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چکیده
تحقيق حاضر بهمنظور تحلیل پایداری نظام کشت تخصصی توتون در استان گلستان انجام گرفته است .روش تحقيق انجامشده
در این مطالعه از نوع علی ــ ارتباطی بود .جامعـه آمـاری تحقیـق کلیـهی توتونکاران باسماکار ( 740نفر) اسـتان گلسـتان بودند
كه بر اساس فرمول کوکران تعداد  140نفر انتخاب شدند .ابزار تحقيق ،پرسشنامه محقـق ساخته بود كه روايي آن بر اساس نظر
متخصصان ترويج و آموزش كشاورزي تأيي د و پايايي آن به روش پایایی ترکیبی مورد سنجش قرار گرفت كه ضریب پایایی ترکیبی
بخشهای مختلف پرسشنامه بین  0/706تا  0/81محاسبه شد .نتايج تجزیهوتحلیل دادههاي تحقيق مبين آن بود كـه 13درصد
پایداری نظام کشت تخصصی توتون در حد عالی40/8 ،درصد خوب28/6 ،درصد متوسط و 17/6درصد ضعیف ارزیابی شده است
که نشان میدهد در حدود نیمی از نظام بهرهبرداری زراعی کشت تخصصی توتون ازلحاظ پایداری در حد متوسط و ضعیف قرار
دار د و همچنين با توجه به نتايج مدل يابي معادلـه سـاختاري ،مهمترین عاملهای مؤثر بـر پایداری نظام کشت تخصصی توتون ،به
ترتیب عامـلهای خدمات حمایتی و خدمات آموزشی با ضريب مسير  0/23و  0/22بود .عاملهای نیروی کار و وضعیت توانمندی
اقتصادی توتونکاران نيز بر پایداری نظام کشت تخصصی توتون در استان گلستان مؤثر بودند.
واژههای کلیدی :پایداری ،نظام کشت ،توتون ،استان گلستان.
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مقدمه
نظامهای بهرهبرداری زراعی از دیرباز نقش مهم و به
سزایی در توسعه کشاورزی داشته و همواره بهعنوان یکی
از مسائل بنیادی کشاورزی در جهت بهکارگیری صحیح
منابع آب ،خاک و غیره به شمار میآید (مطیعی لنگرودی
و همکاران .)1389 ،نظام بهرهبرداری ،سازمان اقتصادی-
اجتماعی مرکب از عناصر به هم پیوستهای است که با هویت
و مدیریتی واحد و در ارتباط متقابل با شرایط طبیعی و
اجتماعی محیط خود ،امکان تولید محصوالت کشاورزی را
فراهم سازد (عبدالهی.)1387 ،
نظامهای بهرهبرداری از اراضی و بهطورکلی الگوی کشت
و تولید در کشور پایدار نیست و ادامه روند فعلی به وضعیت
ناپایدارتر منجر میگردد (زاهدی .)1386 ،بهمنظور اصالح
ساختار نظامهای بهرهبرداری زراعی موجود و رهایی از
وضعیت ناپایداری ،راهبرد توسعه پایدار کشاورزی میتواند
پاسخی مناسب برای حل مشکالت فعلی کشاورزان در این
ارتباط باشد ))Najafi, 2006؛ زیرا هدف از کشاورزی
پایدار ،ایجاد سیستمهای تولیدی کشاورزی بادوام ،نظامیافته
و انسانی است که تضادی با منافع زیستمحیطی ،اقتصادی و
اجتماعی ندارد ).)Brower, 2004
بهعبارتدیگر شامل سه هدف کارآیی اقتصادي ،کیفیت
محیطی و مقبولیت اجتماعی باشد (خوان پایه و کریمی،
 .)1394مطابق نظر کرمی و رضایی مقدم ( ،)1385کشاورزي
پایدار نهتنها نیازهای آتی مربوط به افزایش تولید را در نظر
دارد ،بلکه کیفیت محیطزیست و همچنین آبوخاک را نیز
حفظ مینماید .مدلهای پایداری کشاورزی در مناطق مختلف
متفاوت است ،اما آنچه در مطالعات مختلف مورد تأیید قرار
گرفته چارچوب مدل پایداری مبتنی بر مؤلفههای اقتصادی،
اجتماعی و اکولوژی میباشد.
بهعنوان مثال فائو نظام توسعه کشت پایدار ،برای
کشورهای درحالتوسعه را مواردی چون؛ رعایت اصول
اکولوژیک ،حفاظت از منابع پایه ،آب ،خاک و پوشش گیاهی؛
رعایت اصول اقتصادی ،منظور کردن درآمد و هزینههای
منابع پایه در اقتصاد ملی؛ و رعایت اصول اجتماعی ،فرهنگی،
مقبولیت ،پذیرش و مشارکت اجتماعی پیشنهاد کرده است
(زاهدی)1386 ،
همچنین ) Gafsia et al. (2006ابعاد کشاورزی
پایدار را به بخشهای اقتصادی و اجتماعی شامل مؤلفههای
اشتغال ،منابع انسانی ،کیفیت تولید و اقتصاد و استقالل
داخلی و بخش محیطی شامل آب ،خاک ،تنوع زیستی ،انرژی
طبقهبندی کردهاند.
) Norgaard (1994نیز مؤلفههای کشاورزی پایدار
را بهصورت مؤلفه ارزشها و دانش در قالب بعد اجتماعی،
مؤلفههای سازماندهی و تکنولوژی در قالب بعد اقتصادی
و مدیریتی و همچنین بعد اکولوژی طبقهبندی کرده است.
زاهدی ( ،)1386پایداری اجتماعی را مستلزم توسعه برابری،
افزایش سرمایههای انسانی و اجتماعی ،گسترش مشارکت،
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کمک به فقرزدایی و بهبود کیفیت زندگی ،پایداری اقتصادی
را مبتنی بر پایداری تولید ،افزایش بهرهوری ،متنوع سازی
تولید ،اشتغال پایدار ،درآمد مناسب و کافی برای کشاورزان
و پایداری اکولوژی را به معنای حفظ و یا پرهیز از تخریب
منابع پایه و مجموعه نیروهای حیاتی موجود در اکوسیستم
زراعی میداند.
در این بین شناخت مسائل و تنگناهای نظام بهرهبرداری
کشت تخصصی توتون و ارائه راهکارهای مقتضی بهمنظور
توسعه پایدار ضروری به نظر میرسد چراکه بهرهبرداری از
محصول تجاری توتون در اقتصاد کشورهای تولیدکننده نقش
مهمی را دارد و درآمد حاصل از فرآوردههای مختلف این گیاه
رقم مهمی از درآمد ملی کشورهای تولیدکننده را تشکیل
میدهد (زمانی.)1389 ،
استان گلستان یکی از مناطق محوری به لحاظ کشت
توتون میباشد و با توجه به ویژگیهای مثبت این فعالیت
ازجمله اشتغالزایی ،وجود دانش و تجارب ارزشمند در زمینه
کشت توتون ،وجود ادارات کشت ،کارخانه فراوری توتون
و بسترهای طبیعی مناسب برای کشت توتون جا دارد به
گسترش و رشد فعالیتهای توتونکاری در منطقه توجه
جدیتری مبذول گردد.
تحقیق حاضر نیز با توجه به درک این واقعیت و ضرورت
کسب شناخت روشمند درباره پایداری نظام کشت تخصصی
توتون در استان گلستان بهعنوان یک نظام بهره برداری رایج
در این استان به انجام رسید تا با مدد شناخت حاصله بتوان،
سیاستها و ساز کارهای مناسب و عملی را جهت بهبود
پایدار این نظام کشت تخصصی در منطقه موردمطالعه به کار
گرفت و از این طریق جریان رشد و توسعه کشت توتون در
منطقه را ساماندهی کرد .لذا هدف از تحقیق حاضر واکاوي
علّي مدل پایداري نظام زراعي کشت تخصصی توتون (تیپ
شرقی) در استان گلستان بود.
محققان متغیرهای مختلفی را در پژوهشهای خود
بهمنظور تحلیل عوامل مؤثر بر پایداری نظامهای زراعی به
کار گرفتند .در این مطالعه بهمنظور شناسایی متغیرهای
موردنظر از منابع و تحقیقات انجام گرفته در این زمینه
استفاده شده است که در این بخش به نتایج برخی از آنها
اشاره میشود.
مقصودي ( )1384پايداري نظام كشت سیبزمینی را مورد
بررسي قرار داده و به اين نتيجه رسيده است كه متغيرهايي
چون سابقه كار كشاورزي ،سابقه كشت سیبزمینی ،عضويت
در شركت تعاوني ،ميزان زمين زير كشت سیبزمینی و
استفاده از آيش و ميزان مصرف كود شيميايي از مؤلفههای
عمده پايداري كشت سیبزمینی بوده است.
نتايج تحقيق عماني و چيذري ( )1385درباره تحليل
پايداري نظام زراعي گندمكاران نشان داد كه سطح سواد،
دانش فني ،دانش كشاورزي پايدار ،ميزان اراضي زير كشت
آبي ،ميزان اراضي زير كشت دیم ،كل زمين تحت مالكيت،
زمين زير كشت گندم ،درآمد محصول ،منزلت اجتماعي،
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مشاركت اجتماعي و ميزان استفاده از کانالهای ارتباطي با
پايداري نظام زراعي رابطه مثبت و معنیداری داشته است.
روستا و صديقي ( )1382به تحليل پايداري نظام زراعي
ذرت كاران پرداخته و به اين نتيجه رسیدند كه بين دانش
فني ،عملكرد محصول ،خدمات ارائهشده از جانب مركز
خدمات كشاورزي و نوع نظام زراعي با پايداري نظام زراعي
ذرت كاران رابطه مثبت و معنیداری وجود داشته است.
كرمي و رضايي مقدم ( )1377در تحقيق خود ،مصرف
زياد كودهاي شيميايي ،عدم تناوب زراعي و كشت مستمر،
عدم استفاده از كودهاي آلي و كودهاي سبز و بقاياي گياهي،
استفاده نكردن از شخم حفاظتي و مصرف زياد سموم
شيميايي را بهعنوان علل ناپايداري نظامهای زراعي معرفي
کرده است.
ايرواني و دربان آستانه ( )1383در تحقيق خود به اين
نتيجه رسيدند كه ميزان محصول توليدي و بهرهوری كل
عوامل توليد و دانش فني بيشترين تأثير را بر پايداري زراعي
داشته است.
مطالعه نيكدخت و همكاران ( )1386عدم دسترسي به
عوامل توليد ،استفاده بیرویه از منابع ،فقر و تنگدستي،
دانش فني پايين و خشكسالي را بهعنوان سازههای مؤثر بر
ناپايداري زراعي معرفي کرده است.
نتايج تحقيق ) Belchera et al. (2004نشان داد
كه پايداري زیستمحیطی و اقتصادي نظام توليد وابسته به
محدودیتهای بيوفيزيكي (كيفيت و عملكرد خاک) میباشد
که خود تعیینکننده گزینههای مديريتي ،فني ،اقتصادي و
بهرهبرداری نیز هستند Saltiel et al. (1994).در مطالعه
خويش رابطه مثبت و معنیداری بين فعالیتهای كشاورزي
پايدار كم نهاده با متغيرهاي فروش ناخالص ،دسترسي به
مجالت و منابع اطالعاتي را گزارش دادند.
مطالعه ) Saifi & Drake (2008نشان داد كه
بهکارگیری سیستمهای پيشرفته آبياري ،تکنولوژیهای
مديريت تلفيقي آفات ،كاهش مصرف كودهاي شيميايي و
حركت به سمت مصرف كودهاي آلي ،حمايت از تنوع زيستي
همگي فنوني هستند كه براي پايدارسازي ضروري بودند.
مطالعه ) Alonge & Martin (1995كه به ارزيابي
پذيرش شیوههای كشاورزي پايدار پرداختهاند ،نشان داد
كه مواردي از قبيل تناوب زراعي ،استفاده از بازدارندههای
نيتريفيكاسيون ،استفاده از ازت در بهار يا تابستان ،استفاده
از كود سبز ،كنترل مكانيكي علفهای هرز ،كاهش ميزان
استفاده از علفکشهای شيميايي بر پايداري نظامهای زراعي
مؤثر بوده است.
نتايج تحقيق مطیعی لنگرودی و همکاران ()1389
درباره تحليل پايداري نظام زراعي نشان داد كه  6متغیر
سرمایهگذاری ،سن بهرهبردار ،میزان مشارکت ،اندازه زمین
زراعی ،دسترسی به نهادهها و ماشینآالت ،بهرهبرداری از
منابع اطالعاتی کشاورزی و سطح سواد بهرهبرداران بر سطح
پایداری نظام بهرهبرداری زراعی تأثیرگذار بودهاند.

عباسی زاده قنواتی و همکاران ( )1391در پژوهشی
نشان دادند که متغیرهای میزان سود ،میزان مصرف کود
زیستی بارور و تبادالت مالی بین دوستان از عواملی بودند که
بر سطح پایداری تأثیرگذار بودند.
عربیون و همکاران ( )1388در پژوهشی نشان دادند که
متغیرهای دانش فنی ،مکانیزاسیون ،بهرهبرداری از خدمات
حمایتی ،آموزشی ـ ترویجی و پراکندگی اراضی از عواملی
هستند که بر سطح پایداری تأثیرگذار بودندHerzog & .
) Gotsch. (1998در پژوهشی نشان دادند که متغیرهای
نرخ اجاره زمين ،ميزان حقوق پرداختي به كارگران ،فرصت
هاي شغلي در سطح روستا ،كاالهاي جايگزين ،درآمد خارج
از مزرعه از عواملی هستند که بر سطح پایداری مؤثر بودند.
) OECD (2000در پژوهشی نشان داد که متغیرهای
كيفيت خاك ،كيفيت آب ،ستاده مواد شيميائي خاك،
مصرف كودهاي شيميائي ،مهارتهای كشاورزان از عواملی
هستند که بر سطح پایداری مؤثرند.
بر اساس مطالعه ) Ceyhan (2010در زمینه سنجش
پایداری کشاورزی سنتی در ترکیه ،مهمترین مشکل این گروه
از کشاورزان عدم پویایی اقتصادی بوده که مهمترین عامل نیز
کمبود پسانداز کشاورزان ،همچنین درزمینه زیستمحیطی
مصرف بیرویه نهادههای شیمیایی از مهمترین عوامل
کاهنده میزان پایداری شمرده میشدRIRDC (1997) .
در پژوهشی نشان داد که متغیرهای ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻛﻮﺩﻫﺎﻱ
ﺁﻟﻲ ﻭ ﺣﻴﻮﺍﻧﻲ ،ﻣﻬﺎﺭﺗﻬﺎﻱ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﺍﻥ ،ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺎﻙ و سطح
تحصیالت از مهمترین عوامل کاهنده میزان پایداری شمرده
میشد
) Hua-Jiao (2007در پژوهشی نشان داد که
متغیرهای توسعه کشاورزی ،نسبت درامد کشاورزی بهکل
درآمد ،نسبت انرژی فسیلی به کل انرژی ،نسبت عملکرد
واقعی به عملکرد بالقوه ،نسبت آب آبیاری بهکاربرده شده
در تغذیه منابع آب ،تراکم نیترات در آب زیرزمینی ،مواد
ارگانیکی خاک و میزان نیروی کار به کارگرفته شده در
کشاورزی از شاخصهای کشاورزی پایدار میباشند.
) Pretty (2005در پژوهشی نشان داد که عناصر
کلیدی کشاورزی پايدار بایستی شامل مواردی چون تلفیق
بیشتر فرايندهای طبیعی از قبیل چرخة مواد مغذی ،تثبیت
نیتروژن ،احیای خاک و استفادة مؤثر از شکارگرهای طبیعی
آفات در ارتباط با فرايندهای تولید کشاورزی؛ حداقل استفاده
از نهادههای تجديدناپذير يا نهادههایی که سالمتی کشاورزان
و مصرفکنندگان را به خطر میاندازد؛ استفادة مؤثر از دانش
و مهارت کشاورزان که موجب افزايش خوداتکايی کشاورزان و
جانشینی سرماية انسانی بهجای نهادههای هزينه بر میشود؛
استفاده مؤثر از ظرفیتهای مشارکتی افراد در ارتباط با
حل مشکالت منابع طبیعی در کشاورزی متداول از قبیل
آبخیزداری ،مديريت اعتبارات و مبارزه با آفات باشد؛ بنابراین
چارچوب مفهومی پژوهش بر اساس مرور ادبیات و تحقیقات
انجام شده بهصورت نگاره  1ترسیم شد.
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نگاره  .1چارچوب مفهومی پژوهش
ویژگی های واحد تولید
سطح زیر کشت ،وضعیت نیروی کار ،امکانات و
تجهیزات توتونکاری

ویژگی های سازمانی
خدمات آموزشی ،خدمات حمایتی ،وضعیت خرید

ویژگی های فردی
سابقه توتونکاری ،وضعیت توانمندی
اقتصادی توتونکار ،دانش فنی در زمینه
کشاورزی پایدار

پایداری نظام زراعی توتون
اقتصادی

اجتماعی

اکولوژی -زراعی

عملکرد محصول ،درآمد ،سوددهی

وضعیت منزلت اجتماعی ،رضایت از توتونکاری،
مشارکت اجتماعی

مدیریت حاصلخیزی خاک ،استفاده از
نهادهها ،کنترل آفات و بیماریها

اهداف تحقیق
ّ
تحقیق حاضر با هدف کلی واکاوي علي مدل پایداري نظام زراعي توتونکاران (تیپ شرقی) در استان گلستان و هدف
اختصاصی بررسی تأثیرات مستقیم عوامل و متغیرهای مور د بحث به تفکیک در نظام زراعی انجام گردید.
روش پژوهش
پژوهش حاضر در گروه تحقیقات ع ّلی ـ ارتباطی با استفاده از روشهای الگویابی علی قرار میگیرد كه به روش پیمایشی
صورت گرفت و مرحلههای آن شامل تحلیل مسیر و الگویابی معادالت ساختاری بود .برای الگویابی معادالت ساختاری در این
پژوهش از تکنیک 1PLSاستفاده گردی د که جزء نسل دوم م دلسازی معادالت ساختاری معروف به رویکر د حداقل مربعات جزئی
یا رویکر د مبتنی بر واریانس میباشد.
توانایـی ایـن رویکـرد ،در کار بـا دادههای انـدک ،نبـود حساسـیت بـه نرمـال بـودن دادهها و وابسـتگی کمتـر بـه
مقیاسهای اندازهگیری (عدم الزام فاصلهای یا نسبی بودن سـطح سـنجش مقیاسها) میباشد) .(Chin et al. 1996جامعـه
آمـاری ایـن تحقیـق کلیهی توتونکاران باسماکار اسـتان گلسـتان به تعداد  740نفر بودند كه بر اساس فرمول کوکران تعداد
 140نفر از آنان انتخاب شدند.
در تحقيق حاضر براي جمع آوري دا دهها از دو روش كتابخانه (اسنادي) بهمنظور آشنايي بيشتر با سوابق موضوع و روش
ميداني جهت اخذ اطالعات موردنیاز تحقيق از پرسشنامه محقق ساخته بهره گرفته شد .روايي پرسشنامه توسط استادان دانشگاه
و کارشناسان مرتبط و پایایی آن با کمک روش پایایی ترکیبی موردسنجش قرار داده شد كه ضریب پایایی ترکیبی بخشهای
مختلف پرسشنامه (جدول  )2بین  0/706تا  0/81محاسبه گردید و بيانگر آن بود كه پرسشهاي پرسشنامه از اعتبار علمي قابل
قبولي برخوردار میباشند .متغير وابسته اين تحقيق ،پایداری نظام کشت تخصصی توتون در استان گلستان بود كه جهت سنجش
آن از متغيرهاي اقتصادی (عملکرد محصول ،درآمد محصول ،سوددهی محصول) ،اجتماعی (وضعیت منزلت اجتماعی ،رضایت
از توتونکاری ،مشارکت اجتماعی) و اکولوژی ـ زراعی (مدیریت حاصلخیزی خاک ،استفاده از نهادهها ،کنترل آفات و بیماریها)
بهصورت طیف لیکرت استفاده گرديد و متغیرهای مستقل این تحقیق شامل :عوامل سازمانی (خدمات آموزشی ،خدمات حمایتی،
وضعیت خرید) ،ویژگیهای واح د تولید (سطح زیر کشت ،وضعیت نیروی کار ،امکانات و تجهیزات توتونکاری) و ویژگیهای فردی
(سابقه توتونکاری ،وضعیت توانمندی اقتصادی توتونکار ،دانش فنی در زمینه کشاورزی پایدار) بود .در نهایت میزان پایداری نظام
کشت تخصصی توتون به چهار سطح ،ضعیف ،متوسط ،خوب و عالی گروه بندی شدند .این گروهبندی بر اساس دو مشخصه
میانگین و انحراف معیار پایداری ،بر اساس رابطه  ISDM2به شرح ذیل به دست آمده است.
A<Mean-Sd

ضعیف =A

Mean-sd<B<Mean

متوسط =B

Mean<C< Mean+sd

خوب =C

Mean+sd<D

عالی=D
1- Partial Least Squares
2- INTERVAL OF STANDARD DIVATION FROM THE MEAN
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یافتهها
این تحقیق برای بررسی کیفی میزان پایداری نظام کشت تخصصی توتون از رابطه ( )ISDMکه شرح آن در روش تحقیق
ذکر شده است استفاده کرده و دادههای به دست آمده به چهار سطح ،ضعیف ،متوسط ،خوب و عالی گروهبندی شد .بر اساس
نتایج حاصل از جدول  1که به بررسی میزان پایداری نظام کشت تخصصی توتون پرداخته است 13درصد پایداری نظام کشت
تخصصی توتون در حد عالی40/8 ،درصد خوب28/6 ،درصد متوسط و 17/6درصد ضعیف ارزیابی شده است.
جدول  .1بررسی کیفی میزان پایداری نظام کشت تخصصی توتون
پایداری

درص د فراوانی

درصد فراوانی تجمعی

ضعیف

17/6

17/6

40/8

87/5

متوسط

28/6

عالی

13

خوب

46/2
100

در مدل پژوهش نوعی از کاربرد مدل معادالت ساختاری شامل آزمون الگوی اندازه گیری مربوط به بررسی روایی و پایایی
ابزارهای اندازهگیری و آزمون الگوی ساختاری مربوط به آزمون فرضیات تحقیق و اثر متغیرهای پنهان بر یکدیگر استفاده می
شود .جهت بررسی پایایی مدل اندازه گیری از مالک پایایی ترکیبی ) )Composite Reliabilityبرای هر یک از سازه ها
استفاده میگر د د که برای این شاخص حداقل مقدار  0/7در نظر گرفتهشده است (جدول  .)3جهت بررسی روایی مدل اندازه گیری
از مالکهای روایی همگرا و روایی واگرا استفاده شده است .در روایی همگرا برای روایی تأییدی از بار عاملی  0/7و بیشتر برای هر
گویه و شاخص متوسط واریانس استخراج شده ( )AVEبرای هر سازه با حداقل مقدار  0/5در نظر گرفته شده است( .جدول .)2
جدول  .2روایی همگرا و پایایی مدل اندازهگیری پایداری نظام کشت تخصصی توتون
عامل

متغیر

نماد

خدمات آموزشی

ES

سازمانی

خدمات حمایتی

نماد

بار عاملی

گویه
به چه میزان نشریات ترویجی در زمینه زراعت
توتون مطالعه کرده اید؟

ES1

0/815

به چه میزان پوسترهاي آموزشی-ترویجی در
مورد توتون را مشاهده کردهاید؟

ES2

0/800

تاکنون به چه میزان از مزارع نمایشی و یا مزارع
نمونه بازدید داشتهاید؟

ES3

0/812

به چه میزان با مروج توسعه کشت توتون همکاري دارید و از
مشاوره و راهنماییهاي وي در زراعت توتون استفاده میکنید؟

ES4

0/543

مساعده کشت بهاندازه کافی میباشد

SS1

0/617

نهادههای کشاورزی بهموقع تأمین می شود

SS2

0/817

SS

وضعیت خرید

BS

()AVE

0/540

0/514
وام سنواتی مناسب در تأمین ادوات و ماشینآالت وجود دارد

SS3

0/704

خرید توتون بهصورت عادالنه انجام می شود

BS1

0/646

ارزیابان خری د افراد باتجربه هستند

BS2

0/715

برخورد مناسب بین ارزیابان خرید با توتونکاران هنگام خرید
وجود دارد

BS3

0/940

درجات خری د واضح هستند

0/529

()CR

0/817

0/815

0/812

0/553
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ویژگیهای
فردی

ویژگیهای
فردی

EC

سابقه توتونکاری

EC1

0/727

EP

وضعیت توانمندی اقتصادی توتونکار

EP1

0/532

KN

دانش فنی در زمینه کشاورزی پایدار

KN1

0/153

وضعیت
نیروی کار

LF

امکانات و تجهیزات
توتونکاری

ویژگیهای واح د تولید

در توتونکاری در موقع نیاز به کارگر دسترسی
دارم

LF1

0/836

جوانان به توتونکاری رغبت نشان میدهند

LF2

0/756

کمبود انبار برای توتون ندارم

سطح زیر
کشت
عامل اقتصادی

گرمخانه عملآوری توتون بنده فرسوده نیست

EQ2

0/757

سطح زیر کشت

AC1

عملکرد محصول

Ec1

0/517

درآمد محصول

Ec2

0/580

سوددهی محصول

Ec3

0/817

وضعیت منزلت اجتماعی

So1

0/908

رضایت از توتونکاری

So2

0/546

مشارکت اجتماعی

So3

0/924

مدیریت حاصلخیزی خاک

Eco1

0/997

استفاده از نهادهها

Eco2

0/534

کنترل آفات و بیماریها

Eco3

0/512

Economic

عامل اجتماعی

پایداری

ماشینآالت مناسب توتونکاری را دارم

EQ1

AC

Social

عامل اکولوژی

Ecology

1

1

0/636

0/777

0/549
0/853

EQ

1

1

0/534

1

0/769

1

0/568

0/599

0/506

0/707

0/798

0/729

جدول  3روایی واگرای ( )Discriminant Validityمتغیرهای پنهان مدل اندازهگیری را نشان میدهد طبق این معیار،
یک متغیر پنهان در مقایسه با سایر متغیرهای پنهان ،باید پراکندگی بیشتری را در بین مشاهده پذیرهای خود داشته باش د و یا به
عبارتی جذر میانگین واریانس استخراج شده هر متغیر پنهان بای د بیشتر از حداکثر همبستگی آن متغیر با دیگر متغیرهای پنهان
مدل باش د با توجه به نتایج جدول  3متغیرهای پنهان مدل اندازهگیری دارای روایی واگرایی مناسب هستند.
جدول  .3روایی واگرای مدل اندازهگیری

پایداری

توانمندی اقتصادی

سابقه توتونکاری

سطح کشت

اقتصادی

اکولوژی

اجتماعی

خدمات حمایتی

خدمات آموزشی

وضعیت خرید

نیروی کار

پایداری

*1

توانمندی
اقتصادی
توتونکار

0/324

*1

سابقه
توتونکاری

0/192

0/073

*1
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0/481 0/574

0/191 0/300

0/030 0/083

0/922

0/295

0/178

0/148

0/343

0/221

0/314

0/124

0/103

0/094

0/279

0/112

0/035

0/157

0/296

0/080

0/294

-0/043

0/043

0/204

0/295

0/085

0/132

0/382

0/045

0/187

0/152

-0/061

0/088

وضعیت وضعیت وضعیت
خرید نیروی کار تجهیزات

0/307

0/060

0/117

0/138

0/094

0/363

0/261

-0/004 -0/052 -0/017

0/065

0/321

0/325
0/181

0/363

خدمات خدمات
سطح زیر
اقتصادی اکولوژی اجتماعی
حمایتی آموزشی
کشت

0/167

0/078

0/008

*1
0/119 0/121

*0/393 0/606
0/337

*0/238 0/711

*0/774
0/263

*0/717
0/165

*0/735
0/149

*0/272
0/189

*0/797
0/433

*0/731

* :جذر میانگین واریانس استخراج شده هر یک از سازهها
آزمون الگوی ساختاری با تکنیک  PLSاز طریق بررسی ضرایب مسیر) (Betaو مقادیر  R2امکانپذیر است .ضرایب مسیر
برای تعیین سهم هر یک از متغیرهای پیشبین در تبیین واریانس متغیر مالک مور د استفاده قرار میگیرن د و  R2نشانگر واریانس
تبیین شده متغیر مالک توسط متغیرهای پیشبین است .در پژوهش حاضر متغیرهای خدمات آموزشی ،خدمات حمایتی ،وضعیت
خرید ،سطح زیر کشت ،وضعیت نیروی کار ،امکانات و تجهیزات توتونکاری ،سابقه توتونکاری ،وضعیت توانمندی اقتصادی توتونکار
سازههای نهفته در الگوی پیشنهادی هستند که در جدول  4ضرایب مسیر تبیین شده مربوط به سازههای نهفته در الگو گزارش
شدهاند .در تصویر  2الگوی آزمون شده پایداری نظام کشت تخصصی توتون نشان داده شده است .شايان ذكر است 36/5 ،درصد
از تغييرات مربوط به پایداری نظام کشت تخصصی توتون ،توسط متغیرهای خدمات حمایتی ،خدمات آموزشی ،نیروی کار و
وضعیت توانمندی اقتصادی توتونکار تبيين میشود الزم به ذكر است معادالت ساختاري پایداری نظام کشت به شرح زير ميباشد:
رابطه :1

)Y=0/533 (X1) + 0/325 (X2) + 0/325 (X3) + 0/325 (X4

پایداری نظام کشت =  Yنیروی کار =  X 4توانمندی اقتصادی = X 3

R2= 36.5

خدمات آموزشی = X 2

خدمات حمایتی = X 1

جدول  .4ضرایب مسیر مربوط به سازههای نهفته در الگو
مسیرها

اثر مستقیم

از عامل خدمات حمایتی به پایداری
نظام زراعی

0/23

از عامل خدمات آموزشی به پایداری
نظام زراعی

0/22

از عامل نیروی کار به پایداری نظام
زراعی

0/21

از عامل توانمندی اقتصادی به پایداری
نظام زراعی

0/196

واریانس تبیین شده

36/5
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با توجه به تحلیلهای صورت گرفته ،مدل تجربی پژوهش بهصورت تصویر  2ارائه شده است که در این تصویر مؤلفههای
تأثیرگذار بر پایداری نظام کشت در استان گلستان نشان داده شده است ،همچنین در این تصویر تحلیل عاملی مرتبه دوم
متغیرهای پنهان اکولوژی ،اجتماعی و اقتصادی نشان داده شده است که گویای این موضوع است که گویه های موردنظر،
متغیرهای پنهان اکولوژی ـ زراعی ،اجتماعی و اقتصادی را بهخوبی اندازهگیری میکنند.
نگاره  .2مدل تجربی پژوهش

در جدول  5نتایج آزمون مربوط به بررسی کیفیت مدل اندازه گیری نشان داده شده است.
این شاخص توانایی مدل را در پیشبینی متغیرهای مشاهدهپذیر از طریق مقادیر متغیر پنهان متناظرشان میسنجد .در این
جدول  ssoمجموع مجذورات مشاهدات برای هر بلوک پنهان را sse ،مجموع مجذور خطاهای پیشبینی برای هر بلوک متغیر
پنهان را و  sse/ssoنیز شاخص اعتبار اشتراک یا  cv- comرا نشان میدهد.
اگر شاخص وارسی اعتبار اشتراک متغیرهای پنهان مثبت باشد مدل انداز گیری کیفیت مناسب دارد .چنانچه مشاهده می
کنید مدل ما نیز بر اساس این معیار مثبت بودن مقادیر ،مناسب است.

42

فصلنامه پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
سال دهم  /شماره  / 2تابستان  / 96پیاپی 38

تحلیل پایداری نظام کشت تخصصی توتون در استان گلستان

جدول  .5اعتبار اشتراک متغیرهای پنهان
متغیر

1-SSE/SSO

توانمندی اقتصادی توتونکار

1

سابقه توتونکاری

1

سطح زیر کشت

1

اقتصادی

0/201

اکولوژی

0/433

اجتماعی

0/435

خدمات حمایتی

0/245

خدمات آموزشی

0/311

وضعیت خرید

0/293

وضعیت نیروی کار

0/305

وضعیت تجهیزات

0/253

پایداری

0/274

بحث و نتیجه گیری
نظامهای بهرهبرداری زراعی از دیرباز نقش مهم و بسزایی در توسعه کشاورزی داشته و همواره بهعنوان یکی از مسائل بنیادی
کشاورزی در جهت بهکارگیری صحیح منابع آب ،خاک و غیره به شمار میآید.
مهمتر آنکه نوع نظام بهرهبرداری و سطح پایداری آن میتواند در میزان تولید ،تخصیص منابع ،استفاده بهینه از فنون
کشاورزی ،تجهیزات امور زیربنایی ،بکار گیری ماشینآالت و استفاده بهینه از منابع با بازدهی مناسب مؤثر باشد؛ بنابراین تحقیق
حاضر با هدف واکاوي علّي مدل پایداري نظام زراعي توتونکاران (تیپ شرقی) در استان گلستان انجام ش د و تأثیرات مستقیم
عوامل و متغیرهای مور د بحث به تفکیک در نظام زراعی بررسی گردید.
نتایج به دست آمده نشان داد که در حدو د نیمی از نظام بهرهبرداری زراعی کشت تخصصی توتون از لحاظ پایداری در
حد متوسط و ضعیف ارزیابی شده است .این موضوع میتواند در صورت عدم توجه مسئوالن ادارات کشت و ترویج توتونکاری و
برنامهریزی صحیح در راستای تدوین و اجرای سازوکارهای اثربخش بهمنظور پایدار نمودن نظام کشت توتون ،توتونکاری منطقه
مور د مطالعه را علیرغم پتانسیلهای فراوان در زمینه کشت توتون ،وجو د ادارات کشت و ترویج ،کارخانه فراوری توتون و بسترهای
طبیعی مناسب برای کشت توتون در آینده با مشکالت متعددی مواجه ساخته و روند رو به توسعه توتونکاری را کند نماید.
همچنین نتايج ارائه شده در بخش یافتهها حاكي از آن است ،پایداری نظام کشت تخصصی توتون ،توسط متغیرهای خدمات
حمایتی ،خدمات آموزشی ،نیروی کار و وضعیت توانمندی اقتصادی توتونکار تبيين می شود كه در مدل ساختاري ،مهمترین
عاملهای مؤثر بر پایداری نظام کشت تخصصی توتون ،عامل خدمات حمایتی و آموزشی بود كه نتايج به دست آمده با یافتههای
عربیون و همکاران ( )1388همخوانی دارد.
همچنین متغیر وضعیت نیروی کار و وضعیت توانمندی اقتصادی توتونکاران نیز تأثیر مثبتی را بر شاخص پایداری کل داشته
است که نتايج به دست آمده با یافتههای مطالعه) Ceyhan (2010در مور د متغیر وضعیت توانمندی اقتصادی همخوانی دارد.
پیشنهادها
با عنایت به موار د مذکور و سایر نتایج و یافتههای تحقیق ،موارد زیر جهت بهبود پایداری نظام بهرهبرداری کشت تخصصی
توتون پیشنهاد میگردد؛
ـ نتایج بیانگر این است که سطح بهرهمندی از خدمات حمایتی بیشترین تأثیر را بر شاخص پایداری کل داشته است ازاینرو
پیشنها د می شو د جهت تسهیل در دسترسی کلیه کشاورزان به خدمات فوق سیاستگزاریهای مناسب در سطوح عملیاتی ،میانی
و سرپرستی بخش کشاورزی ،جهت ارتقای کیفیت و کمیت این خدمات انجام گیرد .تضمين سیاستگزاریهایی كه انگیزههای
اقتصادي الزم را براي زارعان جهت پذيرش نظامهای محيطي پايدارتر ،به وجود آور د مسأله اي است كه باي د برنامه ريزان ترويجي
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خود را آماده رويارويي با آن كنند.
ـ با توجه به آنكه خدمات آموزشی ترويج كشاورزي نقشي
اساسي در بهبود فرآيندهاي پايدار محور كشاورزي دارد ،بر
اين اساس بهبو د شاخصهایی مانن د میزان همکاري مروج با
روستائیان برای مشاوره ،میزان نشریات و پوسترهاي ترویجی،
میزان مزارع نمایشی و یا بازدید از مزارع نمونه و تعداد دورههای
آموزشي كه كشاورز شركت كرده ،نقش اساسي در افزایش
شاخص پایداری کل در دستيابي به پايداري نظام كشت توتون
را ايفا ميكنند.
ـ ازآنجاکه وضعیت نیروی کار تأثیر مثبتی بر شاخص
پایداری کل داشته است اما به دلیل تغییرات اجتماعی و
فرهنگی منطقه موجب کاهش نیروی کارشده است ،پیشنهاد
می شود جهت جبران کمبود نیروی کار از مکانیزاسیون در
این نظام زراعی استفاده شود ازاینرو راهبردهای فناوری محور
باید ضمن اینکه سطح بهرهبرداریهای مکانیزه منطقه را ارتقاء
میدهد ،مبتنی بر ارائه آموزشهای توجیهی برای بهرهبرداران،
بهبو د دسترسی به تجهیزات و خدمات مکانیزاسیون و تأمین
اعتبارات و تسهیالت موردنیاز آن نیز باشد .بدیهی است موفقیت
کلیه فعالیتهای فوق درگرو اهتمام جدی سیاستگزاران و
مجریان بخش کشاورزی میباشد.
ـ با توجه به آنكه وضعیت توانمندی اقتصادی توتونکاران
از عوامل مؤثر بر شاخص پایداری کل بود ،پیشنها د می شود
شاخصهایی مانند میزان مساعده کشت و میزان وام سنواتی
که در دو سال اخیر با توجه به فرآین د خصوصیسازی شرکت
دخانیات مورد غفلت واقع شده است جهت افزایش توانمندی
اقتصادی توتونکاران بهبو د پیدا کند.
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