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گیري زنجیره ارزش زردآلو در در شکلاطالعات و ارتباطات يفناورنقشیبررسهمبستگی،-هدف کلی این تحقیق توصیفی
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مقدمه
وعاتالاطيفناوراستفاده از .داردکشاورزي محصوالت تولید و فروش در کنندهیینتعو اصلی نقشی و اطالعات دانش 

يفناوردر واقع تسریع نماید.راکشاورزيتوسعهفرآیندکمک کرده و اطالعاتوبهتر دانشبه جریانتواندمیارتباطات
اطالعات و ارتباطات يفناوراز اطالعات است.يبردارو بهرهیریتثبت، مدي،آورجمعيبراساختانسانابزار یکاطالعات 

و منتشر يکاردستیره،و ذخیرایشاطالعات انتقال، ثبت، وهاآنیلهوسبهاست که ییها و ابزارهاشامل آن دسته از برنامه
یزيربرنامهیقاز طريسرعت توسعه کشاورزیشدانش و اطالعات از عوامل مهم افزا).1395و همکاران، یگردد (رحمانیم

,Kalusopaهستند (یابیپس از برداشت و بازاریریتو مدیشرفتهکشت پيهایوهشیريکارگبید، مناسب تول تحوالت ).2005
ارزش یرهزنجیطشراینکرده است و در ایجادایديجديهاچالشها و فرصتیلیتبدیعدر بخش کشاورزي و صنای،جهان

را یجهانینامکان رقابت در اقتصاد نویدار،ارتباطات قوي و پایجادایقاستراتژي تجاري بالقوه موفق، قادر است از طرعنوانبه
یطراحیرقابتیايمزایشبا هدف افزاییهاي غذامحصوالت کشاورزي و فرآوردهیدتولیستمدر سارزشیرهفراهم آورد. زنج

یتیهاي حمافروشان و گروهخردهیی،هاي خدمات غذاها، شرکتیاببازاریدکنندگان،تولینارتباط بیجادکار با اینشود. ایم
به فردمنحصر یراهارزش یرهزنجگیري شکل. با شودیمانجام خدمات ها و نهادهکنندگان ینو تأمیقاتیهاي تحقمانند گروه

،از وجود بازارها و خدمات نهادهکنندگان ینتأمهمچنین نظر و از وجود منابع موردیدار، خرشدهفراهم یسکریریتبراي مد
ییربه تغییکاهش زمان پاسخگو،ارزشیرههاي زنجیتاز مزیگردیکیبه بازار،یدسترسیشعالوه بر افزا. شوندیممطمئن 

در آن،که دارد اشاره اي از عوامل و بازارهاي متصل ). زنجیره ارزش به دنباله1397و همکاران، ی(عباسمشتري استیازهاين
از این طریق به خواست و نیاز واستشدهتبدیل مورد انتظار مشتریان هايیژگیوبا متنوع هایی اولیه به فرآوردهمحصول 

Devaux).شوددر نقاط مختلف جهان پاسخ داده میکنندگان مصرف et al., محصوالت کنندگانمصرفامروزه (2018
هاآنتوان به نیاز میگوناگونی هستند که تنها در قالب زنجیره ارزشبسیار هاي متقاضی محصوالت متنوع و فرآورده،کشاورزي
هاي مختلفی در عرصه ارائه خدمات باید با استفاده از اي، بلکه گروهو امکانات مزرعهکننده تولیدتنهانه،از این روپاسخ داد.

هاي مورد نیاز مزرعه را تولید و عرضه نمایند و هم محصوالت اولیه تولید کشاورز قرار گیرند تا هم نهادهعلم و فناوري در کنار
هاي متنوع تبدیل کرده و آن را در اختیار مشتري قرار ردهشده توسط کشاورزان را با کمترین ضایعات و افت کیفیت به فرآو

،یرانایه، ترکاست. دو میلیون تناز یشبشود و میزان تولید جهانی آن پرورش داده میپنج قاره جهان در زردآلو دهند.
جهان هستند. کننده زردآلو در یدتوليکشورهاینترمهمتونس ویا، مراکش، اسپانیتالیا، فرانسه، مجارستان، ایااسترال

در حالی که هستند، يخورتازهصورتبهصادرکنندگان زردآلو ینترمهمو تونس یرانمانند مجارستان، مراکش، اییکشورها
و یهترک2005سال . در کنندمیصادرشده خشک صورتبهي تولیدي خود را زردآلویهو ترکیااسترالکشورهایی همچون 

بودندزردآلو در جهان گانکنندیدتولینتربزرگتن 275580متوسط ساالنهتولید و سطح زیر کشت هکتار 20000با یرانا
از یراناوهزار تن است 140حدود در ایران زردآلو یدتولیزانم،اساس برآوردهاي جدیدبر.)2008(جنتی زاده و همکاران، 

مرنگ و طعیت،و کمیفیتاز نظر کیرانايزردآلو. ردقرار دااین محصول یجهاندر رتبه دوم یهبعد از ترکمقدار تولیدلحاظ 
ینبوده است؛ بنابرایشرو به افزایراخيهامحصول در سالینمصرف ايبرایجهانيکه تقاضايطوربهمشهور است، یادر دن

نقشیحاضر به دنبال بررسپژوهش.داشته باشدایران يدر صادرات محصوالت کشاورزیمناسبیگاهتواند جایزردآلو م
ICT(نقشبا مرور مطالعات مرتبط از این رو،.ارزش زردآلو استیرهزنجگیري شکلاطالعات و ارتباطات بر يفناور

Information and Communication Technology(سه زیرا،استيضرورگیري زنجیره ارزش محصوالت کشاورزي بر شکل
متغیر وجود یا عدم وجود منابع اطالعاتی در سطح منطقه، میزان دسترسی فعاالن زنجیره ارزش به این منابع و همچنین 

يبخش کشاورزامروزه باشد.مؤثرگیري زنجیره ارزش محصوالت کشاورزي شکلتواند بر میمیزان استفاده افراد از این منابع 
اطالعات و يفناوریاتینقش حبر در شرایط کنونی، و بسیاري از کشورها استدر ي اقتصاديهابخشینترمهماز یکی

یااسترالیک کشور در حال توسعه با نیروي کار فراوان یا عنوانبهاز جمله در هندکشورهاي مختلف يارتباطات در کشاورز
از این نیزدر جهانو استشدهیدتأکیديکلیمشخطیکعنوانبهمدرن، فناوريکشوري پیشرفته و برخوردار از عنوانبه

شوداستفاده میییغذایتو امنیدارپايکشاورزیجادایشت،بهبود معیی،جوامع روستايتوانمندسازيبرافناوري 
)Armstrong et al., ,FAO؛2011 یک فناوري عنوانبههمراه تعداد مشترکان تلفنکه دهد ینشان میآمار بانک جهان.)2013
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در همه کشورها، یباًتقرنیز همراه يهابه تلفنیاست. نقاط دسترسیافتهیشافزاشدتبهدر طول چند سال گذشته نوین، 
و هاو بهبود روشیجیانتشار خدمات ترويو از آن برایافتهیشافزاشدتبهآرام یانوسو اقیادر منطقه آسخصوصبه

تلفن همراه، هايو سامانههایرساختکرده تا با فراهم کردن زترغیبراهاامر دولتینشود. ایاستفاده ميکشاورزهاييفناور
هاييگذاریهسرمايفراوان براهايیتوجود محدودرغمبهاشاعه دهند. کشاورزي در جامعه ترینههزو کمتریعسررا هاينوآور

تا 1999يهاسالیهمراه طهايخاص در بخش تلفنطوربهاطالعات و يمختلف، در حوزه فناورهايدر بخشیربناییز
یشافزاددرص90درصد به 10مدت از ینهمراه در اافراد به تلفنیانجام شده و دسترسیکالنهايگذاريیهسرما2014
Aker(است یافته et al., کسب دانش و یازمندنيورزدر بخش کشاهاي نوینيو استفاده از فناوریرشپذاز این رو.)2016

Saha,.1994(استتلفن همراه توسط کشاورزانیقو اشاعه اطالعات از طریافتدريمهارت الزم برا et al(. از یاريبساگرچه
کشت هايیوهتلفن همراه، هنوز از شیژهوبهین،نوهاييدانش و مهارت اندك در استفاده از فناوریلبه دلیدکنندگانتول

مختلف دولت انجام هايبازار و طرحهايیمتق،کنندهمصرفیازهايخود را بدون توجه به نیدو تولکردهیرويپیسنت
Pandey(دهندیم et al., اطالعات و هايياز فناورمؤثربا استفاده ینچيدر طول سه دهه گذشته، بخش کشاورزاما،)2009

پردازش و انتشار اطالعاتاست که در این مسیر، کردهییرمدرن تغکامالًبخش یکبه یبخش سنتیکاز ،ارتباطات
Zhang(استاین تحول داشته در یاتیحی، نقشهاي نوینکشاورزي و همچنین استفاده صحیح از فناوري et al., باید .)2016

محصوالت بالفاصله پس از و تمام این یابدینمیانپامزرعهاز هاآنبا برداشت يمحصوالت کشاورزیدتولتوجه داشت که 
ها شده و بخشی نیز مواد اولیه صنایع تبدیلی و تکمیلی را بلکه بخشی از آن روانه انبارها و سردخانه،شوندینممصرفبرداشت

یفاامحصول یینهایین ارزشدر تعینقش مهمیابیبازارحمل و نقل، نگهداري، فرآوري و یندفرآکنند. از این رو میینتأم
برقراري دريوییبه توانااین درآمد یاديبلکه تا حد زی ندارد،بستگاو یدتولمقدار درآمد کشاورز تنها بهینبنابرا،کندیم

در قالب زنجیره ارزش محصوالت یابیاز برداشت و بازاریعات پسضابازار، کاهش یریتمدارتباط مناسب با کنشگران بازار، 
توسعه است و درحالیافتههي توسعدر کشورهایعشایدهپدیکییمواد غذاضایعاتو برداشت. فساد پس ازوابسته است

)2011,(Ali & Kumar. کشاورزان براي به حداقل رساندن ضایعات پس از برداشت و همچنین بازاریابی مناسب به دانش و
Schroeder(1998اطالعات نیاز دارند  et al., .(انتخاب سایر یامزرعه و درفروش محصوالت خودبریکشاورزان مبنیمتصم
سازي و انبارداري، قدرت ذخیرهنقلوامکانات حملیه،سرمایزانمزمین،اندازهاز جمله یبه عوامل مختلفراهکارهاي مناسب

2005پذیرند (مییرتأثهاي اطالعات و ارتباطات گیري مناسب از فناوريکه همه این عوامل از میزان بهرهدارد کنترل بازارو 

,Fafchamps & Hill(. یو ارتباطیاطالعات فنتواند می، اطالعات و ارتباطاتبا بکارگیري فناوريکشاورزيیجترواز این رو
حلوییبراي شناسااز اطالعات و ارتباطات فراهم شده هاآنارائه کند تا و سایر فعاالن زنجیره ارزش کشاورزان بهالزم را 

ی گروهکاریندفرآیلها و تسهگروهیلاز تشکیتاطالعات، حماتجارب و ها، به اشتراك گذاشتن فرصتیصتشخمشکالت،
یمختلفهايبرداشتاطالعات و ارتباطات (فاوا) يفناوراز واژهدر شرایط فعلی .)1397مند شوند (علیزاده و همکاران، بهره
ی دانشو مهارتعنوانبهICTيافزارنرمهمچنین بر جنبه بلکه ، يافزارسختبر جنبه تنهانهاز محققان یاريو بسشودمی
را به يخدمات ارزشمند،و تبادل اطالعاتیعپردازش، توزیره،ذخید،با تولسازد تا را قادر میکه کاربر کنند مییدتأک

و يدر بخش کشاورزامروزه ). 1395پور، يو نوري(رستگارشودهاآنوريبهرهیشخود ارائه کرده و باعث افزانامخاطب
ي فناوراز سیاست کاربرد شده و اي استفاده د گستردهاطالعات و ارتباطات در حيفناوراز غذا یدمرتبط با تولیندهايفرآ

،اقلیمیییراتپاسخ به تغدرست یاساین یامدهايپ.دشوحمایت میییروستایشتجهت بهبود معاطالعات و ارتباطات 
خواهد گذاشتجهان اثریتجمعییغذایتامنبر،يکشاورزيدر دسترس براینزمهمچنین مقدار آب و کاهش 

)Armstrong et al., و همچنین اي نوینهيفناورمعرفی لزوم ارائه الگو و به تصویر کشیدن کشاورزي مطلوب، زیرا ،)2011
از یاريبسامروزه .)1394و حیاتی، یديمؤ(کرده استها را در ارتقا دانش و آگاهی کشاورزان دو چندان اهمیت رسانه

تالش شدتبهییاطالعات و ارتباطات در مناطق روستايفناوربه یهمگانیفراهم کردن دسترسيبراجهانيکشورها
را به يورو ارتقاء بهرهیقاتیتحقيهایافتهانتقال ،کشاورزانیآگاهیشافزا،ابزارهاینو استفاده از ایريگبکارزیرا ،کنندمی

يکشاورزيهانظامیدارتوسعه پايبرایاتیحیازينی، پیشبه منابع اطالعاتیدسترس).1394،و همکاراننیساري(دنبال دارد
بخش يتوسعه اقتصادیعنی در پنج حوزه عمدهییاز کشاورزان در توسعه روستایتدر حمانیز اطالعات ياست و فناور
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مورد يارسانهيهاشبکهویاسکوچک و متوسط مقيهاتوسعه بنگاهو آموزش،یق، تحقحلیتوسعه جوامع مي،کشاورز
,FAO)گرفته استاستفاده قرار  و هاي کالن گذاريدولت چین با انجام سرمایهدهه گذشته، دو الی سهدر طول . (2011

استدهکرحالت سنتی به صنعتی تبدیل از خود را بخش کشاورزي ،ي اطالعات و ارتباطاتفناوراز مؤثراستفاده 
)2016,.(Zhang et alضروري است. کامالًي براي بهبود وضعیت کشاورزنوین ي هايفناورها و . استفاده مداوم از آخرین ایده

هاي تحقیق و یا کمبود فعالیتيفناورکمبود کشور پر جمعیت هند را کشاورزي اصلی مشکل ،محققیندر همین خصوص،
بنابراین ،بخش کشاورزي استاطالعات و ارتباطات در يفناورمشکل اصلی، ناکارآمدي هاآناز دیدگاه بلکه دانند میتوسعه ن

2015Beheraمحرکه در روند توسعه عمل کند (یک نیرويعنوانبهتواند ) در کشاورزي میICT(ي اطالعات و ارتباطات فناور

et al.,(. ،هاي مختلف شهرستان ماهنشان و استان زنجان، بلکه باید در استاندر تنهانهيرویکردبکارگیري چنین از این رو
هاي مختلف کشاورزي رونق و گسترش فعالیتو هم جمعیتواستان زنجان هم به لحاظ وسعت .قرار گیردتوجه مورد کشور 

به علت نزدیکی به رودخانه قزل اوزن، منابع آبی مناسب مناطق روستایی شهرستان ماهنشان نیز اي دارد. در کشور جایگاه ویژه
فعلی سطح زیر کشت این هاي حاصلخیز شرایط بسیار مناسبی براي کشت زردآلو دارد و در شرایطو در اختیار داشتن زمین

زردآلو را در استان زنجان از آن خود کرده و تولید میزان باشد که بیشترین هکتار می2422شهرستاناین محصول در 
آمارنامهکنند (روانه بازار میخوريتازهصورتبهخود را پس از مرحله رسیدگی کامل تولیدي کشاورزان این مناطق محصول

امکانات موجود هاي مرتبط با فناوري اطالعات و ارتباطات و استفاده بهینه از ساختبا تقویت زیر)، بنابراین 1397کشاورزي، 
توان در جهت انتشار دانش و اطالعات مورد نیاز میغیره هاي ارتباط جمعی، شبکه تلفن همراه، اینترنت ومانند رسانه

و یانپژوهش اربابهاي بر اساس یافته.گیري زنجیره ارزش زردآلو فراهم کردکشاورزان اقدام نمود و بستر الزم براي شکل
مردم و یتمحصوالت و رضابهبود کیفیترقابت بازار،یشهند سبب افزايدر روستاهاICTتوسعه)1382(همکاران

اطالعات ضمن بهبود وضع کشاورزان به رونق يفناورهايیرساختتوسعه زینهمچنشده است.نقاطدر تمامیدکنندگانتول
)1391(سورانی و همکاران.ه استشدیمرتبط منتهيوکارهاکسبیربهبود ارتباطات، رونق تجارت و ساي،صنعت گردشگر

ورود به يبرارا يفناورینتوسعه، امکان استفاده از اياطالعات و ارتباطات بر بعد اقتصاديفناوریراتتأثیضمن بررس
Alibaygi)بیگی و همکاران علیپژوهشيهایافتهقرار دادند. یدتأکمورد یجهانيبازارها et al., يفناورکه داد نشان (2011

یاندر مياشتغال، اشاعه اطالعات کشاورزیزانمیان،یدر بهبود درآمد روستايداریمعنمثبت ویراطالعات و ارتباطات تأث
از یکیدانش و اطالعاتکه نشان داد )1395پور (يو نوريرستگارنتایج تحقیق .داشته استیککشاورزان و تجارت الکترون

پس یریتو مدیشرفتهکشت پيهایوهشیريکارگبید،مناسب تولیزيربرنامهیقاز طريتوسعه کشاورزدرکنندهیعتسرعوامل 
به یعدم دسترس،در حال توسعهيکشورهايخش کشاورزبدریدتوليناکارآمدو دلیل اصلی استیابیاز برداشت و بازار

ي اطالعات و فناوراز ینهبا استفاده بهروینااز .باشدمیيارزش کشاورزیرهو مناسب در همه مراحل زنجیقاطالعات دق
.کردیجاداکشاورزان یندر بيمشارکت بیشترشدن در اطالعات، یمپردازش، انتقال و سهیره،ضمن ذختوانیمارتباطات

امکان ارائه که شود یمتعدد در نظر گرفته مهايیتقابليو دارایرپذانعطاف،منظورهچنديابزارعنوانبهICTیبترتینبد
هاي زارعی و یافتهآورد.یمختلف فراهم میازهاينینجهت تأمی،محلیاو يفرديمناسب را در قالب کاربردهايهاحلراه

هاي مورد نیاز کشاورزان وابسته به برخورداري از فناوري اطالعات و ) نشان داد که بسیاري از توانمندي1398همکاران (
وحملیحهاي صحروشي،مشتریقهو سلیازمطابق با نيبندبستهییتوانامثال در ارتباط با مرکبات، عنوانبه.ارتباطات است

یلو تحلیهتجزیی، توانايو ذائقه مشتریقهسلاز آگاهیمناسب، گذاريیمتقمهارت در دانش و اطالعات بازار،،نقل
اقتصادي یتمزیبوك و ...)، اعتقاد به فزونیسفیرمجازي (نظیاجتماعايهشبکهکار باییمعامالت، توانایدهفا-ینههز

و قابل کنترل یمننگرش مثبت در رابطه با ا،یتساوبیو طراحياندازراهی، توانایینسبت به معامالت سنتیکتجارت الکترون
وابسته به این کامالًکشاورزي یکتجارت الکترونیريبکارگپذیريامکانو اعتقاد بهیکبودن معامالت در فضاي الکترون

که یدندرسیجهنتینهند به ايدر روستاهایبا انجام پژوهش)Annamalai & Rao,(2003آناماالي و رائوفناوري است.
فعالیت از یتو حماتر محصوالتمناسبیعتوزي،ارزش محصوالت کشاورزایش در افزسویکاز ،اطالعات و ارتباطاتيفناور

شده و کمترینههزبا بهتر و یفیتبا کيهاانتخاب نهادهدر هاآنقدرت مفید است، زیرا باعث افزایش کشاورزانبازاریابی 
یگرديو از سوافزایش داده است در انجام معاملهیتشفافو ینههزیدات، کاهش تولیشتربيوربهرهرا نیز با هاآندرآمد 
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بوده است.مؤثرهاآنتسهیل کرده و در بهبود وضعیت اقتصادي یدجدیابیبازاريهابه کانالرا ا هشرکتکشاورزان و یدسترس
,Overa)اوراپژوهش یجنتابر اساس  محصوالت کشاورزان و یابیبهبود بازار،استفاده از تلفن همراه توسط کشاورزان(2006

کشاورزان با ییکه آشناداد نشان نیز)Jensen,(2007جنسن یقتحقیجاست. نتارا به همراه داشته ییکاهش فساد مواد غذا
اوگوتو و همکارانپژوهشيهایافته. استشدهمحصول یمتتعداد معامالت و کاهش نوسانات قیشافزاباعث ،تلفن همراه

)Ogutu et al., بر استفاده کشاورزان يدارمعنیمثبت ویراطالعات و ارتباطات تأثيفناوریرشپذاگرچهنشان داد که ) 2014
بهرا و .کاهش داده استيداریمعنطوربهرا نیز کار در مزارع یروينزمانهمطوربهاما ،شته استدايکشاورزیناز فنون نو
Beheraهمکاران ( et al., يفناوریريبر بکارگیابی،بازاريهایتدر بهبود فعالICTکردن نقش یفضمن مهم توصنیز) 2015

بدون ارائه این کشورها در واسطهیرازدارند، یدتأکيهنديپارونق وضع کشاورزان خردهبا هدف اطالعات و ارتباطات 
ر ددهندیمیشافزابه نفع خود درصد60تا را يمحصوالت کشاورزیمتق،افزودهارزشيدر جهت ارتقایخدمتگونهیچه

و با کمک 2020اندازچشمبر اساس سند کند.یمیترا هدایرقابتیندکرده و فرآیلرا تسهیابیبازاریماتتصمICTکه یحال
به را محصول ینو کجا اید، چه زماننماییدچقدر تولویچه محصولیرد،بگیمتصمیدکشاورز با،ي اطالعات و ارتباطاتفناور

کنندهمصرفدر نهایت را گسترش دهد و خود تجارت ي باید بتواند فناوربا کمک این گرمعاملهمشابه طوربهد و انفروش برس
کشاورزي و حق انتخاب داشته و بتواند متناسب با قیمت و کیفیت محصوالت باید ،يفناورهم با برخورداري مناسب از این 

و چارچوب مفهومی تحقیق بر اساس مبانی نظري .این محصوالت اقدام نمایدی یگزینجانسبت به انتخاب یا هاي آن، فرآورده
کشاورزان، میزان دسترسی به یمنابع اطالعاتگانهسهمتغیرهاي در این چارچوب د.تدوین شمطالعات تجربی مرتبط مرور 
درباره یشتري شرح بکه در ذیل محققان قرار گرفتمدنظر،یاز منابع اطالعاتیريگبهرهیزانمو ي اطالعات و ارتباطاتفناور

شود.هر یک از این متغیرها ارائه می
بودن و ارائه صرفهبهمقرون ی،دسترسیتقابلاساس سه شاخص اطالعات و ارتباطات بريفناورو منابع ابزارها:منابع اطالعاتی

یکی،الکترونیات، نشردورنگارهمراه، تلفنینترنت،(ایدجدکامالًيهايفناورها شامليفناورینشوند و ایميبندیممحتوا تقس
و یدیوییوي، نوارهایصوتي، تلفن ثابت، نوارهایزیون، تلویو(رادیمیقديهايفناور،کنفرانس و ماهواره)یدیو، ويدیس

مطبوعات، پوستر، یات،کتب، نشر،ی(تعامالت چهره به چهره، آلبوم عکس، مواد چاپیمیقدکامالًهاييفناورو تلگراف)
باشند یم)یو گردش علمیو جشنواره، کارگاه آموزشیشگاهنمایش،و نمودار، کنفرانس و هماچارتروزنامه، بروشور و بولتن،

).1387(لشگرآرا، 
MDG8(Millennium Development Goals((هدف هشتم توسعه هزاره :به منابع اطالعاتییدسترسیزانم یاي) بر مزا8

Okyere)داردیدتأکفقر، بادر مبارزه ICTیژهوبهید،جدهاييفناورشناخت و استفاده از  & Mekonnenl, اگر زیرا ،(2012
با کارشناسان ینو همچنیکدیگرخود را با یاتبتوانند تجرب،ارتباطات و اطالعاتيفناوردسترسی مناسب به کشاورزان با 

وده و از درآمد بیشتري نمیریتتوانند محصوالت و مزارع خود را بهتر مدیدر آن صورت م،به اشتراك بگذارنديکشاورز
Eitzinger(کشاورزان قرار نگرفته است زایاريدسترس بسکلمه در یواقعيبه معناICTاما هنوز،برخوردار شوند et al.,

به اطالعات يمحدودیدسترسکنشگران،یرساها وواسطهدر مقایسه با در حال توسعهيکشورهایدکنندگان تول.)2019
شده از یداز ارزش تولیسهم بزرگو به همین دلیل وابسته هستندیسنتیارتباطیلاغلب به وساشته و دايکشاورز

,Dagneدهند (میاز دست راخود محصوالت  به تواند میاطالعات و ارتباطاتيفناوردسترسی کشاورزان به از این رو ).2018
هاي متنوع در صنایع تبدیلی و با تولید فرآوردهانمشتریگوناگونپاسخگویی به نیازهاي ،تولید محصوالت بازارپسنددر هاآن

,Perdana(مختلف کمک کندتکمیلی بخش کشاورزي و عرضه آن در بازارهاي  2012.(
منظوربهراهبرد اصلییکعنوانبهرا ICTنقش ی متعدد علميهاپژوهشنتایج حاصل از :گیري از منابع اطالعاتیمیزان بهره

به نفع باید ICTهاي از توانمندي، بنابرایناستهشناختیتبه رسمییو روستايدر توسعه کشاورز،اطالعاتانتشار دانش و
,Rao)برداري کردهبهبود وضعیت کشاورزان بهر قرار محققان مدنظرزیرهاي یهآزمون فرضیقتحقیندر اینبنابرا،(2008

گرفت:
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گیري زنجیره بر شکليمؤثرنقش منابع اطالعاتی ؛ داردیرتأثارزش زردآلو یرهزنجگیرياطالعات و ارتباطات بر شکليفناور
میزان استفاده از منابع بر و داردیرتأثگیري زنجیره ارزش زردآلو میزان دسترسی به منابع بر شکل؛ آلو داردارزش زرد

.)1(نگاره استمؤثرگیري زنجیره ارزش زردآلو شکل

پژوهشروش 
از نظر ها جزء تحقیقات توصیفی ـ همبستگی و و از نظر نحوه گردآوري دادهتحقیقات کاربرديجزء هدف نظرتحقیق حاضر از

شهرستان ماهنشان يبخش مرکزرا باغداران تحقیقآماريشود. جامعهبندي میهاي کمی دستهپژوهشها، جزء تحلیل داده
فرمول کوکران ازاستفادهبانمونهحجم).=320Nبودند (داران با زردآلوتشکیل دادند که داراي باغ زردآلو یا ترکیبی از هسته

گیرينمونهروشازاستفادهبانمونه). افراد=145nنفر بدست آمد (145) 06/0يو مقدار خطادرصد95(ضریب اطمینان 
پرسشنامه با درصد 118دستی بین افراد نمونه توزیع شد و در نهایت صورتبهها پرسشنامهانتخاب شدند. سادهتصادفی
آوري شد که از این تعداد شش پرسشنامه، به علت مخدوش بودن، کنار گذاشته شد و در نهایت درصد جمع81یريپذبازگشت

ها، از بخش گردآوري دادهیصلابزار اعنوانبهساخته، پرسشنامه محققپرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل آماري قرار گرفت. 112
اطالعات و ينقش فناورمتغیرهايسنجشبامرتبطهايو پرسش)سؤال6(اي پاسخگویانهاي فردي و حرفهمشخصه

اساس مرور ادبیات صورت در این مطالعه بر). 1(جدول شده بودیلتشکارزش زردآلویرهزنجگیريشکليارتباطات در راستا
اصلی اهمیت منابع اطالعاتی، دسترسی به منابع و میزان مؤلفهگرفته، متغیر فناوري اطالعات و ارتباطات با استفاده از سه 

فرآوري، درآمد، دانش مؤلفهه ارزش از هفت گیري زنجیرمورد سنجش قرار گرفت و براي سنجش متغیر شکلهاآناستفاده از 
گیري زنجیره ارزش نقش مهمی دارند. براي تهیه افزوده استفاده شد که در شکلها و ارزشبندي، زیرساختبستهفنی، بازار، 

مرتبط با متغیرهاي تحقیق و عملیاتی نمودن مفاهیم مورد استفاده در چارچوب مفهومی تحقیق، پس از بررسی سؤاالت
Armstrongآرمسترانگ و همکاران ()، 1395ر (هاي رستگاري و نوري پواز پژوهش،ادبیات مرتبط با موضوع et al., 2011(

Pandyپاندي و همکاران ()، 1394نیساري و همکاران ( et al., با نظر پرسشنامه ایی و محتويظاهرروایی استفاده شد.)2009
تحقیق، مطالعه راهنما انجام براي تعیین پایایی ابزار . قرار گرفتتأییدورد موضوع پژوهش ممرتبط باکارشناسان و متخصصان 

براي تجزیه و .)1بود (جدول 7/0بیش از پرسشنامه مختلفهاي گرفت که مقدار آلفاي کرونباخ محاسبه شده براي مقیاس
منظوربهدر بخش آمار استنباطی، . استفاده گردیدAMOSوSPSSافزارنرمهاي استنباطی و توصیفی از تحلیل آمار و داده

گیري هر هاي اندازهسازي معادالت ساختاري استفاده شد. به همین منظور ابتدا مدلهاي تحقیق از تکنیک مدلآزمون فرضیه
با استناد به هاي ساختاري تحلیل شد. هاي تحقیق، مدلسازه مورد بررسی و برازش قرار گرفت و سپس مطابق با فرضیه

Gangadharappa(و همکارانمطالعه گانگادهاراپا et al., افراد هايپاسخیفراوانیفتوصيدر بخش آمار توصیفی، برا)2007
ISDM(Interval Standardیا "یانگیناز میارفاصله انحراف مع"از روش یقتحقیرهاياز متغیکهربامورد مطالعه در رابطه

یقتحقیچارچوب مفهوم-1نگاره

یمنابع اطالعات

به منابع یدسترسیزانم

میزان استفاده از منابع

فناوري اطالعات 
ارتباطاتو

گیري زنجیره شکل
ارزش زردآلو
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Deviation from Mean)سطوح برحسباستفاده موردیکرتلیفطبهافراد با توجه هايفرمول پاسخینطبق ا.استفاده شد
شد:بنديدستهیلذصورتبهپایین، متوسط و باال 

A:یینپا =A < Mean – 1/2Sd؛
Bمتوسط :=Mean –1/2 Sd< B< Mean +1/2 Sd؛
C = باال :Mean +1/2 Sd < C .

کرونباخآلفايمقداروهاگویهتعدادهمراهبهپرسشنامهمختلفهايبخش-1جدول 

مقدار آلفاي کرونباخمقیاس سنجشهاتعداد گویهمؤلفهیرمتغ

فناوري اطالعات و ارتباطات
9منابع اطالعاتی

یسطح6یکرتلیفط
)6یاد=زیلیتا خ1=هیچ(

761/0
11814/0میزان دسترسی به منابع
5784/0میزان استفاده از منابع

یسطح6یکرتلیفط10زنجیره ارزش زردآلو
)6=یادزیلیتا خ1=یچ(ه

831/0

ها و بحثیافته
یانپاسخگویشناختیتجمعيهایژگیویفتوص

یندرصد ب4/30سال، 41تا 30یندرصد ب25سال، 30تا 20ینبیاناز پاسخگودرصد 5/12یق،تحقهايیافتهاساس بر
نیزگویان پاسخیسنیانگینسال سن داشتند و م63از یشتردرصد ب7/10سال و 63تا 52یندرصد ب4/21سال، 52تا 41
یانفره 2خانواده داراي) نفر2(پاسخگویان درصد8/1نیز نشان داد که بعد خانوارهاي مرتبط با یافته. ست آمدسال بد06/42

یشترو بهنفر8از پاسخگویان داراي خانواردرصد2/6و نفر6- 8یندرصد ب6/44نفر، 3-5یندرصد ب3/47نفر، 2کمتر از 
درصد 2/15نشان داد که هم در رابطه با سطح سواد باغداران تحقیق یجنتا. ست آمدنفر بد6/5نیز بعد خانواریانگینمبودند و

پاسخگویان از از درصد 5/37و ییدرصد راهنما8/9یی،درصد ابتدا8/18خواندن و نوشتن، در حد درصد 9/17سواد، یبهاآن
.برخوردار بودندو باالتر یپلمسطح سواد د

هامؤلفهي اطالعات و ارتباطات به تفکیک فناورهاي متغیر بندي گویهاولویت
با کارشناسان و ينشان داد که مالقات انفراد2با جدولمطابقیقتحقیجنتای،استفاده از منابع اطالعاتیتبا توجه به وضع

در رتبه آخر قرار ياماهوارهيهااول و استفاده از برنامهیتدر اولویدولتيهااطالعات سازمانیافتدرمنظوربهمروجان 
یو ... دسترسیوتلفن همراه، تلفن ثابت، رادیزیون،به تلوالعه،کشاورزان مورد مطیشتربهاي این جدول بر اساس داده. شتدا

از عدم پوشش یحاکیجهنتینارتبه را به خود اختصاص داد.ینتریینپاباال، دسترسی به اینترنت ثابت با سرعت یولداشتند 
آنینهبه علت باال بودن هزینترنت،ااین نوع استفاده از مورد مطالعه بهافرادیینپایلتماو نیز در سطح منطقه ثابتینترنتکامل ا

رتبه را به خود ینهمراه رتبه اول و استفاده از تبلت آخرتلفنیاستفاده از گوشیز،نیاستفاده از منابع اطالعاتیزاندر رابطه با م.بود
اختصاص داد.

ISDMشاخصاساسهاي افراد مورد مطالعه برتوصیف فراوانی پاسخ

ینبر اساس ا. استفاده شدیانگیناز میاراز فرمول فاصله انحراف معیقتحقیرهايافراد در رابطه با متغيهاپاسخيبنددستهيبرا
که از نظر اکثریت نشان داد 3در جدول بدست آمده یجنتاشد. يبنددستهیادافراد در سه سطح اندك، متوسط و زيهاپاسخ،فرمول

به منابع اطالعاتی یدسترسیزانم، در حد متوسط بود و استفاده از منابعیزانمی و منابع اطالعاتي هامؤلفهپاسخگویان، اهمیت 
نفر) در حد 38متوسط بوده است. در رابطه با اهمیت متغیر زنجیره ارزش زردآلو، نظر بیش از یک سوم از پاسخگویان (کمتر از حد

سازي مدلیجنتا).3نفر) در حد زیاد بدست آمد (جدول 38نفر) در حد متوسط و بیش از یک سوم (36پایین، کمتر از یک سوم (
مدل و در بخش دوم، ارزشیرهزنجگیريمدل سنجش شکله گردید. در بخش اول، معادالت ساختاري تحقیق در سه بخش ارائ

.اجرا و برآورد شدهاي حاصله مدل ساختاري تحقیقارائه شد و سپس بر اساس یافتهاطالعات و ارتباطاتيفناوریريگاندازه
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زردآلوارزشیرهزنجیريگشکلسنجشمدل 
دست بیجاستفاده شد. نتاAMOSافزارنرمدر ییديتأیعاملیلارزش از تحلیرهزنجیريگشکلبرآورد مدل سنجشمنظوربه

یريگشکلسنجشبه برازش مطلوب در مدل یدنرسمنظوربهاست. شده ه ارائ4در جدول ییديتأیعاملیلآمده از تحل
سنجش نشانگرها، مدل یناهر مؤلفه حذف شد. پس از حذف 5/0کمتر از ینشانگرهاي آشکار با بار عامل،ارزشیرهزنج

مطلوب برخوردار شد.یتاز وضع4هاي برازش ذکر شده در جدول ارزش به لحاظ شاخصیرهزنجیريگشکل

هامؤلفههاي فناوري اطالعات و ارتباطات به تفکیک بندي گویهاولویت-2جدول 

رتبهضریب تغییراتاریمعانحراف*نیانگیمهیگومؤلفهمتغیر

ي 
اور

فن
ات

باط
 ارت

ت و
العا

اط

منابع اطالعاتی

063/3316/143/01مروجانوکارشناسانباانفراديمالقات
616/2209/146/02برنامه تلویزیونی

312/2287/155/03ترویجی- آموزشیيهادورهشرکت در 
729/1257/172/04نشریات ترویجی

445/1097/176/05جمعیsmsدریافت 
306/1126/186/06برنامه رادیویی

261/1211/104/17کتاب
180/1315/111/18اینترنت

663/0045/157/19ياماهوارهيهابرنامه

میزان دسترسی

321/3980/030/01تلویزیونبهدسترسی
243/3337/141/02همراهتلفنبهدسترسی

148/3317/142/03ثابتدسترسی به تلفن 
824/1182/164/04دسترسی به رادیو

679/1422/185/05دسترسی به رایانه در محل سکونت
794/0267/160/16تاپلپدسترسی به 

574/0987/072/17دسترسی به تبلت
337/0601/078/18با سرعت باالسیمیبدسترسی به اینترنت 

437/0898/005/29دسترسی به اینترنت ثابت با سرعت باال 

میزان استفاده از 
منابع

41/244/160/01همراهگوشیازاستفاده
225/111/191/02استفاده از رایانه

108/1185/107/13از رایانه شخصیاستفاده
509/070/038/14از تبلتاستفاده

681/0959/041/15تاپلپاستفاده از 
یادزیلی: خ6یاد،: ز5: متوسط، 4: کم، 3کم، یلی: خ2یچ،: ه1*

ISDMافراد مورد مطالعه بر اساس شاخص هايپاسخیفراوانیفتوص-3جدول 

متغیر
مؤلفه

ادــــــزیطــــتوســمنـــاییِِـــپ
درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی

ي اطالعاتی فناور
و ارتباطاتی

344/30461/41326/28اطالعاتیمنابع
416/36416/36308/26یدسترسیزانم

335/29551/49244/21منابعاستفاده ازمیزان
389/33361/32389/33زردآلوزنجیره ارزش 
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ارزشیرهزنجگیريمدل اندازهدست آمده از بیجخالصه نتا-4جدول 

مقداریبار عاملمؤلفه
یراستانداردغ

خطاي
tمقدار استاندارد

--79/01فرآوري
80/011/1127/0696/8درآمد

75/002/1126/0069/8دانش فنی
51/074/0142/0213/5بازار

54/081/0146/0538/5بنديبسته
ي هاساختزیر

ارتباطی
45/074/0162/0578/4

78/016/1137/0429/8افزودهارزش
x2/df(≤5)=2.678     RMSEA=0.078   RMR(≤ 0/08)=0.060  CFI(≥ 0/9)=0.918  GFI(≥ 0/9)=0.915
IFI(≥ 0/9)=0.922

اطالعات و ارتباطاتيفناوریريگمدل اندازه
به برازش یدنرسبرايآمده است. 6و 5لاواطالعات و ارتباطات در جديفناوریرمتغییديتأیعاملیلدست آمده از تحلبیجنتا

پس از .هر مؤلفه حذف شد5/0کمتر از ی عاملباربا آشکار اطالعات و ارتباطات، نشانگرهاييفناوریريگمطلوب در مدل اندازه
یتاز وضع5هاي برازش ذکر شده در جدولشاخصاطالعات و ارتباطات به لحاظيفناورگیري ن نشانگرها، مدل اندازهیحذف ا

یانگینمتوسط و محداز تریینپا، یدسترسیزانمؤلفه میانگینمکه دهدینشان منیز 6جدول هايدادهمطلوب برخوردار شد. 
هگفت همتوانیم6دست آمده در جدول بیجبر اساس نتاینمتوسط به دست آمد. همچنحد، باالتر از یمؤلفه منابع اطالعات

سازه، ینهاي اهمه مؤلفهیناز آنجا که ب. ) برخوردار بودند7/0از تربزرگ(یقابل قبولیاییاطالعات و ارتباطات از پايفناورهاي مؤلفه
).6(جدول برخوردار بودیمنطقییاز روایقابزار تحقیجهدر نت،درصد وجود داشتیکداري در سطح خطاي یمعنیهمبستگ

فناوري اطالعات و ارتباطاتیريگدست آمده از مدل اندازهبیجخالصه نتا-5جدول 

مقداریبار عاملنشانگرمؤلفه
یراستانداردغ

خطاي
tمقدار استاندارد

یمنابع اطالعات
--77/01کتاب

86/015/1141/0176/8یجیترویاتنشر
57/079/0137/0744/5ترویجی-هاي آموزشیدوره

57/066/0116/0708/5هاي جمعیدریافت پیامک

یدسترسیزانم

--75/01دسترسی به رایانه
88/013/1135/0404/8همراهبه تلفنیدسترس
76/072/0118/0092/6یشخصیانهبه رایدسترس

49/061/0129/0685/4دسترسی به اینترنت ثابت

استفاده از یزانم
منابع

--84/01از کامپیوتراستفاده 
90/014/1099/0570/11استفاده از رایانه شخصی

73/074/0086/0670/8تاپلپاستفاده از 
50/073/0068/0460/5همراهاستفاده از گوشی

48/037/0138/0285/5استفاده از تبلت

x2/df(≤5)=2.415 RMSEA (≤ 0/08)=0.113    RMR(≤ 0/08)=0.117 CFI (≥ 0/9)=0.900
GFI (≥ 0/9)=0.858 IFI (≥ 0/9)=0.90
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و زنجیره ارزش زردآلواطالعات و ارتباطاتيفناوریرهاي متغینبییو روایبیترکیاییپایار،انحراف معیانگین،م-6دول ج

یبیترکیاییپایارانحراف معیانگینممکنون
هامکنونینبیهمبستگیبضرا

منابع 
یاطالعات

یزانم
زنجیره استفاده از منابعیزانمیدسترس

ارزش

687/1959/079/01یمنابع اطالعات
380/01**023/1963/081/0یدسترسیزانم

560/01**441/0**188/1832/082/0استفاده از منابعیزانم
505/01**521/0**466/0**957/1827/0849/0زنجیره ارزش

درصدیکدر سطح خطاي داريیمعن**

گیري زنجیره ارزش زردآلوهاي آن بر شکلمدل ساختاري اثر فناوري اطالعات و ارتباطات و مؤلفه
اجرا و یقها، مدل ساختاري تحقبرازش مطلوب آنیابیو دستیريگهاي اندازهپس از برآورد مدلیق،تحقهايیهمنظور آزمون فرضبه

نشان داد که مدل ساختاري از 2هاي برازش در نگاره شاخصیربر روي آن صورت گرفت. مقادیازبرآورد شد و اصالحات مورد ن
به درجه )χ2کاي (نسبت مربعهاي برازندگیدر این پژوهش جهت ارزیابی برازش مدل از شاخصبرخوردار است. یبرازش مطلوب

)GFIشاخص برازش نیکویی (و )CFI)، شاخص برازش تطبیقی (IFI(فزایندهبرازش هاي، شاخص)5آزادي (مساوي و کمتر از 
ریشه دوم برآورد واریانس خطاي تقریب ) و RMRماندها (میانگین مجذور پسهاي و شاخص)9/0(مقادیر مساوي و بیشتر از 

)RMSEA ( مساوي و کمتر)ها از مقادیر همه شاخص3و 2هاي که با توجه به مقادیر بدست آمده در نگارهشده استادهاستف) 8/0
ارزش یرهزنجیريگر شکلباطالعات و ارتباطات ينشان داد که فناوریزن7آمده در جدول بدستیجنتاقابل قبولی برخوردار بودند. 

گیري زنجیره ارزش درصد تغییرات شکل67که این متغیر به طوري،)قیتحقاولیهفرضییددارد (تأیردرصد تأثیکدر سطح خطاي 
هاي مؤلفهکه دهدنشان می3و نگاره 7را در میان زردآلوکاران شهرستان ماهنشان تبیین نمود. نتایج بدست آمده در جدول زردآلو

هاي دوم، سوم و چهارم یید فرضیهتأرند (ارزش دایرهزنجیريگبر شکليداریمثبت و معنیرتأثفناوري اطالعات و ارتباطات 
و مؤلفه یرتأثیشترینب37/0با مقدار یدسترسیزانداد که مؤلفه ماننش7استاندارد بدست آمده در جدول یبضرایرمقادتحقیق). 

که این به طوري). 7داشتند (جدولزردآلوارزشیرهزنجیريگرا بر روي شکلیرتأثینکمتر25/0استفاده از منابع با مقدار یزانم
معتقدند که )1395(نوري پورو يگار). رست3گیري زنجیره ارزش زردآلو را تبیین نمودند (نگاره درصد تغییرات شکل60ها مؤلفه
یر تأثيارزش محصوالت کشاورزیرهبر زنجیابیکاشت، برداشت و بازارید،تولیزيربرنامهیقارتباطات از طراطالعات ويفناور
Alibaygiو همکاران (یگیبیعلیقاتتحقیجبا نتایافتهینحاضر مطابقت دارد. ایقتحقيهایافتهگذارد که با می et al., ) و 2011

.داشتیخوان) هم1395(ي پورو نوري رستگار
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استانداردینتخمیببر اساس ضرااثر فناوري اطالعات و ارتباطات بر زنجیره ارزش زردآلومدل - 2نگاره

گیري زنجیره ارزش زردآلوهاي فناوري اطالعات و ارتباطات بر شکلتحلیل اثرات مؤلفهمدل -3نگاره
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ضرایب مدل ساختاري تحقیق-7جدول 

ضریبرابطه
استانداردشده

ضریب
یراستانداردغ

خطاي
tمقدار استاندارد

سطح
داريیمعن

تبیینضریب 
R2

فناوري اطالعات و 
820/0230/1210/085/5001/067/0زنجیره ارزشارتباطات

289/0266/0078/0398/3001/0ارزشیرهزنجمنابع اطالعاتی

60/0 365/0336/0101/0322/3001/0ارزشیرهزنجیدسترسیزانم
استفاده از یزانم

منابع
254/0270/0114/0357/2050/0ارزشیرهزنج

یشنهادهاو پیريگیجهنت
یجتروهايعمدتاً توسط سازمانيکشاورزیننويهايفناورینهدرحال توسعه، انتقال اطالعات در زمياکثر کشورهادر

یننويهايفناورانتشار ینهسازمان در زمینایاثربخش. همواره یردگیانجام مو مراکز خدمات مشاوره روستایی يکشاورز
اطالعات و ارتباطاتيفناورامروزه به شمار رفته است. یرانجمله ادرحال توسعه ازياز مسائل مهم کشورهایکیيکشاورز

یجنتافراهم آورده است.يکشاورزیننويهايفناورینهدرنگ در زمیو بیشرفتهارائه اطالعات پجهت را در یمطلوبیطشرا
کاران زردآلویندر بزردآلوارزش یرهزنجیريگشکلیزاناطالعات و ارتباطات بر ميفناورنقشیبررسنیز باحاضر یقتحق

یريگاطالعات و ارتباطات بر شکليفناوریعو توسعه سریبه منابع اطالعاتیدسترسیزانماهنشان نشان داد که مانشهرست
این محصول در يفرآوريسازینهدرآمد و بهیشاز تحقق افزایتحمايبراتواندو میاستمؤثرزردآلوارزش یرهزنج

هاي مورد مطالعه نشان داد سازهیريگاندازهدر رابطه با برازش مدلیقهاي تحقیافتهبه کارگرفته شود.شهرستان ماهنشان 
درصد از 67و این متغیر دارد یرتأثدرصد یکارزش در سطح خطاي یرهزنجیريگر شکلباطالعات و ارتباطات يفناورکه 

کند. از این رو توجه به میرا در میان زردآلوکاران شهرستان ماهنشان تبیین زردآلوگیري زنجیره ارزش تغییرات شکل
گیري زنجیره ارزش تواند شکلیدر سطح منطقه متوسط تشکیالت ترویج کشاورزي هاي فناوري اطالعات و ارتباطات پتانسیل

هاي حاصله از مند نماید. بر اساس یافتهو زردآلوکاران را از منافع این تغییر مثبت بهرهکردهتسریع را زردآلو در این منطقه 
بر يداریمثبت و معنیرتأثنیز هاي فناوري اطالعات و ارتباطات مؤلفهمطالعه، هاي مورد گیري سازهبرازش مدل دوم اندازه

37/0با مقدار یدسترسیزانمؤلفه م،دست آمدهبارداستاندیبضرایرمقادمطابق با د. شتنارزش دایرهزنجیريگشکل
و در داشتندزردآلوارزشیرهزنجیريگرا بر شکلیرتأثینکمتر25/0استفاده از منابع با مقدار یزانممؤلفهو یرتأثیشترینب

با عنایت به ، بنابرایننمودندگیري زنجیره ارزش زردآلو را تبیین درصد تغییرات شکل60یممستقطوربهها مؤلفهاین مجموع 
برخوردار بوده و امروزه بیشتر به 6از 24/3تلفن همراه در بین منابع مورد بررسی از باالترین میزان دسترسی با میانگین ینکها

از هاي این رسانه بیش از سایر منابع اطالعاتی توجه شود وشود به ظرفیترسانه پرتابل تبدیل شده است، توصیه مییک چند
یزانمیشافزاتالش براي .گیري زنجیره ارزش زردآلو استفاده شودهاي مرتبط با شکلکانالی مهم براي انتقال پیامعنوانبهآن 

و نیز تشویق زردآلوکاران و سایر نیاز هاي موردزیرساختبا فراهم کردن اطالعات و ارتباطاتفناوري به کشاورزان دسترسی 
ي اطالعات و فناورکاربرد تواند در دسترس، میاز منابع مطلوب و بهینه کنشگران زنجیره ارزش این محصول به استفاده 

بستر ، تشکیالت ترویجیاز طریق مناسب آموزشی وايتأمین محتگسترش داده و ضمن در حوزه زنجیره ارزش را ارتباطات 
منابع ظرفیتافزایش بدیهی است تحقق این امر مستلزم را به شکلی نوین فراهم نماید. خدمات ترویجیارائهالزم براي 

و انتشار سازي آوري، پردازش، ذخیرهنیاز براي جمعموردهايسازي در نهاد ترویج کشاورزي، ایجاد واحدشبکه،انسانی
یربا توجه به تأث. نمایدیممیسر ارزش یرهزنجیريگشکلجهت در را کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات است که اطالعات

با یشتربییآشناشود جهتیمتوصیه زردآلوارزش یرهزنجیريگدر شکلو ارتباطاتاطالعاتيفناوردار یمثبت و معن
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یقسازي از طرآگاهسازي وفرهنگیلاز قبییهایوهارزش، با شیرهزنجخصوصبهو يفاوا در توسعه کشاورزيهاییتوانا
ارزش در سطح منطقه فراهم شود. با یرهزنجیريگشکليبستر الزم برایجی،ترو-یآموزشيهاو دورهیهاي انبوهرسانه

کشاورزان ساالنه بخش یلدلینبه همدر شهرستان ماهنشان شکل نگرفته و زردآلوارزش یرههنوز زنجینکهبه ایتعنا
اطالعات و يفناوريحداکثریتظرفیريشود با بکارگیمیشنهادپبنابرایندهند، ید را از دست ماز درآمد بالقوه خوياعمده

و یسنجها، امکاننهادهیمتاز نوسانات قیقاطالعات دقیشرفته،و پیعلمیهمچون هواشناسییهاینهارتباطات در زم
بخش یقصادرات و واردات از طراطالعاتی،و عملیعلميهاروشیبترکی،المللینو بیمصرف مليبازارهایازسنجین

هاي مختلف از بر تولید فرآوردهیدتأکبا يپس از برداشت، فرآوريبنددرجهيهاروشیجآموزش و ترو،یدولتی وخصوص
کنشگرانیرفراهم شود که با حضور سايبستر،زردآلویبازار رسانو یابیبازاري،بندبسته،طریق صنایع تبدیلی و تکمیلی

شود.راهمدر سطح منطقه فزردآلوارزش یرهزنجگیريارزش، امکان شکلیرهزنج
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Abstract
The purpose of this descriptive-correlational research was to explain the role of information and communication
technologies (ICTs) in the formation of the apricot value chain in Mahneshan Township. The statistical
population of the study was apricot growers of central region in Mahneshan connty (N=320). The sample size
determined via the Cochran formula (n=118). The sampling method was simple random sampling. The research
instrument was a researcher-designed questionnaire. Content validity of the questionnaire verified by the panel
of experts. The reliability of the questionnaire was confirmed by calculating the Cronbach’s alpha coefficients in
the desirable range (greater than 0.7). Descriptive results showed that the mean for components of the ICTs
including information resources, resource usage level, and accessibility level were 1.687, 1.188, and 1.957,
respectively. Furthermore, the calculated mean value for apricot value chain was obtained 1.957 out of 6.
Findings of structural equation modeling (SEM) showed that this variable could explain about 67% of the
variation of apricot value chain formation in Mahneshan county. The two components of access rate and the use
of resources with the values of 0.37 and 0.25, had the highest and lowest effect on the formation of apricot value
chain, respectivel.
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