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 چکیده

 مرکزي بخش کشطططاورزي اراضطططی در پنبه کشطططت سططط   کاهش دالیل ن تحقیق با هدف واکاويای

انجام شد. تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی بود. جامعه آماري استان گلستان کاووس در  گنبد شهرستان

ساکن در  15234 سل انعلی دو دهستاننفر کشاورز  شهرستان گنبد کاووس بودند  فجر و  بخش مرکزي 

اطالعات با استفاده  آوريجمععنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. صورت تصادفی به نفر از آنان به  375که 

با استفاده از نظرات متخصصان ترویج و زراعت  پرسشنامه يو ظاهر ییمحتوا ییروا .شد از پرسشنامه انجام

به دست  83/0 بیشد و مقدار ضر تعیین کرونباخ يپرسشنامه با استفاده از روش آلفا عتبارابه دست آمد. 

پژوهش  هايیافته بر پایهانجام شططد.  19نسططخه  SPSSافزار ها با اسططتفاده از نرمداده لیو تحل هیآمد. تجز

 و کارگر کمبود پنبه، سنتی برداشت براي ماهر کارگر نبود یا ترین علل کاهش س   کشت پنبه کمیمهم

 کشاورزان تمایلنبود عوامل تشکیل دهنده  داد تحلیل عاملی نشان نتایج ماهر است. کارگرباالي  دستمزد

 و تولید زیرسططا ت زراعی،-فنی کار، نیروي زراعی،-اجتماعی عامل نه در اهمیت ترتیببه پنبه کشططت به

 47/61 و گیرندمی قرار هانهاده کیفیت و فنی-نهادي مکانیزاسطططیون، حمایتی،-زراعی تولید، صطططرفه بازار،

صد شکیل عوامل کل واریانس از در شت به تمایلنبود  دهنده ت توجه به مکانیزه  .کنندمی تبیین را پنبه ک

ها به ویژه هزینه آن با هدف کاهش هزینه ماشینی برداشت توسعهکردن کاشت، داشت و برداشت پنبه و 

کاشططت، داشططت و ارزان  و مناسططب آالت ماشططینسططا ت زمینه  کاربردي در تحقیقاتکارگر با تاکید بر 

 .، از جمله پیشنهادهاي این م العه بوده استبرداشت
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 مقدمه

است که در صنایع متنوع و گوناگون  عییطب افیال دکنندهیتول اهانیترین گترین و اصلیپنبه از مهم

صرف دارد سال (2015)اوالدي و همکاران،  م شورهاي مهم تولیدکننده آن 2015. تا  ، تولید پنبه در ک

درصطططد کاهش داشطططته اسطططت که  19و  5، 17ترتیب ایاالت متحده آمریکا بهاکسطططتان و نظیر چین، پ

ستعلت سیا ضاي بازار و  سال هاي آن تغییرات جوي، کاهش تقا ست. در  ، 2016هاي نام مئن بوده ا

شت پنبه در جهان به  ست و  6/23میلیون هکتار و تولید آن به  2/31س   زیر ک سیده ا میلیون تن ر

میلیون  1/33، سطط   زیر کشططت آن در جهان 2025تا  2017هاي سططال ردبینی شططده اسططت که پیش

شد  صدي به  2هکتار و تولید آن با ر سد. همچنین پیش 28در ضاي بینی میمیلیون تن بر شود کل تقا

 7/8میلیون تن و در عین حال تجارت جهانی آن تا این سططال به  3/28به  2025جهانی پنبه در سططال 

میلیون تن  3/5، میزان تولید این محصول در کشورهاي توسعه یافته، 2016میلیون تن برسد. در سال 

هاي بینی شده است که در طی سالمیلیون تن بوده است و پیش 3/18و در کشورهاي در حال توسعه 

سیر 2025تا  2017 سعه  شورهاي در حال تو سعه یافته و هم در ک شورهاي تو ، میزان تولید هم در ک

 (. در ایران، س   زیر کشت پنبه2016ازمان همکاري و توسعه اقتصادي و فائو، صعودي داشته باشد )س

سال زراعی  ستانبوده تن  هزار 161هکتار و تولید  هزار 70، 94-95در  ست. ا سان هايا ضوي،   را ر

س   زیرکشت را دارا هستند. س   زیر کشت  چهارم تا جنططططوبی مقام اول گلستان، فارس و  راسان

ستان سططططتان پنبه در ا سال زراعی  گل ست بوده  هزارتن 20هکتار و تولید  هزار 11حدود  94-95در  ا

 . (2017)احمدي و همکاران، 

در تناوب زراعی  يابودن زراعت آن، جایگاه ارزنده نییو وج قیدارا بودن ریشطططه عم لیدلهب پنبه

ویژه ه ب هاماريیب کاهش ،يمحصطططول بعد عملکرد اک و ارتقاء  تیداشطططته و ضطططمن بهبود وضطططع

چرخ کار انجات پنبه . همچنین گرددیم موجب را (شططمالی) مرطوبي هاگندم در اسططتان يهاماريیب

شتی و صنعتی را که تنها  دارویی، درآورده و صدها فرآورده غذایی، تحرکه کشی را بروغن نظامی، بهدا

و  میاشططتغال مسططتق ایجاد بهو  داردیجامعه عرضططه م به باشططند،یبا مشططتقات نفت  ام قابل مقایسططه م

ستقیم  شاورزبخش در غیرم شتغال  روزنفر  95هر هکتار پنبه  يازا بهاي که کند به گونهکمک می يک ا

شتغال توانو  شودیم جادیا سو 5/2 آن ییزاا شدیبرابر گندم م 6برابر کلزا و  4 ذرت،برابر  4 ا،یبرابر  . با

صنعت و شغل در بخش 5شغل در زراعت پنبه، حدود  کی جادیازاي ا بههمچنین   جادیا  دماتهاي 

شور، شود یم سه تحقیقات پنبه ک س شان می(. 2007)مو شت پنبه در دهد بر ی آمارها ن س   زیر ک

هزار هکتار در  72به  1376هزار هکتار در سال  350هاي گذشته کاهش داشته است و از ایران در سال

ست 1394سال  سیده ا شت زیر س   1357 سال در .ر صول این ک ستان در مح ستان ا  هزار 145 گل

ست بوده هکتار سال  9600که به  ا ست که معادل  1394هکتار در  سیده ا س   پنبه  39/13ر صد  در
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هزار هکتار در شطهرسطتان گنبد واقع شطده  2( و از این مقدار 2017کشطور اسطت )احمدي و همکاران، 

دالیل اقتصططادي، اجتماعی و فنی و زراعی ) رمالی، توان بهسطط   زیر کشططت را می اهشاسططت. این ک

سنتی بودن بودن دوره داشت و برداشت محصول،  یطوالنمحصول،  یجهان متیکاهش ق(، چون 2013

دستمزدها،  شیافزاآن،   ریدبراي کشاورزان توانایی نبود و هاي برداشت کمباین، قیمت باالي برداشت

 (. 2016پور، )حسین نسبت دادانتقال کشت به مزارع کم بازده  و يکارگر يرویکمبود ن

شت س   کاهش ستان آثار پنبه تولید و ک ستان گل شور و ا شته زیادى منفى در ک ست دا  که از ا

 از ارز  روج و  ارجى پنبه واردات به کشور پوشاک و نساجى صنعت وابستگى افزایشبه توان جمله می

 تولید بخش، کاهش این در شططاغل انسططانى نیروى بیکارى و کنى پنبه پاک کار انجات کشططور، تع یلى

ستگى افزایش نتیجه در و دانه پنبه شور واب  پنبه زراعت دامى، جایگزینى هاىنهاده و روغن واردات به ک

آفات  و محی ى هاىجایگزینی پنبه با محصططوالت حسططاس به تنش  و باال آبىداراي نیاز  محصططوالت با

شاره کرد شد و (. 2016)نادري عارفی،  ا شت پنبه با توجه به آنچه گفته  س   ک تا با توجه به این که 

سند الگو انیپا سعه و  شم تو ش شت يبرنامه  صد  70و  کند دایپ شیهزار هکتار افزا 100به  باید ک در

ترین شنا ت مهمرسد به نظر می( 2015)اوالدي و همکاران، د پنبه مورد نیاز کشور در دا ل تولید شو

سططاز رفع موانع بازدارنده کشططت این محصططول و تواند زمینهدالیل کاهش سطط   زیر کشططت پنبه می

   ریزي واقع بینانه با هدف توسعه س   زیر کشت و تحقق اهداف برنامه باشد. برنامه

اما  است شده انجام گوناگونی تحقیقات پنبه دالیل کاهش س   زیر کشت تحلیل و بررسی زمینه در

اي را می توان یافت که دالیل این کاهش را از دیدگاه کشطططاورزان مورد بررسطططی قرار داده کمتر م العه

ض میتقس( 2010پاک سرشت )از جمله این که  باشد کم  ایو  نیزمیدهقانان ب انیمالکان بزرگ م یارا

پرزحمت  ،یغذائ تیامن نیدر راسططتاي ت م یهاي روغنگندم و دانه شططتریب دیدولت به تول شیگرا، نیزم

ها و زيیربرنامه ،یتیریمد زراعت به عوامل نیزراعت پنبه و حسطططاس بودن ا ادیبري زهیبودن و سطططرما

را از  کشطططاورزيجهاد وزارت  زيیربرنامه نبود و یتفاوت ی، بیتوجهکم، داریو ناپا یهاي مق عتیحما

کاهش س   ( دالیل 2013 رمالی )دالیل مهم کاهش س   زیر کشت پنبه در کشور برشمرده است. 

( 2014م العه حسنوند و همکاران )ی دانسته است. و زراع یو فن یاجتماع ،يرا اقتصادپنبه کشت  ریز

ستفاده از داده سالبا ا سري زمانی تولید پنبه در  شان داد 2011تا  2001هاي هاي   ،کاهش تعرفه ندن

ایران پنبه در  دیتولکاهش از علل عمده  دیتول يهانهیهز شیبه کشطططور و افزاپنبه  ازیاز ن شیورود ب

بودن دوره داشططت و برداشططت محصططول،  ی، طوالنپنبه یجهان متیکاهش ق( 2015فر )وجدانیاسططت. 

 نهیهز ژهیوبه دیتول يهانهیمحصطططوالت، باال بودن هز دیگربا  يریپذرقابتکشطططت، نبود بودن  یسطططنت

شت شت و ندا سب نبردا سینی و امین روان )می ارقام منا ست اثر( 2015داند. ح  بر حمایتی هايسیا

 محصوالت به پنبه تولیدکنندة از حمایت شا ص نسبت از متغیر استفاده را با گلستان استان پنبة عرضة
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دولت از محصوالت رقیب پنبه چون برنج، سویا و افزایش حمایت . آنان مورد م العه قرار دادند آن رقیب

را از دالیل کاهش سطط   زیر کشططت در اسططتان گلسططتان آن  گندم و کاهش سططودآوري نسططبی کشططت

بر توسعه  یمتیق تیحما استیس ریتاث( در تحقیقی با هدف بررسی 2015اند. آبیار و عسگري )برشمرده

 آن قیمت تاثیر تحت گلستان استان در پنبه س   کشت دریافتند کشت پنبه در استان گلستان س  

 گلسططتان محسططوب اسططتان در پنبه رقیب محصططول ترینمهم گندم این رو از. باشططدگندم می قیمت و

ضمینی که شودمی صمیم آن قیمت ت شت براي زارعان ت  را بلندمدت و کوتاه زمانی هايافق در پنبه ک

آن در  متیق قابل توجه شیافزا ازمندیپنبه نبه کشطططت کشطططاورزان  بیترغدهد و می قرار تاثیر تحت

ست.  متیبا ق سهیمقا شت پنبه را 2015قجري و همکاران )گندم ا س   زیر ک صلی کاهش  (، دالیل ا

( 2015اند. قاسمیان و همکاران )طول دوره رشد طوالنی به صورت تک کشتی و بهاره زراعت ذکر کرده

ستان دریافتند مهم ستان گل شت پنبه طی م العه  ود در ا س   زیر ک  حمایتنبود ترین علل کاهش 

 کمبود وابسته، صنایع بودن محدود مکانیزاسیون، توسعه نیافتن نقدینگی، رویه، کمبودبی واردات دولت،

زرع محصططول اسططت. نتایج تحقیق  و کشططت بودن سططنتی و قیمت پایین بودن بذر، تولید و تکثیر مراکز

نظیطر قیمت نسبی پنبه به گندم، س   زیرکشت پنبه با  عطواملی( نشان داد 2017مهرگان و همکاران )

یک وقفه، عملکرد پنبه با یک وقفطططه، سططط   زیطططر کشطططت گندم )محصول رقیب( و نرخ حمایت م ثر 

است.  داشته داريمعنی اثر اسططططتان گلستان پنبططططه محصول زیرکشت س   دولت از محصول پنبه بر

 از ناشی پنبه محصول زیرکشت سط   تغییطرات از درصطد 34 کطه دهطدمطی نشطان همچنطین نتطایج

 شکاف درصد 66حدود  حمطایتی مناسب هطايسیاسطت اعمطال بطا و بوده قبل دوره در رفتار کشاورزان

 یافت.  واهد کاهش واقعی و م لوب کشت س   بین

سوندارام و گاجبهی ) شان دادند مهم2001راما ستان ترین موانع ( در تحقیقی ن تولید پنبه در هندو

هاي موسططمی، نبود بذر گواهی مواجه بودن تولید با تا یر در کشططت، وابسططتگی تولید محصططول به باران

شططده، قیمت باالي بذر، کیفیت پایین بذر، تدارک ناکافی بذر و ت  یر در ت مین به موقع آن، مشططکالت 

موقع آن، کمبود نیروي کارگر، رقابت با سططمشاشططی محصططول، نبود اعتبارات کافی و ت  یر در ت مین به 

( 2002دیگر محصططوالت و شططیوع آفات اسططت. موانع کشططت پنبه در تانزانیا در تحقیق مروري بافس )

والوسططیمبی ها، نظام پیچیده مالیاتی و ا ذ مالیات سططنگین ذکر شططده اسططت. ناکافی بودن زیرسططا ت

هاي مهارتی و اندک کشططاورزان به آموزش ( موانع فراروي کشططت پنبه در اوگاندا را دسططترسططی2002)

ست.  شور بنین علل کاهش 2004سینزوگان و همکاران )ترویجی و وام ذکر کرده ا شی در ک ( در پژوه

پذیري در برابر آفات، تا یر در تامین بذر و هزینه باالي سطط   زیر کشططت پنبه را قیمت پایین، آسططیب

ستهنهاده سالمی )اند. ها دان سعه ا ضو را ( چالش2005بانک تو شورهاي ع  يورافنهاي تولید پنبه در ک

شتن به نهاده دیتول سی ندا ستر سط عملکرد پایین، هزینه ها، نبود توان مالی براي  رید نهاده)د ها، متو



 47                                                                                                                                  آورند آمنه و محبوبی محمدرضا

ي )کمبود تحقیقات نهادهاي محدودیت ،هاي مناسطططب انتقال فناوري(باالي تولید،  الء زیرسطططا ت

ضعف برنامه سی ژنتیک،  هاي ترویجی، نبود بر ورداري از ابزار آزمایش کیفیت، نبود آمادگی الزم مهند

ضاء، فقدان نظام همکاري، فقدان اطالعات بازار،  سب اع براي ورود به تجارت جهانی، فقدان ارتباطات منا

ی )فقدان تسططهیالت مالی، نبود انگیزه سططرمایه مال يهاتیمحدودفقدان مشططارکت بخش  صططوصططی( و 

ست وصی، کمبود منابع مالی تحقیقات، فرآیند طوالنی امور اداري( ذکر کردهگذاري بخش  ص بر ی . ا

شی، نیاز به  سمشا صول به  صول، نیاز زیاد مح شت مح شامل تا یر در کا از محققان موانع تولید پنبه را 

، نیروي کار زیاد براي برداشت محصول، دفعات زیاد برداشت محصول، نیاز به انبار محصول برداشت شده

شکالت عملیات آماده سهیالت م شده، ناکافی بودن ت سازي زمین، تا یر در پردا ت مبلغ پنبه تحویل 

ناوري نان از ف یدکنندگان و نبود بر ورداري آ ناکافی تول ید دانسطططتهبازار، دانش  ند )ادنیجی، هاي تول ا

ستفاده از داده2007اهفا )م(. 2007 شان د( با ا شت پنبه باال هاي کمی و کیفی در زیمبابوه ن اد موانع ک

هاي کشططاورزي، تورم، کمبود سططو ت، کمبود نیروي کار، بودن هزینه تولید، کمبود ارز براي ورود نهاده

سرمایه شده، بازارهاي هزینه باالي نیروي کار، عملکرد پایین،  صالح  گذاري اندک در زمینه تولید بذور ا

قیمت جهانی محصول، مشکالت حمل و نقل و کوچک، الگوهاي نامناسب بارندگی و  شکسالی، کاهش 

ست. گیتونگا و همکاران ) شاورزان، 2010حمایت ناکافی دولت ا ( در یک م العه مروري،   رگریزي ک

صوالت با فقدان تجهیزات آبیاري، هزینه باالي نهاده سایر مح شکل رقابت با  شت مکانیزه، م ها، نبود ک

کیفیت و فقدان بیمه محصول را موانع فراروي کشاورزان و سود بیشتر، نبود تامین بذور گواهی شده با 

س   زیر کشت آن در کنیا برشمرده ( در تحقیقی در موزامبیک، عوامل 2012دیاس ) اند.عامل کاهش 

شامل عوارض و مالیات،  شاورزان براي کشت پنبه را   لیسا تار بازار و نبود رقابت به دلکاهش انگیزه ک

 باالي تولید ذکر کرده اسططت. نهیهزپایین محصططول در سطط   مزرعه و محصططول، قیمت انحصططار فروش 

نظمی بازار، دامنه وسیع قیمت محصول، ( مشکالت موجود در بازار پنبه چون بی2013پاویترا و کونال )

بندي محصططول را در وجود دالالن، فقدان تسططهیالت حمل و نقل، سططود اندک و فقدان تجهیزات درجه

( در تحقیقی در زیمبابوه نشطططان دادند 2014مانیانی و همکاران ) اند.سطططتهکاهش کشطططت آن موثر دان

گذاري ودآوري تولید آن را تحت تاثیر قرار داده و با نظام قیمتجهانی، سططط بازار در پنبه قیمت تحوالت

( 2014کالیندا و بوالیا ) غالب کنونی در صطططنعت پنبه، هیز مزایاي قابل توجهی در پنبه وجود ندارد.

سازوکارهاي تنظیم قیمت شت پنبه را فقدان  شاورزان به ک ها، تاثیر بازار عوامل کاهش دهنده تمایل ک

هاي حمایتی از کشت پنبه در مقایسه با محصوالت رقیب و پنبه از نوسانات قیمت جهانی، فقدان برنامه

ع تولید پنبه در نیجریه، بر ی محققان به مواردي در بررسطططی موان اند.وري پایین تولید ذکر کردهبهره

چون نبود حاصطططلخیزي  اک مزارع، کافی نبودن وام و اعتبارات و نبود کفایت تسطططهیالت بازار اشطططاره 

سوندارام )2015ددکان، ااند )کرده شی با یک نمونه 2015(. همچنین موهانا  شی پیمای  100( در پژوه
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شاورزان هندي نتیجه گرفت  سهیالت مالی، کمبود نیروي کار، نفري از ک شت پنبه فقدان ت شکالت ک م

ها، وضططعیت جوي، نرخ باالي دسططتمزد، کمبود آب، شططیوع بیماري، فقدان فناوري، قیمت باالي نهاده

 ها و بذور با کیفیت پایین است.کیفیت پایین کودها و آفت کش

امل تاثیرگذار بر کاهش س   کشت با توجه به م الب ارایه شده در مبانی نظري و پیشینه تحقیق، عو

 .(1)شکل  زراعی و نهادي دانست-اجتماعی، اقتصادي، فنی -توان شامل عوامل فرديپنبه را می

 

 
 

 مدل نظری تحقیق -1شکل 
 

 هامواد و روش

سایی ای شنا شاورزي بخش مرکزي ن تحقیق با هدف  ضی ک شت پنبه در ارا س   ک دالیل کاهش 

انجام شد. تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی بود و جمعیت ستان گلستان در ا شهرستان گنبد کاووس

ساکن در  15234آماري تحقیق  شاورز  ستاننفر ک سل انعلی دو ده ستان  فجر و  شهر بخش مرکزي 

( به طور تصادفی انتخاب 1970نفر از آنان طبق جدول کرجسی و مورگان ) 375بودند که  گنبد کاووس

شیوه نمونه سل انعلی از اي بود. به این ترتیب که در گیري در این تحقیق چند مرحلهشدند.  ستان  ده

د. با روستا به طور تصادفی انتخاب ش 23روستا،  30روستا و در دهستان فجر از بین  15روستا،  27بین 

ستاها )طبقه ساوي تعداد نمونه میان رو سیم م ستا با توجه به تق صورت  10ها(، در هر رو شاورز به  ک

ستاي فجر با  شد. فقط در رو صاحبه  صادفی م شد. در نتیجه  5ت صاحبه  شاورز م شاورز مورد  375ک ک

 (.1-2)جدول مصاحبه قرار گرفتند 

در پرسططشططنامه  .شططد تنظیم تحقیق اهداف میناي بر آن سططواالت که بود پرسططشططنامه تحقیق ابزار

سواالتی در زمینه ویژگیبردارنده شاورزان و دیدگاه آنان در مورد مهمي  صادي ک ترین هاي فردي و اقت

شت پنبه  س   ک صیالت، تعدادبود. ویژگیدالیل کاهش  س   تح سیت،  سن، جن شامل   هاي فردي 

  کاهش سطح کشت پنبه

 

اجتماعی -عوامل فردی  

  

اقتصادیعوامل   

 

  زراعی -فنیعوامل 

 

  نهادیعوامل 
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اقتصادي شامل درآمد سال هاي ویژگیاورزي و  انواده در کار کش شاغل اعضاي  انواده، تعداد اعضاي

کل اراضی تحت مالکیت بود. دیدگاه کشاورزان اشتغال به کار دیگر غیر از کشاورزي و کشاورزي،  از کار

اي گویه از طریق طیف لیکرت پنج گزینه 30در قالب دالیل کاهش س   کشت پنبه ترین در مورد مهم

 ( مورد سوال قرار گرفت. 1و  یلی کم=  2، کم= 3، تا حدي=4، زیاد= 5) یلی زیاد= 

سان ترویج و زراعت  شنا ستفاده از نظرات متخصصان و کار سشنامه با ا روایی محتوایی و ظاهري پر

صالح و بازنگري به دست آمد. همچنین پیش آزمون جهت تعیین اعتبار پرسشنامه  بعد از چند مرحله ا

دالیل براي سططواالت بخش لفاي کرونباخ آارج از من قه جغرافیایی تحقیق انجام گرفت و ضططریب در  

س  شت  شت پنبهکاهش ک ست آمد.  83/0،   زیر ک  از بیشتري آلفا ضریببا توجه به این که مقدار به د

  پایایی فوق آزمونتوان گفت ، میاست بر وردار قبولی قابل پایایی از آزموندهنده این است که نشان 7/0

ستفاده تحلیل داده. دارد قبولی قابل ها با توجه به سواالت و اهداف تحقیق و س وح سنجش متغیرها با ا

 هاي آمار توصططیفی )میانگین، واریانس، انحراف معیار، فراوانی و درصططد( و مقایسططه میانگین )مناز روش

 انجام شد.  اکتشافی والیس( و تحلیل عاملیویتنی و کروسکال

صلی تحلیلهد صه عاملی ف ا شدمی ها داده کردن  ال سی به روش این. با ستگی برر  درونی همب

 بنديدسته محدودي کلی هايعامل البططق در را اططهآن نهایت در و پردازدمی متغیرها از زیادي تعداد

 همزمان طوربه رهاطططططططططمتغی یهططططططکل آن در که بوده وابسته هم روشی عاملی تحلیل. کندمی تبیین و

سب بودن دادهگیرند. می قرار مدنظر ضریب در این آزمون به منظور تعیین منا  KMOها براي تحلیل از 

ستفاده می س   اطمینان شود. معنیو آزمون بارتلت ا شان دهنده  99داري آزمون بارتلت در  صد ن در

ین براي تعیین همبسططتگی و مناسططب بودن متغیرهاي موردنظر براي انجام تحلیل عاملی اسططت. همچن

گیرند که ، عواملی مورد پذیرش قرار میاساساین  شود. برتعداد عوامل، بر اساس مالک کیسر عمل می

تر باشططد. مقدار ویژه بیانگر سططهم هر عامل از کل اي از یک بزرگها به طور قابل مالحظهمقدار ویژه آن

دهنده این است که اهمیت و تاثیر آن نشان ،تر باشدباشد و هر چه مقدار آن بزرگواریانس متغیرها می

ست. شتر ا ستفاده در این تحقیق،  عامل بی شده ا از تحلیل عاملی به منظور تعیین میزان واریانس تبیین 

بندي هاي دستهدر قالب عامل پنبه کشت به کشاورزان تمایل توسط هر یک از متغیرهاي مرتبط با نبود

و  KMOها براي تحلیل از ضططریب ظور تعیین مناسططب بودن دادهدر این آزمون به منانجام شططد. شططده، 

صورتی  در. کندمی تغییر 1و  0 بین همواره KMOآزمون  ي. مقدار آمارهدوشمیآزمون بارتلت استفاده 

بین  آن مقدار بود. اگر نخواهند مناسب عاملی تحلیل براي هاداده باشد 5/0 از کمتر آماره این مقدار که

 آماره پردا ت. در صططورتی که مقدار این عاملی تحلیل به بیشططتر احتیاط با توانمی باشططد 69/0تا  5/0

 مناسطططب عاملی تحلیل براي هاداده بین در موچود هايهمبسطططتگی گفت توانمی باشطططد 7/0 از بیش

شان دهنده همبستگی و مناسب نیز درصد  99داري آزمون بارتلت در س   اطمینان معنی. باشندمی ن
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همچنین براي تعیین تعداد عوامل، بر اسططاس بودن متغیرهاي موردنظر براي انجام تحلیل عاملی اسططت. 

ها به گیرند که مقدار ویژه آن، عواملی مورد پذیرش قرار میاسططاساین  . برشططودمیمالک کیسططر عمل 

مقدار ویژه بیانگر سطططهم هر عامل از کل واریانس متغیرها  تر باشطططد.اي از یک بزرگطور قابل مالحظه

 دهنده این است که اهمیت و تاثیر آن عامل بیشتر استنشان ،تر باشدباشد و هر چه مقدار آن بزرگمی

 .(2005)هومن و عسگري، 
 

 نتایج

سواد، با میانگین درصد(، بی 2/95نفر معادل  357پاسخگویان مرد )تر بیش بر اساس نتایج تحقیق،

. تعداد اعضاي  انواده اکثر پاسخگویان بودندسال و فاقد شغل دیگري غیر از کشاورزي  51سن حدود 

صد( و به طور میانگین  1/65نفر معادل  244نفر ) 5-1 ضاي نفر و تعداد 5در  کار در شاغل  انواده اع

هکتار  1-18یت اکثر پاسخگویان مالک تحت کشاورزي اراضی . کلبودنفر  1اکثر پاسخگویان  کشاورزي

 سطططالیانه اکثر پاسطططخگویان  . درآمدبودهکتار  19درصطططد( و میانگین آن حدود  3/57نفر معادل  215)

 (. 1)جدول  بودمیلیون  47درصد( و میانگین آن حدود  7/51نفر معادل  194میلیون تومان ) 47-1
 

های فردی و اقتصادی پاسخگویان: توصیف ویژگی1جدول   

فراوانی  متغیر  انحراف معیار میانگین درصد فراوانی 

 سن )سال(

51-24 

 51بیشتر از 

 

207 

168 

 

2/55  

8/44  

 

84/50  

 

 

61/10  

 

 تعداد اعضاي  انواده کشاورز

5-1 

 5بیشتر از 

 

244 

131 

 

1/65  

9/34  

 

02/5  

 

81/1  

کشاورزي  کار کشاورز شاغل در  انواده اعضاي تعداد

 )نفر(

1 

 1بیشتر از 

 

280 

95 

 

7/74  

3/25  

 

01/1  

 

88/0  

 کل اراضی کشاورزي تحت مالکیت )هکتار(

18-1 

 18بیشتر از 

 

215 

160 

 

3/57  

7/42  

 

89/18  

 

23/13  

 درآمد سالیانه )میلیون تومان(

47-1 

 47بیشتر از 

 

194 

181 

 

7/51  

3/48  

 

73/46  

 

26/34  
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 س   تحصیالت

 سوادبی

 ابتدایی

 راهنمایی

 متوس ه

 دیشلم

 دیشلم و باالترفوق 

 

91 

74 

70 

41 

52 

47 

 

3/24  

7/19  

7/18  

9/10  

9/13  

5/12  

 

16/3  

 

89/1  

 جنسیت

 مرد

 زن

 

357 

18 

 

2/95  

8/4  

  

 اشتغال به کار دیگر غیر از کشاورزي

 بلی

  یر

 

156 

219 

 

6/41  

4/56  

  

 

شت پنبه مهمتوان میبا توجه به مقادیر میانگین،  س   ک سته سه دررا ترین علل کاهش  داراي  د

که  داراي اهمیت زیاد بودندعلت  11 ،بندي. با توجه به این تقسططیمدادقرار  اهمیت زیاد، متوسططط و کم

 پذیريآسیب، تضمینی  رید پایین قیمتهزینه باالي تولید،  ،کمبود کارگر ماهرطور  الصه شامل به 

دولت و وجود  ضطططعیف حمایتارقام ضطططعیف، ، هادر برابر تغییرات جوي و آفات و بیماري محصطططول

و طوالنی  سططختیتوان به از جمله میداراي اهمیت متوسططط بودند که علت  18. بود محصططوالت رقیب

، محصول بازار در گريواس ه و داللی آالت، وجود ماشین و ادوات از استفاده به بیشتر نیازبودن کشت، 

انبار، وجود  و کنیپاک پنبه هايکار انههاي الزم چون زیرسطططا ت نبودها، نهاده کیفیت بودن پایین

شکل آب،  صلخیزي کم و م ضی کوچک با حا سمی توان نبودارا ضعف اطالعات فنی  کافی ج شاورز،  ک

سان شت دلیل به پنبه ت  یر در کشت و کشاورزان و کارشنا شاره کرد. ،پاییزه محصوالت دیر بردا یک  ا

     (.2)جدول پنبه داراي اهمیت کم بود  کشت با  انواده اعضاي علت یعنی مخالفت
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 پنبه کشت به کشاورزان تمایل نبود بندی عللاولویت :2 جدول

 علل نبود تمایل به کشت پنبه
میانگین

* 

انحراف 

 معیار
 اولویت

52/4 (دست با برداشت) پنبه سنتی برداشت براي چین پنبه ماهر کارگر نبود یا کمی  76/0  1 

51/4 (پنبه برداشت در چین چند وجود بدلیل پنبه برداشت و وجین براي) کارگر کمبود  81/0  2 

47/4 ماهر چین پنبه کارگر دستمزد بودن گران  76/0  3 

34/4 کشاورزان مالی بنیه ضعف و تولید باالي هزینه  84/0  4 

32/4 کشاورزان براي آن تولید نبودن صرفه به نتیجه در و پنبه تضمینی  رید پایین قیمت  83/0  5 

 از قبل پاییزه سرماي برداشت با شدن شرایط جوي )مواجه برابر در بیشتر پنبه پذیريآسیب

 ها( غنچه شدن باز
29/4  82/0  6 

18/4 در مقایسه با سایر محصوالت هابیماري آفات، برابر در بیشتر پنبه پذیريآسیب  79/0  7 

13/4 هابیماري برابر در مقاوم پنبه ارقام نبود  89/0  8 

از کشت پنبه در مقایسه با سایر محصوالت )مثل یارانه تولید،  دولتی بخش ضعیف حمایت

 بیمه و..(
08/4  91/0  9 

03/4 کلزا( و گندم سویا، رقیب سودآور )مثل وجود محصوالت  88/0  10 

سایر ها )کود، سم( و در نتیجه هزینه بیشتر تولید آن در مقایسه با نیاز بیشتر پنبه به نهاده

 محصوالت
01/4  89/0  11 

96/3 کشت مورد محصوالت سایر با مقایسه در پنبه زراعت سختی و مشقت  95/0  12 

93/3 طوالنی پنبه در مقایسه با سایر محصوالت برداشت و داشت کاشت، دوران  91/0  13 

91/3 نبود بر ورداري کافی کشاورزان از ادوات و ماشین آالت کشت مکانیزه پنبه  95/0  14 

88/3 آالت ماشین و ادوات از استفاده به پنبه بیشتر نیاز وجود با پنبه کشت نشدن مکانیزه  96/0  15 

82/3 گري در بازار پنبهواس ه و وجود داللی  03/1  16 

81/3 سموم مصرفی در تولید پنبه کیفیت بودن پایین  93/0  17 

78/3 کم در برابر آفات، تولید کم(بذر مصرفی توصیه شده )دیررس، مقاومت  کیفیت بودن پایین  01/1  18 

62/3  کنی در من قه هاي پنبه پاکتع یلی یا کاهش کار انه  07/1  19 

61/3 هانبود امکان کشت پنبه در آن شدن( و ق عه کشاورزي )به دلیل ق عه اراضی شدن کوچک  03/1  20 

58/3 سایر محصوالت زراعیمحصول پنبه برداشتی در مقایسه با  انبار و مشکالت نگهداري  01/1  21 

56/3 سدها سوي از آب موقع به پمشاژ نبود  81/0  22 

55/3 کمی حاصلخیزي زمین کشاورزي  04/1  23 

54/3 دست تنها بودن و نبود توان جسمی کافی براي کشت محصوالتی مثل پنبه  99/0  24 

 کشت زمینه در کشاورزان مبتالبه مشکالت و سواالت به کارشناسان مناسب پاسخگویی نبود

 پنبه
52/3  86/0  25 

45/3 در مورد کشت پنبه کشاورزان فنی اطالعات بودن ناکافی  85/0  26 

41/3 پنبه باالي آبی نیاز  85/0  27 

35/3 محل کشاورزان سایر توسط نکردن پنبه کشت  99/0  28 

25/3 پاییزه محصوالت دیر برداشت دلیل به پنبه کشت افتادن عقب  91/0  29 

91/2 مخالفت اعضاي  انواده با کشت پنبه  05/1  30 
 می باشد. 5تا  1دامنه میانگین از * 
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دهنده همبستگی درصد نشان 99تلت در س   اطمینان داري آزمون بارو معنی KMOمقدار ضریب 

 (. 3)جدول  ي انجام تحلیل عاملی استو مناسب بودن متغیرهاي موردنظر برا
 

 داریو سطح معنی و آزمون بارتلت  KMOمقدار :3جدول 

 داريس   معنی مقدار بارتلت KMOمقدار  مجموعه مورد تحلیل

 00/0 3337 78/0 پنبه کشت به کشاورزان تمایل نبودعوامل تشکیل دهنده 

 

 تر بود،ها از یک بزرگعامل که مقدار ویژه آن 9تعداد  شودمشاهده می 4گونه که در جدول همان

درصد( را در  42/3کمترین سهم )نهم درصد( و عامل  37/18عامل اول بیشترین سهم ) .گردیداستخراج 

 از کدام هیز در نیز متغیر 2 و شد دارمعنی متغیر 28 مجموع . درشتتبیین واریانس کل متغیرها دا

درصد از واریانس کل متغیرها را تبیین  47/61. تمامی عوامل نامبرده در مجموع نشد دارمعنی هاعامل

 بینی آنها میسر نشد. که پیش بودمربوط به عواملی مانده درصد از واریانس باقی 52/38و ند کرد
 

هاهای استخراج شده و سهم هر یك از آنتعداد عامل :4جدول   

 مقدار ویژهفراوانی تجمعی درصد واریانس  درصد واریانس مقدار ویژه مقدار ویژه شماره عامل

1 51/5 37/18 37/18 

2 26/3 89/10 26/29 

3 04/2 79/6 06/36 

4 62/1 40/5 47/41 

5 44/1 81/4 29/46 

6 30/1 35/4 64/50 

7 14/1 82/3 47/54 

8 07/1 57/3 05/58 

9 02/1 42/3 47/61 

 
 شطططدها مشطططخص عاملی آن عامل به همراه بار در نتیجه چر ش عاملی، متغیرهاي مربوط به هر

 کشططت به کشططاورزان تمایل نبود(. در نتیجه با توجه به ماهیت متغیرها، متغیرهاي مرتبط با 5 )جدول

  به شرح زیر نامگذاري شد. پنبه

 پنبه محصططول انبار و نگهداري شططامل مشططکالت عامل قرار گرفتنداین متغیرهایی که در عامل اول: 

شتی سه در بردا صوالت سایر با مقای صلخیزي کمی، زراعی مح ست زمین حا شاورزي، د  و بودن تنها ک

سمی توان نبود شت براي کافی ج صوالتی ک شت مثل مح سط پنبهنکردن  پنبه، ک شاورزان سایر تو  ک

ضاي محل و مخالفت شت با  انواده اع مقدار  شوددیده می 7-3که در جدول  پنبه، بودند، به طوري ک
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درصطططد از واریانس کل  37/18و در مجموع  بودتر بیشطططاز تمامی عوامل دیگر  (51/5) ویژه عامل اول

طبیعت  و لذا، بیشططترین سططهم را در تبیین متغیرها داشططته اسططت. متغیرها را به  ود ا تصططاد داد

  شد.نامگذاري  "زراعی-عامل اجتماعی"تحت عنوان بود که  ايمتغیرهاي مربوط به این عامل به گونه

 چین پنبه ماهر کارگربه ویژه کارگر،  شامل کمبود ندقرار گرفتمتغیرهایی که در عامل دوم عامل دوم: 

شت براي شت) پنبه سنتی بردا  باالي ماهر و هزینه چین پنبه کارگر دستمزد بودن ، گران(دست با بردا

 89/10و در مجموع  بود 26/3 برابر مقدار ویژه عامل دومبودند.  کشطططاورزان، مالی بنیه ضطططعف و تولید

صاد داد. صد از واریانس کل متغیرها را به  ود ا ت این عامل با توجه به متغیرهاي آن تحت عنوان  در

 شد. نامگذاري  "کار عامل نیروي"

سوم:  سوم قرار یمتغیرهاعامل  شت دلیل به پنبه کشت افتادن شامل عقبند گرفتی که در عامل   بردا

 اطالعات بودن پنبه و ناکافی باالي آبی سدها، نیاز سوي از آب موقع به پمشاژ نبودپاییزه،  محصوالت دیر

 79/6در مجموع  و بودند 04/2 برابر با مقدار ویژه عامل سومبودند. پنبه،  کشت مورد در کشاورزان فنی

دهنده با توجه به طبیعت متغیرهاي تشکیلند که درصد از واریانس کل متغیرها را به  ود ا تصاد داد

  نامگذاري کرد. "زراعی-عامل فنی"حت عنوان توان آن را تمی ،آن

درصططد از واریانس کل متغیرها  40/5در مجموع و  62/1 برابر با مقدار ویژهعامل،  در اینعامل چهارم: 

 پنبه هايکار انه کاهش یا پنبه، تع یلی بازار در گريواسطط ه و داللی وجود را به  ود ا تصططاد داد.

ضی شدن من قه و کوچک در کنیپاک شاورزي ارا شت امکاننبود  و( شدن ق عه ق عه دلیل به) ک  ک

 "عامل زبرسا ت تولید و بازار"تحت عنوان بودند، لذا  دهنده این عاملمتغیرهاي تشکیل ،هاآن در پنبه

 .شدنامگذاري 

 به نتیجه در و پنبه تضمینی  رید پایین گرفتند قیمتمتغیرهایی که در عامل پنجم قرار عامل پنجم: 

 با مقایسه در هابیماري آفات، برابر در پنبه بیشتر پذیريکشاورزان و آسیب براي آن تولید نبودن صرفه

درصد از واریانس کل  81/4در مجموع  بود و 44/1 برابر مقدار ویژه عامل مذکور ، بودند.محصوالت سایر

توان آن را تحت آن، می دهندهمتغیرها را به  ود ا تصاد داد. با توجه به طبیعت متغیرهاي تشکیل

 نامگذاري کرد.  "تولید صرفه عامل"عنوان 

 به پنبه بیشتر ها، نیازبیماري برابر در مقاوم پنبه ارقام ششم، متغیرهاي نبوددر عامل عامل ششم: 

 کشت، حمایت مورد محصوالت سایر با مقایسه در آن تولید بیشتر هزینه نتیجه در و( سم کود،) هانهاده

 سویا، مثل رقیب محصوالت محصوالت و وجود سایر با مقایسه در پنبه کشت از دولتی بخش ضعیف

دار و قابل داراي بار عاملی بسیار معنیترند، سودآور کشاورزان براي اقتصادي لحاظ به که کلزا و گندم

ل متغیرها درصد از واریانس ک 35/4در مجموع و  بود 30/1 برابر با مقدار ویژه عامل مذکوردند. قبول بو

 نام نهاد.  "حمایتی-عامل زراعی"را تحت عنوان  توان آنمی لذا را به  ود ا تصاد داد
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شدن متغیرهاي مکانیزه عاملاین در عامل هفتم:  شت ن شتر نیاز وجود با پنبه ک ستفاده به پنبه بی  از ا

شین و ادوات شاورزان کافی بر ورداري نبودو  آالت ما شین و ادوات از ک شت آالت ما  پنبه، مکانیزه ک

سیار معنی در مجموع و  بود 14/1 برابر با مقدار ویژه عامل مذکورد. دار و قابل قبول بوداراي بار عاملی ب

عامل "را تحت عنوان  توان آنمی لذا درصطططد از واریانس کل متغیرها را به  ود ا تصطططاد داد 82/3

 نام نهاد.  "مکانیزاسیون

 به کارشناسان مناسب پاسخگویی نبودگرفتند شامل قرار هشتم متغیرهایی که در عامل عامل هشتم: 

شاورزان مبتالبه مشکالت و سواالت سیب کشت زمینه در ک شتر پذیريپنبه و آ  شرایط برابر در پنبه بی

درصططد از واریانس کل متغیرها  57/3در مجموع  بود و 07/1 برابر مقدار ویژه عامل مذکور ، بودند.جوي،

توان آن را تحت عنوان دهنده آن، میرا به  ود ا تصطططاد داد. با توجه به طبیعت متغیرهاي تشطططکیل

 نامگذاري کرد.  "فنی-نهادي عامل"

درصططد از واریانس کل متغیرها را  42/3در مجموع و  02/1 برابر با مقدار ویژهعامل،  در اینعامل نهم: 

 بذر کیفیت بودن پنبه و پایین تولید در مصطططرفی سطططموم کیفیت بودن پایین داد.به  ود ا تصطططاد 

 دهنده این عاملمتغیرهاي تشکیل ،(کم تولید آفات، برابر در کم مقاومت دیررس،) شده توصیه مصرفی

 .شدنامگذاري  "هاعامل کیفیت نهاده"تحت عنوان  از این روبودند، 

 
 دست آمده از ماتریس دوران یافتهه از عوامل و میزان ضرایب بمتغیرهای مربوط به هر یك  :5ل جدو

 نام عامل
بار 

 عاملی

 هاگویه

-عامل اجتماعی

 زراعی

 زراعی محصوالت سایر با مقایسه در برداشتی پنبه محصول انبار و نگهداري مشکالت 51/0

 کشاورزي زمین حاصلخیزي کمی 70/0

 پنبه مثل محصوالتی کشت براي کافی جسمی تواننبود  و بودن تنها دست 74/0

  محل کشاورزان سایر توسط پنبهنکردن  کشت 82/0

 پنبه کشت با  انواده اعضاي مخالفت 75/0

 عامل نیروي کار 

 وجین و برداشت پنبه بدلیل وجود چند چین در برداشت پنبه( )براي کارگر کمبود 57/0

 برداشت سنتی پنبه )برداشت با دست(کمی یا نبود کارگر ماهر پنبه چین براي  82/0

 گران بودن دستمزد کارگر پنبه چین ماهر 80/0

 کشاورزان مالی بنیه هزینه باالي تولید و ضعف 55/0

 زراعی-عامل فنی

  پاییزه محصوالت دیر برداشت دلیل به پنبه کشت افتادن عقب 65/0

 سدها  سوي از آب موقع به پمشاژ نبود 75/0

 نیاز آبی باالي پنبه  72/0

 در مورد کشت پنبه  کشاورزان فنی اطالعات بودن ناکافی 52/0
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عامل زبرسا ت 

 تولید و بازار

 گري در بازار پنبهواس ه و وجود داللی 73/0

  هاي پنبه پاک کنی در من قه تع یلی یا کاهش کار انه 71/0

58/0 
امکان کشت پنبه در نبود  شدن( و ق عه کشاورزي )به دلیل ق عه اراضی شدن کوچک

 ها آن

 عامل صرفه تولید
 تولید آن براي کشاورزان نبودن صرفه قیمت پایین  رید تضمینی پنبه و در نتیجه به 67/0

 در مقایسه با سایر محصوالت  هابیماري آفات، برابر در بیشتر پنبه پذیريآسیب 74/0

-عامل زراعی

 حمایتی

 هامقاوم در برابر بیمارينبود ارقام پنبه  61/0

52/0 
ها )کود، سم( و در نتیجه هزینه بیشتر تولید آن در مقایسه با نیاز بیشتر پنبه به نهاده

 سایر محصوالت مورد کشت

62/0 
از کشت پنبه در مقایسه با سایر محصوالت )مثل یارانه  دولتی بخش ضعیف حمایت

 تولید، بیمه و..(

66/0 
 کشاورزان براي اقتصادي لحاظ به کلزا که و گندم سویا، مثل رقیب وجود محصوالت

 ترند.سودآور

 عامل مکانیزاسیون
 مکانیزه نشدن کشت پنبه با وجود نیاز بیشتر پنبه به استفاده از ادوات و ماشین آالت  77/0

 بر ورداري کافی کشاورزان از ادوات و ماشین آالت کشت مکانیزه پنبه نبود  77/0

 فنی-نهاديعامل 

56/0 
پاسخگویی مناسب کارشناسان به سواالت و مشکالت مبتالبه کشاورزان در زمینه نبود 

 کشت پنبه

57/0 
 سرماي برداشت پنبه با شدن شرایط جوي )مواجه برابر در بیشتر پنبه پذیريآسیب

 ها( غنچه شدن باز از قبل پاییزه

عامل کیفیت 

 هانهاده

 سموم مصرفی در تولید پنبه  کیفیت بودن پایین 66/0

74/0 
بذر مصرفی توصیه شده )دیررس، مقاومت کم در برابر آفات، تولید  کیفیت بودن پایین

 کم(

 

  بحث

 علل زیادبیانگر اهمیت پنبه  کشت آنان به تمایل نبود بندي نظرات پاسخگویان در مورد عللاولویت

ی  رید قیمتسطططیاسطططت هزینه تولید، مربوط به نیروي کار )کمبود نیروي کار و دسطططتمزد باالي آن(، 

در برابر تغییرات جوي و )محصططول  پذیريآسططیب(، درجه تضططمینی  ریدبودن قیمت  پایینمحصططول )

ضعیف، هاآفات و بیماري صوالت رقیب دولت ضعیف حمایت(، ارقام  ر کمبود نیروي کا. بود و وجود مح

شت ماهر را می س   ک شینی و کاهش  شت ما سعه فناوري هاي نوین بردا شد و تو شی از عدم ر توان نا

شتغال به کار کارگرانپنبه و  شتغال به  هايبخش ماهر پنبه چین در دیگر ا اقتصادي و در بر ی موارد ا

همچنین  داد.نسططبت تر و راحت ترکار در تولید محصططوالت رقیب پنبه به دلیل شططرایط کاري مناسططب

عملیات کاشت، داشت و برداشت پنبه به طور معمول نسبت به محصوالت دیگر هزینه باالتري دارد که 
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هزینه عالوه بر  اشططاره کرد. برداشططت در چند چینتوان به عملیات سططنتی وجین دسططتی و از جمله می

سمومآب زمین، اجارهکارگري، هزینه  شین و ، کود،  هاي تولید منجر به افزایش هزینه آالت کشاورزيما

و تفاوت اندک قیمت  به رغم هزینه باالي تولید پنبهپایین بودن قیمت  رید تضمینی شود. محصول می

ضمینی  شاورزان  رید ت سویا نیز از جمله دالیل کاهش انگیزه و رغبت ک محصوالت رقیبی چون کلزا و 

بروز پدیده تغییر اقلیم، الت رقیب نامبرده است. براي تولید این محصول و جایگزینی کشت آن با محصو

هاي پی در پی نیز کشت این محصول را با توجه به نیاز آبی باالي آن کاهش بارش ساالنه و  شکسالی

در چنین شرای ی نماید. می  شکی تنش از ناشی بندي دچار  سارات غوزه و گلدهی مرحله در ویژه به

شاورز با هدف  ست که ک صرف نظر مواجهه من قی با این محودیتطبیعی ا صول  شت این مح ها از ک

ماید ماید. ن قدام ن یاز آبی کمتر ا با ن  عالوه بر این و به کشطططت محصطططوالت رقیبی چون گندم و کلزا 

ها و عدم مقاومت کافی ارقام مورد کشت نسبت به آنها و پذیري محصول در برابر آفات و بیماريآسیب

تواند در کاهش انگیزه کشاورزان براي کشت آن زا میمبارزه با آفات و عوامل بیماريافزایش هزینه هاي 

نیز از جمله دالیل کاهش سط   کشطت آن پایین بودن میزان حمایت دولت از کشطت پنبه موثر باشطد. 

تولید با نرخ بهره پایین،  هزینه کمکاع اي توان به عدم توجه کافی دولت به اسطططت که از جمله می

 ترویجی و آموزشططی  دماتنبود با ت  یر آن،  با قیمت پایین همراه با اعالم محصططول تضططمینی  رید

نادرست  سیاست، و به زراعی پنبه نژاديبه تحقیقات ویژه تحقیقات به درناکافی  گذاريسرمایه ،مناسب

و محدود کردن نقش  پنبه تولید زنجیره مدیریتمحصطططول و د الت زیاد در  تولیدبه  یارانهتخصطططیص 

 در این فرآیند اشاره نمود.  تولید هايهاي کشاورزي و تعاونیتشکل

شان داد  سخگویان عللی چون  ازنتایج ن شتر و طوالنی بودن کشت، نیاز سختینظر پا ستفاده به بی  ا

شین و ادوات از س ه و داللی آالت، وجود ما صول، پایین بازار در گريوا نبود  ها،کیفیت نهاده بودن مح

کنی و انبار، وجود اراضططی کوچک با حاصططلخیزي کم و پاک پنبه هايهاي الزم چون کار انهزیرسططا ت

شکل آب، نبود سمی توان م سان کافی ج شنا ضعف اطالعات فنی کار شاورز،  شاورزان و ت  یر در  و ک ک

شت دلیل به پنبه کشت ه کشت پنبه اهمیت متوس ی در نبود تمایل آنان بپاییزه،  محصوالت دیر بردا

پنبه در مقایسه بودن فرآیند تولید محصول و طوالنی  کاشت، داشت و برداشتمراحل سختی داشتند. 

. این موضططوع  واهد بود هاي تولیدباال رفتن هزینهبا محصططوالت رقیبی چون گندم و کلزا زمینه سططاز 

شت دومموجب محدودیت شاورز براي ک شد.  هایی براي ک شتر نیز  واهد  شین پنبه بهنیاز بی آالت ما

براي  رید ماشین آالت کافی کشاورزان امکانات مالی  و نبود   برداشتبه ویژه مناسب کاشت، داشت و 

هاي تولید و کاهش انگیزه کشططاورزان براي باعث افزایش هزینه کشططت سططنتی آنو در نتیجه  گرانقیمت

محصول، ناشی از هزینه باالي تولید محصول  بازار در گريواس ه و داللی وجودشود. تولید محصول می

ست. نتیجه این امر حضور دالالنی با  سواد، و ضعف بنیه مالی غالب کشاورزان براي ت مین آن ا کمترین 
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ستفاده عایت هنجارهاي اقتصادي، با سوءدر بازار تولید است که بدون ر دانش و تخصص از نیاز شدید  ا

با این محصول هاي بازار ترتیب واس هاینبه رند. یمت پایین تر می، محصول را با قکنندگانمالی تولید

محصول،  هاي داشت و برداشتکاشت و دشواري   رو در کمترین زمان و بدون تحمل  اندک سرمایه

الزم و ي کشطططاورزي به دالیلی چون نبود فناوري هاکیفیت نهاده بودن پایینسطططود زیادي  واهند برد. 

است  ضعیف نظارت ، وجود انواع تقلبی آن در بازار وواردات غیرقانونیبا کیفیت آن، تولید مناسب براي 

صول تاثیر نام لوب که به ستقیم بر کیفیت و کمیت مح شاورزي هاي کیفیت پایین نهادهدارد.  طور م ک

سم، زمینه صرف نامتعادل آنساز چون کود و  ست، افزایش افت عملکرد، آلودگی  اک و  ،هام محیط زی

نبود  اسطططت.تر تهدید سطططالمت جامعه ضطططرر اقتصطططادي کشطططاورزان و از همه مهمهزینه هاي تولید و 

ناشططی از کاهش سطط   کشططت محصططول و ، کنی و انبارپاک پنبه هايهاي الزم چون کار انهزیرسططا ت

ولیدي بوده اسطططت که تع یلی یا تغییرکاربري اکثر کار انجات پنبه پاک کنی و انبارهاي ذ یره وش ت

ه است. در محصول شد زنجیره تولیدباعث عدم تکمیل  عالوه بر بروز مشکل فروش براي تولیدکنندگان،

زا و معرض شططرایط نامسططاعد جوي و عوامل بیمارينبود انبار باعث قرار گرفتن آن در چنین شططرای ی 

ست. کاهش کیفیت وش تولیدي  کنی و حذف آنها از پنبه پاک هايکار انهعالوه بر این تع یلی شده ا

نساجی صنعت محصول قابل استفاده در ، به معناي حذف تبدیل کننده محصول تولیدي به چر ه تولید

کشاورزان  گیريبهرهنیز  آبت مین و مشکل  هاآن ا حاصلخیزي کمشت پنبه،اراضی ک رد بودن است. 

کند که این  ود به کاهش اقتصططادي دشططوار میا از نظر فنی و سطط   مزرعه رهاي نوین در يفناوراز 

و در نتیجه کاهش انگیزه وي براي کشت پنبه عملکرد در واحد س   و در نتیجه کاهش درآمد کشاورز 

رویه مصططرف بیو  کاهش نزوالت آسططمانی هاي دو دهه ا یر،شططود. همچنین به دلیل  شططکسططالیمی

شمار میچالش جدي در زراعت پنکمبود آب ، هاي زیرزمینیآب صوالت به به  سه با مح رود که در مقای

رقیبی چون کلزا و گندم نیاز آبی بیشتري دارد و طبیعی است در چنین شرای ی کشاورز انگیزه چندانی 

در شرای ی که پنبه محصولی با دوره  در کشاورز کافی جسمی توان نبودبراي کشت پنبه نداشته باشد. 

 کارنیروهاي جوان  انواده براي تمایل است و  داشت و برداشتطوالنی و سختی عملیات کاشت، کشت 

، به اندمهاجرت کرده  دمات و صططنعت هايبخش بهکارگران ماهر  وکاهش یافته  کشططاورزي بخش در

شاورز  ست.براي کشت پنبه کاهش انگیزه ک شده ا سانضعف همچنین  منجر  شنا در  اطالعات فنی کار

در مورد مسائل جدید و مبتالبه کاشت،  کشاورزان سواالت آنان بهو عدم پاسخگویی مناسب  پنبهزمینه 

مخاطرات تولید ساز ضعف اطالعات فنی کشاورز و آسیب پذیري وي در برابر داشت و برداشت آن، زمینه

 دلیل به پنبه ت  یر در کشت است.و در نتیجه کاهش انگیزه وي براي تداوم کشت پنبه  و کاهش درآمد

شت صوال دیر بردا ست. در  پاییزه تمح شت پنبه ا شاورزان براي ک نیز عامل مهمی در کاهش تمایل ک

سیاري مواقع عدم دسترسی به ارقام زودرس و  کشاورزان در شود می دوره رشد بلندمدت پنبه موجبب
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صول در زمین سال فقط یک مح ست که هاي زراعی  ود بکارند. طول  شاورزان ترجی  این درحالی ا ک

محصططول در طول سططال تولید دو  سططویا بکارند که در این حالت  کلزا یا پنبه، گندمبه جاي هند دمی

شتري می سود بی صیب آنشود و  شت شود. عالوه بر این ها مین سرما و بارندگی پنبهبردا هاي پاییزه با 

جه  جاد میاشطططود و میموا پاییزه ای عت  ت  یر مشطططکالت زیادي براي زرا رغبت نتیجه کند و در ین 

  .شودمیکم یا سویا و کلزا رزان براي کشت پنبه بعد از گندم کشاو

شان نتایج شکیل دهنده  داد تحلیل عاملی ن شاورزان تمایل نبودعوامل ت شت به ک  ترتیب به پنبه ک

تولید،  بازار، صطططرفه و تولید زراعی، زبرسطططا ت-کار، فنی زراعی، نیروي-اجتماعینه عامل  در اهمیت

درصططد از واریانس  47/61 گیرند ومی قرارها نهاده فنی و کیفیت-مکانیزاسططیون، نهاديحمایتی، -زراعی

مایل نبودعوامل تشطططکیل دهنده کل  تایج، عامل .کنندمی تبیین را پنبه کشطططت به ت به ن  با توجه 

در تبیین واریانس  ( رادرصد37/18گرفته است و بیشترین سهم ) اول قرار اولویت در "زراعی-اجتماعی"

 انبار و نگهداري مشکالت شامل عاملاین متغیرهاي مربوط به است.  به  ود ا تصاد داده کل متغیرها

طحاصل کمی ،زراعی محصوالت سایر با مقایسه در برداشتی پنبه محصول طخیط ط کشاورزي،  زمین زيط

 توسط پنبهنکردن  کشت پنبه، مثل محصوالتی کشت براي کافی جسمی توان نبود و بودن تنها دست

ناشی  پنبه انبار و نگهداري پنبه است. مشکالت کشت با  انواده اعضاي محل و مخالفت کشاورزان سایر

 در توزیع بذر جهت کیفیت پنبه، تخم تولید و فرآوري و پنبه بذري وش برداشت از از این است که پس

ستگی زیادي به انبارداري آینده سال ستی بذور نگهداري محل دارد و انبار ب  م لوبمعیارهاي داراي  بای

باشد که این شرایط م لوب در غالب موارد در مزارع یا مناطق پنبه کاري مهیا نیست.  مناسب شرایط و

صلخیزي کمی شاورزي را می حا ضی ک سب از ارا ستفاده نامنا صر غذایی  اک به دلیل ا توان به فقر عنا

اجراي نظام تناوبی مناسططب و نیاز زیاد پنبه به  نبوداسططتفاده از کودهاي آلی،  نبودکودهاي شططیمیایی و 

 ادامه به روستازادگان تمایل نبودکشاورزان پنبه کار ناشی از  بودن تنها عناصر غذایی نسبت داد. دست

طمهاج به آنان گرایش و کشاورزي بخش در کار ط طاشت یا و رتط ط طغط ط هاي غیرکشاورزي و بخش در الط

 بودن ترمناسططب و  دمات و صططنعت هايبخش به کشططاورزي بخش کارگران تدریجی و مهاجرت تقالان

طهبخش این در کار شرایط ط طکش بخش به نسبت اط ط ط  سایر توسط پنبهنکردن  کشتاست.  اورزيط

رعایت هنجارهاي مربوط به ها از سططوي کشططاورز از یک سططو ي آنکشططاورزان و عمل کردن به شططیوه

شاورز اجتماعی  سوي ک سوي دیگر در نظر گرفتن هزینهاز  ها و فواید کشت پنبه با توجه به نظرات و از 

پنبه نیز ناشی از نیاز پنبه به نیروي  کشت با  انواده اعضاي . مخالفتوي استمختلف سایر همق اران 

ت مخالفت کار فراوان و نقش تاثیرگذار  انواده در تولید آن به عنوان نیروي کار اسطططت و طبیعی اسططط

ضاي  انواده و  شارکت آنان در تولید می نبوداع شت آن را کاهش دهد. م شاورز را براي ک تواند انگیزه ک

ست و  گرفته قرار دوم اولویت در "نیروي کار" همچنین عامل صد را در تبیین واریانس کل  89/10ا در
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شامل  متغیرها ست. متغیرهاي مربوط به این عامل  صاد داده ا  نبود یا کارگر، کمی مبودکبه  ود ا ت

شت براي چین پنبه ماهر کارگر شت) پنبه سنتی بردا ست با بردا ستمزد بودن ، گران(د  پنبه کارگر د

صود کمبود  مالی بنیه ضعف و تولید باالي ماهر و هزینه چین ست. کمبود کارگر و به   شاورزان ا ک

 هايسا ت زیر نمودن فراهم و پنبه ماشینی برداشت توسعهتوجه الزم به  نبودتوان به کارگر ماهر را می

به ویژه   دمات و صنعت هايبخش ماهر به کارگران تدریجی و مهاجرت آن و همچنین انتقال نیاز مورد

سب و انقالب پیروزي بعد از بخش دو این توسعه به دلیل سبت هابخش این در کار شرایط بودن ترمنا  ن

 نبودن مکانیزهماهر نیز به دلیل  چین پنبه کارگر دسططتمزد بودن گران نسططبت داد. کشططاورزي بخش به

شت عملیات بودن سنتی به ویژه پنبه زراعت شت در چند چین و دا شت، بردا  گیريدر بهره الزام و بردا

سعه نبودکارگر به دلیل  نیروي از شت تو شینی و گرانی بردا ستمزد ساله همه ما ست.  نیروي د سانی ا ان

 پنبه اراضی، تولید این نمودن مکانیزه امکان نبود و مزارع اقتصادي –فنی حد بودن عالوه بر این کوچک

ستمزد کارگر نیروي به را سته گران با د ست. نموده واب  بودن باال نیز به دالیلی چون تولید باالي هزینه ا

شین و آب ت مین زمین، اجاره هايهزینه جمله از پنبه زراعت ايسرمایه هايهزینه شاورزي، آالت ما ک

 –فنی حد بودن و کوچک کارگر نیروي از گیريدر بهره الزام و برداشططت و داشططت عملیات بودن سططنتی

 مربوط است.  اراضی این نمودن مکانیزه امکان نبود و مزارع اقتصادي

 

 پیشنهاد نتیجه گیری و 

سخگویان در مورد عللاولویت شت آنان به تمایل نبود بندي نظرات پا شان  ک داد آنان اهمیت پنبه ن

 گران"و  "کارگر کمبود"، "پنبه سططنتی برداشططت براي چین پنبه ماهر کارگر نبود یا کمی"عللی چون 

عوامل تشکیل  داد تحلیل عاملی نشان نتایج. اند، را بیشتر دانسته"ماهر چین پنبه کارگر دستمزد بودن

با توجه به که  گیرندمی عامل قرار نه در اهمیت ترتیببه پنبه کشططت به کشططاورزان تمایل نبوددهنده 

  رمالی هايبا یافته تحقیق بخش از این نتایج و دارد اول قرار اولویت در "زراعی-اجتماعی" نتایج، عامل

اجتماعی م ابقت دارد که در م العه  ود نقش عوامل  (2007و ادنیجی ) (2002) ، والوسیمبی(2013)

شت پنبه را مورد  س   ک شاره قرار دادهو زراعی در کاهش   شامل عاملاین متغیرهاي مربوط به اند. ا
 حاصلخیزي کمی، زراعی محصوالت سایر با مقایسه در برداشتی پنبه محصول انبار و نگهداري مشکالت

ست زمین شاورزي، د سمی توان نبود و بودن تنها ک شت براي کافی ج صوالتی ک شت مثل مح  پنبه، ک

 مشکالتدر مورد پنبه است.  کشت با  انواده اعضاي و مخالفت محل کشاورزان سایر توسط پنبهنکردن 

سهیالت کمتقویت تعاونی ،پنبه انبار و نگهداري ایجاد ها براي بهره به آنهاي تولید کشاورزي و اع اي ت

ست.  نگهداريهدف در من قه با  مناسبهاي انبار زیرسا ت شت شده مورد توصیه ا محصول پنبه بردا

طراحی و اجراي و  پنبه زراعى به مدیریت به کافى توجه ،اراضططی کشططاورزي حاصططلخیزي کمیدر مورد 
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با تاکید اي و فنی کشاورزي هاي  دمات مشاورهبا مشارکت شرکتهاي آموزشی براي کشاورزان برنامه

بر ارایه محتواي آموزشططی در زمینه اسططتفاده صططحی  از کودهاي شططیمیایی، اسططتفاده از کودهاي آلی و 

 بودن تنها در مورد دستشود. اجراي نظام تناوبی مناسب با هدف افزایش حاصلخیزي  اک توصیه می

هاي آموزشی کاشت اجراي برنامه پنبه، مثل محصوالتی کشت براي کافی کشاورزان جسمی توان نبود و

ستازادگان جوان شت  پنبه براي رو سعه ک شاورزي و تو پنبه من قه با هدف ماندگاري آنان در بخش ک

شتدر مورد  تواند مدنظر قرار گیرد.می سط پنبهنکردن  ک شیوه سایر تو شاورزان و عمل کردن به  ي ک

هاي ترویجی با توجه به اجراي برنامه ،پنبه کشططت با  انواده اعضططاي و مخالفت ها از سططوي کشططاورزآن

هاي آموزشی، تماسهاي هدف اطالع رسانی اهمیت و توسعه کشت پنبه در من قه چون برگزاري دوره

انفرادي و مالقات سططر مزرعه با کشططاورزان، تبلیغات محی ی )نصططب پوسططتر، بنر و اطالعیه و...( و تهیه 

تواند مدنظر قرار هاي رادیویی و تلویزیونی به زبان ترکمنی و پخش از صططدا و سططیماي اسططتان میبرنامه

 قرار دوم اولویت در پنبه کشططت به کشططاورزان تمایل نبودزمینه  در "نیروي کار" همچنین عامل گیرد.

ست و  گرفته سمیان(2010) سرشت ، پاک(2013)  رمالی هايبا یافته تحقیق بخش از این نتایجا  ، قا

، (2007، ادنیجی )(2005) اسططالمی توسططعه ، بانک(2012) ، دیاس(2007) ، ماهفا(2015) همکاران و

سوندارام م ابقت دارد که تحقیق  ود اهمیت نقش ( 2015) سوندارام و موهانا (2001) گاجبهی و راما

شاره قرار دادهعامل  شت پنبه مورد ا س   ک متغیرهاي مربوط به این عامل  اند.نیروي کار را در کاهش 

شت براي چین پنبه ماهر کارگر نبود یا کارگر، کمی کمبودشامل  شت) پنبه سنتی بردا ست با بردا ، (د

ستمزد بودن گران ست.  مالی بنیه ضعف و تولید باالي ماهر و هزینه چین پنبه کارگر د شاورزان ا در ک

صود کمبود کارگر ماهرمورد  شت کمبود کارگر و به   شت و بردا شت، دا ، توجه به مکانیزه کردن کا

شین شاورزي داراي قدرت حرکت در مزارع کوچک و به ویژه پنبه با ما سعههاي ک شت تو شینی بردا  ما

 ماشطططین زمینه تولید کاربردي در تحقیقاتها به ویژه هزینه کارگر با تاکید بر آن با هدف کاهش هزینه

سب آالت شت ارزان  و منا شت و بردا شت، دا شده زودرس کا صالح  سعه و تولید بذور ا و همچنین تو

شارکت بخش  صوصی  شایی با م شت کبا هدف کوتاه کردن دوره فناوري کشت ن ستا صیه ا . مورد تو

همچنین در این مورد بهبود شططرایط کاري و من قی کردن دسططتمزد کارگران ماهر پنبه چین با هدف 

رفع قابل توصطططیه اسطططت.  دمات  و صطططنعت هايبخش بهآنان  تدریجی و مهاجرت انتقالجلوگیري از 

شکل  ست که این حمایت مینیازمند حمایت دولت از پنبهنیز پنبه  تولید باالي هزینهم تواند در کاران ا

 و مناسب تضمینی قیمت ، تعیینبا اع اي تسهیالت با نرخ بهره پایین تولید هزینه مواردي چون کمک

 ادوات  رید یارانه تولید، هايهزینه نمودن منظور باآن  موقع به اعالم و رقیب با محصططوالت متناسططب

 سرمایه گذاري افزایش ترویجی، آموزشی،  دمات توسعه پنبه، زراعت آالت تخصصی ماشین و مکانیزه

)همچون سططوق دادن  تولید یارانه سططیاسططت و پنبهو به زراعی  نژاديبه تحقیقات ویژه تحقیقات به در
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شت سمت به گندم از هایارانه از بخشی شد پنبه( ک تقویت راب ه بین تولیدکنندگان یا عالوه بر این، . با

ساجی و همچنین  صنایع مرتبط مانند ن شکل هاي آنان و   شامل پنبه تولید زنجیره مدیریت واگذاريت

 ضمن تواندمی تولید هايتعاونیهاي کشاورزي و تشکل به تجاري هايفعالیت و ها نهاده توزیع و تامین

 سازد. فعال زمینه این در را  صوصی بخش دولت،و د الت  تصدیگري وظایف کاهش
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