حاضکر  توقیق در گرفته انجا  هایمصاحبه برای کدگذارا  بین پایایی است. 36 با

 درصکد بکوده،   60 از بیشکتر  پایکایی  میکزا   ایکن  ککه از آنجا  است. درصد 74 با برابر شدهرابطة یاد

 .است تأیید مورد حاضر پژوهش در کدگذارا  بین پایایی

 کدگذار دو ییپایا محاسبه -3 جدول

 ردیف
  عنوان

 مصاحبه

  تعداد

 کدها کل

  تعداد

 توافقات

  تعداد

 توافقات عدم

  کدگذار دو بين پایایی

 )درصد(

1 A2 46 17 12 74 

2 A8 51 18 15 71 

3 A11 37 14 9 76 

 74 36 49 134 کل

  پژوهش های یافته مأخذ:

                                                                                                                                               
1. Inter Coder Reliability (ICR) 
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 ؛صکور  گرفکت   کیفکی  هکای  دادهتولیکل   ،1استقرایی موتوای تولیل روش از استفاده با
 و هکا داده تولیکل و تجزیکه  طکورکلی،  بکه  شکد.  سکاخته  هامقوله و مفاهیم ها،داده سازی پیاده از پس

 کدگکذاری  و 3مووری کدگذاری ،2باز کدگذاری ةمرحل سه در کدگذاری طریق از تفسیرآنها
 هکای فکر   دیگر و مشاهدا  ها،مصاحبه شکستن فرآیند شامل باز کدگذاری شد: انجا  4انتخابی
 درک موکوری  کدگذاری است. کلیدی کلما  تشخیص و معنایی مجزای واحدهای به هاداده

 بکا  هکا  مقوله کرد  مرتبط فرآیند مووری کدگذاری .آنهاست بین پویای روابط طریق از مفاهیم
 بکا  آ  داد  ارتبکاط  و اصکلی  مقولکه  آورد  دسکت  هبک  شکامل  انتخابی کدگذاری ست.ها مقولهزیر

 .(Brown et al., 2002) است دیگر های مقوله
 در ،دش استخراج خبرگا  هایقول نقل از که باز( )کدگذاری مفاهیم برخی نمونه، رایب
-صکرف  مشابه های جدول سایر آورد  از کار، روش بود  مشترک دلیل به .است آمده 4 جدول

 است. شده نظر
 برنج ارزش زنجيره در نهادی عوامل درخصوص خبرگان هایقول نقل از هایینمونه -4 جدول

  پژوهش های یافته مأخذ:

                                                                                                                                               
1. inductive content analysis method  

2. open coding 

3. axial coding 

4. selective coding  

 شدهاستخراج مفاهيم هاقول نقل
 باز( )کدگذاری

 تأکید روستایی مناطق در ایمزرعههایفعالیت انجا  و برنج تولید بر گذاریسیاست»
 «برنج یابیربازا نه و دارد

 ارزش زنجیره ملی راهبرد تدوین
 برنج

 ،انسانی منابع تأمین و ریزیبرنامه به برنج مثل موصوال  ارزش زنجیره به توجه»
 «دارد نیاز مربوط روستایی مناطق در ویژه هب هازیرساخت تأمین و الز  ا اعتبار

 و انسانی منابع تأمین و ریزیبرنامه
 نیاز مورد اعتباری

 و است موصوال  تولید هایفرآیند به مربوط عمدتاً افراد تخصصی و علمی توا »
 «ندیدند را الز  آموزش تولید، فراسوی برای روستاها در فعال افراد

 در انسانی نیروی آموزش
 بازارموور ترویج خصو 

 مورد هایفعالیت و وظای  پیگیری برای غیردولتی و خواه دولتی خواه را نهادی باید»
 «کرد تعیین برنج ارزش زنجیره در نظر

 زنجیره حامی و متولی نهاد ایجاد
 برنج ارزش

 و قدیمی تجهیزا  از و هستند سنتی روستایی مناطق در کوبی شالی واحدهای اکثر»
 «شوندمی تبدیل در ضایعا  افزایش موج  که برخوردارند مستهلک

 هاکوبی شالی نوسازی و اصالح
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 خکدما   ککرد  نهکادی  هکای مثلفکه  زمینکه  در کلیدی مفاهیم شناسایی مرحله، این حاصل

 در پکی، بکدا    ککه  بکود  مطالعه مورد جامعه دیدگاه از برنج ارزش زنجیره در بازارموور ترویجی

   .شود می پرداخته

 بحث و نتایج

 هکای ویژگکی  توصکی   (1 انکد:  آمکده  موضوعی حوزه سه در مصاحبه از حاصل هاییافته

 زنجیکره  (3 و ،مازنکدرا   اسکتا   در بکرنج  زراعت وضعیت (2 ،شوندگا مصاحبه شناختیجمعیت

 هکای مثلفکه  شناسکایی  و اولیکه  هکای فعالیکت  شکامل  مطالعکه  مکورد  روستایی اطقمن در برنج ارزش

   است. شده ارائه زنجیره پشتیبانی هایفعالیت قال  در ترویجی خدما  سازینهادینه

 شوندگانمصاحبه شناختیجمعيت هایویژگی

 سکیزده  تخصصکی،  یدکتر دارای گا شوندمصاحبهنظر سطح توصیال ، یازده نفر از  از

 در آنهکا  توصکیلی  هایگرایش که بودند کارشناسی دارای نفر پنج و ارشد کارشناسیدارای  نفر

 .آمده است 5 جدول

 گانشوندمصاحبه شناختیجمعيت هایویژگی توصيف -5 جدول

 تحصيالت طحس تعداد
 حيطه

 تحصيلی
 تحصيلی رشته

 دارای
 سابقه

 پژوهش

 دارای
 سابقه

 آموزش

29 

 نفر

 (11) دکتری
 (13) ارشد کارشناسی

 (5) کارشناسی

 (26) کشاورزی
 (3) مدیریت

 (9) نباتا  اصالح و زراعت
 (4) یروستای توسعه و ترویج

 (3) کشاورزی اقتصاد
 (5) کشاورزی هایماشین

 (2) غذایی صنایغ
 (2) آبیاری

 (1) پزشکی گیاه
 (3) مدیریت

 نفر 14 نفر 15

  پژوهش های یافته مأخذ:
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 مازندران استان در برنج زراعت وضعيت

 خکود  بکه  را کشکور سطح زیر کشت برنج، مقا  نخسکت   درصد 55/38 ، بامازندرا  استا 

 .است داده اختصا 

  1393-1397 هایسال طی مازندران استان برنج زراعت وضعيت -6 جدول

 1397 1396 1395 1394 1393 موضوع

 168378 162932 160147 161052 160338 )هکتار( مولی ارقا  برداشت سطح

 34450 50010 50000 47582 49818 )هکتار( پرموصول ارقا  برداشت سطح

 202828 212942 210157 208635 210157 )هکتار( برنج برداشت سطح کل

 1007116 1174084 1068907 1090108 1075759 )تن( اول کشت تولید

 29397 37428 51660 48545 56172 )هکتار( رتو  پروش سطح

 35422 38797 34811 26195 21825 )هکتار( مجدد نشاء سطح

 1192043 1375331 1287069 1261846 1224966 )تن( استا  تولید کل

  پژوهش های یافته )؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟(؛ مازندرا  کشاورزی جهاد سازما  مأخذ:

 مجکدد  نشکاء  و رتکو   پکرورش  ،اخیکر  هایسال در دهد،می نشا  6 جدول کهگونه هما 

 نشکاءکاری  عملیا  در تسریع ،همه این با است، گرفته قرار منطقه کشاورزا  استقبال مورد برنج

 و پرموصول ارقا  کشت سطح افزایش در راه بزرگ یمانع اول، کشت زودتر برداشت منظور به

 است. شده منطقه در برنج مکانیزه کاشت سطح نیز

  رنجب ارزش زنجيره اصلی هایفعاليت

 تکأمین  شکامل  ارزش زنجیره اصلی هایفعالیت مصاحبه، هایداده از حاصل نتایج به توجه با

 کنشکگرا   هکا از سکوی   فعالیکت ؛ ایکن  (3)شککل  اسکت  مصکرف  و بازاریکابی  تبکدیل،  تولید، ها،نهاده

 د.شو پی، به تشریح هر کدا  از این کنشگرا  پرداخته می در که دپذیرمی انجا  گوناگو 
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 مطالعه مورد منطقه در برنج ارزش زنجيره اصلی هایبخش -3 شكل

   هانهاده کنندگانتأمين

 بکا  ارتبکاط  در ککه  دهنکد مکی  تشککیل  1هانهاده کنندگا تأمین را ارزش زنجیره حلقه اولین

 هانهاده کنندهتأمین خصوصی هایشرکت حمایتی، خدما  شرکت از ند عبار  ،برنج موصول

 ،همچنکین  و پزشککی گیکاه  هایکلینیک ها،نهاده عرضه مجاز هایفروشگاه کشاورزی، ادوا  و

 روسکتاییا   بکه  را شکیمیایی  سکمو   و کودهکا  بکذور،  از مقکادیری  ککه  شیمیایی سمو  فروشندگا 

 در ککارگزاری  270 دارای دولتکی،  شکرکت  یک عنوا  به ،حمایتی خدما  شرکت فروشند. می

  .است استا  روستایی مناطق سطح

   توليدکنندگان

بر اساس آمار سازما   است. 2تولیدکنندگا  و تولید به مربوط ارزش زنجیره حلقه دومین

 بکوده  نفکر  175800 حکدود  1397 سکال  در اسکتا   ککارا   شکالی  تعداد جهاد کشاورزی مازندرا ،

 هکتکار  7/0 از ،متوسکط  طکور  هب که شودمی انجا  کشاورزانی توسط برنج کشت است؛ همچنین،

 طکور  بکه  را خکود  شکلتوک  کشکاورزا   .برخوردارنکد  پراکنکده  ةقطع چند یا دو در شالیزاری زمین

   دهند.می انتقال کوبی شالی هایکارخانه به مستقیم
  

                                                                                                                                               
1. input suppliers 

2. producers 
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   کوبی شالی صاحبان

 خکود  بکه  مطالعکه  مورد منطقه در را برنج ارزش زنجیره حلقه سومین 1کوبی شالی صاحبا 
 منکاطق  در خصوصکی  صکور   بکه  ککوبی  شکالی  واحدکارخانکه  970 از بکیش  دهنکد. می اختصا 
 ککرد   خشک برای سنتی تجهیزا  از واحدها این اکثریت دارد. وجودمازندرا   استا  مختل 

 بکرنج  تبکدیل  اسکت. تأریرگکذار   بکرنج  موصکول  کیفیت بر که ،کنندمی استفاده شلتوک تبدیل و
 که دهدمی نشا  هایافته است. بندیبسته و بندیدرجه دهی،صیقل سفیدکنی، کنی،پوست شامل
 ایکن  در اگکر  شکود. مکی  ضایعا  دچار کنی(سفید و کنیپوست کنی،)خشک مرحله سه در برنج
 میکزا   بکه  حکداقل  ضایعا  شوند، تجهیز پیشرفته هایماشین به کوبی شالی واحدهای ،قسمت سه
 ککوبی  شکالی  واحکدهای  ککه  است این ضایعا  وجود دالیل از یکی یابد.می کاهش درصد پنج
 فعالیکت  سکال(  در مکاه  سکه  تکا  )دو مودود مد  برای هم آ  کارمزدی، و کاریپیما  صور  به
 ادوا  چیکدما   همچنکین،  شکود. مکی  متصکدیا   پکذیری مسکئولیت  ککاهش  موجک   ککه  ،کنندمی

  متخصصکا  نظکر  طبکق  ککه  حکالی  در ،است برنج تولید فقط مووریت با کوبی شالی کارخانجا 
 سکبوس،  روغکن  تولید نظیر برنج جانبی صنایع تولید در جهانی اربتج از توا می مصاحبه، مورد
 لفکاف  عنکوا   بکه  خکوراکی  کاغکذ  تولیکد  هکا، جکاده  گیکر سرعت نئوپا ، آرایشی، و بهداشتی مواد

 نظکر  طبکق  امکا  ککرد.  ایجکاد  افکزوده  ارزش بکرنج  پسکماند  از و شکد  مندبهره مانند اینها و ساندویج
 توانکایی  ککاهش  موجک   بکرنج  تبدیل برای نامناس  تجهیزا  یا و پایین کیفیت دهندگا ، پاسخ
  است. شده گرا معامله انتظار مورد کیفیت با برنج تولید در آنها

   گرانواسطه

 در معکامال   داد  ترتیک   بکرای  بکرنج  ارزش زنجیکره  مختل  سطوح در 2گرا واسطه از
 کننکد. مکی  کس  سرشار یدرآمد کم، زحمت با غالباً افراد این شود.می استفاده روستایی مناطق
 تضکمین  خصکو   در و نکد ا زنجیکره  اصلی کنشگرا  از تعدادی خدمت در گرا واسطه از برخی

 نقکش  دوردسکت  بازارهای به موموله ارسال و قیمت اطالعا  دریافت برنج، توویل و پرداخت
 دهند.می ارائه بصری بازرسی اساس بر را قیمت و موصول کیفیت گرا معامله .کنندمی ایفا

                                                                                                                                               
1. rice millers 

2. brokers 
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   فروشانعمده
 بکازار  ککه  نکد رومی شمار به برنج ارزش زنجیره کنشگرا  از دیگری گروه 1فروشا عمده

 2تجکار  ،اول گکروه  وند:شک را شامل می گروه دو رند ودا دست در را کشور داخل در برنج اصلی
 ککوبی  شکالی  واحکدهای  از عمکدتاً  بکرنج  خرید به ،تن( هزار هاده از )بیش زیاد تناژ در که هستند
 کننکد و از  مکی  فعالیکت  بکرنج  تولیکد  قطک   عنکوا   بکه  کشور شمال مناطق در افراد این ند.پردازمی

 هسکتند  استانی فروشا عمده دو ، گروه ؛ندبرخوردار موصول بندیبسته و بندیدرجه واحدهای
   کنند.می تجار و هاکوبی شالی صاحبا  از برنج خرید به اقدا  تن( ها)ده کمتر مقادیر در که

   فروشان خرده
 و فروشکا  عمکده  کشاورزا ، مانند دیگر هایگروه از کدا  هر از را برنج ،3فروشا خرده

 کننکدگا  مصکرف  بکه  کمتکر  مقکادیر  در و کننکد  مکی  خریکداری  کوبی شالی واحدهای صاحبا  یا
 دارنکد.  فعالیکت  روستایی و شهری مناطق در هفتگی بازارهای قال  در آنها از برخی فروشند. می

 فکروش خرده نیز هاسوپرمارکت و شهروند اتکا، مانند غذایی مواد عرضه هایفروشگاه ،همچنین
 ند.رومی شماربه برنج

   کنندگانمصرف

 را مکورد نیکاز خکود    برنج که هستند برنج ارزش زنجیره در نهایی حلقه ،4کنندگا مصرف
 اصالح برای کنند.می تهیه غذایی مواد عرضه مراکز از نیز و مولی بازارهای در فروشا خرده از

 دورریکز  میکزا   ککاهش  بکرای  ،مثال عنوا  به شود؛ فرهنگی و آموزشی کار باید مصرف، الگوی
 یکا  و دیکس  در بشکقاب،  جکای  بکه  را بکرنج  تکوا  مکی  اسکت،  رایکج  گونکاگو   مراسکم  در که برنج
 د.کر کشید و پذیرایی پیمانه صور  به

 برنج ارزش زنجيره پشتيبانی هایفعاليت
 و افکراد  بیشکتر توسکط   ککه  هکایی فعالیکت اند از  عبار پشتیبانی زنجیره ارزش برنج  هایفعالیت

 انجکا   ...و ایمشکاوره  و آموزشکی  مثسسکا   دولکت،  نظیکر  زنجیکره  ایکن  کنشگرا  زج به هاییسازما 

                                                                                                                                               
1. wholesalers 

3. traders  

3. retailers 

4. consumers  
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 بککه رسککید  در را بککرنج ارزش زنجیککره کنشککگرا ، کککرده حمایککت را اولیککه هککایفعالیککت و دنشککو مککی
 افکراد  بکا  مصکاحبه  از حاصکل  اطالعکا   کدگکذاری  اساس بر هافعالیت این د.کننمی یاری شا  اهداف
 تکرویج  خکدما   هکای مهکار   آمکوزش  -1 از: نکد ا عبکار   ککه  ه،شد بندیطبقه گروه شش در نمونه،

 هکای حمایکت  و هکا سیاست -5 انسانی، منابع مدیریت -4 مالی، منابع تأمین -3 مشاوره، -2 بازارموور،
 ایمثلفکه تکوا    مکی  یادشکده را  هکای فعالیکت  از کدا  هر در واقع، اساسی. هایزیرساخت -6 و دولتی،
 د.شو می حیشرت پی، در که دکر قلمداد بازارموور ترویج خدما  سازینهادینه برای
 را بکازارموور  تکرویج  خکدما   مهکارتی  هکای آمکوزش  :مهارتی هایآموزش و ترویج های برنامه
 هکای مهکار   و وککار کسک   مکدیریتی  هکای  مهار  فنی، هایمهار  اصلی گروه سه به توا  می

 (.4 )شکل کرد تقسیم فردی بازارموورانه

 
 ترویج خدمات سازینهادینه بر مؤثر آموزشی هایمهارت :برنج ارزش زنجيره -4 شكل

 بازارمحور
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 عمککل سککازینهادینککه ارکککا  از شککناختی رکککن زمککره در یادشککده مهککارتی هککایآمککوزش

 را اقتصکادی  و اجتمکاعی  بازاریابی، مسائل از گسترده ای دامنه دبای ترویج مورا أم زیرا کنند، می

 سکازی نهادینکه  مراحکل  از سکازی عکادی  مرحلکه  تواننکد مکی  همچنین هاآموزش این دهند. پوشش

 بخشند. توقق را بازارموور ترویج خدما 

توسککط خککدما  تککرویج  بککرنج ارزش زنجیککره زمینککة در گونککاگو  هککایمشککاوره بایککد :مشککاوره

 اسکتفاده  نوکوه  بکازارمووری،  تفککرا   بکا  افکراد  هکدایت  هکا مشکاوره  ایکن  شکود.  ارائه بازارموور

 .شکود می شامل را نهاای مانند و قانونی و حقوقی هایمشاوره ،(IT) فناوری اطالعا  از کنشگرا 

 شکناختی،  رککن  تقویکت  و زنجیکره  کنشکگرا   آگاهی افزایش از نظر صرف یادشده، هایمشاوره

 بکه  و آورد مکی  فکراهم  را ترویجکی  خکدما   سکازی نهادینکه  بکرای  هنجکاری  رکن توقق موجبا 

 کند.می کمک روستایی جامعه در ترویج بازارمووری ةاید سازیعادی

 بکرنج  ارزش زنجیره بهبود ،آ  تبع به و بازارموور ترویج خدما  سازینهادینه :مالی منابع تأمین

 )تخصکیص  عمکومی  منکابع  از ویژه به گوناگو  منابع از آ  را توا می که است مالی منابع نیازمند

 د.ککر  تکأمین  روسکتایی  یهاتشکل همیاری و خصوصی هایبخش هایکمک دولتی(، اعتبارا 

 ،شکده  تقویکت  سکازی نهادینکه  ارکا  از مویط هدایتگری رکن نیاز، مورد منابع تأمین صور  در

 شود.می فراهم سازینهادینه سازیعینی به سازیعادی مرحله از گذر موجبا 

 از انسکانی  منکابع  مکدیریت  مستلز  بازارموور ترویج خدما  سازینهادینه :انسانی منابع مدیریت

 مختلک   هکای زمینکه  در آنهکا  آمکوزش  و توجیه و نیاز مورد رکنا کا تکمیل و ریزیبرنامه حیث

 تقویکت  ةادامک  در بکازارموور،  تکرویج  خکدما   ارائکه  بکرای  انسانی منابع مدیریت اِعمال با .است

 سکازی عینکی  مرحلکه  و شکود  مکی  تقویکت  نیکز  موکیط  هکدایتگر  رککن  هنجکاری،  و شناختی ارکا 

 یابد.می تبلور یادشده خدما  سازی نهادینه

 بکرنج  ارزش زنجیره زمینه در مادامی بازارموور ترویج خدما  :دولتی هایحمایت و هاسیاست

 یطیفک  هاسیاست این باشد. مندبهره دولت هایحمایت و هاسیاست پشتوانه از که شودمی نهادینه
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 رعایکت  بکرای  مقکررا   تکدوین  تکا  گرفتکه  بلندمکد   اهکداف  تعیکین  و راهبکرد  اتخکاذ  از گسترده

 و هککاسیاسککتایککن  توقککق صککور  در .دنشککومککی شککامل را بککرنج تبککدیل و تولیککد اسککتانداردهای

 بکازارموور  تکرویج  خکدما   سازینهادینه برای دیگر ارکا  درکنار هم تنظیمی رکن ها، حمایت

 خکدما   شکد   فراگیکر  ةمرحلک  وارد را سازینهادینه و شود می فعال برنج ارزش زنجیره زمینه در

 کند.می روستایی مناطق در اجتماعی واقعیت یک عنوا  به بازار ترویج

 بکازارموور  تکرویج  خکدما   سازینهادینه برای نیاز مورد یهازیرساخت :اساسی هایزیرساخت

 اقتصکادی،  فرهنگکی،  هکای زیرسکاخت  انکد از:  عبکار   که،برشمرد اصلی زمینه پنج در توا می را

 شکامل  سکازی نهادینکه  چهارگانکه  ارککا   هکا، زیرسکاخت  ایکن  اجکرای  بکا  .فنی و تجاری، فیزیکی،

 خکدما   سکازی نهادینکه  و قرارگرفتکه  توجکه  مکورد موکیط   هدایتگر و تنظیمی هنجاری، شناختی،

 کلیکه  5 شکل د.کنمی (جامعه افراد در ایده تثبیت ،یعنی) پایانی ةمرحل وارد را بازارموور ترویج

 دهد.می نشا  را ارزش زنجیره در بازارموور ترویج خدما  سازینهادینه هایمثلفه
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 سازی خدمات ترویج بازارمحورهای نهادینهمؤلفه برنج: ارزش زنجيره -5 شكل
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 پيشنهادها و گيریهنتيج

 منکاطق  در بکازارموور  تکرویج  خدما  بر تاریرگذار نهادی هایمثلفهحاضر،  پژوهش در

 مکدل  از اسکتفاده  بکا  و شناسکایی  خبرگکا   بکا  مصاحبه طریق از برنج موصول بر تأکید با روستایی

 زنجیکره  اصکلی  هکای فعالیکت  زمینکه  در حاضکر  پژوهش هاییافته د.ش تولیل پورتر ارزش زنجیره

 .دارد مطابقکت  (Nkuba et al., 2016) همککارا   و نکوبکا ا هکای  پژوهش هاییافته با برنج ارزش

 بعکد  در برنج، ارزش زنجیره پشتیبانی هایفعالیت خصو  در حاضر پژوهش هاییافته، چنینهم

 در بازارموور ترویج خدما  سازینهادینه برای ایمشاوره و آموزشی عوامل شناسایی شناختی،

 بکر  مبنی (Negahdar et al., 2016)  همکارا و نگهدار پژوهش های یافته با ارزش برنج زنجیره

 در .است همسو ترویجی جلسا  و آموزشی هایکارگاه برگزاری طریق از آموزشی بسترسازی

 بکر  مبنی حاضر پژوهش هاییافته (Zida et al., 2018) همکارا  و زیدا هاییافته نیز هنجاری بعد

 تکرویج  خکدما   سکازی نهادینکه  بکرای  نیکاز  مکورد  هکای زیرسکاخت  و مالی منابع تأمین عوامل شناسایی

 همککارا   و مکرادی  پکژوهش  نتکایج  ایکن، افزو  بکر   د.کنمی تأییدرا  برنج ارزش زنجیره در بازارموور

(Moradi et al., 2017 )منکابع  مکدیریت  عوامکل  شناسکایی  زمینکه  در حاضکر  پکژوهش  هکای یافته 

 ضکرور   و دولکت  حمایکت  زمینه درحاضر  پژوهش هاییافته ،همچنین .دکنمی تأیید را انسانی

شکبکة کشکاورزی جامعکة     پژوهش هاییافته با برنج ارزش زنجیره در منسجم هایسیاست اِعمال

 ,.Dordkeshan et al) همککارا   و ردکشکا  د پکژوهش  نتکایج  و( CISANET, 2015)مکدنی  

   :شودمی شرح زیر ارائه هایی بهپیشنهاد پژوهش، نتایج به توجه با دارد. مطابقت (2017

   شالیزاری؛ اراضی غیرمجاز کاربری تاییر و شد  خرد از جلوگیری -

 و هکا هزینکه  ککاهش  جانبی، صنایع و مکانیزاسیو  توسعه طریق از برنج تولید کرد  اقتصادی -

   ضایعا ؛

   منطقه؛ در برنج ارزش زنجیره کنشگرا  نهادی سازی ظرفیت و توانمندسازی توسعه -

   مناس ؛ حمایتی های سیاست بسته تدوین -

 و ؛برنج اقتصاد حوزه در متمرکز ترویجی -علمی اطالعاتی بانک ایجاد -
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 بکرنج  بازاررسانی و بازاریابی تولید، برای مناس  اجتماعی و اقتصادی های زیرساخت بررسی -
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