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  ندراناستان مازپژوهش آمیخته، نظام زراعی، تولید کاالی تخصصی، نظام تولید توتون،  کلیدي: هايهواژ

 92-441-421  طرح تحقیقاتی شماره شناسه منبع یافته:

 بیدآبادیزاده، عبدالحلیم کر، فرهاد شیرانیشریف محمدشریف نویسنده)گان(:

 طالعه موردی نظام کشت توتون در استان مازندرانهای کشت تخصصی: مشناسی توسعه نظامآسیب عنوان:

 

 22-441-421 شماره:

 1/42/4424   تاریخ:

های کوتاه یافته
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 مقدمه )شرح مساله(

این تحقیق با هدف شناسایی و تحلیل مسایل و مشکالت کشت توتون در استان مازندران و ارایه سازوکارهای 

صورت آمیخته شامل دو مرحله متوالی کیفی و کمی این تحقیق بهظام تولید انجام شد. مقتضی برای توسعه این ن

ها با آوری دادهصورت کیفی و با روش تئوری بنیانی انجام شد. جمعمرحله اول این تحقیق بهبه انجام رسیده است. 

کاران استان مازنداران و ساختارمند صورت گرفت. جامعه آماری تحقیق شامل توتونکمک مصاحبه کیفی نیمه

صورت هدفمند کارشناسان شرکت دخانیات ایران )موسسه آموزشی تحقیقاتی تیرتاش( بود. یک نمونه نمایا به

ای، شامل کدهای باز، کدهای محوری و مرحلههای گردآوری شده با کدگذاری چند(. داده=12nانتخاب شد )

ا هدف شناسایی و تحلیل مسائل و مشکالت کشت و تولید کدهای گزینشی تحلیل شد. مرحله دوم این تحقیق ب

ها در این تحقیق یک پرسشنامه محقق ساخته بوده است توتون در استان مازندران انجام شد. ابزار گردآوری داده

نظران و پایایی آن بر مبنای سنجش ضریب آلفای کرونباخ برای که روایی آن با استفاده از نظرات گروهی از صاحب

کاران نفر از توتون 420( تایید شد. نمونه آماری برگزیده شامل 99/0و  87/0خش عمده پرسشنامه )به مقدار دو ب

های گردآوری شده با استفاده ی متناسب صورت گرفته است. دادهاصورت طبقههگیری ب. نمونهبوداستان مازندران 

 تحلیل شده است. SPSS افزار از نرم

 

 هاترین یافتهمهم

 ارتباطی،  -های توسعه کشت توتون در شش طبقه موضوعی شامل اقتصادی، اجتماعیبازدارنده مرحله اول: -

های توسعه کشت توتون در چهار زراعی و پشتیبانی نامساعد و پیشبرنده -نهادی، طبیعی -زیرساختی، سازمانی -فنی

ها و سازماندهی مناسب، تسهیل دسترسی به عوامل تولید و ستگذاریطبقه موضوعی شامل خدمات حمایتی، سیا

های به ترسیم دو الگوی مفهومی نمایا ها و بازدارندهپردازی پیشبرندهمالحظات اجتماعی خالصه شده است. مفهوم

 برای توسعه کشت توتون در استان مازندران منجر شده است.

عوامل پیشبرنده و بازدارنده کشت و تولید توتون به استخراج شش عامل تحلیل عاملی اکتشافی مجموعه  مرحله دوم: -

های زراعی و حمایتی و افزایش شناختی و اجتماعی کشت، محدودیتهای جمعیتها، محدودیتمنجر شد. طبق این یافته

به عوامل تولید،  . همچنین مواردی از قبیل دسترسیاستهای تولید از عوامل مهم در کاهش سطح زیر کشت توتون هزینه

 عوامل پیشبرنده توسعه کشت توتون در استان مازندران است.از کاران ارایه خدمات حمایتی و توانمندسازی توتون
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 اهمیت موضوع

عنوان یک نظام باشد. نظام کشت توتون بههای مهم تولید توتون در کشور میزندران از جمله قطباستان ما

برای اشتغال، درآمد، و معیشت روستاییان  یتولید کاالی تخصصی در استان مازندران رایج است و دستاوردهای

شت روستایی کمک نماید. بررسی تواند به پایداری نظام معیرو توسعه نظام کشت توتون میمنطقه دارد. از این

های های اخیر گویای این واقعیت است که کشت این محصول با چالشوضعیت کشت توتون در این استان در سال

رو، این کاهش سطح کشت توتون را در استان مازندران پی داشته است. از همین متعددی روبرو است که نتیجتاً

و مشکالت کشت توتون و ارایه راهکارهای مناسب برای توسعه این نظام تحقیق با هدف شناسایی و تحلیل مسایل 

 زراعی در استان مازندران به انجام رسیده است.
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 ها، جداول و سایر مستندات(ر شکلاطالعات تکمیلی )مشتمل ب

می به ترسیم های شناسایی شده برای توسعه کشت توتون در استان مازندران با رویکرد سیستپردازی بازدارندهمفهوم

 (.4)شکل یک الگوی مفهومی نمایا منجر شده است 

 

                       

   ییرا  فرهنگی

ف دان مشارکت، کاه  
 عاون و همیاری، رفاه طلبی 

 و...

 ع  خدما   موزشی و 
 ما تی: نبود بیم  
 و ون اران، ف دان 
  موز  های منا  

 

 کی یت منابع انسانی
کمبود نیروی کار، پیرگرا ی، 
 عدم رو ی  نو وران  و..

 

 ه  ن  ز اد کشت

با  بودن د تم دها، کمبود 
ام انا ، کاربر بودن کشت 

 و..

  ع   اختار  ازمانی
نار ا تی از خر د، ف دان 
 یست   بازخورد و 
 ارزشیابی و..

و عیت   رافیا ی و 
 طبیعی

کمبود   ، شی  با ی 
 ارا ی و...

 

  ع  دان  و اط عا 
نبود دان  فنی منا   
 و ون اران،  ع  
اط عا ی مرو ان 
  و ون اران و....

 

  ع  فناوری
ف دان فناوری کار اندوز، 
 نبود وار ت  منا   و....

م ی  طبیعی )ز ست بوم کشاورزی( 

 م ی  ا تماعی- فرهنگی
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