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  ها ترین یافته مهم
   ارتباطی، -هاي توسعه کشت توتون در شش طبقه موضوعی شامل اقتصادي، اجتماعی بازدارنده : مرحله اول-

هاي توسعه کشت توتون در چهار   زراعی و پشتیبانی نامساعد و پیشبرنده- نهادي، طبیعی- زیرساختی، سازمانی- فنی
ها و سازماندهی مناسب، تسهیل دسترسی به عوامل تولید و  تگذاريطبقه موضوعی شامل خدمات حمایتی، سیاس

هاي به ترسیم دو الگوي مفهومی نمایا  ها و بازدارنده پردازي پیشبرنده مفهوم. مالحظات اجتماعی خالصه شده است
  .براي توسعه کشت توتون در استان مازندران منجر شده است

وامل پیشبرنده و بازدارنده کشت و تولید توتون به استخراج شش عامل  تحلیل عاملی اکتشافی مجموعه ع: مرحله دوم- 
هاي زراعی و حمایتی و افزایش  شناختی و اجتماعی کشت، محدودیت هاي جمعیت ها، محدودیت طبق این یافته. منجر شد

به عوامل تولید، همچنین مواردي از قبیل دسترسی . است هاي تولید از عوامل مهم در کاهش سطح زیر کشت توتون  هزینه
  .عوامل پیشبرنده توسعه کشت توتون در استان مازندران استاز کاران  ارایه خدمات حمایتی و توانمندسازي توتون

  

  دراناستان مازنپژوهش آمیخته،  نظام زراعی، تولید کاالي تخصصی، نظام تولید توتون، : کلیديهاي هواژ

  92- 314- 124   طرح تحقیقاتی شماره شناسه:منبع یافته

 بیدآبادي زاده، عبدالحلیم کر، فرهاد شیرانی  شریفمحمدشریف ):گان(نویسنده

  العه موردي نظام کشت توتون در استان مازندرانمط: هاي کشت تخصصی شناسی توسعه نظام آسیب :عنوان

  92-314- 124 :شماره

 4/12/1393   :تاریخ

  هاي کوتاه علمی یافته

computer
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  اهمیت موضوع
عنوان یک نظام  نظام کشت توتون به. باشدهاي مهم تولید توتون در کشور میزندران از جمله قطباستان ما

 براي اشتغال، درآمد، و معیشت روستاییان یتولید کاالي تخصصی در استان مازندران رایج است و دستاوردهای
بررسی . شت روستایی کمک نمایدتواند به پایداري نظام معی رو توسعه نظام کشت توتون می از این. منطقه دارد

هاي  هاي اخیر گویاي این واقعیت است که کشت این محصول با چالش وضعیت کشت توتون در این استان در سال
رو، این  از همین.  کاهش سطح کشت توتون را در استان مازندران پی داشته استمتعددي روبرو است که نتیجتاً

و مشکالت کشت توتون و ارایه راهکارهاي مناسب براي توسعه این نظام تحقیق با هدف شناسایی و تحلیل مسایل 
  .زراعی در استان مازندران به انجام رسیده است

 

  )شرح مساله(مقدمه 
این تحقیق با هدف شناسایی و تحلیل مسایل و مشکالت کشت توتون در استان مازندران و ارایه سازوکارهاي 

صورت آمیخته شامل دو مرحله متوالی کیفی و کمی  این تحقیق به. ام تولید انجام شدمقتضی براي توسعه این نظ
ها با  آوري داده جمع. صورت کیفی و با روش تئوري بنیانی انجام شد مرحله اول این تحقیق به. به انجام رسیده است

کاران استان مازنداران و  جامعه آماري تحقیق شامل توتون. ساختارمند صورت گرفت کمک مصاحبه کیفی نیمه
صورت هدفمند  یک نمونه نمایا به. بود) موسسه آموزشی تحقیقاتی تیرتاش(کارشناسان شرکت دخانیات ایران 

اي، شامل کدهاي باز، کدهاي محوري و  مرحلههاي گردآوري شده با کدگذاري چند داده). =42n(انتخاب شد 
ا هدف شناسایی و تحلیل مسائل و مشکالت کشت و تولید مرحله دوم این تحقیق ب. کدهاي گزینشی تحلیل شد

ها در این تحقیق یک پرسشنامه محقق ساخته بوده است  ابزار گردآوري داده. توتون در استان مازندران انجام شد
نظران و پایایی آن بر مبناي سنجش ضریب آلفاي کرونباخ براي  که روایی آن با استفاده از نظرات گروهی از صاحب

کاران   نفر از توتون120نمونه آماري برگزیده شامل . تایید شد) 69/0 و 78/0به مقدار (خش عمده پرسشنامه دو ب
هاي گردآوري شده با استفاده  داده. ي متناسب صورت گرفته استا صورت طبقه هگیري ب نمونه. بوداستان مازندران 

 . تحلیل شده استSPSS افزار  از نرم
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  )ها، جداول و سایر مستندات ر شکلمشتمل ب(اطالعات تکمیلی 
می به ترسیم هاي شناسایی شده براي توسعه کشت توتون در استان مازندران با رویکرد سیست پردازي بازدارنده مفهوم

  ).1شکل (یک الگوي مفهومی نمایا منجر شده است 

 

 کاهش سطح زیر کشت توتون

 تغییرات فرهنگی
فقدان مشارکت، کاهش 

تعاون و همیاري، رفاه طلبی 
 و... 

ضعف خدمات آموزشی و 
حمایتی: نبود بیمه 
توتونکاران، فقدان 
 آموزش هاي مناسب

 

 کیفیت منابع انسانی
کمبود نیروي کار، پیرگرایی، 

 عدم روحیه نوآورانه و.. 
 

 هزینه زیاد کشت
باال بودن دستمزدها، کمبود 
امکانات، کاربر بودن کشت 

 و.. 

 ضعف ساختار سازمانی
نارضایتی از خرید، فقدان 

سیستم  بازخورد و 
 ارزشیابی و.. 

وضعیت جغرافیایی و 
 طبیعی

کمبود آب، شیب باالي 
 اراضی و... 

 

 ضعف دانش و اطالعات
نبود دانش فنی مناسب 

توتونکاران، ضعف 
اطالعاتی مروجان 

 توتونکاران و.... 
 

 ضعف فناوري
فقدان فناوري کار اندوز، 
 نبود واریته مناسب و.... 

محیط طبیعی ( زیست بوم کشاورزي)  

 محیط اجتماعی-  فرهنگی

دي
  نها

ی-
یاس

ط س
محی

 

محیط اقتصادي
 

  
  

  . هاي توسعه نظام کشت توتون الگوي مفهومی بازدارنده - 1 شکل
  


