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 چکیده

یل عوامل تأثیرگذار بر گسترش کشت پسته هدف کلی پژوهش حاضر بررسی و تحل

پژوهش حاضر از نوع  ی دولتی است.هامحیطی و حمایت، عد اقتصادیبر پایه سه بُ

گررردروری ۀ شرریو و تحلیلرری-توصرری ی، شناسرریکرراربردی و از لحرراش روش-نظررری

بخش مرکزی ، مورد مطالعه ۀ. محدوداستای و میدانی اطلاعات به صورت کتابخانه

در شش روستای بخش  کارپستهکشاورز  292ار بوده و واحد تحلیل شهرستان سبزو

. ابزار اصلی برای ستبرداشت محصول رسیده ا ةاست که پس از چند سال به مرحل

که برای روایی ، باشدساخته میمحقق ةنامپرسش، کشت پسته ةسنجش عوامل توسع

برر  مرثثروامرل نامه از روایی محتوایی است اده شرد. جهرت تعیریع اعتبرار عپرسش

گسترش الگوی کشت پسته از ضریب رل ای کرونباخ است اده گردیرد کره مقردار رن 

بهره گرفته  SPSS افزار نرم از هاداده پردازش و تحلیل به دست رمد و جهت 17.1

های مورد است اده در تحلیل ها و تبدیل متغیرها به شاخصپس از گرداوری دادهشد. 

-عامل، SPSS یل شد و با است اده از نرم افزارتگی تشکماتریس مقدار همبس، عاملی

 21های مورد است اده در شاخصو  ها صورت پذیرفتسازی به منظور تقلیل شاخص

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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با درصد عامل اقتصادی ، کنندهعامل اصلی تبییعنتایج نشان داد که  .عامل خلاصه شد

 ..97 ریرانسبا درصد واتریع رن عامل حمایت دولت و کم اهمیت 297.1 واریانس

تروان گ رت کره مریای نمونرهبوده است که با توجه به نتایج مشابه رزمون تری تر 

سودروری و انطباق کشت پسته با شرایط منطقه با کمتریع حمایت دولتی منجرر بره 

بیع دو متغیرر جهت بررسی ارتباط  .گسترش سطح کشت ایع محصول گردیده است

ز رزمون رگرسیونی است اده شد که مقدار تمایل به کشت پسته و تغییر الگوی کشت ا

در  تمایل به کشت پسته در بیع کشاورزان، دست رمد که نشان دادهب 17190ایع عدد 

به تغییر الگوی  هاتشویق رن سبب پی مسائلی همچون افزایش قیمت محصولات و ...

 شده است.کشت 

  سبزوار.، مناطق خش ، الگوی کشت، پسته :هاکلیدواژه 

 همقدم. 1

و قررار موقعیت جغرافیرایی ، جهت شیب زمیع، توزیع بارندگی، با توجه به شرایط اقلیمی

توسرعه در  ۀکننردرب یکی از عوامرل محدود، گرفتع کشور در ردیف کشورهای خش  جهان

توان کشت کرد محردود میتعداد و تنوع محصولاتی که ، در ایع مناطقشود. میایران محسوب 

تحقق اهدافی همچون افزایش سطح زیر کشت و کراهش و امکان  استپاییع  هاو عملکرد رن

کشاورزی محدود به انتخاب و  ةیی روبه رو است. بر ایع اساس توسعهابا محدودیت هاهزینه

توان تأمیع دررمد مناسب برای ، کشت محصولاتی است که ضمع تحمل شرایط سخت محیطی

، ی کشراورزیهرای بهینره توزیرع نهادههایستمکشاورزان را داشته باشد. علاوه بر ایع فقدان س

اتلاف و ضایع شدن ، توجهی به موازیع زیست محیطیبی، نامناسب بودن الگوهای مصرف رب

امیرنرژاد و ) شودمیدر بسیاری از مناطق کشور مشاهده ، و کی ی ایع عنصر حیات بخش میک

تغییرر ، لرب منراطق کشرور(. با توجه به کمبود منرابع رب در ا 223ص. ، 2931، بهمع پوری

نگرررش در الگرروی کشررت محصررولات کشرراورزی متناسررب بررا شرررایط محیطرری ضرررورتی 

سرازی الگروی (. در ایع خصوص بهینره1ص. ، 2912، احسانی و خالدی) ناپذیر استاجتناب

، ی جرامع مردیریت منرابع ربهراکشت به منظور کاهش مصرف رب و افزایش تولید در طرح

از ، قرار گیرد تا در نهایت با تغییر در الگوی کشت بیلان من ی منرابع رب تواند مورد است ادهمی
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لرذا بره نظرر  (.1ص. ، 2910، عبداللهی و همکراران) حالت ناپایداری خارج و به تعادل برسد

باعر  خسرارات و ، کشراورزیتوسرعة کردن روند  علاوه بر کند، ود منابع ربرسد که کمبمی

وری رب کشراورزی در سراختار نظرام بهرره سرازییی نیز در رینرده خواهرد شرد. پیادههازیان

، باشد. لذا بررای جلروگیری از بحررانمیراهکارهای توصیه شده یکی از ، مدیریت رب کشور

کررد سرمت تغییرر در الگروی کشرت حرکرت  مله بهباید به سمت مدیریت تقاضای رب از ج

   (.3، ص. 1111، 2)جوهانسون، تسور و دوکالی

از سویی جمعیت جهان به ویژه در کشورهای در حال توسعه رو به افزایش است و انتظرار 

درصد نسبت به جمعیت حاضر بیشتر گردد. در  1.جمعیت جهان تقریبا ، 1111رود تا سالمی

رشد جمعیت رن قدر سریع است که میزان نیراز بره مرواد ، ال توسعهبرخی از کشورهای در ح

، برابر میزان کنرونی خواهرد رسرانید. بره دنبرال افرزایش جمعیرت 1تا  1 ذایی را در رینده به 

از جمله تعریف الگوی کشت بررای نرواحی ، ی موجود است اده از زمیع و مدیریت رنهاروش

باشد. به ویژه در کشورهای در حال توسرعه کره میای هنیز نیازمند تحول ویژ یافتهتوسعهکمتر 

)چادهراری و رسیده است ای کنندهفقر و تقاضا برای مواد  ذایی و مواد سوختی به حد نگران

منبع امرار معاش بیشتریع جمعیت با توجه به ایع که کشاورزی هنوز (. 12 ، ص.1119، 1ساها

یی هراریرزان در جسرتجوی راهده است و برنامهفقر همچنان باقی مان ةاما مسئل، روستایی است

دررمد روستاییان را نیز افزایش داد؛ زیرا مطالعات نشران ، هستند تا بتوان ضمع رشد کشاورزی

تر است. به همیع دلیل بیم رن ورزی نسبت به صنعت پاییعبخش کشا ۀدهد که ارزش افزودمی

ی صرنعتی هااورزی به سمت فعالیتخیز کشرود که جمعیت روستاها با وجود منابع حاصلمی

بررای جبرران  هاتریع راهرو یکی از امیدوارکنندهازایع(؛ 20، ص. 1111، 9)والاس متمایل شوند

همانند ، ی مربوط به محصولات کشاورزی تولید و بازاریابی محصولات با ارزش بالاهانارسایی

، 1کشراورزیتوسرعة مللری الصندوق بریع) محصولات با ی  یر سنتی و گیاهان دارویی است

1111.) 

                                                           
1. Johansson Tsur & Doukkali  

2. Choudhury & Saha  

3. Wallace  

4. IFAD 
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هنروز هرم ، ی اخیررهادر ایران علیر م نزول بخش کشاورزی در اقتصراد کشرور در سرال

از دررمرد حاصرل از صرادرات  یرر ن تری را تشرکیل ای بخرش عمرده، محصولات کشاورزی

افزیش دررمد نقدی خرانوار و بهبرود ، روستاییتوسعة دهد. و به عنوان ی  کاتالیزور برای می

زمریع بره طرور بری جوانان و کشراورزان، معیشت در میان جوامع فقیر و به ویژه در میان زنان

، زیرا به طور معمول بازده اقتصادی برخی محصولات، به رسمیت شناخته شده استای فزاینده

به دلیل شرکل گیرری ، که در زمره محصولات صادراتی با قدرت ارزروری بالا شناخته شده اند

ی و تکمیلی در کنار رن دو تا سه برابر دررمد نسبت به محصولات  ذایی اساسری صنایع فراور

امنری را در زمران رکرود برازار محصرولات  ةبه دنبال داشته است. کشت ایع محصولات حاشی

توانرد بره اقتصراد مریکنرد و میی بحران اقتصادی خانوار فراهم ها ذایی اساسی و سایر دوره

ی المللربیع(. ایرع رویکررد برا اسرتراتژی صرندوق 92، ص. 1011، 2انپاسر ) محلی کم  کند

( نیز مطابقت دارد. هدف ایع رویکررد توانمندسرازی فقررا و تنروع IFAD) کشاورزیتوسعة 

اسرت و الگروی کشرت محصرولات دارای ارزش بالرا نیرز بره لحراش  هابخشی به معیشت رن

زایری در رن اشتغاله بر ایع جنبه دارای بازده اقتصادی بهتری است و علاو، منابع ربوری بهره

 قابل توجه است. 

پسته از جمله محصولات برا ی و دارای ارزش بالرا محسروب شرده کره توانسرته جایگراه 

در صادرات  یر ن تی ایران داشته باشد. به طوری که دومیع مقرام را بعرد از فررش بره ای ویژه

اورزی بسیار مرورد توجره خود اختصاص داده است و به همیع جهت در میان محصولات کش

ی جهرانی ایرع محصرول هراعمده و شاخصی در بازار ۀکنندرن جا که کشور ما تولید زاست. ا

است تغییرات تولید و عرضه پسرته ایرران ترأثیر بره سرزایی در بازارهرای جهرانی پسرته دارد. 

ص ی مختلف پسرته و نیرز اختصراهای کشور به گونههاده میلیون از جنگلاختصاص بیش از 

اهمیرت  ۀدهنردنشان، بیش از یکصد و شصت هزار هکتار از با ات میوه ایران به پسته معمولی

ایع محصول در کشرور ایرران اسرت. اهمیرت ارقرام پسرته را از دو دیردگاه اقتصرادی و  ۀویژ

ی های گونرههادانه و صرم ، مسائل اقتصادی ةتوان مد نظر قرار داد. در زمینمیمحیطی زیست

ص. ، 2913، مقصرودی) رات ایران ارزش خاصی را به خود اختصاص داده استپسته در صاد

                                                           
1. Paspan  
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پسرته ، زیست محیطیزمینة در ، علاوه بر جایگاه خاص ایع محصول در صادرات  یر ن تی، (.

 نماید.مییع شرایط محیطی به عمل رمده و دررمد مناسبی عاید با داران تردر سخت

در بریع سرایر محصرولات کشراورزی برا توان گ رت کره محصرول پسرته میبه طور کلی 

یع محصول به لحاش ارزی محسوب و به هری  وجره قابرل مقایسره برا دررمرد دیگرر ترارزش

رن در کشرور توسعة ، محصولات کشاورزی نیست. به علت ارزش بالای اقتصادی ایع محصول

شرنایی با مسائل مربوط به کشت پسرته ترا حردودی ر کارپستهرو به افزایش بوده و کشاورزان 

ی تولیدی اراضی شور و خش  نسبت به تولیرد پسرته هاو توان هاداشته و با رگاهی از ظرفیت

جایگراه ، به دلیل مقاومت به شرایط نامساعد محیطری اند.در اراضی فوق سرمایه گذاری نموده

که امکان کشت دیگر محصولات با نیاز ربری بالراتر کره بره  در مناطق خش  و کویریای ویژه

فرراهم ، ی متعارف باشد بره سرختی امکران پرذیر اسرتهاطلوب بتواند جوابگوی هزینهطور م

 رورده است.

گذاری در امر با داری با توجه بره دیرر برازدهی در ا لرب مروارد مطلروب اگرچه سرمایه

سرال(  1 -21) باشد ولی در مورد پسته علی ر م طولانی بودن بازده سرمایهمیگذاران نسرمایه

شود و به علل زیر بیش از هر محصول دیگرری میگذاری به طور وسیعی انجام یهمعمولاً سرما

 سودرور خواهد بود:

 مقاومت به شرایط شوری رب و خاک .الف

 مقاومت و سازگاری به کم ربی  .ب

 طولانی بودن عمر درخت .پ

 ارزش تولیدی .ت

 ارزش صادراتی .ث

ص. ، .291، و سروزنیمیامیرقاس) داشت و برداشت، کاشت مرحلةهزینه در سه  میِک. ج:

9 .) 

پسرته  ۀی اخیر در مناطق جنوبی و جنوب  ربی شهرستان سبزوار کشت گستردهاطی سال

باشد و پسته توانسرته میرواج زیادی یافته به طوری که سیمای کشاورزی منطقه در حال تغییر 

شرت پسرته در جو و پنبه شود. سرطح زیرر ک، ی  الب منطقه همچون گندمهاجایگزیع کشت
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در حالی که ایع رقم مطرابق ، هکتار بوده است 1.91در شهرستان سبزوار  31-32سال زراعی 

جهراد کشراورزی ) هکترار افرزایش یافتره اسرت 9111بره  31-31( در سال زراعی 2) جدول

   (.2932، هرستان سبزوارش
 

 وضعیت تولید پسته در سطوح مختلف .1جدول

 2931دفتر رمار و فناوری اطلاعات، ، مآخذ، سایت وزارت جهاد کشاورزی
 سطح زیر کشت/ هکتار عملکرد/کیلوگرم تولید/ تن سطوح

هزار031 جهان  2911 110111 

 هزار .11 111 هزار 911 ایران

 هزار 9. 2111 هزار 01 خراسان رضوی

 9111 2911 1111 سبزوار

 

 دهد.می( میزان تغییرات سطح زیر کشت محصولات منطقه را نشان 1) جدول

 
 59تا  23روند تغییر سطح زیر کشت محصولات غالب شهرستان سبزوار از سال  .3جدول

 2931سالنامة کشاورزی شهرستان، مأخذ: 

 محصول
 سال زراعی

22- 23 

 سال زراعی

32- 33 
 تغییرات

 سال زراعی

51- 59 

سال زراعی 

59-59 
 تغییرات

 -20111 0111 19011 -21111 11111 11111 گندم

 1911 29111 1111 -111. 19111 91111 جو

 -1121 1.01 1.1. -9111 3011 21111 پنبه

 01. 9111 1.91 +2131 2.11 121 پسته

 

شهرسرتان همچرون پنبره و  ۀروند کاهش محصولات عمد، ی جدول فوقهابا توجه به داده

باشد. روند کاهشی کاشت جو میگندم و در مقطعی جو و افزایش تدریجی با ات پسته محرز 

ایع محصول بره دلرایلی با روند افزایشی  منطقه ادامه داشته است ولی به ناگاه 32تا  1.از سال 

، رفرات و سررمازدگی درختران پسرته، امکران کاشرت دیرم محصرول، همچون افزایش قیمرت

 ۀشدهدنبال رن به زیرکشت بردن اراضی با رب تص یهبرداری از مجتمع فاضلاب شهری و ببهره
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برر طبرق مطالعرات میردانی  شرود.مری روبره رو به عنوان کشت جبرانی 31در سال ، فاضلاب

توان دلیل ایع افزایش سطح زیر کشرت را مترررر شردن با رداران از رفرات میرفته صورت گ

نرام بررد.  ،شودمیبسیار گسترده و بارش تگرگ که موجب دو سال تأخیر در باردهی محصول 

 باشند. میبا داران با کشت محصول ی  ساله جو تا حدودی در پی جبران ایع ضرر 

شروری خراک و فقیرر ، حرارت بالا ةدرج، مبود بارشک) میی اقلیهابا توجه به محدودیت

رسد تغییر الگوی کشت به پسرته کره بسریار میبه نظر ، بودن خاک( که بر منطقه عارض است

ی هاامری مطلوب برای منطقه بره حسراب ریرد. علراوه برر محردودیت، ربی استمقاوم به کم

یز عوامل تأثیرگرذار در تشرویق ن فیزیکی و تکنولوژیکی، اجتماعی-ی اقتصادیهامثل ه، اقلیمی

(. هدف اصرلی ایرع 3 ص.، 1121، باسکاران و پوتیواتی ) کشاورزان به تغییر الگوی کشت است

شناسایی عوامل تأثیرگذار در گسترش کاشت پسته و همچنیع تغییر الگوی کشرت از ، پژوهش

ی هاباشرد. شرناخت مثل رهمری لات و پنبه به پسرته در روسرتاهای بخرش مرکرزی سربزوار 

که کمتر مورد  هاتواند برای تشویق به پذیرش سایر نوروریمیتأثیرگذار بر تغییر الگوی کشت 

ا توجره بره (. بر1. ص، 2911، صالحی و همکراران) م ید باشد، استقبال کشاورزان قرار گرفته

مهتریع عوامل اثرگرذار در  :گرددمیال اصلی تحقیق بدیع صورت مطرح ثس ،شدهموارد مطرح

 گسترش الگوی کاشت پسته در روستاهای بخش مرکزی شهرستان سبزوار کدامند؟

 پژوهش ۀپیشین. 3

 ةتوان بره مطالعرمیمطالعات گوناگونی پیرامون موضوع مورد پژوهش انجام شده است که 

ی کیروی کراران  ررب اسرتان هاتحلیرل دیردگاه»( تحرت عنروان 2911) و همکرارانصالحی 

« مازندران در خصوص عوامل تأثیرگذار بر تغییر الگوی کشرت از بررنج و مرکبرات بره کیروی

، مردیریت عملیرات زراعری، ی اقتصرادیهرااشاره نمود. نتایج ایع تحقیق نشان داد کره مزیت

نیرروی ، مردیریت ربیراری، با شررایط زراعری محلری یسازهم، دسترسی به تسهیلات اعتباری

 ی تأثیرگرذار برر تغییرر الگروی کشرت کیروی کراران اسرت.هاانسانی و انگاره اجتماعی مثل ه

بررسری اثررات »تحرت عنروان ای در مقالره، (2931) صرادقی و  لرامی سرلیمان،فال همچنیع

کشرت پسرته در بخرش ) مناطق روستاییتوسعة اجتماعی محصولات استراتژی  بر  -اقتصادی
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توسرعة اند که عوامرل محیطری باعر  به ایع نتیجه دست یافته« ششطراز شهرستان خلیل رباد(

محردث ی دولتی تأثیری در ایع امر نداشته است. هاکشت پسته در منطقه شده است و حمایت

بررسی ایجاد اشتغال با توجه به تغییر الگوی کشرت » تحت عنوانای در مقاله، (2911) حسینی

به ایع نتیجه دست یافتره اسرت « موردی حوضه ربخیز اترک ةمطالع، محصولات زراعی و با ی

دار درصد به اشتغال منطقه اضافه نمرود امرا ایرع امرر پایر 21توان با تغییر الگوی کشت میکه 

به ، (2932)سروری نوبهار رضایی و ی اقتصادی برویم. هانخواهد بود و باید سراغ سایر بخش

، استان خراسان رضوی با اسرت اده از سره اسرتراتژی اقتصرادی ةالگوی تغییر کشت بهینتدویع 

گیری از روش الگوریتم ژنتی  پرداختند. نترایج نشران داد اجتماعی و زیست محیطی و با بهره

، یکسان بودند. پژوهنده، ت هر سه استراتژی محصولاتی که در الگوی کشت وارد شدندکه تح

کشرت در شررکت  ةخود به تعیریع الگروی بهینر ةدر مطالع (2931) مقدسی، یزدانی و اسدپور

الگوی فعلی که در شرکت دشرت  مطالعةساری با اهداف چندگانه پرداختند. در ایع دشت ناز 

یکری منطبرق برا مقرادیر مصررف فعلری و  فت با دو الگوی بهینه کرهناز مورد است اده قرار گر

مرورد مقایسره قررار گرفرت. ، دیگری به میزان حد بحرانی مصرف کود و سم بررورد شده بود

نتایج نشان داد که الگوی فعلی با الگوی بهینه ت اوت داشته و با توجه به اهداف در نظرگرفتره 

پایردار توسرعة بیشتری با اهداف زیست محیطی و  مدل دوم نسبت به مدل اول همسویی، شده

تحت عنوان واکراوی رثرار و عوامرل ای درمقاله، (2939) و بوزرجمهریای داشته است. حمزه

اند کره عوامرل مثثر بر گسترش الگوی کشت زع ران در شهرستان نیشابور به ایع نتیجه رسیده

گسترش الگوی کشرت زع رران در  مهمتریع فاکتورهای، ی بازار مصرفهاجغرافیایی و جاذبه

ی زیسرت هاهردف»تل یرق با عنوان ای در مقاله، (2931) پورمنطقه بوده است. امیرنژاد و بهمع

موردی دشرت  ةمطالع ،کشت ةمحیطی و اقتصادی بهره برداران کشاورزی در تعییع الگوی بهین

محصرولات گوجره ، نیریرزی ررمرابه ایع نتیجه رسیدند که در مدل برنامه «بیراء استان فارس

وارد الگو شدند. برنج برا ای و محصولات پیاز و ذرت دانه، فرنگی و لوبیا چیتی از الگو حذف

هکتار بیشتریع سطح زیر کشت را به خود اختصاص داد. افزون بر رن میزان مصرف  2/22311

کود شیمیایی و سرم در مقایسره برا شررایط فعلری کراهش خواهرد یافرت. ارجمنردی و ، رب

بررسی تغییرات الگوی کشت محصرولات زراعری »تحت عنوان ای در مقاله (2931) ربادیبشر
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الگوی کشت به عنروان یکری از  که کنندمیعنوان « .291-11تا  2902-01در ایران طی دوره 

کره  هتوسع به ویژه در کشورهای در حال، بخش کشاورزیتوسعة عوامل تاثیرگذار در رشد و 

دارای اهمیرت ، اضا و بهبود نسبی سطح زندگی مردم روبه رو استرشد تق، با افزایش جمعیت

ایع مطالعه به بررسی تغییر الگوی کشرت محصرولات زراعری برر ، است. در ایع راستا خاصی

رن برا تولیرد ایرع  ةو رابطر .291-11ترا  2902-01طی دوره  حسب اثر جایگزینی و افزایشی

داد که با وجود تسلط کشت گندم برر  نشان هامحصولات در ایران پرداخته است. نتایج بررسی

محصرولاتی همچرون  گرایش به کاشت، درصد سطح زیر کشت محصولات زراعی 12بیش از 

ی رو نی و برخی اقلام پر مصرف حبوبات و صی ی جرات وجرود داشرته هادانه، ایذرت دانه

ثر بروده ثت مرکه هم اثر جایگزینی و هم اثر افزایشی در تغییرر الگروی کشرای به گونه، است

تحرت عنروان ای ( در مقالره2939)الردیع افتخراری، سروادی مالیردره رکعپورطاهری،  .است

در دهسرتان  روستاییتوسعة پیامدهای اجتماعی و اقتصادی تغییر الگوی کشت و نقش رن در »

لگوی کشت به عنوان یکی از اجزای سیستم به ایع نتیجه رسیدند که ا «بالاتجع استان مازندران

کره همانرا  کشاورزی و روستاییتوسعة تواند نقش مثثری در دستیابی به اهداف اورزی میکش

در ، (2931)پرور حجریافراخته و  .داشته باشد، بهبود زندگی کشاورزان و رفاه حال رنان است

مطالعره  ،پایدارتوسعة الگوی کشت محصولات زراعی در راستای  سازیبهینه»با عنوان ای مقاله

به ایع نتیجه رسیدند که کشت محصول ارزن در الگوی کنونی هم بره  «ربادسهلموردی دشت 

لحاش اقتصادی و هم به لحاش زیست محیطی فاقد صرفه است. همچنیع اهرداف اقتصرادی در 

ایع محدوده از اولویت بیشتری در قیاس با اهداف زیست محیطری برخروردار اسرت. الگروی 

ی هراسبب کاهش مصرف نهاده هاگروه میررمانی در تما ریزیبرنامهبهینه ارائه شده در حوزه 

 شود.میتولید  ۀکنندمحدود

سرازی منرابع رب و الگروی (، بره بهینه1110)  2ستهی و نایاکر حوزۀ مطالعات خارجی د

رمرده نشران از کشت به صورت توأم در منطقة بالاسور در کشور هند پرداختند. نتایج به دست 

خارج از مزرعه و به بیان دیگر تلاش در جهت ح ظ پتانسیل تولید های کاهش است اده از نهاده

هرای تروان شرامل کراهش اسرت اده از نهادههرا را میدر فرایند تولید پایدار است. ایرع گرایش

                                                           
1. Sethi & Nayak  
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 2شیمیایی همانند کود شیمیایی و سرموم شریمیایی و رب عنروان کررد. پوتیرواتی و باسرکاران

وری غییررات در الگروی کشرت، تمرکرز محصرول، بهررهتای تحرت عنروان (، در مقاله1121)

، ایجاد کارخانه قنرد و کمبرود رب باعر  کشاورزی در پ نسم، تانجاوور منطقة تامیل نادو هند

(، در تخصریص 1122) 1کنردوکاریع یا وپتغییر الگوی کشت از برنج به نیشکر شده است. جو

نه پایرداری از یر  الگرو اسرت اده گاهای سرهای در هند تحت استراتژیزمیع زراعی در منطقه

در  9گروشکردند و میزان زمیع تخصیص داده شده در هر استراتژی را باهم مقایسره نمودنرد. 

از سرال  تغییرات الگوی کشت درهنرد ۀکننددر پژوهش خود با عنوان عوامل تعییع 1122سال 

ی هاشت دانرهبه ایع نتیجه رسید که گسترش الگوی کشت در هند به سمت کا .111تا  23.1

ی رو نری تغییررات عمیقری در اقتصراد محلری و هانیشرکر و دانره،  یر  ذایی همچرون پنبره

روستایی هند برجای گذاشته است. از جمله ایع تغییرات صدور ایع محصولات بره بازارهرای 

شدن مرزارع  ترح ظ جمعیت از طریق ایجاد اشتغال پایدار در نواحی روستایی و وسیع، جهانی

 سرازیدر پژوهشی دیگر به بهینه 1121در سال   1عبدالقادر، العمود و اوادت. همچنیع بوده اس

خطی در عربسرتان سرعودی پرداختنرد. در ایرع مطالعره  ریزیبرنامهالگوی کشت با است اده از 

ی هراکاهش مصررف رب و تخصریص کاررمرد زمیع، بازده سالانه سازیاهدافی از قبیل بیشینه

ات رقیب در نظر گرفته شد. نتایج مطالعه رن نشران داد کره در الگروی زراعی در میان محصول

میلیارد دلار رمریکا در سال دارای افرزایش اسرت. همچنریع  1711در حدود  ،بازده ةکشت بهین

راوابرده، دیگرر  ةدرصد کاهش داشته است. در ی  مطالعر 19میزان مصرف رب نیز در حدود 

الگروی کشرت در  سرازیاقردام بره بهینه 1121سال  در 1شاتاناوی، اسکاردیگنو و تودوروی 

خرود شررایط خشکسرالی و  مطالعةدر  هارن اند.اراضی شمالی و جنوبی رشته کوه اردن نموده

دررمرد کشراورزان از یر  مردل اقتصرادی بررای ارزیرابی  اند.محدودیت رب را در نظر گرفته

ب از سرناریوهای مختلرف است اده کردند. همچنیع بررای بررسری بیلران عرضره و تقاضرای ر

                                                           
1. Punithavathi &  Baskaran 

2. Gopia & Kandukurin  

3. Ghosh 
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5. Rawabdeh, Shatanawi, Scardigno & Todorovic  
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وری رب در قسرمت جنروبی نشان داد که بهره هارنمطالعة مدیریتی است اده کردند. نتایج کلی 

 است.  تردر مقایسه با قسمت شمالی پاییع

گویرای عوامل مثثر بر گسترش الگوی کشت پسته زمینة شده در بندی حاصل از مطالعات انجامجمع

ینه و در رابطه با ایع محصول مطالعاتی صورت نگرفته است. بررسری ایرع ایع است که تاکنون در ایع زم

تواند تأثیر بسزایی در پیشبرد اهداف اقتصرادی در روسرتاها داشرته باشرد. ایرع میامر در مناطق روستایی 

ریزان حوزه کشاورزی در راستای به کار گیری اهداف اقتصرادی ولیع و برنامهثتواند برای مسمیپژوهش 

 م ید باشد. های روستایی از طریق تقویت زیرساختهاتی مردم در محیطو معیش

 مبانی نظری. 2

برا توجره بره داشرتع ، ی مهرم اقتصرادی کشرورهابخش کشاورزی به عنوان یکی از بخش

بریش از سرایر ، ی بالقوه طبیعی و همچنیع نقرش حسراس در امنیرت  رذایی جامعرههامزیت

و تکنولروژیکی در مریاقلی، ایی سررمایههابره محردودیت نیاز به توجه دارد. با توجه هابخش

گام برداشتع براساس اصل مزیت نسبی و تعییع الگوی کشت بهینره اهمیرت ، بخش کشاورزی

، شرودمریکه در رن الگوی کشت بره طرور سرالانه تعیریع ، بالایی دارد. برخلاف بخش زراعت

گذاری چندیع سراله بخش به سرمایه است. زیرا ایع ریزیبرنامهبخش با بانی نیازمند ی  افق 

(. امرروزه برا افرزایش 1ص. ، 2919، عزیرزی و یزدانری) بررداری برسردنیاز دارد ترا بره بهرره

شاهد نیاز بیشتر جوامع بشری به تأمیع مواد  رذایی هسرتیم کره ایرع امرر  ،روزافزون جمعیت

ی ارضری و هرالیتباع  فشار بیش از حد به منابع محیطی خواهد شد. از ایع رو شرناخت قاب

مرنظم ) رسردمریمنابع طبیعی در راستای تولید محصرولات خراص امرری ضرروری بره نظرر 

 (. 1ص. ، 2913، پور و کردوانیاسماعیل

، روشرع اسرتزندگی انسان به عهده دارد بر همگران ی محیطی در هال هثکه ممینقش مه

فرت. زیررا محصرولات تروان نادیرده گرمریخصوص اثر مستقیم رن بر بخش کشاورزی را نهب

از مواد  ذایی مورد نیاز انسان و هرم چنریع مرواد  میبخش مه ۀکنندکشاورزی به عنوان تأمیع

(. شناسایی هر محیط و 1ص. ، 2931، بنی واهب) داده استصنایع را به خود اختصاص  ةاولی

طری بررای ی مختلرف دارد. در مطالعرات محیهابهینه از رن نیاز به مطالعرات در زمینرهۀ است اد
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دستیابی به الگوی کشت مطمئع بایستی برا نگراه سیسرتماتی  موضروع را دنبرال نمرود. البتره 

به طور یکسان پراکنده نگردیده است و هرر سررزمینی دارای  های محیطی در همه مکانهاتوان

 هرای مت اوتی به لحاش طبیعی و شرایط رب و هوایی برای کشاورزی و دیگرر فعالیتهاقابلیت

 (. 1 ص.، 2913، موسوی و اکبریمیر) است

در اثر تحریم فروش ن ت و کاهش قیمت رن و در پری ، ی اخیرهای اقتصادی سالهابحران

اقتصرادی کشرور را برا اتکرا بره توسرعة ی هاامکان پیشبرد برنامره، رن کاهش دررمدهای ارزی

رسریب پرذیری دررمدهای ن تی مورد تردید جدی قرار داده است. بنابرایع بره منظرور کراهش 

گسترش صادرات  یر ن تی و تنوع بخشیدن به دررمدهای صادراتی ضرورت ، اقتصادیتوسعة 

 ة(. بر همیع اساس در سرومیع برنامر2ص.، 2931، صادقی، خداوردیزاده و خداوردیزاده) دارد

( جهرش در صرادرات  یرر 29.3 -19) اجتماعی و فرهنگی کشرور، اقتصادیتوسعة  ةسالپنج

نوسران دررمردهای زمینرة پایدار معرفی شد. تجربه گذشته ایرران در توسعة صلی محور ا، ن تی

افرزایش صرادرات  یرر ن تری بره ویرژه زمینرة یی در هاگذاریکند که سیاستمیارزی ایجاب 

صادرات محصولات کشاورزی به دلایل مختلف از جمله وابستگی بیشتر تولید ایع محصولات 

 نابع طبیعی فراوان انجام پذیرد.به منابع داخلی و برخورداری از م

جوامرع  میاجتماعی در تماایجاد شغل و دررمد پایدار مهمتریع راه کار ایجاد رفاه اقتصادی

ایجاد اشتغال از اهرداف اصرلی  ةبشری است. به طوری که در کشورهای در حال توسعه مسئل

ق روسرتایی سراکع شود. در کشورهای در حال توسعه بیشرتر فقررا در منراطمیتوسعه قلمداد 

 هرای رنهاخصوص در نواحی روستایی از مهمتریع سیاسرتههستند؛ لذا ایجاد اشتغال پایدار ب

 10، درصرد تولیرد ناخرالص ملری 21در جهت مبارزه با فقر است. بخش کشاورزی ایرران برا 

کره در رن ، درصد اشتغال مهمتریع بخش اقتصادی کشور است 19درصد صادرات  یر ن تی و 

یون ن ر به طور مستقیم اشتغال دارند که عمدتاً نیز در بخش زراعت و با رداری مشرغول میل 1

ی شغلی بیشرتری های زراعت و با بانی فرصتهارود که زیر بخشمیفعالیت هستند و انتظار 

. باشردمریی ایجاد اشتغال در ایع زیر بخش تغییر الگوی کشرت هارا فراهم رورند. یکی از راه

حداکثر نمودن اشتغال بررای ایرع کرار تصرریح بر الگوی کشت با هدف توان یمبر ایع اساس 

(. تنظیم و اجرای الگوی کشت مناسب محصولات زراعی 1ص. ، 2931، محدث حسنی) نمود
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اقلریم و مقردار رب ، ساختمان خراک و با ی تحت تأثیر عواملی چون فاکتورهای طبیعی شاملِ

( و هررافرهنگ، هراخانواده) گررروه زارعران املِفاکتورهررای اجتمراعی شر ؛ربیراری در دسرترس

سرطح ، برازارقابلیت عرضه در ، فاکتورهای اقتصادی مانند قیمت تمام شده محصول برای زارع

حمرل و نقرل و دسترسری بره ، اعتبار و وضعیت صنعتی، نیروی انسانی موجود، فنی در اختیار

  (.1ص ، 2939، ی و بوزرجمهریاحمزه) گیردمیاطلاعات قرار 

ی مورد است اده در ایع زمینه بهبود نقش اقتصرادی بخرش کشراورزی و هایکی از سیاست

کاهش فشارهای اکولوژیکی رن و تهیه و تدویع الگوی کشت مناسرب بررای نرواحی مختلرف 

رفع احتیاجرات خرانوار بروده اسرت. در  هدف از تولید صرفاً، است. در الگوهای سنتی کشت

تکویع یافتره و برررورده سراختع رن نیازمنرد  نیازهای جدیدی حالی که در دنیای مدرن کنونی

گرویی بره ایرع نیازهرا و بهبرود جهت پاسخ، دلیلوجود دررمد کافی روستانشینان است. بدیع 

ی تولیردی و الگروی کشرت نرویع هانظام، سطح دررمد حاصل از فعالیت در بخش کشاورزی

 «الگروی بهینره کشرت»تحت عنروان گیرد. در ادبیات اقتصادی الگوهای جدید کشت میشکل 

برا ی و ، شود و تاکنون به کم  رن بسیاری از مشکلات تولید محصرولات زراعریمیشناخته 

، پرورافراختره و حجی) عوامل تولید افرزایش یافتره اسرت وریمرتعی نیز برطرف شده و بهره

ول به لحراش (. پسته یکی از اقلام عمده صادرات  یر ن تی ایران است. ایع محص1 .ص، 2931

کشت و پرورش رن در مناطقی از کشرور کره مسرتعد پررورش دیگرر محصرولات کشراورزی 

تواند میبرای ایجاد اشتغال در صنایع سب  جانبی و ارز روری حائز اهمیت بوده و ، باشندمین

ص. ، 2931، ایزدی یزدان ربرادی) در فهرست اقلام صادرات  یر ن تی کشور باقی بماند هاسال

برای شرروع  مناطقی که با کاشت ایع محصول سازگاری دارند نیز بشود.توسعة ساز ینه( و زم1

کننرد. میبازی  مثثری به هرکاری عوامل متعددی به عنوان عناصر پیش برنده و بازدارنده نقش

کننرد. باتوجره بره مریایع عوامل در هنگام انتخاب ی  الگوی کشت مناسب نیرز نمرود پیردا 

زیر تدویع شده است. در ایع مردل  میمدل م هو، کشت پسته عنوان شد توسعةمباحثی که در 

و عوامل دافعه تحرت  «برندهعوامل پیش»عواملی که موجب سوق دادن کشاورزان تحت عنوان 

 میکشت پسته شده است در قالب ی  مردل م هروتوسعة که موجب  «عوامل بازدارنده»عنوان 

 (.2 شکل شماره) شده است ی رن روردههاو مثل ه هاهمراه با شاخص
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 الگوی کشت میمدل مفهو. 1شکل

 .293، مأخذ: نگارندگان

 مورد مطالعه ۀپژوهش و منطق شناسیروش. 9

دنبرال هبر وتحلیلی و از نظر هردف کراربردی اسرت توصی ی، پژوهش حاضر از نظر روش

تان بررسی عوامل مثثر بر گسترش الگوی کشت پسرته در روسرتاهای بخرش مرکرزی شهرسر

ای و از شریوه کتابخانره، روری اطلاعات برحسب مقتریات پرژوهش. جهت جمعاستسبزوار 

ی مورد نظر از منابع متعردد گرردروری هاابتدا شاخصبرای ایع کار شده است. میدانی است اده 

 هسراختنامه محققپرسش ای(گویه پنج) طیف لیکرتبعد در قالب مرحلة ( و در 9 جدول) شد

  ید.تنظیم گرد
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 ی عوامل مؤثر بر گسترش الگوی کشت پسته در شهرستان سبزوارهاو گویه هاشاخص .2 جدول

 2931ی، فال سلیمان، محدث حسینی، منبع: عزیز
 هاگویه عامل

صادی
اقت

 

 تمایل به افزایش سطح زیر کشت

 سودروری بالای پسته

 هزینه در واحد سطح

 اشتغال برای جوانان رماده به کار

 اوت دررمد محصول پسته با محصولات قبلیت 

 عملکرد بیشتر

 به واسطه کشت پسته افزایش دررمد

 کاریرضایت از تغییر الگوی کشت به پسته

 پسندیربازا

 افزایش رفاه

 کاهش خسارت در کشت پسته

 ایی مالی و سرمایههاتوانایی حمایت از اعرای خانواده در قالب واحد 

 دررمدرضایت از 

محیطی
 

 مقاومت در برابر کم ربی

 سازگاری با اقلیم منطقه

 مقاومت در برابر شوری رب

 ی شدید دماییهاسازگاری در برابر بحران

 سازگاری با نوع خاک

 ی ربیاریهابودن دورهمقاومت در برابرطولانی

 نیاز کم به کود شیمیایی

ک
کم

ها
ی دولتی

 

 ی بخش کشاورزیهایارانه

 کاراناعطای وام و تسهیلات به پسته

 ی رموزشیهابرگزاری کلاس

 خرید ترمینی محصول

 بیمه محصول

 انکارپستهحمایت از تعاونی 

 فرروری محصولزمینة ی دولتی در هاگذاریسرمایه
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نقطه روستایی در بخش مرکرزی برا  0خانوارهای کشاورز در ایع پژوهش را  جامعة رماری

که به کشت پسته مشغول می باشند. جهت تعیریع  دهندمیتشکیل ن ر  2301عادل با جمعیتی م

درصد است اده شد که واحد تحلیرل  1حجم نمونه از روش کوکران و براساس محاسبه خطای 

گیری متغیرهرای تأثیرگرذار برر گسرترش . برای اندازهدهندمیکار تشکیل کشاورز پسته 292را 

لیکرت از خیلی کم ترا خیلری زیراد پرسریده ای گزینه پنجا طیف ال بثس .1کشت پسته تعداد 

نامه با است اده از نظرر ده کارشرناس از سرازمان جهراد کشراورزی شد. روایی محتوایی پرسش

برا  پسرته شهرستان سبزوار به دست رمد. جهت پایایی متغیرهای تأثیرگذار بر گسرترش کشرت

اقردام ضریب رل ای کرونبراخ  و با است اده ازان کارپسته 91با  صورت گرفته انجام پیش رزمون

، (17.21) عرد محیطریبُ، (17.91) عرد اقتصرادیبُ بررای دسرت رمردههمقدار پایرایی برکه  شد

 هراتجزیه و تحلیل داده. محاسبه گردید( 17.21) نامه( و کل پرسش17013) ی دولتیهاحمایت

انجام گرفرت. بره  SPSSه از نرم افزار نیز در دو بخش رمار توصی ی و رمار استنباطی با است اد

بعرد ) تعییع متغیرهای تأثیرگذار بر گسرترش کشرت پسرته سره بعرد تعریرف شرد منظورایع 

. در ادامره (گویه .ی دولتی نیز با هاگویه و بعد حمایت .بعد محیطی با ، گویه 29اقتصادی با 

توسرعة های شراخصتره و پرداخ رمرارینترایج  به تحلیل تحلیل عاملیمدل از  یریگبهرهو با 

 بررسری بهای نمونهت  t رزمون از گیریبهرهس س با . شدبندی رتبهرن  بر اساس کاشت پسته

 مبرادرت منطقره در دولتی یهاحمایت و محیطی، اقتصادی بعد سه در تغییرات بر مثثر عوامل

گروی کشرت بیع دو متغیر تمایل به کشت پسته و تغییر الجهت بررسی ارتباط ، شد و در رخر

 پسته از رزمون رگرسیونی است اده شد.

 است اده شده است. شکل ARC GISافزار مورد مطالعه از نرممحدودۀ  ةجهت ترسیم نقش

   دهد.میمورد مطالعه تحقیق را نشان محدودۀ ( 1)
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 موقعیت سیاسی بخش مرکزی شهرستان سبزوار .3شکل 

 2933مأخذ: نگارندگان تحقیق، 
 

 حلیل عاملیتساختار  .1. 9

تروان های زیربنایی متغیرها را مریدر تکنی  تحلیل عاملی ایع است که عامل یادیفرض بن

شرده بریع متغیرهرا حاصرل هرای مشاهدههای پیچیده به کاربرد و همبسرتگیبرای تبییع پدیده

 .هاستها در ایع عاملاشتراک رن

لی متغیرهررای هرای اصررمتغیررر جدیرردی اسرت کرره از طریررق ترکیرب خطرری نمررره، عامرل

 شود:محاسبه می 2 ةشده بر اساس رابطمشاهده

 
 که در رن:

W و  بیانگر ضرایب نمره عواملP معرف تعداد متغیرهاست. مبانی ریاضی تحلیل عراملی ،

های موجود در مردل توجیره ( که توسط عامل) Jبر حسب مقدار و نوع واریانس هر متغیر 

 (.9 ، ص.2913، زادهدیافن) مت اوت است، شودمی
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 گرفته است: در تحلیل عاملی ایع پژوهش مراحل زیر انجام

معررف  کرهماتریسری اسرت ، ها در ایرع پرژوهش: ماتریس دادههاتشکیل ماتریس دادهر 2

 باشد.متغیرهای پژوهش 

: برای انجام محاسبات در مراحل بعدی و ارتباط درونی بریع ماتریس همبستگی ةمحاسبر 1

شرده  شود. اگرر متغیرهرا در جهرت مثبرت مرتربها از ماتریس همبستگی است اده میشاخص

ها مثبت خواهند بود. یعنی افزایش همبستگی، باشدباشند و کی یت بیشتر نشانگر وضعیت بهتر 

خواهد بود. همبسرتگی  های دیگر همراهها با افزایش مقادیر شاخصمقادیر هر ی  از شاخص

مراتریس ، متغیرر .1نوشرت. برا  N X Nن بره صرورت مراتریس ترواشاخص را می Nمیان 

1.X1.   

تواننرد بره طرور مناسرب مری هرایی اسرت کره: یرافتع تعرداد عامرلهراعامل استخراجر 9

، 29.1، مرولر کریم و) تبیریع کننرد، شدهشده را میان متغیرهای مشاهدههای مشاهدههمبستگی

عامل بوده است که مجموعراً  21ه شاخص ب .1نتیجه حاصل در ایع پژوهش کاهش ( 9. ص.

 های موردبودن تحلیل عاملی و متغیر بخشیتپوشاند و نشانگر رضادرصد واریانس را می .0

 مطالعه است.

 ۀشرد: اگر هر شاخص روی ی  عامل حمل شود و یا مقرادیر بارگرذاریهادوران عاملر 1

صرورت کرار ت سریر عوامرل  در رن، بزرگ و مثبت و یا نزدی  ص ر باشد، هر متغیر در عامل

شده هر شاخص شرامل مقرادیر متوسرط روی مقادیر بارگذاری کهیساده خواهد بود. درصورت

عوامرل ، کار ت سیر عامل سخت خواهد بود. برای رسیدن به حالرت مطلروب، چند عامل باشد

هرای هرا از روشای به دست رید. بررای دوران عامرلشود تا ساختار سادهچنان دوران داده می

  .شودکواریماکس و اکوماکس است اده می، واریماکس

یرا میتروان اسراها میها: با توجه به میزان همبستگی هر ی  از شاخصگذاری عاملنامر 1

ها انتخراب نمرود. در ایرع پرژوهش برا توجره بره تنروع عناویع مناسبی را برای هر ی  از رن

 یپوشرخص بر روی هر عامل چشمگذاری مشدر هر عامل از نام های قرارگرفتهشاخص

 (.21 ، ص.2913، ثانیاسکندریزاده و یمابراه) شده است
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 ی تحقیقهایافته. 9

 انرد.در بخرش مرکرزی سربزوار مرورد مطالعره قررار گرفته کارپسته 292در تحقیق حاضر 

ان ارکپسرتهبوده که حراکی از میانسرالی  11و  137.1ان به ترتیب کارپستهمیانگیع و میانه سنی 

از  ترسواد یا دارای تحصریلات پراییعبی انکارپسته ۀعمد، منطقه است. از نظر سطح تحصیلات

درصد افراد مرورد مطالعره  271و تحصیلات بالاتر از لیسانس حدود اند درصد( بوده .1) سیکل

 .را شامل شده است

 

 ان بخش مرکزیکارپستهآمار توصیفی مربوط به سن  .9جدول

 2933ی تحقیق، هامأخذ: یافته
 میانگین میانه نما انحراف معیار کمترین بیشترین

.1 19 217911 11 11711 137.1 

 

ان مورد مطالعه بر اساس شغل اصرلی رنران بیران شرده کارپستهتوزیع فراوانی  1جدول در 

و انرد عنروان کرده کارپستهدرصد افراد شغل اصلی خود را  .017شود که میکه مشاهده ، است

 اند.ی را به عنوان شغل فرعی خود معرفی کردهکارپستهدرصد افراد  9179
 

 ان بخش مرکزیکارپستهتوزیع فراوانی شغل اصلی  .9جدول

 2933های تحقیق، مأخذ: یافته
 شغل اصلی فراوانی درصد

 کارپسته 31 .017

 مشا ل رزاد 29 373

 اداری 1 072

 بازنشسته . 179

 راننده . 179

 ی مکان 9 179

 کارگر 2 171

 دامدار 2 171

 فروشخرده 2 171

 کل 292 21171
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 مدل تحلیل عاملی بر اساسها تحلیل یافته. 1. 9

 KMOوجود همبستگی بیع متغیرهرا بره کمر  رمراره ، در تحلیل عاملی اکتشافی در ابتدا

یع رماره بریش چنانچه مقدار ا، در نوسان است 2تا  1رن از  ةگیرد که دامنمیمورد بررسی قرار 

با توجه به نتایج رماره . های موجود برای تحلیل عاملی مناسب هستندهمبستگی، باشد 11/1از 

KMO یرد اسرتأیک ایت مدل در حد متعادلی مرورد ت (KMO=0.584 همچنریع نترایج .)

(. لازم به ذکر است 1 شکل) (sig ≤1711) کندمیید أیتله را ئرزمون کرویت بارتلت نیز ایع مس

 هرای اصلی و بررای دوران عاملهال هثاز روش تحلیل م هال هثایع تحلیل برای استخراج مدر 

 .از دوران واریماکس است اده شد

 
 در راستای همبستگی بین متغیرها 1نتایج آماره کیزرمایر و آزمون بارتلت. 6جدول 

 2933مأخذ: یافته های پژوهش، 

 K.M.O 939/9 مقدار

 بارتلت آزمون

Approx. Chi-Square 112/391 

 912 آزادی ۀدرج

 17112 دارییمعن سطح

 

 استخراج عوامل  .3. 9

 را هاعامل با و درصد واریانستراکمی متناظر درصد واریانس و ویژه مقدار 1 ۀجدول شمار

 شرده تبییع واریانس مجموع قالب در هاعامل از ی  هر اولیه برای ۀمقادیر ویژ دهد.می نشان

شود در تحلیل عاملی، شود و در بلوک اول ارائه شده است. همانطور که ملاحظه میمی بررورد

شرود کره هستند. باتوجه به درصد تجمعی مشراهده می 2بیشتر از  ۀعامل دارای مقدار ویژ 21

کره کنرد متغیر را تبیریع می .1درصد واریانس مجموع  1/00. رفتههمعوامل اول تا دهم روی

بلروک دوم مجمروع  . درد نظر، از قابلیت بالرایی برخروردار مری باشرددهد مدل مورنشان می

 ویرژه مقرادیر است کره شده ارائه هاییعامل شده تبییع ضرایب عامل دوران نیافته و واریانس

                                                           
1. KMO and Bartlett's Test 
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شود. ایرع بلروک، بلوک سوم نیز به عامل دوران مربوط می باشد.می ی  عدد از تربزرگ هارن

 دهد.می نشان را چرخش از بعد شدهجاستخرا هایعامل مقادیر مجموعه

 

 هاشاخص مجموعه از هاآن واریانس تبیین درصد و ویژه شده، مقادیراستخراج هایعامل .2جدول 

 2933مأخذ: یافته های پژوهش، 

 عوامل

 اولیه ۀمقادیر ویژ
مجموع مجذورات با عاملی قبل از 

 دوران

ذورات بار عاملی بعد از جمجموع م

 دوران

 جمع کل
درصد 

 واریانس

درصد تجمعی 

 واریانس
 جمع کل

درصد 

 واریانس

درصد تجمعی 

 واریانس
 جمع کل

درصد 

 واریانس

درصد تجمعی 

 واریانس

2 17911 2971.1 2971.1 97.10 2971.1 2971.1 17111 17911 17911 

1 2071.1 217111 117211 17.02 217111 117211 17191 171.1 2071.1 

9 19711. .7013 927.13 171.0 .7013 927.13 27319 .7191 19711. 

1 91731. 07911 917132 27.11 07911 917132 27393 .7211 91731. 

1 9.7.21 17.12 197111 27119 17.12 197111 27121 07.19 9.7.21 

0 117991 17911 137230 27110 17911 137230 27.31 07011 117991 

. 012711  17239 117913 27111 17239 117913 27032 07109 117012 

1 107192 17112 117312 27113 17112 117312 271.1 17191 107192 

3 027310 1711. 09721. 2721. 1711. 09721. 27113 17121 027310 

21 007301 97..1 007301 27123 97..1 007301 27911 17121 007301 

 

 و ویرژه یرا عوامرل در بلروک اول مقردار اهل هثشود به تعداد ممیهمان گونه که ملاحظه 

 ویژه مقادیر عوامل ایع همه اگرچه؛ گرددمیمشخص تراکمی و درصد واریانس درصد واریانس

بریش از عامرل  29/.1 اول با درصرد تبیریع عامل نقش و اهمیت ولی، دارند واحد تر ازبزرگ

 بعدی است. 

 عامرل 21متغیر در  .1امل ضرایب شکه  دهدها را نشان میماتریس مثل ه، 9 ۀجدول شمار

هرا ایع ضرایب عامل، ها با یکدیگر همبستگی ندارندکه ایع عاملاستخراج شده است. هنگامی

هاست. بنابرایع هرچره مقردار قردر مطلرق ایرع همان ضرایب همبستگی بیع متغیرها در عامل
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اعرداد در متغیرر  نظر نقش بیشتری در کل واریانس عامل مورد، تر باشدضرایب به ی  نزدی 

 نظر دارد. مورد

 ها عاملبندی دسته. 2. 9

، های مورد اسرت اده در تحلیرل عراملیها و تبدیل متغیرها به شاخصپس از گرداوری داده

سرازی بره منظرور عامل، SPSSماتریس مقدار همبستگی تشکیل شد و با است اده از نرم افزار 

های بارگذاری شده در هرر عامرل شاخص که ها صورت پذیرفت. بدیع صورتتقلیل شاخص

های هایی که امکان تجمیع با شاخصبودند ی  عامل را تشکیل دادند. شاخص 11/1که بالای 

خلاصره شردن ، عامرل دیگرری را تشرکیل دادنرد. نتیجره ،قرار گرفته در ی  عامل را نداشتند

متغیرر در  .1ی میرزان همبسرتگ، 1 ۀجدول شرمارعامل بود.  21های مورد است اده در شاخص

هرر عامرل برا ، دهد. رنچره در جردول مشرخص اسرتشده را نشان میعامل خلاصه 21قالب 

 دهد.گروهی از متغیرها همبستگی بالاتری را نشان می
 

 هامقدار ویژه عامل .3جدول 

 2933های پژوهش، مأخذ: یافته

 نام متغیر
مقدار 

 همبستگی
 شدهشماره عامل/ درصد واریانس تبیین

 192. قبلی محصول با پسته محصول دررمدی تت او

 تغییر الگوی کشتچالش اول: 

 .2971درصد واریانس: 

 011. یکارپسته به کشت الگوی تغییر از رضایت میزان

 19.. پسته کشت زیر سطح افزایش به تمایل

 1... رفاهی شرایط

 111. ..و داشت و کاشت فرروری مورد در رموزشی یهاکلاس اریزبرگ

ی اعطایی و هایارانه: دومچالش  133. پسته کشت در کمتر خسارت کاهش

 حمایت مالی از کشاورزان

 21719درصد واریانس: 

 11.. کشاورزی بخش یهایارانه

 .1.. محصول ترمینی خرید

 31.. منطقه اقلیمی شرایط با سازگاری

 شرایط سخت اقلیمی: سومچالش 

 703.درصد واریانس: 

 .11. خاک و رب شوری برابر در مقاومت

 .3.. خاک نوع با سازگاری

 0... شیمیایی کود به کم نیاز
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 نام متغیر
مقدار 

 همبستگی
 شدهشماره عامل/ درصد واریانس تبیین

وجود تشکلات : چهارمچالش  130. پسته محصول ةبیم

ی هاحمایتی جهت پیگیری خسارت

 با داران

 0791درصد واریانس: 

 02.. انکارپسته یهاتعاونی از حمایت

فراهم رمدن بسترهای : پنجمچالش  .112 فرزندان ازای سرمایه و مالی حمایت

 زااشتغال

 17.1درصد واریانس: 
 111. کار به رماده جوانان برای اشتغال

به صرفه بودن کشت : ششمچالش  0.0. ربی کم برابر در مقاومت

دنبال خشکسالی و شرایط بد هپسته ب

 رب و هوایی

 1791درصد واریانس: 

 01.. دمایی شدید یهابحران برابر در سازگاری

 .11. ربیاری یهادوره بودن طولانی برابر در مقاومت

رضایت از دررمد : ه تمچالش  129. پسته کشت واسطه به دررمد افزایش

 محصول

 1723درصد واریانس: 
 110. دمدرر از رضایت

 اعطای تسهیلات بانکی: هشتمچالش  101. بیشتر عملکرد

 011. انکارپسته به سهیلاتت و وام اعطای 1711درصد واریانس: 

 بازاریابی محصولات با ی: نهمچالش  122. سطح واحد در هزینه

 131. بازارپسندی 1711درصد واریانس: 

  ی دولتیهاجذب سرمایه :دهمچالش  001. پسته بالای سودروری

 011. محصول فرروری زمینه در دولتی یهاگذاریسرمایه ..97درصد واریانس: 

 

 هاگذاری عاملنام .9. 9

دست رمده از مدل تحلیل عاملی و دسته بندی عوامل ده گانه به ترتیرب هبا توجه به نتایج ب

 باشد:میبه شرح ذیل 

 درصرد  تغییرر الگروی کشرت براروی اولیع و مهمتریع چالش پریش: تغییر الگوی کشت

 تغییرر از ایترضر یی همچرون میرزانهال هثباشد که نشات گرفته از ممی .2971واریانس 

، رفراهی شررایط، پسرته کشرت زیرر سرطح افرزایش به تمایل، یکارپسته به کشت الگوی
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 محصرول دررمدی ت اوت، داشت و کاشت فرروری مورد در رموزشی یهاکلاس اریزبرگ

 باشد. میقبلی  محصول با پسته

 ی هایارانرهدومریع چرالش پریش روی : ی اعطایی و حمایت مالی از کشاورزانهایارانه

رود برا مریباشرد کره انتظرار مری کارپسرتهدنبال رن حمایت مالی از با داران هاعطایی و ب

نهادهرای مترولی صرادرات و ، صندوق بیمره کشراورزی، سازمان جهادکشاورزیحمایت 

 ی برخوردار شود.ترل ه از وضعیت مطلوبثایع م واردات محصولات کشاورزی و ...

 مریشرایط سرخت اقلی، زمینهایع شده در ساییسومیع چالش شنا: شرایط سخت اقلیمی ،

مقاومت در برابر شوری و میرزان کروددهی ، هم به لحاش رب و هوایی و هم شرایط خاک

 است. 

 چالش چهارم در ارتبراط : ی باغدارانهاوجود تشکلات حمایتی جهت پیگیری خسارت

 ةت اده از بیمری انسانی و طبیعی برا اسرهابا وجود تشکلات حمایتی برای جبران خسارت

ی تولید جهت صادرات بهتر ایع محصول و قیمرت هامحصولات و همچنیع ایجاد تعاونی

باشد و به نوعی مانع بررای فعالیرت دلالران واسرط بریع خریردار و میگذاری مناسب رن 

 باشند.میفروشنده 

 ش زا در بخفراهم کردن بسترهای اشتغالپنجمیع چالش : زافراهم آمدن بسترهای اشتغال

ی زیادی جهت اشرتغال هاباشد که قابلیتمیالخصوص مزارع کشت پسته کشاورزی علی

   .استجوانان ایع بخش را دارا 

 و داشتع شرایطی  بدنبال خشکسالی و شرایط بد رب و هوایی به صرفه بودن کشت پسته

ششرمیع چرالش  91/1با واریانس  سازگاری با شرایط رب و هوایی، از جمله مقاوم بودن

 زمینه است.در ایع سایی شده در شنا

 چالش رضایت از دررمرد شده ه تمیع چالش عمده شناسایی: رضایت از درآمد محصول

 درصد واریانس است.  23/1با  محصول

 توان به اعطرای میی پرد د ه با داران پسته را هایکی از چالش: اعطای تسهیلات بانکی

ی اداری و همچنریع هاکا رذبازی، دندلیرل زمرانبر بروهتسهیلات بانکی نسبت داد کره بر

 رورد.میمشکلات بازپرداخت مشکلاتی را بر سر راه با داران بوجود 
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 بازاریرابی ایرع محصرول ، دلیل سود بالای محصرول پسرتههب: بازاریابی محصولات باغی

برنرد( نقرش بسریار ) نشران تجراریکره بدیهی است  نیازمند راهکارهای اجرایی است و

 .کندعملکرد کسب وکار ایجاد میتوسعة ح رظ و  ،مهمری در ایجراد

 دلیل سودروری ایع محصول و همچنیع مسرائل و مشرکلات هب :ی دولتیهاجذب سرمایه

ی دولتری هالزوم توجه بره جرذب سررمایه، ذکر شده در ارتباط با اعطای تسهیلات بانکی

 باشد.میان کارپستهیکی از راهکارهای برون رفت از مشکلات اقتصادی 

 در گویره .1 طررح با، علاوه بر است اده از تحلیل عاملی برای تبییع همبستگی بیع متغیرها

 در تغییرات عوامل مثثر بر بررسی بهای نمونهت  t رزمون از با بهره گیری و عامل کلی 9 قالب

دسرت رمرده از نتایج بره، شد مبادرت منطقه در ی دولتیهامحیطی و حمایت، اقتصادی بعد سه

بالاتر از میانگیع نظری  1710دهد که میانگیع متغیرهای اقتصادی مینشان ای نمونهت  t رزمون

حراکی از اهمیرت بیشرتر عوامرل است. ایع امر  90793بوده و مقدار رماره ایع شاخص برابر با 

بیرانگر اهمیرت نسربی  97.0در بعد محیطی میرانگیع . استاقتصادی در گسترش کاشت پسته 

ی دولتری برا میرانگیع هراحمایتدهندۀ نشرانباشد و میتغییر الگوی کشت عوامل محیطی در 

 .استاهمیت پائیع ایع عامل را در تغییر الگوی کشت کشاورزان  2701

 
 در مورد عوامل مؤثر در تغییر الگوی کشت کشاورزانای نمونهتک tنتایج آزمون  .5جدول

 2933مأخذ: نگارندگان تحقیق، 

 میانگین تعداد متغیر
نحراف ا

 معیار
 tآماره 

سطح 

 معناداری
 اختلاف میانگین

اختلاف در سطح 

 %59اطمینان 

 بالا حد پائین حد

 27122 27211 27103 17111 90793 17990 17103 292 اقتصادی

 17.11 .1711 17.31 17111 11709 17911 97.0 292 محیطی

ی هاحمایت

 دولتی
292 2701 17110 13711- 17111 27912- 2713- 2791- 

 

به منطور مشخص ساختع میزان وابستگی دو متغیر تمایل یا رضایت از کشت پسته به عنروان 

ثر در تغییر الگوی کشت پسرته بره عنروان متغیرر وابسرته از همبسرتگی ثمتغیر مستقل و عوامل م
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نران درصرد اطمی 31بیع دو متغیرر در سرطح ، (. نتایج نشان داد0 جدول) پیرسون است اده گردید

دهرد برا افرزایش مریباشد کره نشران می .1713 همبستگی مستقیم وجود دارد که مقدار ایع عدد

تمایل به تغییر الگروی کشرت بره همران میرزان افرزایش ، تمایل به کشت پسته در بیع کشاورزان

 یابد.می
 

 شاورزانافزایش تمایل به کشت پسته و تغییر الگوی کشت در بین کهمبستگی بین متغیرهای . 19جدول

 2933های پژوهش، منبع: یافته
 تغییر الگوی کشت در بین کشاورزان

افزایش تمایل به 

 کشت پسته

 **.1713 همبستگی پیرسون

 17112 سطح معناداری

 

ای از متغیرهرای مسرتقل برا متغیرهرای ایع تحقیق به دنبال بررسی ارتباط خطی بیع مجموعه

ردن رگرسیون بیان حداکثر همبستگی بیع متغیرر مسرتقل وابسته است و در واقع هدف از به کار ب

اسرت کره  17109( بریع متغیرهرا R) مقردار ضرریب 1شرمارۀ  و متغیر وابسته است. در جردول

 R) ارتباط نسبتا خوب بیع متغیرها است. همچنیع مقدار ضریب تعییع تعدیل شرده ۀدهندنشان

Square)  هرا در بحر  تغییرر ل هثدرصدی م 171 ثیرأتدهندۀ نشاناست که  17119برابر است با

 الگوی کشت را دارد. 
 

 خلاصه مدل رگرسیون .11 جدول

 2933های پژوهش، مأخذ: یافته
 مدل رگرسیون

 خطای استاندارد برآورد  )2R( یافتهتعدیل چندگانه ضریب تعیین ضریب رگرسیونی مدل

2 17109a 17119 17211 17991.9 

 

( در سطح خطرای 17.1) F و با توجه به معنادار بودن رزمون 3شمارل  طبق محاسبات جدول

توان نتیجه گرفت کره مردل رگرسریونی قابرل توجیره بروده و مجموعره می 1711تر از کوچ 

بره ایرع  متغیر وابسته را تعییع کننرد.های متغیر مستقل به نسبت مناسبی قادرند تغییرات مثل ه
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ت پسته در بیع کشاورزان در پی مسائلی همچرون تمایل به کشتوان اظهار کرد که میمعنی که 

 به تغییر الگوی کشت شده است. هاافزایش قیمت محصولات و... سبب تشویق رن

 
 در بین متغیر مستقل و وابسته Fمقدار ضریب  .13 جدول

 2933های پژوهش، مأخذ: یافته
 معناداری F مقدار آماره میانگین آزادی ۀدرج مجموع مربعات مدل

2 

 17119 17.1 17111 22 17991 یونرگرس

   17213 39 372.9 ماندهباقی

    211 .21791 مجموع

 تغییر الگوی کشت متغیر وابسته:

 

 گیرینتیجه .6

، مختلرف یهاجنبره از بود خواهد قادر بعدی بودن چند دلیل به که است فعالیتی کشاورزی

 خرود ترأثیر تحت روستاها در خصوصاًرا  هاانسان از زیادی بخش اجتماعی و حیات اقتصادی

 ةجامعر شررایط ترأثیر همرواره تحرت انسانی یهافعالیت دیگر مانند به اما کشاورزی دهد. قرار

 نروع و بره الگرو تغییرات ایع از یکی است. دگرگونی و تغییر در حال طبیعی شرایط و انسانی

بره  توجره برا لذا می شود. تحمیل هارن به یا و کشاورزان انتخاب توسط که می گردد باز کشت

 جوامرع در ویرژه بره شرودمری رن حرادث بر که هم را تغییراتی باید کشاورزی نقش و اهمیت

 من ری پیامردهای و بروز خسران ایجاد از طریق ایع از تا داد قرار پایش دقت مورد به روستایی

الگوی  تغییر برعوامل مثثر  بررسی به حاضر در تحقیق رید. به عمل جلوگیری جوامع ایع برای

   است. شده بخش مرکزی سبزوار پرداخته در کشت

 مناسرب محیطی یهاقابلیت و هاویژگی با می توان کشت را الگوی در رمده پدید تغییرات

شرده ترا  سربب هراقابلیت همیع وجود لیکع مرتبط دانست. پسته مر وب تولید و کشت برای

 نشان العملر ارتباط با سود احتمالی عکسشده ددایجا تغییرات کوچکتریع به حتی کشاورزان

اسراس  ایع قرار گرفته است. بر کشاورزان اولویت در کشت تغییر الگوی موارد بیشتر در دهند.

 بره از تحلیرل عراملی گیرریبرا بهرره و عامل کلی 9 قالب در گویه .1 طرح با نگرش ایع با و
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 منطقره در ی دولتریهای و حمایتمحیط، اقتصادی عدبُ سه در تغییرات عوامل مثثر بر بررسی

تمایل بره افرزایش سرطح زیرر  نظیرِ ی اقتصادیهادهد که شاخصمینشان  نتایج شد. مبادرت

اشتغال برای جوانران رمراده بره کرار و... و ، هزینه در واحد سطح سودروری بالای پسته، کشت

در برابرر طولرانی مقاومرت ، منطقه میعوامل محیطی از جمله سازگاری با شرایط اقلیهمچنیع 

نیاز کمتر به کود شیمیایی  اند.ی ربیاری در تغییر الگوی کشت تأثیر بیشتری داشتههابودن دوره

تأثیرگذار بوده است و از بیع عوامل حمایتی دولتی تنهرا  میکشت در حد کتوسعة در افزایش 

ل مرثثر بروده محصوتوسعة ان به سمت کارپستهی رموزشی در افزایش انگیزه هابرگزای کلاس

و رزمرون  تحلیرل عراملینتایج حاصل از  است و دیگر عوامل نقش بسیار ضعی ی داشته است.

گسرترش روی پریش عاملاولیع و مهمتریع  ،تغییر الگوی کشت کهنشان داد ای نمونهت  تیِ

 یی همچرون میرزانهال رهثگرفتره از متأباشد که نشرمی .2971درصد واریانس  کشت پسته با

 شررایط، پسرته کشرت زیر سطح افزایش به تمایل، یکارپسته به کشت الگوی تغییر زا رضایت

 دررمردی ت راوت، داشرت و کاشرت فررروری مرورد در رموزشی یهاکلاس برگذاری، رفاهی

 .  استقبلی  محصول با پسته محصول

بررای گسرترش الگروی کشرت ایرع  ریزیبرنامرهو نیز  میبه منظور ح ظ ایع پتانسیل بو 

 با با توجه به منابع ربی شهرستان شایسته است به عوامل محیطی توجه بیشتری شود.محصول 

 هازمان و همه همه افراد برای را ایجادشده یهامزیت تواننمی، شد مطرح که مباحثی به توجه

 که نیازمند رسدمی نظر به ضروری امری تغییرات ایع بیشتر زوایای شناخت لذا دانست. متصور

 و محصرول پسرته کشرت و تولیرد در موجود یهابود. با توجه به ضعف خواهد ربیشت مطالعه

 پیشرنهادات، روستاییتوسعة در  محصول ایع زیرکشت سطح افزایش سوء اثرات جلوگیری از

 می شود: مطرح زیر

 ؛هاسازمان شده توسط ةارائ خدمات از کشاورزان رگاهی سطح افزایش 

 ؛کشاورزان ةکلی بهزم لا ادوات خرید تسهیلات ی ارائه گسترش 

 تحقیقرات ، بیمه، مکانیزاسیونزمینة ی حمایتی دولت از جمله در هااعمال سیاست

 ؛و ترویج جهت افزایش راندمان محصول
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 بره  توجه ویژه به محصولات دارای مزیت رقابتی و گسترش محصولات جایگزیع

 ؛عنوان یکی از راهکارهای تغییر اقلیم

 ؛بندی جهت صادراتت فرروری و بستهی تکمیلی جههااحداث کارخانه 

  توجه ویژه به بازاریابی محصول با توجه به جایگاه شهرستان بره عنروان بارانرداز

 ؛ی همجوارهاتولیدات شهرستان

 ؛ان با قابلیت عملکردی بالاکارپستهو اتحادیه  هاایجاد تعاونی 

  یالمللبیعایجاد بورس پسته و ارائه محصول در سطح. 
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