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 چکيده

 یكالتا ديتنظتام تول کيكشت توتون به عنوان  تيوضع یبررس باشد.ای مهو توليد توتون در كشور میهاستان مازندران از جمله قطب 

ايتن مطالعته بتا هتدف  .محصتول استت نيتگر كاهش كشتت امستندات موجود نشان یساله بر مبنا 03دوره  یاستان ط نيدر ا یتخصص

 ،ها در اين تحقيتقادهآوری دگرد ابزار. شدانجام  مازندراندر استان  عوام  مؤثر بر تماي  كشاورزان بر ادامه كشت توتون شناسايی و تحلي 

نظران تأئيد شد و پايايی آن بر مبنای سنجش ضريب آلفتای كه روايی آن با استفاده از نظرات گروهی از صاحب بودساخته محققپرسشنامه 

ه آماری بدست آمد. جامع 01/1های مختلف پرسشنامه شام  عوام  محيطی، ترويجی، فنی، اجتماعی و حمايتی بالاتر از كرونباخ برای بخش

 یاطبقهگيری نمونه به روش نمونه 080گيری از فرمول كوكران تعداد هدهند كه با بهركاران استان مازندران تشکي  میاين تحقيق را توتون

درصد از كشاورزان به كشت توتون تمايت  مثبتت داشتتند و مقايسته ميتانگين  1/80متناسب انتخاب شدند. بر اساس نتايج تحلي  توصيفی 

داری را تفتاوت معنتیدر دو جامعه )موافقان و مخالفان ادامه كشت(  درآمدتماي  به ادامه كشت در رابطه با سن، سط  سواد، سابقه كشت و 

ت. همچنين طبق نتايج بدست آمده از تحلي  رگرسيون لجستيک متغيرهای خشکسالی و ديو بودن شرايط كشت، محصولات اسنشان نداده 

در   103/1و  132/1، 102/0، 118/1 تتأثيرسازی درجات خريد بته ترتيتب بتا ضتريب رقيب مانند برنج و گندم، نيروی كار خانواده و شفاف

بينی نموده است. بر ايتن استاس بته منظتور افتزايش ورزان نسبت به ادامه كشت توتون را پيشدرصد تماي  و عدم تماي  كشا 88مجموع 

 كتارتوتون مهيوام و اعتبارات، ب اعطای مانند یتيحماهای قيمت گذاری مناسب و ارائه خدمات اتخاذ سياست تماي  كشاورزان به ادامه كشت

 شود.مين با توجه به شرايط منطقه، توصيه میسازی زهای مناسب زراعی و آمادهو آشنای آنان با روش
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 مقدمه 

در  یتخصصت ديتتول یهتااز نظام یکتينظام كشت توتتون 

 یدر برخت . كشت اين محصتولرودیبه شمار م یبخش كشاورز

و دستاوردهايی است.  جيران رامازند مناطق كشور از جمله استان

را بتترای اشتتتغال، درآمتتد و معيشتتت روستتتاييان منطقتته دارد 

توتون مورد استفاده  ديتول درنظام  نيا (.0821زاده و كر، )شريف

 ینيگزيجتتا ايتت یجهتتت صتتادرات و ارزآور اتيتتدر صتتنعت دخان

متتوازن  جهيتو در ن یخارج یمحصولات وارادات اب یداخل داتيتول

 تيتاز اهم یرنفتتيو توستعه اقتصتاد غ ینمودن مبادلتات ختارج

وجود كشاورزان با تجربه، وجود . از طرفی برخوردار است یاژهيو

و شركت، مشخص بودن  نينزد زارع تجهيزات لازمو  آلاتنيماش

صتنعت  یت حوزه كشاورزكشت از نقاط قوّ یمناسب برا یاراض

   .(0821 ،ايران اتيشركت دخان)باشد میكشور  اتيدخان

جهتت  استت. گارتيست ديتتول هيتماده اول نيترتوتون عمده

ستتاله ششتتو توستتعه، مركتتز تحقتتق اهتتداف قتتانون برنامتته پنج

هزار  11تا  81 نيب یكشور رقم اتيو نظارت بر دخان یزيربرنامه

ستت، توتون در سال را به عنوان هدف در نظر گرفتته ا ديتن تول

هزار  2111 وسطسالانه به طور مت 0828-21در دوره  كهیدر حال

 اريشده است كه با اهتداف برنامته بست ديتن توتون در كشور تول

زراعتت  ني(. بنتابرا0821 ،ايتران اتيتشتركت دخان) فاصله دارد

بتا توجته بته  یمحصولات دخان هيمواد اول تأمينتوتون به منظور 

ستتان . اباشتدیضرورت مطترن مت کيعنوان  وجود بهم طيشرا

ری استت. در كتاتوتتون  مازندران از جمله مناطق مستتعد بترای

شرايط حاضر سه رقو ويرجينيتا، بتارلی و باستما در ايتن استتان 

 . (0820 ،رانيا اتي)شركت دخان شودكشت می

يتن بررسی اجمالی در خصوص وضعيت كشتت توتتون در ا 

اين واقعيت استت كته كشتت  گرنشانهای اخير، استان در سال

كته در های عميقی روبرو است بته طتوریاين محصول با چالش

كشتاورزان  از جمله سط  زيركشت و تعتداد مختلف هایشاخص

از روند كاهنده برخوردار بوده است )شركت  یاركنتوتو شاغ  به

تتداوم كشتت  توانتدمی ادامه ايتن رونتد(. 0820ايران،  دخانيات

 توتون را با مشک  روبرو نمايد.

 وجتود مهمتی غيركنترلتی متغيرهتای كشاورزی بخش در   

 و كنترلتی متغيرهای كه وندشیم تأثيرگذار چنان گاهی كه دارند

 تترينمهتو هنددیم قرار خود عاعشال تحت نيز را گذاریسياست

 و وهتوا آب بارنتدگی، رزی،كشتاو بختش در نترلتیكغير متغيتر

 روند، بر تأثيرگذاری شدت به و غالب نيروی كه است خشکسالی

 و استت كشتاورزی بختش توليتد مکانی و زمانی جدول و حجو

 ابزارهتای و متغيرها ساير ثرا كه گذاردمی را خود اثر چنان گاهی

  (.  0820 جعفری و همکاران،( ندكیم برعکس را گذاریسياست

 یالفتهؤچنتد م ستتويس کيتهمانند  یكشاورز یبرداربهره

و  رامونيآنها در گرو تحول مستمر با پ یهستند كه بقا و ماندگار

كشتت  (.0110،  0ينو گتر انيت)آدر باشتدیمت گذارتأثيرتحولات 

آن بته عنتوان  یداريتاستت و پا یتوتون متأثر از عوام  مختلفت

منطقته،  يیروستتا شتتيو نظتام مع یبوم زراع ستياز ز یبخش

 ،یاقتصتاد ،یاجتمتاع طيو تطابق لازم با مح یوابسته به سازگار

   (.0821زاده و كر، فيشر)است  كشاورزان یعيو طب یاسيس

بررسی روند تغييرات موجود در زمينه سط  زير كشت توتون 

های بيان شتده بتويژه كه شاخص دهندو تعداد كشاورز نشان می

های اخير دستخوش تغييترات شتديدی بتوده استت. بتر در سال

بيشترين سط  كشت توتتون در استتان  0اساس اطلاعات شک  

هکتتار و كمتترين آن در ستال  0081بتا  0800مربوط به ستال 

طوريکه سط  زيركشت در ايتن  باشد بههکتار می 081با  0821

داشت و روند تغييترات ستط  زيركشتت،  دوره عمدتاً روند نزولی

( نشان 0800-0821ساله ) 01هکتاری را در دوره  0112كاهش 
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-21) یدر دوره زمتانكشاورزان تعداد  راتييتغ دهد. همچنينمی

به  0803در سال  نفر 0081از  آنهاكه تعداد  كندیم اني( ب0803

)شتركت دخانيتات  استت افتتهيكاهش  0821در سال  نفر 331

توتتون در استتان مازنتدران از بتدو شتروع  ديتول (.0820 ايران،

 نيتبتوده كته ا یراتتييتا كنون همواره دستخوش تغ یكارتوتون

در  رييتتغ د،يتكاهش تول اي شيدر افزا رييعمدتاً شام  تغ راتييتغ

 رييتتغ ،یمحصولات استحصتال یفيو ك یكم راتييتغ ته،ينوع وار

ق منتاط يیايتفو جغرا یمتياقل راتييتتغ ها،دگاهيها و ددر نگرش

گاهتاً  یاستت و از طرفت دهيترا سبب گرد راتييتغ گريكشت و د

زمتان و مکتان  طياتختاذ شتده بتا شترا یهااستيها و سبرنامه

 ستهيمقا (.0820 ،ئیدايت)مج نموده استت ديفوق را تشد راتييتغ

از  یحتاك بيترق تمحصولا ريكشت توتون در برابر سا یسودآور

های اخير سالتوتون در  متيق شيعدم افزا  ين است كه به دلآ

بته كشتت  یبتتغمحصولات، كشتاورزان ر ريسا متيق شيو افزا

 (.0821 دخانيات ايران،شركت ) استتوتون نداشته 

 

 
 خانيات ايران()كارنامه كشاورزی شركت د سال 61دوره  كشت در ريسطح زتعداد كشاورز و  راتيي. تغ0شکل

 

های اخير سعی در بررستی تمايت  مطالعات مختلفی در سال

كشاورزان بر كشت انواع محصولات كشاورزی انجام شتده استت 

پرداختته مترتبط  یهتااز پژوهش یتعتداد یدر ادامته بته بررست

 شود.می

 نشتتان داد كتته (0820) یگتتيب یو علتت پورقاستتومطالعتتات  

 ارانتته،يتعلتتق  ،یآلتت ینگتترش نستتبت بتته كودهتتا یرهتتايمتغ

بته  یدسترست ،یشتده و اطلاعتات شخصت افتتيدر یهاآموزش

كشتاورزان   يتدرصتد از تما 80مروجتان  هيو توص یآل یهاكود

است. همچنتين نموده  نييرا تب یآل ینسبت به استفاده از كودها

 ( و0820) پورو كاكتته یميرزايتت (،0820) و همکتتاران یمتتراد

ستن و  ري، متغخود قاتيتحق ( در0828) فدايی و همکارانشوكت

گتزارش از عوام  متؤثر برتمايت  كشتاورزان  را لاتيسط  تحص

 كردند.

 به ايتن نتيجته رستيدند كته (0222)  0انيونگ و همکاران 

 هتایاطلاعتتات، سياستت بته دسترستی فقدان ها،مشوق فقدان

                                                                                           
1-Enyong  
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نتامناستب توليتدات، بيمتته نبتتودن  بتازار هتای دولت، ضعيف

 بودنتد هتا ازجملته متواردینهتاده به دسترسی وعدم محصولات

 هتای متديريتتکنولتوژی یازمينته در را كشاورزان پذيرش كه

عبتدپور و ) قتاتيتحق كرده استت. در مواجه تنگنا با زراعی خاك

بتتازار و  تيتتتقو (0101 ، 0اگانتتايآنتتت  و د ؛0828همکتتاران، 

 اند.عنوان نموده ريكشت س رشياز عوام  مؤثر در پذ یبازاررسان

را از  یو آموزشت یتيعوامت  حمتا نيتز (0108 ،0) والتتر مطالعات

نشتان داده انتد.  گيتتوسعه كشتت ارگان رشيپذ عوام  مؤثر بر

حاكی از آن بتود كته  (0821، و همکاران یگيبیعل)های بررسی

كشتت نختود در دو  ريكار و سط  ز نهيشيخانوار، پ یشمار اعضا

نختود  خوارلتهيبتا كترم پ یستيمبارزه ز رندهيناذو  رندهيگروه پذ

( بيتتان 0100)8ماريتتانو و همکتتاران .داشتتتند یداریاختلتاف معنتت

ت آن توسط های مديريداشت كه پذيرش رقو جديد برنج و شيوه

آلات مثبتتت  مالکيتتت ماشتتين تتتأثيركشتتاورزان فلياتتين تحتتت 

رسانی، افزايش ظرفيتت فعاليتت و رفتتار كشاورزی، آبياری و آب

 (0820) پتور و همکتارانهخجستتمطالعات سودجويانه قرار دارد. 

 یزراعتت زعفتران، راهکتار یكشت برا یالگو رييبه تغ  يدرتما

( شتابوريدشتت ن ی)مطالعه متورد یآبیمقابله با ب یبرا یكاربرد

مستاعد،  یکياكولتوژ طيشرا یدرصد مناطق دارا 33نشان داد از 

 ااند و تنهتدرصد، كشت زعفران را در زراعت خود وارد نموده 30

 به زراعت زعفران نداشتند. یليتمادرصد  کي

دريافتنتد مهمتترين  (0821 علوی )جاجان و شتيرازیشاهی

دلي  تماي  به كشت گياهان دارويی گ  گاو زبان مناسب بتودن 

شرايط اقليمی كشت و ستوددهی نستبتاً ختوب آن بتوده استت. 

بتتا عنتتوان تمايتت  ( 0108، 8)چانتتگ هتتاونهمچنتين تحقيقتتات 

كشاورزان به تغيير و روی آوردن به كشاورزی ارگانيتک در بتين 

درآمتد  داریمعن تأثير كشاورز برنج كار در كره جنوبی بيانگر 011
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و  یحتداد ارگانيک برنج بوده استت.در رابطه با تماي  به كشت 

شتتغ ، ستتط   یرهتتايمتغبيتتان داشتتتند كتته  (0821) همکتتاران

  يتعملکرد رابطه مثبت بتا تما زانيفروش و م متيكشت، قريز

  ه استتت.داشتتت کيتتارگان اريتتمحصتتول خ ديتتكشتتاورزان بتته تول

 هداشتتن ستابق گزارش كردند كه (0821غريبی )محتشمی و دره

حاص  از كشت  یدرآمد بالا ن،يزم قطعات بودن تعداد بالا كشت،

 یاز عتوامل كشتت،ی تنتوع محصتول در الگتو زعفران و وجتود

كشتت   كاران بته توستعزعفران  يبر تما یمثبت تأثيرهستند كه 

 ريتغ غ بودن ش ر و دارااكبودن سن زعفرانا لاب كهیدارند، درحال

 .ه استامر داشت نيبر ا یاثر منف یكشاورز

كته  نشتان داد (0820شتمس و همکتاران )نتايج تحقيقتات 

متغيرهای مساحت باغ، تعداد ك  درختان، درآمتد ستالانه بتاغی، 

ای در باغ، سابقه اجرای آبيتاری ميزان سط  اجرای آبياری قطره

ی، مالکيت ادوات كشاورزی، نگرش در مورد تغيير اقلتيو و اقطره

تماي  كشاورزان بته  به  دارسرمايه اجتماعی رابطه مثبت و معنی

ی داشتتت. منتتابع آبتت یداريتتپا تيريمتتد یاستتتفاده از راهکارهتتا

يتت مدل برآورد شتده لاج بر اساس( 0820محمدی و همکاران )

گزارش كردند كه نگرش نسبت به كنترل بيولوژيک، استتفاده از 

نيروی كار خانوادگی، دسترسی به منابع اطلاعاتی، درآمتد بتاغی، 

پذيری يولوژيک، ريسکميزان آگاهی در رابطه با فناوری كنترل ب

درصتتد تمايتت  و عتتدم تمايتت   8/21 و تحصتتيلات در مجمتتوع

باغداران نسبت به كنترل بيولوژيتک پتيش بينتی نمتوده استت. 

انتدازه  متت،يعملکترد، ق یرهايمتغبيان كرد كه  (0823قربانی )

در دسترس، اثتر  هيو سرما یكارزعفران یخانوار كشاورز، تجربه

محصتول توستط  نيتبه تتداوم كشتت ا  يتما شيبر افزا یبتمث

با عنتوان  (0820ی )ميركريمطالعات م. استداشته كاران زعفران

 بيتآن با محصولات رق سهيكشت توتون و مقا یاقتصاد یبررس

ی نستب تياز مز یآن بود كه برنج كار ديدر شهرستان گلوگاه مؤ

 کيتبته عنتوان  تواندیبرخوردار بوده و منسبت به توتون  يیبالا

. باشتتد گتتذارتأثيردر نتتوع كشتتت كشتتاورزان  بيتتمحصتتول رق



 67      در استان مازندران کشت توتون بر تداوم کشاورزان لیتما درمؤثر  عوامل

عملکترد بته عنتوان  نشان داد كته (0823جوادزاده )های بررسی

 استتترش  یتداوم كشت چاتماي  كشاورز به عام   نيرتیاصل

 آلتاتنيماشت لتازم از جملته بتازار فتروش، یهارساختينبود ز و

و كمبتود  یجتيترو-یو آموزشت یفن یابرداشت، خدمات مشاوره

توسعه  موانع نيترمهوهمچنين خطر سرمازدگی  یكارگر یروين

بتا بوده استت. و بلوچستان  ستانيترش در استان س یكشت چا

 فيكشت الزاماً ط نهيو تحول در زم رييهر گونه تغ نکهيتوجه به ا

 تأثيررا تحت  یو اجتماع یقتصادا یها و فضاهااز شبکه یعيوس

 تيدر بهبود وضتع رييو تغ یهر گونه نوآور نيبنابرا .دهدیقرار م

به عوامت  فتوق استت. عوامت   يیموجود منوط به درك و آشنا

نتدارد، و  یفنت تيتكشت توتون، فقتط ماه دامهعدم ا ايادامه و 

 نگرجانبه ژرف و همه یقيتحق ازمنديبرهه، ن نيآنها در ا يیشناسا

  يتكته بتر تما یعتوامل ژهيعوامت  بتو نيتلذا شناسايی ا است.

 یخاصت تيتاز اهم كاران نستبت بته كشتت توتتون دارد،توتون

 باشدیمطالعه م نيبه عنوان هدف ا و برخوردار است

 

 هامواد و روش

بته  بصورت اسنادی و ميدانی انجام شد. تحقيقاين مطالعه  

گيتری و كنتترل لحاظ هدف كتاربردی، بته لحتاظ شتيوه انتدازه

متغيرها، ميدانی و توصيفی، و از نظر پارادايو تحقيق، كمی بتوده 

است. در بخش اسنادی به بررسی روند تغييرات سط  زير كشت 

سال با هدف مستندسازی  03كاران در دوره توتون و تعداد توتون

مسئله تحقيق پرداختته شتد. بتدين منظتور كارنامته كشتاورزی 

ای مورد نظر بررسی شد و بتر استاس هشركت دخانيات در سال

آميتز كشتت توتتون در اطلاعات بدست آمده، وضتعيت مختاطره

 و بح  قرار گرفت.  تأييداستان مورد 

آوری در بختش ميتدانی بتا استتتفاده از پرسشتنامه بته جمتتع

اطلاعتتات در رابطتته بتتا موضتتوع اصتتلی تحقيتتق پرداختتته شتتد. 

محيطی، فنتی پرسشنامه شام  عوام  فردی، حمايتی، ترويجی، 

و اجتماعی بود كه در آن هر عام  با تعدادی از متغيرهای مرتبط 

مورد سنجش و مطالعه قرار گرفت. جامعه آمتاری ايتن تحقيتق، 

بتر كار استان مازندران بود و حجو جامعه نمونه كشاورزان توتون

تعتداد  نيتابترآورد شتد و از نفتر  080استاس فرمتول كتوكران 

( مورد تحلي  قرار 001درصد)نفر 30 توزيع شده حدود پرسشنامه

 گرفت.

(0)                                                   n =  

n= حجو نمونه 

N( نفر كشاورز توتون 331= حجو جامعه)كار 

t(21/0) = ضريب اطمينان قاب  قبول 

d= ( 0/1دقت احتمالی مطلوب) 

s =هتای يت از حمايتترضتا) پيش بترآورد واريتانس متغيتر

 دخانيات(

گروهتی از محققتان مركتز پرسشنامه توسط  0صوری روايی 

متورد تحقيقات تيرتاش و كارشناسان كشاورزی شركت دخانيات 

پرسشتنامه نيتز بتا  0بترای اطمينتان از پايتايی .قرار گرفت تأييد

پرسشنامه تکمي  گرديد  81محاسبه ضريب آلفای كرونباخ برای 

با . بدست آمد 01/1لف پرسشنامه بالاتر از مخت یهابخش یبراو 

)ويرجينيا، بارلی و باسما(  توتون مختلف توجه به اينکه سه واريته

بنتدی صورت طبقتهه گيری بمونهنود، شدر اين استان كشت می

شده بصورت توصيفی  گردآورییهادادهشده متناسب انجام شد. 

ار توصتيفی از و استنباطی مورد ارزيابی قرار گرفت. در قسمت آم

های فراوانی، ميانگين، انحراف معيار، ضريب تغييترات و شاخص

و رگرستتيون  ، متن ويتتت نتیTدر قستمت استتنباطی از آزمتتون

افتزار نرم ها بوسيلهي  دادهو تحل هيتجزو  لجستيک استفاده شد.

SPSS شدانجام. 

 

 

 

                                                                                           
1- Validity  
2- Reliability 
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 كرونباخ آلفای ضريب آزمون از حاصل نتايج. 0جدول

 كرونباخ آلفای ضريب گويه تعداد متغير

 00/1 8 عوام  ترويجی
 01/1 1 عوام  فنی

 02/1 8 عوام  اجتماعی
 31/1 1 عوام  حمايتی
 00/1 8 عوام  محيطی

 

 (0592سطح زير كشت توتون در استان مازندران به تفکيک شهرستان ) كارنامه كشاورزی شركت دخانيات، .  6جدول

 سطح زير كشت )هکتار( شهرستان

 01 ساری
 38 بهشهر
 103 نکا

 081 مجموع سط  زير كشت توتون

 

 محدوده مورد مطالعه

كتاری اين تحقيق از نظر محدوده جغرافيای، مناطق توتتون 

های بهشهر، نکا و ساری در استان مازندران را شتام  شهرستان

 هتا راسط  زيركشت مربوط به اين شهرستان 0شود. جدول می

 دهد.مینشان

 

 يجنتا

 انیپاسخگو یفرد یهایژگیو

بتود و ستال  82 حدود مورد مطالعه كشاورزان یسن نيانگيم

بوده استت. همچنتين سال  1/02نکاری آنها توتوسابقه  نيانگيم

بطتتور متوستتط در حتتدود ستته نفتتر از اعضتتای ختتانواده در كتتار 

نفتر از جامعته متورد  001اند. و در بين كاری مشغول بودهتوتون

درصد( نسبت به ادامه كشت توتون تمايت  1/80) نفر 10مطالعه 

بر استاس موافقتان و مخالفتان ادامته  8مثبت داشتند.  در جدول

هتا های بدست آمتده از تحليت  توصتيفی دادهكشت، نتايج يافته

كشتت توتتون نشان داده شده است. ميانگين سن افراد موافقان 

ده ستال بتو 80سال و افرادی كه قصد ادامه كشتت ندارنتد  11

 00است. از نظر سابقه كشت در بين موافقان ادامه كشت توتون 

ستال بتود. ستط   03سال و كسانی كه قصد ادامه كشت ندارند 

اين مطالعته درصد از هر دو طيف مخاطبان  31ها حدود سواد آن

درصتد  13تتا  11در حد راهنمايی بتوده و در ايتن ميتان حتدود 

ين فراوانتتی درآمتتد انتتد. بيشتتترستتوادی در حتتد ابتتتدايی داشتتته

كشاورزان از كشت توتون، در بين كشاورزانی كه تماي  به ادامته 

درصد بود و در بين  11تا 81كشت توتون داشتند، دامنه درآمدی 

 01كشاورزانی كه تماي  به ادامه كشت نداشتند، دامنه درآمتدی 

درصتد از  0/11درصد از ك  درآمد بوده است. شغ  اصتلی  81تا

كاری بود و اين ويژگی در بين كشت توتون، توتون موافقان ادامه

درصتد  8/10كشاورزانی كه تماي  به ادامه كشت توتون نداشتند 

بوده است. بنابراين در بين كشاورزانی كه تماي  به ادامه كشتت 

نداشتند تنوع شغلی بيشتر و تعداد كسانی كته بته عنتوان شتغ  

ود. كه بتا مطالعتات پرداختند، كمتر باصلی به اين نوع زراعت می

 ( همخوانی دارد.0821) ريبیغمحتشمی و دره

اولويت و اهميت عوام  ترويجتی، فنتی، اجتمتاعی،  8جدول

كنتد. بتر حمايتی و محيطی را بر اساس ضريب تغييرات بيان می

اساس از ديدگاه پاسخگويان عوامت  ترويجتی در اولويتت اول و 

هتای بعتدی لويتعوام  فنی، محيطی، اجتماعی و حمايتی در او

 قرار داشته است.
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 ويژگی فردی موافقان و مخالفان ادامه كشت توتون. 5جدول

 متغيرها

 مخالفان ادامه كشت توتون موافقان ادامه كشت توتون

 درصد فراوانی ميانگين
انحراف 

 معيار
 درصد فراوانی ميانگين

انحراف 

 معيار

 33/01  80 88/2  11 سن
 88/00  03 08/3  00 سابقه
سط  
 سواد

 10/0 درصد در حد راهنمايی 1/30  08/0 درصد در حد راهنمايی02 

  درآمد
درصد  8/81درصد از درآمد ك   با  11تا 81دامنه 

 بيشترين فراوانی
10/8  

درصد  0/82درصد از درآمدك  با 81تا 01دامنه
 بيشترين فراوانی

 
08/0 

شغ  
 اصلی

 88/0 درصد 8/10  80/0 درصد 0/11 

 

 ی، اجتماعی و حمايتی از ديدگاه پاسخگويانطيمحبندی عوامل ترويجی، فنی، اولويت .4دولج

 رتبه ضريب تغييرات انحراف معيار ميانگين عوامل

 0 08/1 38/1 10/8 عوام  ترويجی
 0 08/1 32/1 08/8 عوام  فنی 

 8 01/1 10/0 18/8 یطيعوام   مح
 8 80/1 0 08/8 عوام  اجتماعی

 1 88/1 00/0 02/8 یتيعوام  حما

 

هتايی از نظتر ويژگتی در پاسخ به اين پرسش كه چه تفاوت

سن، سابقه، تحصيلات و درآمتد بتين دو گتروه كشتاورزانی كته 

تماي  به ادامه كشت دارند و آنانی كه تمايلی ندارند. با توجه بته 

و  T ماهيت سؤالات پرسشنامه و متغيرهای مورد مطالعه از آزمون

در رابطته بتا  ینتيتوامن آزمتون جينتااستفاده شد.  0نیويتمن

مستق  سط  سواد و درآمد  ريكشت توتون با متغادامه به   يتما

ی داریدرصد تفاوت معنت 1 احتمالكه در سط  بود  حاكی از آن

 كشتاورزان دگاهيتد نيب گريعبارت ددو گروه وجود ندارد به  نيب

اختلتتاف  العتتهمتتورد مط یهتتایژگيموافتتق و مختتالف از نظتتر و

 (.1)جدول است مشاهده نشده یداریمعن

موافق و مختالف دو گروه  یهادگاهيد ميانگين سهيمقا جينتا

ستابقه كشتت بتر  و در رابطه با سنتماي  به ادامه كشت توتون 

را  یداریدرصتد تفتاوت معنت 1 یدر سط  خطا Tاساس آزمون 

 شتتكستابقه و  از نظتر ستن گرينشان نداده است. به عبارت د

                                                                                           
Mann-Whitney 1- 

بين دو گروه موافقان و مخالفان ادامه كشتت  یداریمعن اختلاف

 (.1)جدول نداردتوتون وجود 

 

 کيلجست ونيرگرس ليتحل

كشتت به منظور بررسی عوام  مؤثر بر تماي  يا عدم تماي  

بدين منظور متغيرهای  از رگرسيون لجستيک استفاده شد. توتون

بتر استاس جتدول مختلفی مورد بررسی قرار گرفت و در نهايت 

، كشتت طيبتودن شترا ويتو د یخشکستالمتغيرهتای   0شماره 

 ديدرجات خر یسازشفافو  كار خانواده یروين، بيرق محصولات

مرحله وارد معادله لجستيک به شيوه گام به گام گرديد كته  8در 

طور كته دار اين متغيرها مشخص شده است و همانمقادير معنی

در  038/00استکور از دير كتاینشان داده شتده مقتا 3در جدول 

در مرحله چهارم رستيده استت كته ايتن  280/88مرحله اول به 

 .مقدار نشان دهنده بهبود مقدار كای اسکور است
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 در دوگروه موافق و مخالف ادامه كشت در رابطه با سطح سواد و درآمد مقايسه ميانگين جينتا.  5جدول

 z u داریسطح معنی متغير مستقل متغييروابسته
 111/0838  000/0 130/1 سط  سواد تماي  به ادامه كشت توتون

 111/0000  810/1 183/1 در آمد تماي  به ادامه كشت توتون

 

 در دوگروه موافق و مخالف ادامه كشت در رابطه با سن و سابقه مقايسه ميانگين جينتا. 2جدول

 داریطح معنیس ميانگين تفاوتها Fمقدار درجه آزادی Tمقدار  متغييرها

 080/1 03318/0 018/0 003 823/0 مقايسه ميانگين سن در رابطه با  تماي  به ادامه كشت  
 000/1 00883/8 800/0 003 113/0 مقايسه ميانگين سابقه در رابطه با تماي  به ادامه كشت  

 

دهنتده اسکور پس از ورود هر متغير نشانافزايش مقدار كای

استت و از  -Log Likelihood0ير در شتاخص دار بودن تغيمعنی

گر اين استت كته بيان اسکورمدل كایسوی ديگر افزايش مقدار 

متغيرهای وارد شده در معادله بر متغير وابسته تمايت  بته ادامته 

داری داشته استت. معنی تأثيردرصد  22كشت توتون با اطمينان 

كته  برآورد شتد 0كركو نيج  0اسن در ادامه دو شاخص كاكس

 كتركو ضريب تعيين نيجت  081/1ضريب تعيين كاكس اسن 

تتا  01توان گفت در حتدود  محاسبه گرديد. بنابراين می 802/1

درصد از تغيير پذيری متغير وابسته توسط متغيرهای مستتق   88

دار بودن اثترات متغيرهتا و مطالعه تبيين شده است. پس از معنی

دن متدل بترای مشخصه های كلی مدل كته مؤيتد مناستب بتو

تحلي  است. به منظور دستيابی به معادله تماي  و عدم تماي  به 

اثر متغيرهای خشکسالی و  0ادامه كشت توتون، بر اساس جدول

(، محصتتولات رقيتتب B=118/1ديتتو بتتودن شتترايط كشتتت )

(102/0=B(نيروی كار خانواده ،)132/1=B  در سط )درصتد  22

درصتتد  21ستتط  ( در B=103/1ستتازی درجتتات خريتتد)و شفاف

و  نيروی  تأثيردار است. بنابراين محصولات رقيب بيشترين معنی

را بر تماي   و عتدم تمايت  بته ادامته  تأثيركار خانواده كمترين 

تتوان و مقدار ثابت می Bكشت را داشته است. با توجه به مقادير

                                                                                           
0 - Cox-Snell 

0 - Nagelkerke 

معادله بهينته رگرستيون لجستيتيک را بته شترن ذيت  نوشتت.  

)خشکسالی و ديتو بتودن  118/1تماي  =  احتمال تماي  و عدم

) نيتروی  132/1)محصولات رقيتب( +  102/0شرايط كشت( + 

از  320/0سازی درجات خريتد( + )شفاف 103/1كار خانواده( +  

 تتأثيربتودن و  ويتدگذار بر تماي  در اين مطالعه تأثيرمتغيرهای 

ور پمطالعات خجسته جيبا نتا خشکسالی و شرايط اقليمی بود كه 

( و 0821) علتویجاجتان و شتيرازیشتاهی ؛(0820) و همکاران

د، همچنتتين متغيتتر ( مطابقتتت دار0820) و همکتتاران یجعفتتر

 كار خانواده است كه باداری داشت، نيرویمعنی تأثيرديگری كه  

 یمحمتتد (،0821) و همکتتاران یگتتيبیعلتت تحقيقتتات جينتتتا

 همکتاران و شيدورانتد( و 0823) جتوادزاده (،0820) وهمکاران

همسو بوده است. محصولات رقيب از ديگر متغيتر متؤثر  (0823)

 یمتيركريمدر تماي  به ادامه كشت توتتون بتود كته مطالعتات 

با عنتوان بررستی اقتصتادی  (0821) شركت دخانيات ( و0820)

كشت توتتون اثتر محصتولات رقيتب منطقته ماننتد بترنج را در 

 تأييدنوع محصول  جايگزينی كشت و تغيير انتخاب كشاورزان در

 كند.می

نفتر  10مدل از  شودیمشاهده م 2بر اساس اطلاعات جدول 

نفتر را  80بته ادامته كشتت توتتون    يپاسخگو در رابطه با تما

 كتهیداده استت بطتور صينفر را نادرستت تشتخ 01و   يصح

  يصتح ینتيبشيپ زانيتاستت. م 2/18 صيدرصد صحت تشخ
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بته ادامته كشتت   يتتما كته یكسان یعنيگروه دوم،  یمدل برا

 ینفتر 18 نياز ب یدرصد بوده است به عبارت 0/01توتون ندارند 

 صيتشتخ ینفر را  بدرست 83اند به ادامه كشت نداشته  يكه تما

داده استت. در مجمتوع  صينفر را اشتتباه تشتخ 01داده است و 

 تتوانیمت نيبنابرا ،درصد است 3/01مدل  صيقدرت تشخ اريمع

و عتدم   يتما ینيبشيمستق  موجود امکان پ یرهايگفت با متغ

استت. بته  ريپذبه ادامه كشت توتون تا حد مناسب امکان  يتما

بته   يتو عتدم تما  يتما رهايمتغ نيدرصد، ا 3/01 گريعبارت د

. كننتدیمت ینتيبشيپ یكاران را بدرستادامه كشت توسط توتون

بته ادامته   يعدم تما صيدر تشخ یشتريمدل قدرت ب نيهمچن

(.                                  2/18درمقابت 0/01) دارد بته كشتت  يبا تما سهيكشت در مقا

 

 كاران در تمايل به ادامه كشت توتوننتايج تحليل رگرسيون لجستيک در رابطه با عوامل مؤثر بر توتون. 7جدول

 هانسبت بخت داریسطح معنی آماره والد خطای استاندارد رگرسيونی استاندارد نشده تأثيرضريب  متغير

 101/1 103/1 181/1 002/1 118/1 خشکسالی و ديو بودن شرايط كشت
 281/0 111/1 381/01 000/1 102/0 محصولات رقيب
 111/1 101/1 310/1 081/1 132/1 نيروی كار خانواده

 188/1 103/1 383/8 031/1 103/1 سازی درجات خريد شفاف
 108/03 110/1 100/8 101/0 320/0 مقدار ثابت

 

 برازش مدل بدست آمده ار رگرسيون لجستيک. 1جدول

 متغيرهای وارد شده مرحله
ميزان بهبود كای 

 اسکور

درجه 

 آزادی

سطح 

 داریمعنی

كای اسکور 

 مدل

درجه 

 آزادی

سطح 

 داریمعنی
Correct 

class % 

0 
سالی و ديو بودن خشک

 شرايط كشت
038/00 0 111/1 038/00 0 111/1 8/18 

 3/11 111/1 0 121/08 100/1 0 800/1 محصولات رقيب 0
 01 111/1 8 838/03 102/1 0 033/8 نيروی كار خانواده 8
 13/01 111/1 8 280/88 102/1 0 813/1 سازی درجات خريدشفاف  8

 

 توزيع فراوانی مشاهده شده و پيش بينی شده به همراه درصد تشخيص نمونه. 9جدول

 درصد تشخيص بينی شدهپيش   متغير 

 
 مشاهده شده

  عدم تماي  به كشت تماي  به كشت  
 2/18 01 80  تماي  به ادامه كشت  

 0/01 83 01  عدم تماي  به ادامه كشت 
 3/01                  جمع             

 

 گيری  نتيجه

كتاران متورد توتون یسن نيانگيمتحقيق نشان داد كه  جنتاي

 1/02هتا  ستابقه آن نيانگيتو ماستت  سال 82در حدود مطالعه 

كتاران از ستابقه مناستبی در دهتد توتتونكه نشان می سال بود

ميتانگين نيتروی كتار  نيهمچنت كشت توتون برخوردار هستتند.

درصتد از هتر  31سط  سواد حدود  بوده است. وسه نفر  خانواده

 ه كشتت()موافقان و مخالفان ادام مطالعه نيمخاطبان ا فيدو ط

باشد. ميانگين سنی بالا يی )دوره آموزشی قديو( میدر حد راهنما

و سط  سواد پايين جامعه مورد مطالعته ضتمن اينکته ضترورت 

گتر آن جذب نيروی كار جوان را مورد تآكيد قرار می دهتد بيتان

های آموزشی و ترويجی به جهتت ستط  ستواد است كه فعاليت
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ظرافت بيشتری است )توجه به كاران نيازمند دقت و پايين توتون

 .  های ترويجی مناسب(ها ی آموزشی بزرگسالان و روش ويژگی

سن، سابقه كشت، سط  بررسی مقايسه ميانگين متغيرهای 

دهد كه هيچکدام از در رابطه با تماي   نشان میدرآمد و  سواد

 داریمعنداری ندارند. خصوصيات مورد بررسی اختلاف معنی

دو گروه موافق و مخالف  اين متغيرها بين نيانگيم سهينبودن مقا

در   اقداماتو انجام  یزيركه در برنامه دهدینشان م ادامه كشت

 دو جامعه راتوان افزايش تمايلات كشاورزان  به ادامه كشت می

 .ويريدر نظر بگ کساني از نظر اين خصوصيات

به منظور بررسی عوام  مؤثر بر تماي  يا عدم تماي  به  

امه كشت توتون از رگرسيون لجستيک به روش گام به گام اد

استفاده شد. و متغيرهايی مختلفی از قبي  توانمندی مروجان، 

ها در كاران، دسترسی به نهادهمحصولات رقيب، بيمه توتون

رابطه با كشت بررسی گرديد و در نهايت چهار متغير خشکسالی 

كار خانواده و و ديو بودن شرايط كشت، محصولات رقيب، نيروی

داری را مرحله خروجی معنی 8سازی درجات خريد در شفاف

در 88/1كرك نشان داد و در مجموع بر اساس شاخص  نيج 

درصد از تغييرات متغير وابسته تماي  به ادامه كشت  88حدود 

به نظر تيو تحقيق با توجه به ديو  توتون را تبيين نموده است.

كاری در استان مازندران و تونهای توبودن كشت بيشتر زمين

از عوام   یک، يدر فص  رشد یبارندگو پراكنش نامناسب كمبود 

كه تبعاً موجب كاهش درآمد كاهش عملکرد محصول بوده  یاصل

های مقاوم به های كشت شده است. استفاده از واريتهو انگيزه

خشکی  و بکارگيری ادوات مناسب با شرايط ديو و آشنايی 

تواند در مواجه سازی زمين میاسب زراعی و آمادههای منروش

مؤثرتر با اين شريط مهو باشد. در رابطه با محصولات رقيب 

طبق گزارشات مركز تحقيقات و آموزش توتون تيرتاش )بهشهرت 

مازندران( محصولاتی مانند برنج از درآمد بهتری به لحاظ 

ب نوع عملکرد و درآمد ريالی برخوردار بوده است و در انتخا

گذار است. ضمن  تأثيركشت و تمايلات توتوكاران به كشت 

های اينکه اين محصولات به لحاظ شيوه و ماهيت توليد برتری

نسبت به كشت توتون دارند مثلا محصول برنج دوره رشد بسيار 

تری نسبت به توتون دارد و همچنين محصولاتی مانند سويا كوتاه

يند كشت آن ساده تر و دوره تر هستند و  فراو گندم كو هزينه

تری دارند. مشاركت نيروی كار خانواده از جمله رشد كوتاه

مناسبی  تأثيرمتغيرهای است كه در برازنش مدل رگرسيونی 

داشته است. كشت توتون از محصولاتی است كه نياز به نيروی 

كارگری زيادی را در مقايسه با ساير محصولات بويژه در مرحله 

آوری و خشکانيدن دارد كه چينی و عم ، برگنشاكاری، وجين

های توليد است. همچنين سختی كار خود عام  افزايش هزينه

موجود در توتون از يک سو و افزايش رفاه گرايی در جامعه باع  

عدم گرايش نيروی كار جوان به اين فعاليت شده است بطوريکه 

وضوع سال در جامعه مورد مطالعه اين م 82ميانگين سن حدود 

كند با اين وجود عام  نيروی كار خانواده به جهت می تأييدرا 

تواند در بقا و تداوم اين كار میهای برگشتی برای توتونهزينه

كار در اين كشت مؤثر باشد زيرا با توجه به نياز قاب  توجه نيروی

 كند. كاران نيروی كار خانواده را به درآمد تبدي  میكشت، توتون

درجه و سايه خشک  81ای ون در نوع گرمخانهدرجات توت

درجه می باشد تعدد درجات در توتون و تغييرات قيمت خريد  88

كاران شده است و در با توجه به درجات، باع  سردرگمی توتون

های استحصالی برای فروش ضمن نتيجه آماده كردن توتون

  بر نيز است و در تمايهای كارگری مضاعف، زمانتحم  هزينه

كه اين متغير نيز گذار باشد. بطوریتأثيرتواند به ادامه كشت می

 داری شده است. براساس نتايج تحليلی رگرسيونی معنی

های قيمت گذاری با توجه به نتايج اين مطالعه اتخاذ سياست

 شود.سازی درجات خريد توصيه میمناسب توتون و ساده

انند پرداخت مهای حمايت اقتصادی شود سياستپيشنهاد می

 توتون مورد توجه قرار گيرد. مهيو ب یاعتبار لاتيها و تسهوام

درصد( و ميانگين  31كاران )پايين بودن سط  سواد توتون

های مناسب در سال(، ضرورت اتخاذ سياست82سنی بالای آنان)
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آموختگان جذب نيروهای تحصي  كرده و جوان همچنين دانش

با حمايت از آنان ضمن  كند وتر میكشاورزی را ملموس

گرايی در نيروی كار بسترهای مناسبی در تلفيق دانش جوان

ساز گردد و بالتبع زمينهتئوری و عمليات تجربی فراهو می

 گسترش و توسعه كشت توتون خواهد بود. 

نتتتايج مطالعتته نشتتان داد تمايتت  كشتتت متتتأثر از عوامتت  

هتا ديتدگاهرغو برخی اقتصادی، اجتماعی و محيطی است و علی

ماهيت فنی ندارد. در اين خصوص با توجه به ماهيتت سيستتمی 

برداری زراعی، اتخاذ يک رويکرد سيستتمی و كار و توليد و بهره

گتذاری و ستازماندهی مناستب كشتت نگر در سياستهمه جانبه

 است.توتون ضروری 

 

 منابع   

كشتاورزان   يتتما  يتتحل .0820بيگتی،ا . و علی .، فپورقاسو 

 یبته جتا یآلت یكودهتا ینيگزيشهرستان كرمانشاه به جتا

هتای تترويج و آمتوزش يی. مجلته پژوهشايميشت یكودهتا

 .88-80(:8)1كشاورزی. 

  يو تحل ی. بررس0820 .، ف. فمی، ن و دانشورعامری، ژیجعفر

 تيريمتد یهتاكشاورزان به مشاركت در پروژه  يتما زانيم

های جغرافيتای . پژوهشايدر شهرستان طارم عل یسالخشک

 .028  -002(:0)81انسانی، 

  يتتما زانيبر م گذارتأثيرعوام   نييتع .0823 جواد زاده، س. م.

 ستانياستان س یروستاها ترش در یكشاورزان به كشت چا

 يتیدارو اناهيگ یورآفن یجيترو یعلم هينشر .و بلوچستان

 .01-88(:0)0 .رانيا

عوامت  متؤثر  یبررس .0821يزدانی، س و صال ، ا.  حدادی، ش.

در  اريتمحصتول خ کيتكشاورزان بته كشتت ارگان  يبر تما

ايران.  اقتصاد و توسعه كشاورزی قاتيمجله تحق .استان البرز

0-83(8:) 803-812. 

بته   ي. تما0820 .س ن،يچس و فرش دل،خرمس.  ،پورخجسته

 یكتاربرد یزراعت زعفران، راهکار یكشت برا یالگو رييتغ

. شتابوريدشتت ن ی)مطالعته متورد یآبت یمقابله بتا بت یبرا

 .هيدريزعفران. تربت ح یمل شيهما نيپنجم

  يتعوام  مؤثر بر تما .0820 انژاد، ا، رزمی، ن .رض شمس، ع،  

منتابع  یداريتپا تيريمد یكشاورزان به استفاده از راهکارها

-00 :00. مجله مهندسی منتابع آب.در شهرستان مراغه یآب

0. 

 د،ي. حوزه معاونت تولگزارش توليد .0821 ،رانيا اتيشركت دخان

 تهران. ،یداره ك  امور كشاورزا

 ديتكشتت و خر یاستتيبستته س .0821،شركت دخانيتات ايتران

  ريزی و نظارت، تهران.، معاونت برنامهتوتون

گتزارش مجتمتع دخانيتات استتان  .0821،رانيا اتيدخانشركت 

 .ساری، كشاورزیمعاونت مازندران، 

حتوزه ی كشتاورزی، كارنامه آمتار .0820، ايران دخانياتشركت 

 .0812-0821 سال: ،یاداره ك  امور كشاورز د،يمعاونت تول

عوامت   یبررست .0828 ، م. خالدی، م و صتادقی، ا.فدايیشوكت

 انيدر م کيكشاورزان به كشت محصول ارگان  يمؤثر بر تما

اقتصتاد و توستعه  قتاتيتحق .كاران استان البرزیفرنگ گوجه

 .100-103 (:8)81 ران،يا یكشاورز

بررستی تمايت  بته  .0821علوی، م. جاجان، م و شتيرازیشاهی

)مطالعته  كشت و كار گياهان دارويتی در منطقته اشتکورات

ان(. اولتين همتايش ملتی نقتش گياهتان گاوزبتموردی: گ 

. دارويی در اقتصاد مقاومتی. فريدونشهر. دانشتگاه پيتام نتور

 -Http://www.civilica.com موجود در آدرس اينترنتتی:

RMPRE01-055 

و مشتکلات   يمستا  يتتحل .0821 زاده، م. ش و كتر، ع.شريف

اقتصتاد و  قتاتيحقمجلته ت .كشت توتون در استان مازندران
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 .300-322(: 8)80. رانيتوسعه كشاورزی ا

مؤثر  یها. عام 0821 .م ،یراللهيو خ ن ،یدريح، ا ،یگيب یعل 

 نخوار نخود در شهرستتاهليبا كرم پ یستيمبارزه ز رشيبر پذ

: 80. یآموزش كشتاورز تيريفصلنامه پژوهش مد كرمانشاه.

03-81. 

عوامت   یبررست .0821 ساربان، و تراب، ن.ع. حيدری پور،عبدی

 رشيكشتاورزان بته پتذ  يتمؤثر بر تما یو اجتماع یاقتصاد

و  مجلّت  پتژوهش .در استتان همتدان کيتارگان ريست كشت

 .88-83(: 0)1 ،يیروستا یزيربرنامه

كشاورزان افغانستتان بته تتداوم   يتما یبررس .0823قربانی، م. 

نامته . پايان: استتان هترات(یكشت زعفران )مطالعته متورد

 كارشناسی ارشد. دانشگاه فردوسی مشهد.

. شناخت عوام  0820 آ. نيا،یسليمان، م. و ابطح م، فال ،یمراد

 طترن یركت در اجتراار تمايت  كشتاورزان بته مشتمؤثر بت

متورد: شهرستتان خوستف.  ،یزراعت یاراضت یساز يکاارچه

 .32-010 :80، جغرافيا و توسعه

عوامت   یشناخت . تحلي  جامعه0820 پور، م.ن و كاكه ،یميرزاي 

ی هتاطترنكشتاورزان بته مشتاركت در  ار بر تمايت ذتأثيرگ

. (منتخب شهرستان بوكان یروستاها) یاراض یساز يکاارچه

 .012-030:  0ی، توسعه روستاي

آمار و عوامت  متؤثر   يتحل هيگزارش تجز .1391ج.  ،یدائيمج 

استتان  اتيتدر كشت توتون استان مازندران. اداره كت  دخان

 مازندران.

عوام  متؤثر  یبررس .0821 غريبی، ب.زندی دره محتشمی، ت،

مطالعت  ن )ن بته توستع  كشتت زعفترااكارزعفران  يبر تما

 یزيترمجلّ  پژوهش و برنامته (.هيدريح: منطق  تربتیمورد

 .01-81(: 8)1يی. روستا

 ستهيكشت توتون و مقا یاقتصاد یبررس .0820 ميركريمی، س.

. اولتين همتايش در شهرستان گلوگاه بيآن با محصولات رق

. 0803هتای شهرستتان گلوگتاه در افتقو چتالش هافرصت

  گلوگاه. مازندران،

 .0820 دهتی، ف.بيگتی،ا و قربتانی پيرعلتیعلتی ی، س.محمد

شهرستتان باغتدار  انيروستتائ  يسنجش عوام  مؤثر بر تما

. فصلنامه فضا و توسعه روستتايی، کيولوژيكنترل ب دالاهو به

0(0:) 08-101. 
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     Abstract 

Mazandaran province is one of the important poles of Tobacco production in the country. Evaluation of 

Tobacco cultivation status as a specialized commodity production system in the province over a 28-

year period based on available evidence indicates a decline in cultivation of this crop. The aim of 

this study is to identify and analyze factors affecting farmers' tendency to continue tobacco 

cultivation in the Mazandaran province. Data collection tool was a questionnaire, its validity was 

confirmed by the opinion of a group of experts and its reliability was based on Cronbach's alpha 

coefficient for different sections of the questionnaire, including environmental, extensional, 

technical, and social and support factors above 0.75. The statistical population of this study is 

composed of tobacco farmers in the Mazandaran province.  147 samples were selected using 

Cochran sampling method based on stratified sampling. According to descriptive analysis, 47.5% of 

the farmers were positive about tobacco cultivation and the comparison of the mean tendency to 

continue cultivation in relation to age, literacy level, background tobacco farmers and income in the 

two communities (advocates and disagreeing continue to cultivate tobacco) did not show a 

significant difference. Also, according to the results of logistic regression analysis of drought and 

dry growing conditions, competing products such as rice and wheat, labor family and transparency 

of purchase rates, respectively, with impact coefficients of 0.663, 1.079, 0.589 and 0.628 has 

predicted a total of 33% of farmers' willingness and unwillingness to continue growing tobacco. 

Accordingly, in order to increase farmer’s tendency to continue cultivating, it is recommended to 

adopt appropriate pricing policies and provide support services such as providing loans and credits, 

tobacco insurance and their familiarity with appropriate agricultural methods and land preparation 

according to local conditions of the region. 

Keywords: Tobacco company, Tobacco farmer's tendency, Logistics regression, Mazandaran 

province  
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