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چکیده

یمازندران رایج است و دستاوردهایدر استانبه عنوان یک کاالي تخصصی کشت توتون 
براي اشتغال، درآمد، و معیشت روستاییان منطقه دارد. بررسی وضعیت کشت توتون در این 

هاي متعددي ا چالشهاي اخیر گویاي این واقعیت است که کشت این محصول باستان در سال
است. این مطالعه با شدهکاهش سطح کشت توتون در استان مازندران موجب روبرو است که 

هدف شناسایی و تحلیل مسایل و مشکالت کشت توتون در استان مازندران و ارایه 
. این تحقیق به صورت کیفی و شدانجام محصولاین کشت سازوکارهاي مقتضی براي توسعه 

ساختارمند ها با کمک مصاحبه کیفی نیمهآوري دادهبنیانی انجام شد. جمعبا روش تئوري
صورت گرفت. جامعه آماري تحقیق شامل توتونکاران استان مازندران و کارشناسان شرکت 
دخانیات ایران (موسسه آموزشی تحقیقاتی تیرتاش) بود. یک نمونه نمایا به صورت هدفمند 

اي، شامل کدهاي باز، آوري شده با کدگذاري چند مرحلههاي گرد). داده=42nانتخاب شد (
هاي توسعه کشت کدهاي محوري و کدهاي گزینشی تحلیل شد. بر این اساس بازدارنده

زیرساختی، سازمانی -ارتباطی، فنی-توتون در شش طبقه موضوعی شامل اقتصادي، اجتماعی
اي توسعه کشت توتون در چهار هزراعی و پشتیبانی نامساعد و پیشبرنده–نهادي، طبیعی –

مناسب، تسهیل ها و سازماندهیاريزگسیاستطبقه موضوعی شامل خدمات حمایتی، 
ها برندهپردازي پیشدسترسی به عوامل تولید و مالحظات اجتماعی خالصه شده است. مفهوم

مازندران هاي به ترسیم دو الگوي مفهومی نمایا براي توسعه کشت توتون در استان و بازدارنده
. منجر شده است

، کشتتولید کاالي تخصصی،تئوري بنیانی،برداري کشاورزيبهرهکلیدي:هايواژه
.توتون

مقدمه
تحوالت فناوريبا وقوع انقالب صنعتی و پیشرفت 

تولید از جمله کشاورزي هاي مختلف بخشبنیادي در 
هاي سنتی که بر تولید جاي شیوهصورت گرفته است. به

شتی یا خود مصرفی در داخل یک روستا یا ناحیه معی
براي تخصصی و کاالیی استوار بود، تولید محصوالت 

رقابت در بازارهاي ملی و جهانی جهت کسب سود بیشتر 
با وجود این در نواحی روستایی، .رواج یافته است
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کشاورزان به منظور گریز از بی اطمینانی موجود در 
ز تنوع کشت به عنوان عامل ها و بازار محصوالت، اقیمت

کنند. این تنوع کشت متعادل کننده درآمد استفاده می
کاهش درآمد و پیامدهایی چون، پراکندگی در تولید،

برداري بهینه از آب و خاك را در پی دارد. یکی عدم بهره
هایی که براي بهبود توسعه مناطق روستایی مد از راه

هاي ه مزیتنظر است تخصصی نمودن کشت با توجه ب
Taherkhani(اي استهاي خاص منطقهنسبی و ویژگی

& Rahmani, 2006 در همین خصوص، کشت توتون به .(
تخصصی در بخش کشاورزي در محصولعنوان یک 

برخی مناطق کشور از جمله استان مازندران رایج است و 
برداري از منابع طبیعی تولید متناسب با موجبات بهره

تغال و تولید درآمد را براي خانوارهاي اقلیم منطقه، اش
نظامروستایی منطقه فراهم نموده است و به بخشی از 

و مناسبات فرهنگی و اجتماعی منطقه تبدیل یمعیشت
شده است.

کشت و پرورش آنتوتون گیاهی است صنعتی که
بلکه، نوعی پیوند را بین کند نه تنها ایجاد اشتغال می
تولید این کند.ر برقرار میمزرعه و خانواده توتونکا

فراورده به لحاظ اینکه هر برگ آن حداقل سه بار با 
کند، کاري پر حجم و متراکم دست کارگر تماس پیدا می

، معیشت ). عالوه بر اینKia,1999(کندمیرا طلب 
تولید و فراوري توتون،کارگران هاي دیگري نظیرگروه

ن محل تامین از ایکارمندان دخانیات و عاملین فروش 
براي از کشور يارزپیشگیري از خروج منابع . شودمی

واردات محصوالت دخانی تنها از طریق توسعه کشت 
هاي مرتبط در داخل کشور ممکن توتون و زنجیره

ترین ماده اولیه عمده). توتونZamani, 2011شود (می
اي در کیفیت تولید سیگارت است و نقش تعیین کننده

60میزان مصرف بیش از دارد. با توجه بهانواع سیگارت
میلیارد نخ سیگارت در کشور، توتون مورد نیاز براي 

اکنون  هزار تن است. هم 60تولید این مقدار حدود 
باشد این مقدار میدرصد20سهم تولید توتون داخلی 

)Iranian Tobacco Company,2008 .( وجود با توجه به
وجود ادارات، ، تولیدناوريفاز جمله دانش و هاییمزیت

مراکز نظارتی و کارخانجات فرآوري این محصول (نظیر 
مرکز آموزش و تحقیقات تیرتاش و ادارات مرتبط با 

سطح استان) و بسترهاي طبیعی شرکت دخانیات در 

هاي توتونکاري تولید جا دارد به گسترش و رشد فعالیت
هاي تري مبذول شود. در سالدر مازندران توجه جدي

اخیر کشت توتون در استان مازندران، دستخوش مسائل 
متعددي بوده است که در نتیجه، کاهش شدید سطح 
کشت توتون را در پی داشته است. لذا، واکاوي این 

عنوان یک ضرورت در جلوگیري یا تواند بهمسایل می
تعدیل روند کاهش کشت در استان باشد.

برداري از رهمحور و اساس تولید در کشاورزي در به
هاي بهینه و پایدار منابع است و نهادینه نمودن سیستم

برداري کشاورزي تسریع کننده فرایند توسعه بهره
رو، مسایل ). از اینAbdollahi, 1998کشاورزي است. (

بایست از دریچه یک کشت و پرورش توتون را می
برداري زارعی تخصصی کاال و با در نظر گرفتن بهره

-پیوندها و محیط پیرامون تحلیل نمود. بهرهها،مولفه
برداري زراعی، نظامی است که حول یک نحوه فعالیت بر 

هاي معین و روي زمین زراعی، با استفاده از شیوه
فناوري که داراي سطع مشخصی از توسعه است و نیز در 
- چارچوب یک رشته روابط حقوقی میان افراد قوام می

). به عبارت دیگر، Azkia & Firozabadi,2008یابد (
برداري کشاورزي منابع پایه را مورد واحدهاي بهره

برداري قرار داده و به تولید و عرضه محصوالت بهره
پردازند و مانند هر سیستم دیگري داراي کشاورزي می

، منابع دانش و اطالعاتعناصر و اجزاي مختلفی همانند 
شرایط اقلیمی ها، نیروي انسانی، منابع مالی وپایه، نهاده

و ساختار اجتماعی هستند. 
برداري زارعی و مسیر پایدارسازي بهرهدرگاماولین

شناسی تولید کشاورزي از جمله کشت توتون آسیب
هاي مختلف وضعیت جاري کشت این محصول، از جنبه

پذیري، تامین وري، رقابتاقتصادي (نظیر سودآوري، بهره
ماعی (تحقق امنیت غذایی، سرمایه و پیوند با بازار)، اجت

کاهش فقر، بیکاري و توزیع عادالنه منافع) و اکولوژیکی 
(حفظ آب و خاك، تنوع زیستی، و سالمت و حفظ 

,.Leisz et al(هاي طبیعی) استبومیکپارچگی زیست

2005; Hansen, 1996; Pretty et al., 2003; Rasul &
Thapa, 2003برداري هره). در ارزیابی واحدهاي تولید و ب

مراتبی موقعیت کشاورزي نیاز است از منظري سلسله
هاي کشاورزي، بومتر نظیر زیستآنها در گستره وسیع

معیشت روستایی، ساختار اجتماعی منطقه و غیره مورد 
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. در همین خصوص، )Bawden, 2005(توجه قرار گیرد 
در تحقیقی در غرب اوزامباراي تانزانیا،کشاورزي پایدار 

سطح میدانی (زمین زراعی)، الگوي کشت و در سه
سیستم کشاورزي مورد ارزیابی قرار گرفته است 

)Wattenbach & Fridrich, 1997هاي ). واحد
برداري زراعی بخشی از آگرواکوسیستم هر منطقه را بهره

بدین ترتیب توانایی ). Gliessman,2010دهند (شکل می
اي به گونهاري برداري زراعی براي پایدهاي بهرهواحد

گرایی سازنده آنها با محیط ناپذیر وابسته به هماجتناب
(اقتصادي، اجتماعی، سیاسی، اقلیمی و بیرونی

با توجه به اهمیت موضوع تا کنون .اکولوژیکی) است
مطالعاتی در این باره صورت گرفته است که در ادامه به 

شود.  صورت اجمالی به برخی از آنها اشاره می
برداري کشاورزي در بهرهواحدهايعه تطبیقی مطال

خردي و پراکندگی اراضی به حاکی از این است که ایران 
زراعی و کاربرد صحیح عنوان مشکلی ساختاري مانع به

آالت و هاي علمی و استفاده مناسب از ماشینروش
هاي نوین کشاورزي در جهت افزایش میزان نهاده
محیطی استوري توام با مالحظات زیستبهره

)Abdollahi, 1998( . بررسی کشت توت فرنگی در
اي از به عنوان نمونهژاورود استان کردستان منطقه 

تخصصی شدن الگوي کشت و نقش آن در توسعه 
توسعه هاي شاخصحاکی از این است کهروستایی 

خانوارهاي مورد مطالعه در دوره بعد از رواج کشت توت 
اري ز بهبود و پیشرفت معنادفرنگی نسبت به دوره قبل، ا

.)Taherkhani & Rahmani, 2006است (برخوردار 
متعلق بهبرداري اراضی کشاورزيبررسی وضعیت بهره
اجاره شده اراضیکه اگر نشان دادآستان قدس رضوي 

در بلند نشود،مدیریت به شیوه درست کوتاه مدت براي
ثمربخش باشد؛ چرا که تواند پایدار و مدت نمی

کار در این اراضی در راستاي شاورزان اجارهک
دارند و این نمودن سود اقتصادي گام برمیبیشینه

گردد. در وضعیت در دراز مدت باعث تخریب منابع می
پیشنهاد شده است که در محصوالتی که ،نتیجه

برداري امانی، شود بهرهبر بکار رفته میآوري سرمایهفن
شود کار گرفته میهر بآوري کاربدر محصوالتی که فن

اي و در اراضی نامتمرکز و پراکنده، برداري مزارعهبهره
برداري استیجاري با رعایت موازین حفظ و پایداري بهره

. بررسی )Danashkhaki et al., 2000(منابع اعمال شود
علل نوسانات و عوامل موثر در سطح زیر کشت توتون در 

متغیر بهاي توتون و است کهنشان دادهاستان مازندران 
پذیري آن بر اساس تغییر اشل ارزیابی و انعطاف

اي را در دار و تعیین کنندهمحاسبات آماري تأثیر معنی
هر سال شرکت دخانیات بهاء نوسانات کشت داشته و 

خرید توتون را افزایش داده و انعطاف در نحوه ارزیابی 
د صورت روشن و واضح به نفع توتونکار تغییر کنهب

تأثیر سایر افزایش کشت در سال بعد دیده شده است.
متغیرها مانند محصوالت رقیب، وضعیت اجتماعی و 

ی یاقتصادي توتونکاران و مهاجرت آنها به شهرها را جز
عواملی از قبیل افزایش قیمت ،اند. در این تحقیقدانسته

ها، مکانیزه کردن عملیات توتون متناسب با هزینه
ها، رداشت به منظور کاهش هزینهکاشت، داشت و ب

هاي کشت توتون و بیمه نمودن توتوکاران از تامین نهاده
عوامل مهم در افزایش سطح کشت و تولید توتون عنوان 

بررسی عوامل تاثیرگذار در ).Kia,1999است (شده 
به عنوان هاي توتونکاران موفقیت و اثربخشی تعاونی

نشان میتوتون در زراعتبرداري جمعی شکلی از بهره
میزان آشنایی با ،دهد که متغیرهایی مانند سطح سواد

رضایت از امکانات و شرایط کار ،اصول و مقررات تعاونی
گیري خدمات تعاونی در رفع مسائل جهت،تعاون

توتونکاران و میزان سرمایه شرکت تعاونی وضعیت 
سرمایه بررسی.)Kor et al., 2010(مطلوبی ندارد

برداري از زمین و عوامل مؤثر بر ر انواع بهرهاجتماعی د
هاي دهقانی به تعاونی در حوزه آبریز برداريتبدیل بهره

هنجار همیاري و ، مشارکتحاکی از این است که کرخه 
بین وري در نوگرایی و بهرهتمایل به کار گروهی،

برداران تعاونی، به شکل معناداري باالتر از بهره
&Azkia(دهاي خرد و دهقانی استواحبرداران در بهره

Firozabadi 2008(.بررسی و تحلیل پایداري بهره
هاي تولید روستایی برداري زراعی خانوادگی و تعاونی

گذاري، سن بهرهمتغیر سرمایهکه ششنشان داده است
بردار، میزان مشارکت، اندازه زمین زراعی، دسترسی به 

ثرات مستقیم و متغیرهاي آالت داراي اها و ماشیننهاده
برداري از منابع اطالعاتی کشاورزي و سطح سواد بهره
برداران، به طور غیرمستقیم بر سطح پایداري بهرهبهره

میزان . همچنین، برداري زراعی تاثیرگذار هستند
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گانه اقتصادي، تعاونی در ابعاد سهبرداري پایداري بهره
برداري هرهاجتماعی و زیست محیطی نسبت به ب
-Motiei(خانوادگی از وضعیت بهتري برخوردار است

Langroudi et al., 2010(.
برداري خانوادگی در شهرستان قیر نقش بهرهبررسی

ین حاکی از این است که با توجه به بافت زو کار
اجتماعی روستاها و ارتباطات خویشاوندي، رابطه 

صادي وجود مستقیمی بین انسجام اجتماعی و عوامل اقت
ندارد، در عین حال افزایش سطح زیر کشت و یا باال 

هاي کشاورزي، عالوه بر تأمین بردن عملکرد زمین
تواند در افزایش امنیت غذایی روستائیان فقیر، می

مشارکت و تقویت انسجام اجتماعی روستاها تأثیر گذار 
همانند زراعیبرداري بهره). ,Badri et al., 2011(باشد

اي هستند که بقا و ماندگاري ستم چند مؤلفهیک سی
ر آنها در گرو تحول مستمر با پیرامون و تحوالت تأثیرگذا

Adrian(باشدمی and Green, 2001( . پویایی و تحوالت
زمانی کارآمد و اثربخش هاي زراعیبرداريالزم در بهره

ریزي شده برنامه، نظام یافته، صورت هدفمنده است که ب
پایداري در کلیه ابعاد اقتصادي،ر مالحظاتو مبتنی ب

شرایط خاص در زمینه واجتماعی و زیست محیطی
).Bawden,1996د (پذیرساختاري و کارکردي، صورت

این تحقیق با توجه به درك این واقعیت و ضرورت کسب 
و توتونتولید کنونیوضعیت مند درباره شناخت روش

در آن ر کشت عوامل موثر بر نوسان و کاهش سطح زی
تا به مدد شناخت ه است به انجام رسیداستان مازندران 

حاصله بتوان سازوکارهایی مناسب و عملی را جهت
منطقه مورد تخصصی دراین محصول کشت گسترش

قرار داد. شرکت دخانیات مطالعه در دستور کار 

تحقیقروش
کیفی محسوب ،این پژوهش از منظر پارادایم

کشت بررسی مسایل و مشکالتهدفشود و با می
به انجام رسیده است. ١توتون به روش تئوري بنیانی

کشت و کارگیري این روش، خاص و ویژه بودن هدلیل ب
برداري توتون و دشواري تعمیم مطالعات صورت بهره

مند و عدم مطالعه نظاممحصوالتگرفته در مورد سایر 

1. Grounded Theory

خت پایه و کلی لزوم دستیابی به شنا،روپیشین و از این
و تدوین چارچوبی براي مطالعه ابعاد مختلف کشت 
توتون بوده است. در این پژوهش، از مصاحبه کیفی و 

ها براي گردآوري اطالعات و داده٢نیمه ساختارمندعمیق
جامعه آماري این تحقیق را استفاده شده است. 

توتونکاران، توتونکاران ترك کشت کرده، کارشناسان و 
داده رکت دخانیات در استان مازندران تشکیل مروجان ش

گیري هاي نمونهها از تکنیکدر انجام مصاحبهاست.
در مرحله اول (مصاحبه با ٣هدفمند از نوع بارز

توتونکاران شاغل به کشت و ترك کنندگان کشت و 
مروجان با تجربه، شناخته شده و با توانش و آمادگی 

در مرحله دوم ٤برفیلهاطالعات مورد نیاز)، و گلوارایه
ها) در (مصاحبه با افراد معرفی شده از سوي سایر نمونه

جهت رسیدن به اشباع نظري و غناي مفهومی بهره 
,Kemper et al., 2003; Kuzelگرفته شده است (

اندازه نمونه و فرآیند گردآوري اطالعات تا سطح ).1992
دسترسسودمندي اطالعات قابل یا آستانه ٥اشباع نظري
نمونه مورد مصاحبه قرار 42منظور، . بدینادامه یافت

نفر از مصاحبه شوندگان را 24گرفته است. در این بین 
نفر را 18توتونکاران و توتونکاران ترك کشت کرده، 

مروجان و کارشناسان شرکت دخانیات تشکیل دادند. براي 
گري شامل ها، پروتکل مصاحبهیافته مصاحبههدایت نظام

ها تدوین و مورد پرسش محوري هدایتگر مصاحبه14
استفاده قرار گرفت. براي رسیدن به روایی و پایایی الزم، 

، ابتدا ها براي مصاحبهگري هدفمند نمونهعالوه بر گزینش
هدف پژوهش با آنها در میان گذاشته شد. در طی 

ها نیز تالش گردید تا با طرح مفاهیم و مضامین و مصاحبه
هاي محوري به مثابه نقاط عطفمرتبط با پرسشمصادیق 
به مسیر مصاحبه، زمینه براي هدایت جریان مصاحبه

گیري یک درك مشترك به شکلمورد نظر فراهم شود تا
حول محورهاي مورد بحث کمک شود. از ٦مدارکلیت

هاي مطرح پرسشتوان به شفاف نمودندیگر تدابیر می
شده (از طریق رحهاي مطبخشی به پرسششده، تنوع

هاي محوري) و نحوه طرح آنها، اطمینان شکستن پرسش

2 . Semi-Structured Deep Interview

3 . Reputational

4 . Snow Balling

5. Theoretical Saturation

6. Comprehensive Common Understanding
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شوندگان درباره حفظ محرمانگی و بخشی به مصاحبه
امانت در قبال اطالعات ارایه شده جهت تسهیل ابراز 

هاي ژرف آنها، بازخورد و کسب نظر دیدگاه
بندي نهایی و شوندگان در مورد نتایج و جمعمصاحبه

هاي در کسب اطالعات از گروه١گراییانبهتثلیث یا چندج
اندکار اشاره نمود. پس از تدوین پروتکل، مختلف دست

وگو حول گفتبندي شده، از طریق طبق برنامه زمان
هاي محوري (به جاي پرسش و پاسخ)، ثبت پرسش

سازي متن ها و سپس پیادهشنیداري و نوشتاري مصاحبه
صورت گرفته انجام گردید.مصاحبه

هاي حاصل از در این تحقیق، تحلیل و ارایه یافته
شده بندياري طبقهذگري بر ترکیب رویه کدگمصاحبه

1. Triangluation

و نیز روند کدگذاري رایج در )Flick, 2009(موضوعی
اري ذاي کدگتئوري بنیانی مشتمل بر فرآیند سه گامه

Strauss, 1987; Strauss and(باز، محوري و انتخابی  

Corbin, 1990(ر نتیجه، تلفیق مضامین و مفاهیم و د
هم در حاصله استوار بوده است. این مراحل همواره با

تر و نسبت به متن حالتی انتزاعییجردپیوند بوده و به ت
در جریان ).1گیرند (شکل تر به خود میتفسیري

کدگذاري در این تحقیق، برخی از کدها بطور مستقیم از 
شوندگان برگرفته بههاي مصاحها و گفتهمتن مصاحبه

ساخته با عنایت و برخی دیگر به صورت محققشده است 
به مبانی نظري و تجربه تیم تحقیق و به منظور بازنمایی 

هاي پاسخگویان در قالب مفاهیم رایج مطرح شد.دیدگاه

هاروند تحلیل اطالعات و داده- 1شکل 

هایافته
بدیل متن برآمده از اي از روند ت) نمونه1در جدول (

ها به کدها ارایه شده است.  در این مرحله از مصاحبه
ها و اطالعات سازي دادهتحقیق به پردازش و یکپارچه

برنده ها و عوامل پیشحاصله در دو بخش موانع یا آسیب
ها و اقدام شده است. با توجه به ماهیت مصاحبه

ي، ساختارمندي آنها حول موضوعات یا سئواالت محور
تالش گردید تا برخی طبقات موضوعی برگزیده شوند. 
این طبقات که بنا بر کدگذاري موضوعی مدنظر قرار 

اند، از بطن محورهاي مطرح شده براي هدایت گرفته
اند. پس از مشخص شدن ها برگزیده شدهمصاحبه

طبقات و یا کدهاي موضوعی، به استخراج کدهاي باز 
س تحلیل محتواي کیفیمبادرت ورزیده شده که بر اسا

شوندگان برگرفتههاي مصاحبهبطور مستقیم از گفته
هاي واقع ربط مستقیم به گفتههشده است و ب

شوندگان دارند. پس از کدگذاري باز، در مرحله مصاحبه
بعد یعنی در طی کدگذاري انتخابی تالش گردید که به 
. انتخاب مضامین و مفاهیم از بین کدهاي باز اقدام گردد

در این بین، تالش شده است تا از بین کدهاي باز، آن 
کدهایی انتخاب شوند که براي بازنمایی و پوشاندن دیگر 

ها قابلیت دارند. در نهایت گیري مقولهکدها و شکل
کدهاي محوري با توجه به کدهاي باز و انتخابی شکل 

گیرند. در واقع اگر کدهاي باز به مثابه مفاهیم و می
د در نظر گرفته شوند، کدهاي محوري نقش مضامین خر

هاي نمایند. مقولهمیها یا مفاهیم کلی را ایفا سازه
بندي و برقراري پیوند بین مفاهیم محوري براي گروه

برخاسته از مراحل پیشین کدگذاري تدوین شده است.

ــدوین  تــــــ
هــاي پرســش
محوري

ــاده پیـــ
کــــردن  

مصاحبه 

ــل آن   ــتن و تحلیـ مـ
(تحلیــــل محتــــوا و 

)کدگذاري

خراج کدهاي (بـاز  است
و محوري) به تفکیک 

موانع و راهکارها

دهـی طبقـات موضـوعی /    ساخت
بندي کدها بر اسـاس پیونـد   دسته

مفهومی

ــین  ــتخراج و تبیـ اسـ
ــابی /   ــدهاي انتخـ کـ

محوري

ها ارایه یکپارچه یافته
(ســاختار ماتریســی و 

الگو)

به 
صاح

م م
نجا

ا
ســنجی: تطبیــق کــدهاي نمایــاي موانــع و توافــق

ــروه از    را ــدگاه دو گـ ــده از دیـ ــاي برآمـ هکارهـ
پاسخگویان

بخشی (بیان فراوانـی و  کمیت
)درصد کدهاي استخراجی
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هااي از روند پردازش یافتهنمونه-1جدول 
خراج شدهکدهاي استپاسخپرسشپاسخگو

پاسخگوي 
اول

مشکالت عمده شما در رابطه 
کاري چیست؟با توتون

آید، دستمزدها باال رفته، موقع کشت دستمان کارگر کم گیر می
خواهد، کار توتون سخت است و خالی است توتون سرمایه می

اند و به کار سخت ها راحت طلب شدهمردم بویژه جوان
کاري راضی نیستند...توتون

کارگر، افزایش دستمزد، کمبود
دشواري کار، عدم اقبال 
جوانان، هزینه زیاد کشت

پاسخگوي 
دوم

هاي شرکت آیا از حمایت
دخانیات رضایت دارید؟

هاي ما فرسوده هستند، در خرند، انبارها و گرمخانهتوتون بد می
شودآالت هم کمک درخوري نمیزمینه تأمین تجهیزات و ماشین

هیزات، نبود امکانات و تج
ضعف خدمات حمایتی شرکت

پاسخگوي 
سوم

به نظر شما عواملی که می
کاري را بهبود تواند توتون

ببخشد چیست؟

کاري ادامه دهیم دخانیات ما را بیمه خواهید ما به توتوناگر می
هاي کارگري را کند، قیمت توتون مناسب باشد، ادواتی که هزینه

کم کند استفاده شود.

ران، ارتقاي قیمت بیمه توتونکا
خرید، تامین فناوري کشت

هاي پاسخگویان درباره پردازش مفهومی دیدگاه
هاي توسعه کشت توتون به تدوین شش طبقه بازدارنده

ها یا عوامل زیزبنایی بازدارنده کشت موضوعی (مولفه
-ارتباطی، فنی-توتون) شامل اقتصادي، اجتماعی

زراعی و –عی نهادي، طبی–زیرساختی، سازمانی 
کد محوري منجر شده است 18خدمات حمایتی و 

).  2(جدول 

هاي توسعه کشت توتونهاي پاسخگویان درباره بازدارندهپردازش یکپارچه مفهومی دیدگاه-2جدول 
بنـدي  طبقه

موضـــوعی  
خرد

کدهاي محوريکدهاي انتخابیها)کدهاي باز (مفاهیم وگویه

اقتصادي

ــار  ــزایش دســتمزد ک ــود  اف ــارگر، نب ــود ک گري، کمب
هاي رقیب، انحصاري بـودن  سرمایه اولیه، رواج کشت

خرید توتون، باال بودن اجاره زمین، باال رفتن هزینـه  
زنــدگی و عــدم کفــاف درآمــد توتونکــار، کــم بــودن 
مساعده کشت، ارزش پیـدا کـردن زمـین بـه جهـت      

ــلف   ــاربري، س ــر ک ــی   تغیی ــود در برخ ــري موج خ
ات کشاورزي، کوچک شدن قطعمحصوالت

[باال بودن اجاره زمین، تورم، افزایش دستمزد کارگري، 
ــودن مســاعده کشــت، کوچــک شــدن قطعــات   کــم ب

)].[ ضـعف بنیـه مـالی، انحصـاري بـودن      1کشاورزي (
هـاي رقیـب، افـزایش    )].[ رواج کشـت 2خرید توتـون ( 

خـري  ارزش زمین به جهت تغییر کـاربري، رواج سـلف  
)]3(در برخی محصوالت

ه زیـــاد هزینـــ-1
فقــدان -2کشــت،

ــه ــی قــدرت چان زن
ــوالت -3 محصـــ

رقیب

-اجتماعی 
ارتباطی

چند شغله بودن توتونکاران، کاهش اعتبار اجتمـاعی  
توتونکاري، عدم رغبت جوانان به توتونکاري، تبعیض 
در خریـــد، کـــاهش تعـــاون و همیـــاري، افـــزایش 

گرایــی و شــهرگرایی، افــزایش میــانگین ســنی  رفــاه
یالت پایین توتونکاران، پیـدا کـردن   توتونکاران، تحص

دید منفی ناشـی از دیـدن کـاهش کشـت، احسـاس      
گناه کشتکار به دلیل تبلیغ علیه دخانیـات و کشـت   
توتون، تغییر رویکرد و نگرش کارگري به نگرش فنی 

ــه ــان، وابســتگی  و حرف اي، برخــورد نامناســب ارزیاب
عاطفی و کارمندمـدار توتونکـار بـه دخانیـات، نبـود      

فرهنگی و اعتقـادي مناسـب بـراي توتـون در     وجهه 
منطقه، تبلیغات برخی از رهبران افکار بر علیه کشت 
ــود     ــار، وج ــان توتونک ــه زن ــه ب ــدان توج ــون، فق توت

هاي شغلی رقیب، عدم مصـرف تولیـد توسـط    جاذبه
توتونکار، فقدان مشارکت موثر توتونکار

[اعمال تبعیض در خریـد، فاصـله سـنی توتونکـاران و     
)].[ کمبـود  4ان جوان، برخورد نامناسب ارزیابـان( ارزیاب

نیروي کار، پیرگرایی، عدم رغبت جوانان به توتونکـاري  
)].[ کـاهش اعتبـار   5(هاي شـغلی بهتـر  با وجود جاذبه

اجتمـاعی توتونکــاري، چنـد شــغله بـودن توتونکــاران،    
گرایــی، کــاهش تعــاون و طلبــی و شــهرافــزایش رفــاه

توتـون در منطقـه،   همیاري، نبود نگـرش مناسـب بـه   
تبلیغات برخی از رهبران افکار بر علیـه کشـت، فقـدان    

)].[ 6(توجه خاص به زنان به عنوان عامل اصلی تولیـد 
وابستگی کارمندگونـه توتونکـار بـه شـرکت دخانیـات،      

)]7(عدم مصرف محصوالت تولیدي توسط توتونکار

ــا رضــایتی از -4 ن
وضعیت -5خرید 

-6نیـــروي کـــار، 
هــــاي چــــالش

ــی و  فرهنگـــــــ
تغیر -7اجتماعی 

نگرش توتونکاران
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)2ادامه ي جدول (
بنـدي  طبقه

ــوعی  موضـ
خرد

کدهاي محوريکدهاي انتخابیها)کدهاي باز (مفاهیم وگویه

-فنـــــــی
زیرساختی

آالت مناسـب کشـاورزي،   کمبود انبار، فقـدان ماشـین  
هـا،  نبود فنـاوري کارانـدوز، فرسـوده بـودن گرمخانـه     

متمرکز، فقدان ارقـام مناسـب کشـت    فقدان گرمخانه 
دیم، پائین بودن عملکرد ارقام جدید نسبت بـه ارقـام   

آوري، قدیمی، نبـود راهنمـایی مناسـب هنگـام عمـل     
، عدم جایگزین شـدن ارقـام   ضعف دانش فنی مروجان

جدید مناسب در منطقه، ضعف کیفیت فنی برخـی از  
هاي انجام شده،  طرح

سـب کشـاورزي،   آالت منا[کمبود انبار و ماشـین 
ــه ــودن گرمخان ــه فرســوده ب هــا، فقــدان گرمخان

)].[ فقدان ارقام مناسب کشـت دیـم،   8متمرکز (
نبود فناوري کار انـدوز، جـایگزین نشـدن ارقـام     

)].[عـدم نظـارت و هـدایت    9جدید در منطقـه ( 
ضعف دانـش فنـی مروجـان،    آوري، فرآیند عمل

)10[(

کمبــود امکانــات و  -8
ضـــعف -9تجهیـــزات، 

ــاوري ــود -10، فنـ نبـ
دانش فنی مناسب  

ــازمانی  -س
نهادي

سوء مدیریت در تهیه و تدارك به موقع نهادها، عـدم  
هـاي غیـر نقـدي و بموقـع مسـاعدات،      پرداخت وعده

ــا     ــان ب ــین کارشناس ــمیمی ب ــه ص ــک رابط ــدان ی فق
توتونکاران، عـدم اسـتفاده از دانـش بـومی توتونکـار،      

مـبهم بـودن   اختالف زیاد قیمت درجات باال و پائین،
، جـوان بـودن   المللی، نبود ارزیابان با تجربهخرید بین

ارزیابان، تعویض زود به زود ارزیابـان، فقـدان ارتبـاط    
مستمر مروجان بـا بخـش تحقیقـات، طـوالنی بـودن      
تحقیقات، نبود نقش تعریـف شـده بـراي مروجـان  و     
پایش عملکرد آنان، پیشینه برخـی اقـدامات محـدود    

هــاي گذشــته)، تغییــر پیــاپی يکننــده (سیاســتگذار
ــا و سیاســت ــدم  راهبرده ــات، ع هــاي شــرکت دخانی

هاي دولتی با شرکت دخانیات، همکاري مناسب ارگان
فقدان یک سیسـتم بـازخورد و ارزشـیابی مناسـب از     

اي عوامل اجرا و تحقیق، عدم تشویق و توسـعه حرفـه  
پرسنل بر مبناي ارزشـیابی، وجـود بورکراسـی اداري    

هاي نشـر نـوآوري،   ، عدم آشنایی مروجان با روشزاید
نبود خط فکري مناسب در مرکز تحقیقـات متناسـب   
با نیاز توتونکاران، انجـام کارهـاي مـوازي، نبـود اتـاق      
ارزیابی جهت توجیه و اقناع توتونکـاران، عـدم تکـریم    
مناسب توتونکاران، کمبود وسایل نقلیه مناسب بـراي  

کادر اجرایی

سب عرضه به موقع نهادها، عـدم  [مدیریت نامنا
هــاي غیــر نقــدي و مســاعدات  پرداخــت وعــده

ــع،  ــمیمی بــین     بموق ــه ص ــک رابط ــدان ی فق
کارشناسان و توتونکـاران، پیشـینه سـوء برخـی     

)]. [اختالف زیاد قیمت 11هاي گذشته (سیاست
ــد      ــودن خری ــبهم ب ــائین، م ــاال و پ ــات ب درج

د ، نبـود واحـ  المللی، نبود ارزیابان بـا تجربـه  بین
ارزیابی مناسب براي تعیین کیفیت توتون، عـدم  
تکریم مناسـب توتونکـاران، تعـویض زودهنگـام     

[فقدان ارتباط مستمر مروجـان و  )]12(ارزیابان
محققان، نبود تعامل سازنده و مثبت بین بخـش  

بـر بـودن مسـیر تحقیقـات،     اجرا و تحقیق، زمان
ــب،    ــیابی مناس ــازخورد و ارزش ــتم ب ــود سیس نب

گیري و راهبرد کـاري  اید، نبود جهتکاغذبازي ز
مشـخص در مرکــز تحقیقــات متناسـب بــا نیــاز   
توتونکــاران، عــدم اســتفاده از دانــش بــومی     

هاي شرکت دخانیـات  توتونکاران، تغییر سیاست
اي پرسـنل،  )].[ عدم تشویق و توسعه حرفـه 13(

انجام کارهاي موازي، کمبود وسایل نقلیه، نبـود  
)].14ن (نقش تعریف شده براي مروجا

ــودن -11 نامناســـب بـ
ــهیل ــرکت  تس ــري ش گ

ــات،  -12دخانیــــــــ
نارضایتی توتونکـاران از  
عملکرد عوامـل اجرایـی   

ضــــعف -13شــــرکت
ساختار سازمانی و عـدم  

ــت ــات ساس ــا ثب -14ه
فقـــدان انگیـــزه کـــادر 

اجرایی  

-طبیعــــی
زراعی

باال بودن شیب اراضی، خشکسالی، کمبـودآب و دیـم   
ره کشت، عدم مرغوبیـت  بر بودن دوبودن کشت، زمان

زمین زراعی، کاربر بودن کشت، عـدم رعایـت مسـایل    
ایمنی و بهداشتی در تولید و فراوري، عـدم شناسـایی   
منــاطق مســتعد کشــت، تغییــر موقعیــت جغرافیــایی 

شـخم نامناسـب، عــدم   دشـواري توتونکــاري، کشـت، 
رعایت تناوب زراعی

[باال بودن شیب اراضی، خشکسالی، کمبـود آب  
ــ ــم ب ــت  و دی ودن شــرایط کشــت، عــدم مرغوبی

)].[ 13اراضی، تغییر موقعیت جغرافیایی کشت (
بر بودن دوره کشـت، کـاربر بـودن کشـت،     زمان

شـخم نامناسـب   اي مناسب،نبود بهداشت حرفه
ــتعد   14( ــاطق مسـ ــایی منـ ــدم شناسـ )].[ عـ

)]16)]. عدم رعایت تناوب زراعی (15کشت(

محـــیط طبیعـــی -13
ــاعد  ــت -14نامس ماهی

عدم توسـعه  -15کشت 
ــاطق   ــت در منــ کشــ

مستعد
ــی -16 ــرد زراعـ عملکـ

نامناسب توتونکاران

ــتیبانی  پشـ
نامساعد

رسـانی بـه   هـاي مناسـب و ضـعف اطـالع    فقدان آموزش
زارعان، ضعف اطالعات مروجـان، نبـود مـزارع نمایشـی،     
تبعیض در عرضه خدمات حمایتی دولتـی (گـاز، بـرق)،    

فعالیت تشـکلهاي  هاي الزم در راه اندازي و نبود حمایت
هـاي توتونکـاران، نارسـایی در    کشاورزان همانند تعـاونی 

اي هاي کشاورزي، نبود پوشش بیمهتاًمین به موقع نهاده
توتونکاران، نظارت مستمر کارشناسان، عملکـرد ضـعیف   
کادر ترویجی، فقدان مساعدت مناسب در تأمین ادوات و 

ي هـا ، کاربردي نشدن مناسـب نتـایج طـرح   آالتماشین
تحقیقاتی در سطح مناطق تحت کشت

رسـانی، فقـدان   [عدم آمـوزش مناسـب و اطـالع   
نظارت مستمر کارشناسان، نبود مزارع نمایشـی،  

هــاي تحقیقــاتی، کــاربردي نشــدن نتــایج طــرح
)].[ تبعـیض  17عملکرد ضعیف کـادر ترویجـی (  

هاي فعـال  در ارایه خدمات حمایتی، نبود تشکل
هاي ین به موقع نهادهتوتونکاران، نارسایی در تاًم

اي، عـدم مسـاعدت   کشاورزي، نبود پوشش بیمه
)]18(آالتدر تأمین ادوات و ماشین

ــدمات  -17 ــعف خـ ضـ
ترویجی  -آموزشی 

نبود چتر خـدمات  -18
حمایتی
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یکی از اهداف تحقیق شناسایی عوامل تاثیرگذار و 
سازنده در زمینه توسعه کشت توتون در منطقه بود. از 

هاي پاسخگویان به استخراج ا تحلیل دیدگاهرو باین
برنده اي از کدهاي که نشان دهنده عوامل پیشمجموعه

کشت توتون در منطقه هستند و سپس به تطبیق 
هاي دو گروه عمده از پاسخگویان شامل دیدگاه

سنجی کارشناسان و توتونکاران و تشکیل ماتریس توافق
راهکارهاي مورد34). از بین 3اقدام گردید (جدول 

مورد توسط 9پیشنهادي از سوي مروجان و توتونکاران، 

مورد 18مورد فقط از سوي توتونکاران و 7هر دو گروه، 
توسط کارشناسان و مروجان مطرح شده است. در هر 

هاي دو طرف نسبت به توسعه کشت حال، تنوع دیدگاه
توتون همانند نکته نظرات آنان در خصوص عوامل 

شود علی رغم طرح موارد باعث میمسبب کاهش کشت
مشترك، هر یک از دو گروه به راهکارهایی اشاره کنند 
که فقط از زوایه دیدگاه آنها قابل دید و طرح است. 
مسلماً طرح دیدگاه هاي مختلف در خصوص یک پدیده 

.تر آن کمک خواهد کردبه شناخت جامع

مل پیشبرنده توسعه کشت توتونهاي پاسخگویان در خصوص عواتطبیق دیدگاه-3جدول 
کارشناسانتوتونکاران ها پیشبرندهردیفکارشناسانتوتونکاران ها پیشبرندهردیف

هاي استفاده از فناوري1
+توجه خاص به زنان توتونکار18++کاراندوز

+برقراري رابطه نزدیک بین تحقیق و اجرا19++معرفی ارقام مناسب2

هاي غیر اداشاعطاي پ3
+استفاده از رهبران فنی و محلی20++نقدي

اعطاي امکانات بیشتر به 4
+ایجاد مزارع نمایشی21++توتونکاران

+شناسایی مناطق مستعد کشت22++خرید برگ سبز توتون5

افزایش قیمت توتون 6
+ایجاد گرمخانه متمرکز23++هامتناسب با هزینه

+ارزش دادن به ارزیابان خوب24++یم از توتونکارانتکر7

اتخاذ تهمیدات الزم براي جذب نیروي کار 25++بیمه توتونکار8
+جوان

تحقیقات در راستاي نیازها و دهیجهت26++رعایت تناوب زراعی9
+شرایط منطقه

افزایش سطح اطالعات 10
بی مناسب در بخش برقراري نظام ارزشیا27+مروجان

+اجرا و تحقیق

کاهش مسیر طوالنی تحقیقات تا اجرایی 28+انتخاب زمین مناسب11
+شدن آنها

برخورد مناسب ارزیابان با 12
خرید توتون با نظر چند ارزیاب و لحاظ 29+توتونکاران

+میانگین نظرات به عنوان راي نهایی

+ایجاد اتاق ارزیابی30+تقویت بنیه مالی توتونکار13

استفاده از ارزیابان با 14
+توجه ویژه به کشاورزان پیشرو و با سابقه31+تجربه

تر سازي و سادهشفاف15
استمرار و بهبود آموزش توتونکاران و 32+کردن درجات خرید

+مروجان بر اساس نیازها

بهبود انجام تعهدات 16
آموزش و توجیه زارعان در خصوص 33+ندخانیات به توتونکارا

+المللیدرجات خرید بین

ترویج کشت توتون در 17
+هاي توتونکارانسازي تعاونیفعال34+هاي داراي آبزمین
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کردن و توصیف بهتر به منظور پاالیش و نیز کمی
) کدهاي استخراج شده مرتبط با 4(ها، در جدولیافته

ه توسعه کشت توتون همراه با فراوانی از برندعوامل پیش
دیدگاه دو گروه اصلی پاسخگویان، یعنی توتونکاران و 
کارشناسان ارایه شده است. بر این اساس، عواملی مانند 

)، آالت، گرمخانه و غیرهات بیشتر (ماشیناعطاي امکان
سازي خرید توتون، بیمه توتونکار و استفاده از شفاف

یشتر مورد توجه توتونکاران بود و در ارزیابان با تجربه ب
مانند بهبود انجام تعهدات دخانیات به هایی مقابل مولفه

توتونکاران، خرید برگ سبز توتون، رعایت تناوب زراعی 
و تهیه و تدارك به موقع نهاده، موضوعاتی است که کمتر

راهکارهاي خصوص. در مورد تاکید قرار گرفته است
ناسان براي رفع یا تعدیل پیشنهادي مروجان و کارش

اکثریت آنان معرفی عوامل مسبب کاهش کشت 
هاي مناسب، اتخاذ تمهیدات الزم براي جذبواریته

وي کار جوان، توجه خاص به زنان توتونکار، اهداي نیر
هاي غیر نقدي، افزایش مناسب قیمت محصول پاداش

ها را بیشتر مورد تأکید قرار دادند. از متناسب با هزینه
زارعان در خصوص وي دیگر، به مواردي مانند آموزش س

هاي تحقیقاتی در المللی، انسجام یافتهدرجات خرید بین
جهت نیازهاي منطقه، توجه ویژه به توتونکاران پیشرو و 

با سابقه کمتر مورد اشاره قرار گرفته است.

هاي توسعه کشت توتونبرندهتوصیف پیش-4جدول 
درصدفراوانیتوتونکاراندرصدفراوانیسانمروجان و کارشناردیف

آالت، گرمخانه و...) تامین امکانات بیشتر (ماشین174/94معرفی ارقام مناسب با شرایط کشت در منطقه1
238/95هاي مرغوبتر )به زارعان (نهاده

226/91جربهاستفاده از ارزیابان با ت174/94اتخاذ تمهیدات الزم براي جذب نیروي کار جوان2

تقویت بنیه مالی کشاورزان براي نمونه از طریق 168/88توجه خاص به زنان توتونکار3
226/91وام سنواتی

226/91خرید توتونسازي درجاتسازي و سادهشفاف168/88هاي غیر نقدياهداي پاداش4
226/91بیمه توتونکار168/88گذاري مناسبسیاست قیمت5
203/83هاافزایش قیمت توتون متناسب با هزینه147/77امین امکانات و تجهیزاتت6

هاي کار اندوز متناسب با شرایط کشت ترویج فناوري7
203/83انتخاب زمین مناسب کشت147/77منطقه

203/83برخورد مناسب ارزیابان با توتونکاران147/77هاي ترویجیپر رنگ کردن نقش آموزش8

پرداخت به موقع مساعده در مراخل مختلف 132/72استمرار آموزش توتونکاران و کادر ترویجی9
203/83کشت

1875معرفی ارقام مقاوم به خشکی137/72هاي متمرکزایجاد گرمخانه10
1875هاي کار اندوزعرضه فناوري126/66بیمه توتونکاران11
1875افزایش سطح اطالعات مروجان126/66ایجاد مزارع نمایش12
155/62هاي غیر نقدي به توتونکاراناعطاي پاداش126/66رعایت تناوب زراعی13
155/62تکریم توتونکاران126/66ها کاهش مسیر انجام تحقیقات تا اجرایی شدن یافته14
155/62هابه موقع نهادهتهیه و تدارك126/66ترویج کشت توتون در اراضی داراي آب15
156/62رعایت تناوب زراعی126/66شناسایی مناطق مستعد کشت16

خرید توتون با نظر چند ارزیاب و لحاظ میانگین نظرات به 17
1250خرید مناسب برگ سبز توتون105/55عنوان راي نهایی

71/29ت به توتونکارانبهبود انجام تعهدات دخانیا105/55ایجاد اتاق ارزیابی18
105/55محلیاستفاده از رهبران فنی و19
105/55برقراري یک نظام ارزشیابی مناسب در بخش اجرا و تحقیق20
950خرید برگ سبز21
84/44محوري و تکریم توتونکارانمخاطب22
84/44توجه ویژه به توتونکاران پیشرو و با سابقه23
63/33تحقیقات در راستاي نیازها و شرایط منطقهدهیجهت24
42/22آموزش زارعان در خصوص درجات خرید بین المللی25
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هاي دهی یکپارچه یافتهپس از کدگذاري و ساخت
ها به طراحی الگوهاي تحقیق، به منظور ارایه بهتر یافته

در ابتدا به استخراج ،مفهومی اقدام شد. براي این منظور
ها (از بین از بطن ساختار یکپارچه یافته١مفاهیم محوري

طبقات موضوعی، کدهاي محوري، کدهاي انتخابی) و 
براي بازنمایی و تبیین سایر ٢دهی مفاهیم نمایاساخت

ها اقدام شد. هر دو دسته از این مفاهیم ماهیت یافته
اي از شش دستهداشته و از توانایی بازنمایی و پو٣چتري

برخوردار ٤مفاهیم خرد داراي پیوند و مضمون مشترك
هستند. هر یک از این مفاهیم داراي پیوندهاي صریح و 

2یا ضمنی چندگانه با کدهاي انتخابی هستند (شکل
ها یا ) ترسیم شده است، مولفه2). چنانچه در شکل (3و

عوامل اصلی بازدارنده توسعه کشت توتون عبارتند از 
عف خدمات آموزشی و حمایتی، محدودیت دسترسی ض

مندي از دانش و اطالعات، ضعف ساختار سازمانی و بهره
تشکیالت مربوط به شرکت دخانیات، هزینه زیاد کشت، 
کمبود فناوري، کمبود نیروي انسانی، وضعیت نامساعد 
جغرافیایی کشت و تغییرات فرهنگی و اجتماعی 

1. Axial concepts

2. Represntative concepts

3 .Umbrella concepts

4.T.hematic communality

ط هستند. براي نمونه نامساعد. این عوامل با هم مرتب
ضعف ساختار تشکیالتی منجر به ضعف خدمات آموزشی 
وحمایتی از جمله در زمینه دسترسی توتونکاران به 

شود. البته این دانش و اطالعات فنی و تخصصی می
عوامل خود از محیط اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی، 

شوند و بخشی از سیاسی و زارعی پیرامونی ناشی می
دهند. شاورزي منطقه را تشکیل میبوم کزیست

) آمده است، 3که در شکل (همانطوري،همچنین
برنده توسعه کشت توتون در عامل پیش20مجموعه 

قالب چهار مولفه اصلی شامل مالحظات اجتماعی، 
خدمات حمایتی، سیاستگذاري و سازماندهی مناسب و 

این بندي شده است. دسترسی به عوامل تولید دسته
توانند اثر متقابل و ها میها نیز همانند بازدارندهمولفه

تکریم افزایی سازنده داشته باشند؛ براي نمونه،هم
توتونکاران بدون توجه به یک نظام ارتباطی صحیح 

هاي مناسب توان تحقق یابد و یا در ایجاد انگیزهنمی
مؤثر باشد. همچنین، افزایش قیمت توتون متناسب با 

جه به توسعه فناوري مناسب تولید در ها بدون توهزینه
تواند به توسعه کشت توتون ها، نمیجهت کاهش هزینه

در بلندمدت منجر شود.

هاي توسعه کشت توتونالگوي مفهومی بازدارنده- 2شکل 

ضعف خدمات 
آموزشی و حمایتی: 
نبود بیمه توتونکاران، فقدان 

هاي مناسبآموزش

بوم کشاورزي)محیط طبیعی (زیست

کاهش سطح زیر کشت 
توتون

تغییرات 
فرهنگی

فقدان مشارکت، 
کاهش تعاون و همیاري، 

طلبی و...رفاه

کیفیت منابع 
انسانی

کمبود نیروي کار، 
پیرگرایی، عدم روحیه نوآورانه 

و..

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

کشت و..

وضعیت 
جغرافیایی و طبیعی
کمبود آب، شیب 

باالي اراضی و...

ضعف ساختار 
سازمانی

نارضایتی از خرید، 
و فقدان سیستم بازخورد 

ارزشیابی و..
ضعف دانش و 

اطالعات
نبود دانش فنی مناسب 

توتونکاران، ضعف اطالعاتی 
ران و....توتونکامروجان 

ضعف فناوري
فقدان فناوري کار 
اندوز، نبود واریته مناسب 

....و

محیط اقتصادي
سی

سیا
ط 

حی
م

-
دي

نها

فرهنگی-محیط اجتماعی
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توسعه کشت توتونهاي الگوي مفهومی پیشبرنده- 3شکل 

گیري و پیشنهادهانتیجه
درك واقعیات موجود و لزوم این تحقیق با توجه به 

ضرورت کسب شناخت جامع درباره عوامل مؤثر بر 
در استان نوسان وکاهش سطح زیر کشت توتون 

انجام رسید تا به کمک شناخت حاصله مازندران به
ا جهت ها و سازوکارهاي مناسب و عملی ربتوان سیاست

تخصصی در این محصول کاالیی و بهبود پایداري کشت 
در دستور کار شرکت دخانیات و دیگر مازنداران

هاي ذیربط قرار داد. ارگان
متاثر از نتایج این تحقیق نشان داد که کشت توتون 

به عنوان بخشی از آنپایداري عوامل مختلفی است و
، وابسته همنطقبوم زراعی و نظام معیشت روستاییزیست

به سازگاري و تطابق الزم با محیط اجتماعی، اقتصادي، 
هاي کاري است. بررسی بازدارندهسیاسی و طبیعی توتون

توسعه کشت توتون نشان از چندگانگی و پیوند متقابل 
محیط اجتماعی، سیاسی، اقتصادي و آنها و برهمکنش با

ط ها، فقرغم برخی دیدگاهعلیتر دارد و طبیعی گسترده
ترین این عوامل عبارتند از: . مهمماهیت فنی ندارد

هاي زیاد کشت، ضعف ساختار سازمانی، ضعف هزینه
، وضعیت فناوريخدمات آموزشی و حمایتی، ضعف 

جغرافیایی و طبیعی مناطق کشت، تغییرات فرهنگی و 
در تحقیقات محدودي باشند. نسانی میکیفیت نیروي ا

ها ه برخی از این یافتهکه پیشتر انجام شده است نیز ب
) به Kia)1999اشاره شده است. براي نمونه، در بررسی 

هاي کشت، کاهش تمایل جوانان افزایش هزینه
هاي توتونکار به کشت این محصول در نتیجه خانواده

تغییرات فرهنگی، و ضعف ساختار سازمانی در ارزیابی و 
گذاري محصول عرضه شده و نیز حمایت مناسب قیمت

) نیز در Zamani)2011توتونکاران اشاره شده است. از
بررسی کشت و فراوري محصول توتون بر مشکالت 
فناوري تولید این محصول و لزوم ارتقاي آن براي عرضه 
محصول با کیفیت و قابل رقابت در سطح داخلی و 

تر کردن کار کشت توتون تاکید خارجی و نیز آسان
Kor etنموده است. در مطالعه  al.)2010 ( نیز مسایل

فرهنگی و اجتماعی مرتبط با همکاري توتونکاران در 
ها بدلیل کاهش ها و عدم موفقت این تعاونیقالب تعاونی

سطح سرمایه اجتماعی در بین توتونکاران در امور زراعی  
مورد توجه قرار گرفته است.

برداري با توجه به ماهیت سیستمی کار تولید و بهره
لزوم در نظر گرفتن عوامل و ابعاد مختلف زراعی و 

رفت از شرایط برون)، Abdollahi, 1998تاثیرگذار (
بحرانی موجود کشت، اتخاذ یک رویکرد سیستمی و همه 

اري و سازماندهی مناسب، ارائه زگسیاستنگر در جانبه
خدمات حمایتی، تسهیل دسترسی عوامل تولید توام با 

ی در حوزه کشت از در نظر گرفتن مالحظات اجتماع
ضروریات اساسی است.

هاي تحقیق، مجموعه راهکارهاي زیر با توجه به یافته
شود: جهت توسعه کشت توتون پیشنهاد می
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هاي غیر ارایه خدمات حمایتی: اعطاي پاداش-
نقدي، امکانات و تجهیزات مناسب، بیمه توتونکاران و 

خرید برگ سبز؛ 
عی: استفاده از در نظر گرفتن مالحظات اجتما-

رهبران فنی و محلی، توجه بیشتر به جذب توتونکاران 
هاي جمعی و جوان، تکریم توتونکاران، تقویت تشکل

تعاونی، توجه خاص به زنان توتونکار؛
هاي تولید: تسهیل دسترسی توتونکاران به نهاد-

ایجاد مزارع نمایشی، تولید و ترویج فناوري کاراندوز، 
ب مقاوم به خشکی با دوره رسش مناسمعرفی ارقام

ها تر، افزایش قیمت خرید توتون متناسب با هزینهکوتاه
کشت توتون در اراضی داراي آب؛و ترویج

سیاستگذاري و سازماندهی مناسب: برقراري نظام -
ارتباطی و ارزشیابی مناسب در بخش اجرا و تحقیق، 

هاي تحقیقی در جهت رفع نیازها،انسجام بیشتر یافته
ن، اهمیت دهی به تولیدات گري ارزیاباعناقافزایش قوه ا

سازي درجات خرید داخلی در مقایسه با واردات، ساده
واتاق ارزیابی؛المللی و تشکیل بین

با توجه به شرایط خاص کشت توتون و محوریت -
این شرکت دخانیات ایران در تولید و فراوري و عرضه 

خصصی کاال محصول، طراحی یک رهیافت ترویج ت
)Axinn, 1998 براي ارایه خدمات آموزشی و ترویجی (

.شودبرداران زارعی پیشنهاد میمتناسب با نیازهاي بهره
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