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  چكيده

به ويژه در كشورهاي ت دارد در جهان ضرور ،روند فزاينده جمعيت جهان و عدم رشد متناسب توليد مواد غذاييبا توجه به 

ـ  نظام توليد سنتي و معيشتي خود تحوالت بنيادي و اساسي ايجاد كنند و با رفعدر حال توسعه در  كـارگيري   همشكالت و ب

، موجبات افزايش توليد و درآمد را از طريق كشاورزي مناسب يابيو بازار زراعي و اصول مديريت مزرعه هاي نوين به روش

از توابـع اسـتان    شهرستان هرسيندر  هاي فراروي چغندركاران تحليل عاملي چالشتحقيق حاضر با هدف فراهم نمايند. 

كاران شهرسـتان هرسـين   جامعه آماري آن شامل چغنـدر و بوده كرمانشاه انجام شده است. اين تحقيق از نوع پيمايشي 

 بـا  ها دادهتحليل  .گرديدنفر تعيين  117با استفاده از فرمول كوكران، حجم نمونه  نفر مي باشد. 423ها  تعداد آن كه است

 ،هاي استخراج شده از تحليل عاملي عاملشد.  انجام (رگرسيون و تحليل عاملي) باطينهاي آماري توصيفي و آمار است روش

مشـكالت مرحلـه   ، مسائل بازاريـابي محصـول   ،ها مربوط به آفات و بيماريمشكالت تحت عناوين  مشكالت چغندركاران

 رگرسـيون تحليل نتايج حاصل از گذاري شدند.  نام برداشت محصولو مشكالت مرحله داشت ، سازي زمين و كاشت آماده

ميـزان   ،تحصـيالت كارگيري فناوري توليد، ميزان دسترسي به منابع اطالعاتي، سـطح   هنشان داد كه شش متغير ميزان ب

 درصد از تغييرات متغير وابسـته  73در مجموع  آالت ميزان مالكيت ماشيندسترسي به نهاده هاي توليدي، ميزان آگاهي و 

با استفاده از نتايج به دست آمـده  در پايان  راحل مختلف توليد) را تبيين نمود.كاران در مچغندر ميزان مشكالت و مسائل(

توصـيه شـده    و ترويجي براي چغنـدركاران  توليد و برگزاري كالس هاي مدون آموزشينوين فناوري  دستيابي بهتسهيل 

  است.
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  مقدمه

امروزه در تمام كشورهاي دنيا، توسعة كشاورزي يك 

ترين مواردي است كه  ضرورت است و اين موضوع از مهم

است. چرا كه منابع ماع هر كشوري با آن روبه رو اقتصاد و اجت

اند كه  هاي جهاني اعالم كرده قابل اطمينان علمي و سازمان

جمعيت جهان با نرخ بااليي به ويژه در كشورهاي جهان سوم 

يابد. از اين رو بايد نرخ افزايش توليد محصوالت  افزايش مي

پيشي گرفته تا به موازات آن حركت كشاورزي از نرخ افزايش 

براي اين منظور ردم برآيد. هده تغذيه متواند از ع هتا ب كند

موجب  زيراآموزش و ترويج كشاورزي از ضروريات است 

هاي جديد كاركردن  ل پذيرش تكنولوژي مناسب و روشتسهي

سطح  افزايشگردد و باعث  وسيله كشاورزان و روستاييان مي هب

بر اساس شواهد ). Zamanipoor 2009( شود ميتوليدات 

كشت  هاي قديم دركشور ايران دوران چغندرقند ازتاريخي، گياه 

را به آسياي صغير  چغندرقند. محققين زادگاه اوليه ه استشد مي

چغندرقند سابقه كشت  .دهند و قسمتي از ايران فعلي نسبت مي

سال پيش  2000حدود  بهعنوان يك گياه زراعي و صنعتي  هب

فرآوردة  . سابقه چغندرقند در ايران به عنوان يكگردد بر مي

رسد. سطح زير  سال مي 150كشاورزي در كنار صنعت به حدود 

در ايران بالغ  هكتار ميليون 5/5 كشت اين گياه در جهان حدود

و در  هكتار 8100استان كرمانشاه در  ،هكتارهزار 149بر 

 ) Agriculturalاست هكتار 550هرسين  شهرستان

4)201nagement of Kermanshah Province ma .

باشد بلكه  نه تنها به عنوان ماده اوليه قند ميچغندرقند اهميت 

در  كسب و كاراز نظر اقتصادي نيز باعث ايجاد اشتغال و رونق 

نعت شده است. در ص هاي مختلف كشاورزي، خدمات و بخش

هاي بارگيري، حمل،  در زمينهاشتغال توان از ايجاد  اين راستا مي

قند، توليد و  هاي موردنياز كارخانهجابجايي مواد اوليه  تهيه و

قند، صنايع جانبي و... نام برد.  هاي ههاي كارخان توزيع فرآورده

هاي كارخانه قند  كارخانه قند با نام دواستان كرمانشاه داراي 

 تن 1000) با ظرفيت 1314آباد (تأسيس در سال  اسالم

 3000 ظرفيت با )1341(تأسيس درسال بيستون وكارخانه قند

وجود كارخانه قند  ). 2002Kulyvand( باشد مي در روز تن

بيستون در شهرستان كرمانشاه به عنوان يكي از عوامل محرك 

گردد و همچنين وجود  در منطقه محسوب مي چغندرقندكشت 

، وجود اراضي مستعد و مناسب در روستاهاي اطراف كارخانه

و داشتن آب و هواي مناسب جهت  ننيروي كار نسبتاً ارزا

موجب شده است تعداد كثيري از كشاورزان  ،چغندرقندكشت 

هاي  در طي سال ويژه در روستاهاي شهرستان هرسين هبمنطقه 

آورده و از   اوليه تأسيس كارخانه به كشت اين محصول روي

اماني دهند و اين طريق ابتدا به اقتصاد خانوادة خود سروس

سزائي داشته  هصادي منطقه سهم باقت سپس در جهت رونق

باشند. اما اين روند با گذشت ايام، نه تنها بهبود نيافت، بلكه هر 

ساله كاهش توليد محصول چغندرقند(چه از لحاظ سطح 

 قابل مشاهده) در منطقه زيركشت و چه از لحاظ ميزان توليد

 75 هكتار در سال 1500از . سطح زير كشت چغندرقند است

 وكاهش يافته  1391ـ 92هكتار در سال  550به  1374ـ

 75تن در هكتار در سال  52ميزان توليد از كاهش چنين  هم

 گزارش شده 1391ـ 92تن در هكتار در سال  45به  1374ـ

 چغندرقند كارخانه قند تحويل. اين در حاليست كه ميزان است

 كه ميزان ظرفيت در صورتي، تن بوده 132000حدود  بيستون

 Database Sugar Factory) استتن هزار 300كارخانه اين 

به اهميت توليد چغندرقند به عنوان ماده اوليه  لذا نظر .(2012

كارخانجات قند  طرف و عدم امكان تأمين نياز  توليد قند از يك

بر اساس ميزان ظرفيت توليدي از طرف ديگر، لزوم پرداختن 

حل مشكالت  هاي افزايش توليد چغندرقند و كارهبه راه

با توجه  .استروشن  در راستاي افزايش توليد كامالً چغندركاران

به اين مسائل بايد تدبيري اتخاذ نمود تا شرايط و زمينه مناسب 
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به همين منظور  .د آيدوجهت رشد كمي و كيفي توليد به وج

فرآيند رشد كمي و  بايد تمام عواملي كه باعث محدوديت در

شوند را شناسايي  مي آنطح زيركشت كيفي توليد چغندرقند و س

را از هاي مناسب اين عوامل محدودكننده  با ارائه راه حل كرد و

و ضمن شناسايي مسائل و مشكالت چغندركاران به  بين برد

ها  هاي آموزشي و ترويجي آن خصوص مسائل مربوط به برنامه

نسبت به رفع  ،و يافتن عوامل مؤثر بر ميزان مشكالت

از بررسي عوامل  اقدام نمود. چغندرقندمشكالت و توسعة كشت 

تأثيرگذار بر ميزان و نوع مسائل و مشكالت مربوط به توليد 

چغندرقند، بر اساس مطالعات انجام يافته، جنبه تكنولوژيكي 

اجتماعي، عوامل فردي و باالخره ابعاد  -كار، عوامل اقتصادي

ند، كه در اينجا كن مينهائي عوامل، خود ساختاري بيشتر از بقيه 

 .Erasmus)اراسموس .خواهد شدها اشاره  به ابعاد گوناگون آن

et al. 1982)  با مطالعه منابع اطالعاتي كشاورزي ميان

ايالت نيجريه دريافت كه كشاورزان از يك كشاورزان كوچك در 

 مروجان و ساير كشاورزان، بيشترين استفاده را به عنوان منبع

چنين به بررسي عوامل مؤثر بر  اند. وي هم اطالعاتي برده

استفاده از منابع اطالعاتي از قبيل سن، سواد، اندازة مزرعه و 

ها،  هاي محلي، پرداخت كه از ميان آن مشاركت در سازمان

سطح سواد بيشترين تأثير را بر انتخاب و استفاده از منابع 

پژوهشي در (Itharat 1991) ايساراتاطالعاتي داشته است. 

هاي توليد چغندرقند توسط كشاورزان،  آوري رابطه با پذيرش فن

هاي،  ويژگي در تايلند به انجام رسانيده و طي آن به تحليل

و رفتار ارتباطي  اقتصادي اجتماعي، متغيرهاي شخصيتي

نتايج اين پژوهش نشان داد كه  كشاورزان تايلند پرداخته است.

، نشينيهاي اجتماعي، شهر در فعاليت متغيرهايي از قبيل شركت

، وسعت اراضي زراعي، تجربة عموميهاي  استفاده از رسانه

تماس با مروجين و منابع اطالعاتي كشاورزي،  ،كشاورزي

هاي كشاورزي  همبستگي مثبت و معناداري با پذيرش نوآوري

در   (Kols and Richard 1992)دارند. كولز و ريچارد

به بررسي » اريابي محصوالت كشاورزيباز«تحقيقي با عنوان 

هاي كشاورزي از جمله بازاريابي  جايگاه و مشكالت تعاوني

ايشان ابتدا به وضعيت موجود در بخش كشاورزي و  پردازند. مي

زني و  چانه  هاي فروش، قيمت، مشكالت كشاورزي در زمينه

اند كه كشاورزان به  خريد مايحتاج اشاره كرده و بر اين عقيده

زني مجبورند كه توليدات خود را  ضعف يا عدم قدرت چانه دليل

فروشند. براي از ميان برداشتن اين نوع مشكالت اشاره  هارزان ب

هايي هستند  هاي بازاريابي به عنوان تعاوني كنند كه تعاوني مي

ها محصوالت مزارع خود را به فروش  كه كشاورزان از طريق آن

ها ممكن است  ين تعاونيچنين معتقدند كه ا رسانند. هم مي

بندي و  بندي، بسته والت اعضاء را براي فروش درجهـمحص

 Kher) مطالعات خيرآوري كنند.  راي ساير كاركردها جمعـاج

 Abdul majid and nanda)عبدالمجيد و ناندا )،1991

) وكازرسي Cook et al. 1993، كوك و همكاران((1991

)Kazaratsev 1994تكنولوژيكي  هاي ) از تحليل جنبه

دهد، مواردي  چغندرقند كه ميزان توليد آنرا تحت تأثير قرار مي

چون اقليم و خاك، آماده سازي زمين، مقدار و نوع بذر، 

هاي كاشت، شيوة كاشت و آبياري، مبارزه با آفات و  روش

)، نيز Pirayesh 1994( پيرايشكنند.  ها و... اشاره مي بيماري

غندركاران براي به ظرفيت به بررسي نيازهاي آموزشي چ

قند شيروان پرداخته كه نتايج حاصله نشان داد،   رساندن كارخانه

مقدار بذر و  ،ها اطالعات كشاورزان در رابطه با آفات، بيماري

زمان كاشت بسيار پائين و در مورد مراحل برداشت نستباً زياد 

ة با نياز آموزشي او، رابطزارع است. در ضمن سابقة كار و سواد 

هاي ترويجي  چنين سواد و شركت در كالس مستقيم دارد. هم

چغندركاران رابطة مثبت با عيار قند و اطالعات مربوط به داشت 

 ، روبرت(Yang and Zhu 2013) يانگ و زو دهد. را نشان مي

)Robert 1995پناه )، رعيت (Rayat panah 1996)  و
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از بين عوامل فردي مؤثر بر پذيرش  Itharat 1981)( ايسارات

هاي  ويژگي  كشاورزي به نوين هاي وري كارگيري فنا هو ب

شخصي، اقتصادي، اجتماعي، تجارب، نيازها، و اطالعات و 

كنند كه از تبيين و تجزيه و تحليل هرگونه  ها اشاره مي انگيزه

بايستي مورد توجه  مشكلي راجع به توليدات كشاورزي مي

ها، تأثير  آوري هاي نشر و پذيرش فن مدل گيرد.محققين قرار 

هاي كشاورزي را  عوامل فردي در پذيرش و رد هرگونه فناوري

عوامل ساختاري يا عوامل زير بنايي  .دهد مورد تأكيد قرار مي

دهند  كه توليد انواع محصوالت كشاورزي را تحت تأثير قرار مي

 Vasont) واسونت و سينگ كه طوري هفراوان هستند. ب

hukumar and Singh 1990)  و الهارال و

در مطالعات خود به  (LaharLa  and singh 1992)سينگ

قبيل  غيرهشرايط محيطي، نظير حاصلخيزي خاك، بارندگي و 

كنند. در عين حال، مواردي چون ميزان دسترسي به  اشاره مي

 ها و ارتباطات و اطالعات در تجزيه و تحليل مسائل و نهاده

 يد قرار گرفته است.يمشكالت توليدات كشاورزي مورد تأ

در تحقيقي در ايالت كلرادو به بررسي  (Sigal 1999)ل سيگا

عمده  ايشان پرداخت.قند توليد چغندر مشكالت عمده در

افزايش  را 1980تا  1945هاي  مشكالت چغندركاران در سال

هاي هرز، كنترل آفات و حشرات،  هزينه كاشت، كنترل علف

راه حل و  شمارد بر مي مسئله آبياري و اعمال خاكورزي و شخم

افزايش سطح دانش، بينش و مهارت چغندركاران در موجود را 

رقند داشت محصول چغندمورد مسائل متنوع كاشت، داشت و بر

 Bobmurad( مراد باب .داند مي از طريق ترويج و آموزش

نيازهاي ترويجي چغندركاران كارخانه قند بررسي  ضمن) 2002

آشنايي با مكانيزاسيون، دهد كه  نشان ميشهرستان بروجرد 

هاي مدرن  هاي هرز و روش ها و علف مبارزه عليه بيماري

مصرف انواع بذر،  دهند. تشكيل ميسه اولويت اول را آبياري 

زمان شخم زمين و روش برداشت محصول سه اولويت آخر را 

 با متغيرهايبين نياز ترويجي چغندركاران  دهند. تشكيل مي

، ميزان تحصيالت، و ميزان هاي ترويجي شركت در كالس

دار و منفي وجود  رابطه معني (تن در هكتار) چغندرقندتوليد 

اي به نقش پذيرش نوآوري  طي مطالعه كارانگارسيا و هم. دارد

هاي كشت  وري زمين و نيروي كار در سيستم در افزايش بهره

تغييرات تكنولوژي در  .(García et al. 2013)( كنند اشاره مي

 اي براي رويارويي با تقاضاي بخش كشاورزي نقش سازنده

 Dietrich etتوليدات كشاورزي در آينده ايفا مي كند( روزافزون

al. 2014.( تجزيه و  توان نتيجه گرفت كه در مجموع مي

تحليل هر گونه مسائل و مشكالت مربوط به توليد چغندرقند به 

لذا هدف كلي تحقيق  بررسي مسائل فوق منوط خواهد بود.

شهرستان  هاي فراروي چغندركاران تحليل عاملي چالششامل 

هاي  به منظور ارائه راه حل از توابع استان كرمانشاه هرسين

اهداف  علمي جهت توسعة كمي و كيفي كشت چغندرقند است.

 هاي بررسي ويژگيي از جمله اختصاصي تحقيق شامل موارد

؛ ارتباطي چغندركاران وفردي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي 

بررسي مسائل و مشكالت توليدكنندگان چغندرقند در 

آوري،  فن  توليد، ميزان پذيرشهاي مديريت تكنولوژيكي  زمينه

هاي آموزشي ـ  اي و برنامه دسترسي به منابع اطالعاتي و نهاده

بررسي رابطه بين ؛ ترويجي و ارتباطي و مسئله بازاريابي

 هاي اقتصادي، اجتماعي، ارتباطي، فرهنگي ويژگي

بررسي ميزان  ؛چغندركارانكنندگان با ميزان مشكالت توليد 

تأثير متغيرهاي مورد مطالعه بر ميزان مشكالت چغندركاران، 

ر انواع د"مسائل و مشكالت توليد چغندرقند"بندي  طبقه

آگاهي چغندركاران از فرآيند توليد "بندي  طبقهو  ها عامل

است نتايج تحقيق  اميد باشد. مي ها در انواع عامل "چغندرقند

و افزايش توليد و درآمد چغندركارانبا رفع مشكالت عمدة  حاضر

جوئي  ، ضمن كاهش نياز به واردات مواد غذايي و صرفهآنان
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هاي توسعة كشور، روند مهاجرت و  ارزي و مصرف آن در برنامه

  تخلية روستاها را كاهش دهد.

  

  ها مواد و روش

تحقيق حاضر از لحاظ هدف، كاربردي است و از لحاظ 

و چون  نوع توصيفي ـ پيمايشي استز ها ا آوري داده شيوة جمع

وع است از ن معلولي بين متغيرها و تحقيق به دنبال تبيين علت

جامعة آماري  آيد. اي به حساب مي مقايسه –تحقيق علي 

تحقيق حاضر، كلية چغندركاران روستايي تابعة شهرستان 

اند. تعداد  باشد كه با كارخانه قند قرارداد منعقد كرده هرسين مي

 افراد بر اساس آمار ارائه شده از سوي كارخانه قند بيستوناين 

 باشند. نفر مي 423 شيرز و حومه  چمچمال، در سه دهستان

نفر  117 )1 رابطهفرمول كوكران (از  نيز با استفاده حجم نمونه

حجم  n رابطه كه در). Sarmad et al. 2005( شد تعيين

تقريب در برآورد پارامتر جامعه كه  d  حجم جامعه، N نمونه،

به  qو  pبود.  96/1 استيودنت كه برابر tاست،  071/0برابر 

ترتيب احتمال داشتن صفت موردنظر و احتمال نداشتن صفت 

حجم نمونه با استفاده از روش  است. 5/0 كه برابر مورد نظر

ها  صورت انتساب متناسب بين دهستان اي به گيري طبقه نمونه

 روستا هشتاز دهستان چمچمال  ترتيب بدينتوزيع گرديد. 

 25(با جمعيت  روستا سه، از دهستان شيرز نفر) 80(با جمعيت 

طور  هبنفر)  12(با جمعيت  ستارو دو ، و از دهستان حومهنفر)

  اند. تصادفي انتخاب شده

)1(                                       n=t
2
pqN/d

2
(N)+t

2
pq  

گيـري،   آوري و انـدازه  در اين تحقيق ابزار اصـلي جمـع  

ــب   شــامل دســته عوامــل شــش پرسشــنامه اســت كــه در قال

ميـزان   ،ويژگـي هـاي اقتصـادي توليـدي    خصوصيات فـردي،  

ــوژي توليــد، بعــد ســاختاري، ميــزان مســائل و   پــذيرش تكنول

در اين تحقيق براي  شده است. تنظيمميزان آگاهي مشكالت و 

عتبار محتوايي استفاده شده است. جهت تعيـين  تعيين روايي از ا

اعتبـار، پرسشــنامه در اختيــار اســاتيد گــروه تــرويج و آمــوزش  

چنين كارشناسان اداره مطالعـات   كشاورزي دانشگاه تهران و هم

مديريت ترويج و مشاركت مردمي استان كرمانشاه قرار گرفت و 

پرسشـنامه  ظيم نسبت به تن ،بندي نقطه نظرات آنها پس از جمع

گيري  جهت سنجش ميزان اعتماد ابزار اندازه نهايي اقدام گرديد.

 30درمقدار ايـن آمـاره    كهآلفاي كرونباخ استفاده شده   از روش

در  .بـوده اسـت   1 بـه شـرح جـدول    مـون  پيش آزي  هپرسشنام

 ميـانگين،  فراوانـي، ( آمـار توصـيفي   با استفاده از تحقيق حاضر

ضريب همبسـتگي،  ( و آمار استنباطي )مد ميانه و انحراف معيار،

شـود.   ها پرداخته مي به توصيف داده )رگرسيون و تحليل عاملي

سن متغيرهاي مستقل بين  كه اين هاي تحقيق عبارتند از فرضيه

ــدركاران، ــار ســطح تحصــيالت، شــغل فرعــي،   چغن ســابقة ك

، چغندرقنـد سـطح زيركشـت   ن، ميزان مالكيت زمين، اچغندركار

در  چغندرقندميزان توليد در سال قبل، ميزان درآمد از هر هكتار 

هـاي   ن، ميـزان مالكيـت ماشـي   ميـزان مالكيـت دام   سال قبـل، 

، ميزان چغندرقندهاي توليد  كشاورزي، ميزان استفاده از فناوري

نهادهـاي  دسترسي به منـابع اطالعـاتي، ميـزان دسترسـي بـه      

در   تعداد شركت رتباطي،هاي ا ميزان دسترسي به رسانه توليدي،

هاي آموزشي چغندركاري، ميزان دسترسي به وسايل حمل  دوره

ميـزان   متغيـر وابسـته   چغنـدركاران بـا   ميزان آگـاهي و نقل و 

 هرابطـ  توليد چغندرقنـد  مراحل مختلفدر چغندركارانمشكالت 

متغيـر   17در ايـن تحقيـق شـدت رابطـة      وجـود دارد. دار  معني

با متغيـر وابسـته (ميـزان كـل مشـكالت در       الذكر فوق مستقل

گويـه سـنجيده شـد)     23مراحل مختلف توليد چغندرقند كه بـا  

گيرد كه براي بررسي اين روابـط در مـورد    مورد بررسي قرار مي
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اي از ضـريب   متغيرهاي مستقل بـا مقيـاس نسـبي يـا فاصـله     

مسـتقل بـا مقيـاس    همبستگي پيرسون و در مـورد متغيرهـاي   

از  .ضريب همبستگي اسپيرمن اسـتفاده شـده اسـت   ايي از   رتبه

بينيِ يك متغير آنجا كه از طريق ضريب همبستگي امكان پيش

ــه همــين دليــل بــراي   ــدارد ب از طريــق متغيــر ديگــر وجــود ن

ابسـته در  بيني تغييـر در متغيـر و  تر و پيش هاي پيشرفته تحليل

هـاي  مسـتقل بايـد از روش   )متغيرهايصورت تغيير در متغير (

ديگري نظير تحليل رگرسيون استفاده كرد. نتيجه رگرسيون در 

ــرين       ــه بهت ــت ك ــي اس ــه خط ــك معادل ــر ي ــق حاض تحقي

باشـد.   مي از چندين متغير مستقل براي متغير وابسته پيشگويي

از بين انواع مختلف رگرسيون، از رگرسيون گام به گام اسـتفاده  

د اثرات خواه پژوهشگر چند متغير مستقل دارد و ميشد چرا كه 

آن را بر روي متغير وابسته نشان دهد به عبـارتي از متغيرهـاي   

تواند متغير وابسته  مستقل موجود كدام متغير به بهترين وجه مي

به ترتيب اهميت زياد بـه كـم   بيني كند، سهم هر متغير  را پيش

 .بيني هستند چقدر است و در كل با همديگر چقدر قادر به پيش

مسائل "بندي  به منظور شناخت و دسته در اين تحقيقچنين  هم

و تعيــين  "آگــاهي چغنــدركاران"و  "و مشـكالت چغنــدركاران 

ها، از تحليـل   مقدار واريانس تبيين شده توسط هر كدام از عامل

از  در انجام تحليـل عـاملي   عاملي اكتشافي استفاده شده است.

و  اسـتفاده دار  امل معنيوچرخش وريماكس براي دستيابي به ع

ها، بر اساس مقادير ويژه (باالتر از يك)  براي تعيين تعداد عامل

بـا   نيـز  عمل كرده است. وضعيت قرارگيري مجموعـه متغيرهـا  

 5/0تـر از   فرض واقع شدن متغيرهاي داراي بار عـاملي بـزرگ  

  شود. گزارش مي

  
  اي پرسشنامه مقدارآلفاي كرونباخ متغيرهاي چندگويه 1جدول

  
  αمقدار   تعداد گويه  متغير  رديف

  %85  7  هاي اقتصادي توليدي ويژگي  1
  %78  15  ميزان پذيرش تكنولوژي توليد  2
  %96  19  بعد ساختاري  3
  %81  23  توليد چغندرقندميزان مسائل و مشكالت در مراحل مختلف   4
  %79  31  برداشت هاي مراحل كاشت، داشت و نسبت به فعاليت ميزان آگاهي  5

  

  و بحث نتايج

دست آمده، ميانگين سن  هبر اساس اطالعات ب

باشد و اكثر جمعيت مورد مطالعه در  سال مي 27/44كشاورزان 

درصد افراد مورد  5/91سنين ميانسالي قرار دارند. 

اكثر  نفر) مجرد هستند.15درصد (5/8نفر) متأهل و 107مطالعه(

سواد  سواد يا كم نفر) بي59درصد (4/50افراد مورد مطالعه يعني 

 نفر)، حرفه113درصد جمعيت مورد مطالعه (6/96.باشند مي

درصد افراد (چهارنفر)  4/3باشد و  اصليشان كشاورزي مي 

كدام از  ضمناً شغل اصلي هيچمشغول در كارهاي آزاد هستند 

فاقد نفر) 37صد افراد (در6/31پاسخگويان دامداري نبوده است. 

شغل داراي نفر) 48درصد افراد مورد مطالعه (41، شغل فرعي

نفر) داراي شغل فرعي 30درصد افراد(6/25فرعي دامداري و 

 27/19ميانگين سابقة كار در حرفة چغندركاري  آزاد هستند.

باشد كه نشان از سابقة باالي چغندركاران در امر توليد  سال مي

يانگين مقدار زمين آبي جمعيت مورد مطالعه، م دارد. چغندرقند

درصد از جمعيت مورد مطالعه 5/67باشد كه  هكتار مي 5/5
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ميانگين مقدار زمين  نفر) كمتر از پنج هكتار زمين آبي دارند.79(

درصد  4/50باشد كه  هكتار مي 6/4ديم جمعيت مورد مطالعه، 

دارند. ميانگين نفر) كمتر از پنج هكتار زمين ديم  59ها ( از آن

 9/1در بين جمعيت مورد مطالعه  چغندرقند سطح زير كشت

، نفر) كمتر از يك هكتار44( درصد 6/37هكتار بوده است كه 

درصد افراد  9/17و  نفر) بين يك تا دو هكتار44( درصد6/37

هاي خود را به كشت  نفر) بيشتر از سه هكتار از زمين21(

توان نتيجه گرفت كه  اين ميبنابر .اند اختصاص داده چغندرقند

هاي خود را به كشت  افراد مورد مطالعه مقدار كمي از زمين

و به شكل تجاريبه كشت چغندرقند   اختصاص داده چغندرقند

نمايند. ميانگين توليد چغندرقند در يك هكتار در سال  اقدام نمي

تن بوده است كه نشان دهندة وضعيت  45، 1391ـ92عي زرا

وضعيت مالكيت چغندركاران باشد.  چغندرقند مينامطلوب توليد 

 يتاكثربه ماشين آالت و ادوات مكانيزه به گونه اي است كه 

 ،تراكتورفاقد نفر) 77درصد (8/65جمعيت مورد مطالعه يعني 

نفر)  110درصد ( 94و  نفر) فاقد دستگاه بذركار103درصد (88

درصد  3/57 از طرفيباشند.  فاقد دستگاه برداشت چغندرقند مي

نفر) دستگاه  73درصد ( 4/62و  نفر) دستگاه كود پاش67(

نفر) از بذر  116درصد( 1/99افراد يعني  يتسمپاش دارند. اكثر

نفر) كاشت را به 98درصد( 8/83و  اصالح شده استفاده كرده

اند. اكثريت كشاورزان وجين، تنك  صورت مكانيزه انجام داده

يت تناوب زراعي را به موقع كردن، آبياري، مبارزه با آفات و رعا

عموميت  اند. قابل ذكر است كه استفاده از كودحيواني انجام داده

مورد مطالعه از آن استفاده  افراد تعداد اندكي از نداشته و تنها

راحتي به انواع  اند كه به اكثريت افراد اذعان داشتهاند.  كرده

طور متوسط دسترسي افراد  هاي توليدي دسترسي دارند. به نهاده

هاي ارتباطي نسبت به دسترسي به مروجان كشاورزي  به رسانه

 و كارشناسان مراكز خدمات كشاورزي بيشتر بوده است.

هاي ارتباطي  از نظر دسترسي كشاورزان به انواع رسانهچنين  هم

بيشترين دسترسي نفر) 24درصد افراد ( 5/20نتايج نشان داد كه 

هاي  نفر) به برنامه14درصد(12، موزشيهاي آ به كالسرا 

 ،هاي تلويزيوني نفر) به برنامه10درصد افراد ( 8 ،راديويي

درصد (نه نفر) 7/7، درصد (چهار نفر) به مجالت كشاورزي4/3

درصد (شش 1/5، هاي كشاورزي از افراد مورد مطالعه به ماهنامه

شان داد نتايج ن اند. نفر) از افراد مورد مطالعه به روزنامه داشته

درصد از 12، ترويجي -آموزشيهاي  كه از لحاظ شركت در دوره

درصد 5/14 ،دو بار نفر)35درصد (9/29 ،نفر) يك بار14افراد (

اين نفر) بيشتر از سه بار در 26درصد (2/22نفر) سه بارو  17(

هاي تحقيق،  بر اساس داده اند. شركت نموده ها كالس

العه درحد زياد به نفر) از جمعيت مورد مط 37درصد(6/31

درصد 2/22اند  وسايل حمل و نقل چغندرقند دسترسي داشته

كم و شش حد نفر) در 47درصد (2/40نفر) در حد متوسط، 26(

نفر) از جمعيت مورد مطالعه اصالً به وسايل حمل و 7درصد (

بر اساس نتايج به دست آمده، فقط  اند. نقل دسترسي نداشته

د مطالعه در مورد نحوة انبار و نفر) از جمعيت مور14درصد (12

نفر) در حد 43درصد (8/36اند.   داري چغندرقند آگاهي داشته نگه

نفر) 17درصد (5/14نفر) در حد كم و 43درصد (8/36متوسط، 

نتايج آزمون . اند گونه آگاهي در اين مورد نداشته هيچ

 13دار بين  دهد روابط معني هاي مورد مطالعه نشان مي فرضيه

داري  متغير وابسته در سطح معني متغيرهاي مستقل بامورد از 

 شوند ها رد مي مورد از فرضيه چهاروجود دارد و  05/0و  01/0

  ).2(جدول 
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  در مراحل مختلف توليد چغندرقند(مقدار تابع) ميزان كل مشكالت رايب همبستگي متغيرهاي مستقل و ض 2جدول 
  

  سطح معني داري  )rضريب همبستگي(  متغير وابسته  مقياس  مستقلمتغير هاي 
ميزان كل مشكالت در مراحل مختلف   نسبتي  سن

  توليد چغندرقند
*330/0  017/0  

  007/0  - 503/0**  ″  ترتيبي  سطح تحصيالت
  000/0  513/0** ″  اسمي  شغل فرعي

  000/0  187/0 ″  نسبي  سابقه كار
  000/0  - 638/0** ″  نسبتي  ميزان عملكرد
  000/0  057/0 ″  نسبتي  مالكيت زمين

  203/0  122/0 ″  نسبتي  چغندرقندسطح زير كشت 
  000/0  - 660/0** ″  نسبتي  ميزان درآمد

  000/0  206/0 ″  نسبتي  مالكيت دام 
  000/0  - 743/0** ″  اي فاصله  آالت ميزان مالكيت ماشين

  000/0  - 705/0** ″  اي فاصله  آوري ميزان پذيرش فن
  007/0  - 469/0** ″  اي فاصله  هاي توليدي دسترسي به نهادهميزان 

  007/0  - 468/0** ″  اي فاصله  ميزان دسترسي به منابع اطالعاتي
  005/0  - 363/0** ″  اي فاصله  هاي ارتباطي ميزان دسترسي به رسانه
  000/0  - 566/0** ″  ترتيبي  هاي آموزشي تعداد شركت در كالس

  000/0  - 677/0** ″  اي فاصله  دسترسي به تسهيالت حمل و نقل
  000/0  - 560/0** ″  اي فاصله  ميزان آگاهي چغندركاران در مراحل كاشت، داشت و برداشت

  01/0ارتباط معني دار در سطح  ٭٭      05/0دار در سطح  ارتباط معني ٭

  

 ،دار وارد شده در رگرسيون متغير معني 13از مجموع 

نتايج حاصل از شش متغير وارد معادله خطي رگرسيوني شدند. 

بدين  آمده است.) 4و () 3رگرسيون گام به گام در جدول (

 50كارگيري تكنولوژي توليد به تنهايي  هترتيب كه متغير ب

عنوان  بيني نمود و به درصد از تغييرات متغير وابسته را پيش

متغير دسترسي به  گويي كننده مطرح شد. ترين متغير پيش مهم

از نظر اهميت  كننده عنوان دومين متغير تبيين منابع اطالعاتي به

درصد از واريانس را تبيين كرد.  15وارد معادله و به تنهايي 

ميزان  ها، ميزان دسترسي به نهاده سطح تحصيالت، متغيرهاي

در مراتب بعدي  آالت كشاورزي ميزان مالكيت ماشين آگاهي و

گرسيوني شده و در مجموع كليه شش متغير وارد وارد معادله ر

درصد از تغييرات متغير وابسته (ميزان  73شده توانستند 

) را تبيين چغندرقند مشكالت موجود در كليه مراحل توليد

   نمايند.

 =VIF)خطي از جمله تولرانس و  هاي هم بررسي آماره

Variance Inflation Factor)   نشان  3در جدول شماره

تخمين زده شده و مقدار واقعي دهد اختالف بين ميزان  مي

وقتي كه هيچ يك زياد نيست. ضرايب رگرسيون استاندارد شده 

خطي با ساير گونه وابستگي  هيچ ،از متغيرهاي مستقل مدل

ها يك  ند، ضريب تعيين براي همه آنمتغيرهاي مستقل ندار

تمام خواهد شد و بنابراين عامل تورم واريانس به ازاي 

مقادير اين  .را اختيار خواهد نمود 1متغيرهاي مستقل مقدار 

 تا يك تحقيق حاضر بينمتغير هاي مستقل  اكثريتآماره براي 

دهد مشكلي براي انجام  دست آمده است كه نشان مي هب دو

براي آماره  10چرا كه مقادير باالي  محاسبات وجود ندارد.

VIF   زياد بين متغيرهاي نشان دهنده وجود رابطه هم خطي

يكي ديگر از  آورد. مستقل است كه مشكل جدي به وجود مي

گيرد، استقالل  مفروضاتي كه در رگرسيون مدنظر قرار مي

خطاها (تفاوت بين مقادير واقعي و مقادير پيش بيني شده توسط 

معادله رگرسيون) از يكديگر است. در صورتي كه فرضيه 

ا يكديگر همبستگي داشته استقالل خطاها رد شود و خطاها ب

امكان استفاده از رگرسيون وجود ندارد. به منظور بررسي  باشند
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 واتسون -آزمون دوربيناستقالل خطاها در رگرسيون از 

(Durbin-Watson)  دوربين . مقدار آمارهشود مياستفاده- 

 5/2تا  5/1مقادير بين  ومتغير است  4تا  صفر بين واتسون

ده پذيرفته شدن فرض استقالل بين خطاهاست. طبق نده نشان

واتسون براي مدل  -، مقدار دوربين4مندرجات جدول شماره 

دهد  كه نشان مي مده استآبدست  71/1، يرگرسيون

   ها در رگرسيون مستقل هستند. باقيمانده

  
  نتايج حاصل از رگرسيون گام به گام 3جدول شماره

  
سطح  B  S.E  Beta  t  متغير  گام

  معنادار
  آماره هم خطي

Tolerance VIF 

  عدد ثابت  1
  بكارگيري تكنولوژي

05/4  
27/2 -  

98/2  
27/0  

-  
71/0 -  

17/64  
37/7 -  

000/0  
000/0  

 

000/1 

 

000/1 

  عدد ثابت  2
  بكارگيري تكنولوژي

  دسترسي به منابع اطالعاتي

25/4  
60/1 -  
80/1 -  

66/2  
26/0  
33/0  

-  
50/0 -  
44/0 -  

97/68  
01/6 -  
29/4 -  

000/0  
000/0  
000/0  

  
838/0  
838/0  

  
193/1  
193/1  

  عدد ثابت  3
  بكارگيري تكنولوژي

  دسترسي به منابع اطالعاتي
  سطح تحصيالت

97/3  
40/1 -  
75/1 -  
74/1 -  

72/2  
26/0  
32/0  
70/0  

-  
44/0 -  
43/0 -  
18/0 -  

13/71  
65/6 -  
84/4 -  
51/4 -  

000/0  
000/0  
000/0  
016/0  

  
838/0  
528/0  
590/0  

  
193/1  
895/1  
696/1  

  عدد ثابت  4
  بكارگيري تكنولوژي

  دسترسي به منابع اطالعاتي
  سطح تحصيالت 
  ها دسترسي به نهاده

70/3  
01/1 -  
76/1 -  
18/2 -  
914/0-  

73/6  
32/0  
31/0  
72/0  
45/0  

-  
31/0 -  
43/0 -  
23/0 -  
18/0 -  

61/58  
82/7 -  
62/6 -  
59/4 -  
37/2 -  

000/0  
000/0  
000/0  
004/0  
047/0  

  
830/0  
524/0  
590/0  
970/0  

  
205/1  
907/1  
696/1  
031/1  

  عدد ثابت  5
  بكارگيري تكنولوژي

  دسترسي به منابع اطالعاتي
  سطح تحصيالت
  ها دسترسي به نهاده
  ميزان آگاهي

89/3  
50/1 -  
86/1 -  
41/2 -  
10/1 -  
15/0 -  

01/7  
40/0  
31/0  
72/0  
45/0  
07/0  

-  
46/0 -  
45/0 -  
25/0 -  
21/0 -  
23/0 -  

86/53  
95/7 -  
89/7 -  
40/6 -  
35/2 -  
02/2 -  

000/0  
000/0  
000/0  
001/0  
018/0  
050/0  

  
729/0  
395/0  
588/0  
912/0  
636/0  

  
372/1  
532/1  
700/1  
096/1  
573/1  

  عدد ثابت  6
  بكارگيري تكنولوژي

  دسترسي به منابع اطالعاتي
  سطح تحصيالت
  ها دسترسي به نهاده
  ميزان آگاهي

  آالت ميزان مالكيت ماشين

97/3  
68/1 -  
61/1 -  
11/2 -  
15/1 -  
16/0 -  
45/1  

53/7  
39/0  
33/0  
72/0  
44/0  
07/0  
72/0  

-  
46/0 -  
40/0 -  
22/0 -  
22/0 -  
26/0 -  
16/0  

51/47  
17/7 -  
84/6 -  
18/7 -  
01/5 -  
96/2 -  
23/2 -  

000/0  
000/0  
000/0  
005/0  
011/0  
029/0  
047/0  

  
711/0  
395/0  
520/0  
896/0  
577/0  
769/0  

  
407/1  
532/2  
923/1  
116/1  
734/1  
301/1  

  
  بررسي تغييرات تبيين شده در متغير مسائل و مشكالت موجود در مراحل مختلف زراعي توسط متغيرهاي مستقل 4جدول 

  
 R R2  R2 ad* Durbin-Watson  متغيرهاي وارد شده در معادله  گام

    X1(  71/0  50/0  49/0ميزان بكارگيري تكنولوژي توليد(  لاو
    X2(  81/0  65/0  64/0منابع اطالعاتي( ميزان دسترسي به  دوم
  X3(  82/0  68/0  66/0  71/1سطح تحصيالت(  سوم
    X4(  83/0  70/0  68/0ها( ميزان دسترسي به نهاده  چهارم
    X5(  84/0  72/0  69/0ميزان آگاهي(  پنجم
    X6(  85/0  73/0  70/0ميزان مالكيت ماشين آالت كشاورزي(  ششم

                *R2 تعديل شده               
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   ها، بارعاملي و مقادير ويژه عامل (متغيرهاي"مسائل و مشكالت چغندركاران"نتايج آزمون تحليل عاملي  5جدول
  يافته) دوران ماتريس از آمده دست هب

  
  درصد واريانس مقدار ويژه مقدار ويژه بار عاملي متغير ها  عوامل

 

به آفات و مشكالت مربوط 
  ها بيماري

  52/25 87/5 928/0  مبارزه با سرخرطومي ريشه 
 912/0   چغندرقندمبارزه با كك 

 841/0 مبارزه با كرم برگخوار

 837/0 مبارزه با سفيدك سطحي

 820/0 خوار مبارزه با كرم ساقه

 806/0 مبارزه با پوسيدگي ريشه

  30/20 67/4 809/0 پائين محصولقيمت   مسائل بازاريابي محصول

 772/0 به تأخير افتادن مطالبات چغندركاران

 688/0 خريد دير هنگام محصول توسط كارخانه قند

فاصله زماني زياد بين برداشت محصول تا حمـل  
 به كارخانه

598/0 

 547/0 تسهيالت حمل و نقل

 538/0 امكانات انبارداري محصول

مرحلـه آمـاده ســازي   مشـكالت  
  زمين و كاشت

  70/13 92/3 910/0 شخم زمستانه
 905/0 ضدعفوني بذور

 845/0 شخم پاييزه

 809/0 كاشت مكانيزه

 782/0 تهيه بذور اصالح شده

  مشكالت مرحله داشت محصول
  
  

  31/12 83/2 760/0 تنك كردن به موقع
 714/0 موقع وجين كردن به

 662/0 موقع و به اندازهكوددهي به 

 657/0 آبياري به موقع و به اندازه

ــت   ــه برداشـ ــكالت مرحلـ مشـ
  محصول

  10/8 86/1 849/0 برداشت به موقع محصول
 825/0 برداشت مكانيزه محصول

رگرسيون حاصل از اين تحليل بر  خطي طور كلي معادله هب

  بصورت زير است: Betaاساس ضرايب 

  

بـه منظـور شـناخت و     نتايج تحليـل عـاملي اكتشـافي   

ــدي  دســته ــدركاران"بن آگــاهي "و  "مســائل و مشــكالت چغن

و تعيين مقدار واريانس تبيين شده توسط هر كدام  "چغندركاران

ــل ــا،  از عام ــدول شــماره ه ــزارش  6و  5در ج ــت. گ ــده اس ش

بـه   209/2522و  209/1840داري آزمون بارتلت با مقادير  معني

آگـاهي   "و  "مسائل و مشـكالت چغنـدر كـاران   "ترتيب براي 

داري يك درصد و مقادير شـاخص   در سطح معني "چغندركاران

KMO   نشان دهنده مناسـب بـودن   70/0و  89/0(به ترتيب (

 هـا،  جهت تعيين اعتبار عامـل حليل عاملي است. ها براي ت داده

طـور   طور تصادفي به دو نيم تقسيم و براي هر نيمه به ها به داده

 90مجزا تحليل عاملي انجام شد. نتايج نشان داد كـه بـالغ بـر    

طور مشابه در هـر دو گـروه توزيـع شـدند.      ها، به درصد از گويه

در دو گروه به شرح ها براي تحليل عاملي  هاي تناسب داده آماره

  زير بودند:

  :1گروه 

KMO= 617/0  Bartletts test (chi- square= 968/1061     

sig= 000/0 )   

  :2گروه 

KMO= 608/0   Bartletts  test (chi- square= 68/788     

sig= 000/0 )     

هـاي مربـوط بـه     از گويـه ، 5 شـماره  با توجه به جدول

بـا عنـاوين   پنج عامل سنجش مسائل و مشكالت چغندركاران، 

ها، مسائل بازاريابي محصول، مشـكالت مرحلـه    آفات و بيماري

654321 16.026.022.022.004046.097/3 xxxxxxy +−−−−−=
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سازي زمين و كاشت، مشكالت مرحله داشت و مشـكالت   آماده

 92/78با مجموع واريانس تبيين شـده   مرحله برداشت محصول

املي آگــاهي چنــين تحليــل عــ هــم اســتخراج گرديــد. درصــد

آگـاهي  عامـل بـا اسـامي     پـنج چغندركاران منجر به اسـتخراج  

ــت ــه داشــت  چغنــدركاران از فعالي آگــاهي  ،هــاي زراعــي مرحل

آگــاهي ، هــاي مرحلــه قبــل از كاشــت چغنــدركاران از فعاليــت

آگاهي چغنـدركاران از   ،هاي مرحله كاشت چغندركاران از فعاليت

هـاي   چغندركاران از فعاليتآگاهي و  هاي مرحله برداشت فعاليت

 درصـد شـد.   41/71با مقدار واريانس تبيين شده  بعد از برداشت

  

  يافته) دوران ماتريس از آمده دست هب ها، بارعاملي و مقادير ويژه عامل (متغيرهاي "آگاهي چغندركاران"نتايج آزمون تحليل عاملي  6جدول
  

  واريانس مقدار ويژهدرصد  مقدار ويژه بار عاملي متغير ها  عوامل
  

  هاي آگاهي چغندركاران از فعاليت
  زراعي مرحله داشت 

  95/42 31/13 943/0 اطالع از اصول وجين و تنك كردن

 881/0 آگاهي از ميزان استفاده از كود سرك

 817/0 اطالع از تأثير كولتيواتور در عملكرد چغندرقند

 808/0 حد از كودهاي شيميايي آگاهي از تأثير ناشي از استفاده بيش از

 747/0 قنداطالع از تأثير چيدن برگها قبل از برداشت چغندر

 741/0 اطالع از رابطه ميان اندازه ريشه و عيارقند

  705/0  آگاهي از ميزان استفاده از كودهاي ريزمغذي
  668/0  آگاهي از زمان مناسب جهت كوددهي مزرعه

  667/0  مبارزه با آفاتآگاهي از نحوة 

  632/0  آگاهي از راههاي افزايش ميزان توليد ريشه
  617/0  آگاهي از تأثير تنك كردن بر ميزان عملكرد محصول

  614/0  آگاهي از تعداد آبياري
  609/0  آگاهي از راههاي افزايش ميزان قند ريشه

  607/0  آگاهي از رعايت تناوب زراعي
  600/0  فواصل زماني مناسب بين هر آبياري آگاهي از

  583/0  شناخت عالئم بيماريهاي چغندرقند
  569/0  ها آگاهي از نحوه مبارزه با بيماري

  539/0  شناخت آفات چغندرقند
  هاي  آگاهي چغندركاران از فعاليت

  مرحله قبل از كاشت
  20/11 47/3 828/0 هاي مناسب شناخت خاك

 790/0 ميزان استفاده از كود ريشهآگاهي از 

 749/0 آگاهي از چگونگي ضد عفوني بذر چغندرقند

 712/0 آگاهي از تعداد و زمان شخمهاي قبل از كاشت

 696/0 چغندرقندشناخت شرايط اكولوژيكي مناسب براي كشت 

 511/0 آگاهي از ميزان بذر الزم در هكتار

  
  آگاهي چغندركاران از فعاليتهاي 

  مرحله كاشت

  66/6  06/2 725/0 آگاهي از كاشت مكانيزه

 673/0 اطالع از عمق كاشت

 574/0 اطالع از فواصل بين رديفهاي كاشت

 545/0 اطالع از زمان مناسب كاشت

  هاي مرحله  آگاهي چغندركاران از فعاليت
  برداشت

  60/5  74/1 826/0 چغندرقنداطالع از  زمان برداشت 
 675/0 اطالع از نحوه صحيح قطع كردن طوقه

  00/5  55/1 696/0 داري چغندرقند آگاهي از نحوه انبار و نگه  هاي بعد از برداشت آگاهي چغندركاران از فعاليت

  

نتــايج نشــان مــي دهــد هــر چقــدر ســن در مجمــوع، 

نهـا در كـل مراحـل    ميزان مشـكالت آ چغندركاران باالتر باشد 

توان به پايين بودن  بيشتر است. از داليل آن مي توليد چغندرقند

بين سطح سطح تحصيالت اين دسته از افراد اشاره كرد چرا كه 

ها در كل مراحـل   تحصيالت چغندركاران و ميزان مشكالت آن

درصـد رابطـة منفـي و     99احتمـال   حچغندرقنـد بـا سـط    توليد
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به عبارتي افراد مسن با سطح تحصيالت  .داري وجود دارد معني

نتايج تحقيقـات بـاب    كمتر با مشكالت بيشتري مواجه هستند.

 يـد كـرده  أي) نيـز ايـن موضـوع را ت   Bob Murad 2002مراد (

 عملكـرد دهد هر انـدازه ميـزان    چنين نتايج نشان مي هم .است

افـراد بـاالتر باشـد ميـزان مشـكالت كمتـر        (توليد در هكتـار) 

دار بـين درآمـد و    شود. از طرفي وجود رابطه منفـي و معنـي   مي

توليـد  مختلـف  مراحـل   يـه در كل چغنـدركاران ميزان مشكالت 

 ،زيرا بـا افـزايش عملكـرد    كند. اين رابطه را تأييد مي چغندرقند

سياري از مشـكالت موجـود از   درآمد افراد نيز افزايش يافته و ب

گـردد.   مرتفـع مـي  هاي توليد  و نهادهجمله دستيابي به فناوري 

آالت  بين ميـزان مالكيـت ماشـين   دار  وجود رابطه منفي و معني

دركاران در مشكالت چغنبا  آوري فنميزان پذيرش كشاورزي و 

دهد هر چقـدر مالكيـت بـر     نيز نشان مي مراحل توليد چغندرقند

آوري بيشـتر باشـد،    ميزان پذيرش فن كشاورزي وآالت  ماشين

ميزان مسائل و مشكالت چغنـدركاران در كليـه مراحـل توليـد     

 Rayat)رعيـت پنـاه   چغندرقند كمتر مي شود. نتايج تحقيقات 

panah 1996) الهـارال وسـينگ    و(Laharla and singh 

ميزان  كنند. يد ميأي) اين موضوع را تKher 1991، خير((1992

ميـزان   بـا  و منـابع اطالعـاتي   هـاي توليـدي   به نهاده دسترسي

 توليد چغندرقند بامختلف مراحل يه مشكالت چغندركاران در كل

نتايج تحقيقات  داري دارد. درصد رابطة منفي و معني 99احتمال 

ايـن موضـوع را تائيـد    ايسـارات    ، رائو و، خيرسينگ  والهارال

با افزايش ميزان دسترسي به  چنين نتايج نشان داد . همكنند مي

هاي ارتباطي، ميزان مشكالت چغندركاران در كل مراحل  رسانه

اين موضوع را هاي ايسارات  يافته شود. توليد چغندرقند كمتر مي

، ترويجي –آموزشيهاي  با حضور افراد در دورهمي كنند.  تأييد

قنـد  كاران در كليـه مراحـل توليـد چغندر   ميزان مشكالت چغندر

ها در رابطه با مراحـل   چرا كه سطح آگاهي آن ؛مي يابدكاهش 

و با آگـاهي بيشـتري    يابد مختلف زراعت چغندرقند افزايش مي

دار بـين   وجود رابطه منفـي و معنـي   .كنند كار توليد را دنبال مي

هـا گـواه ايـن     سطح آگاهي چغندركاران با ميزان مشـكالت آن 

 Pirayesh) نتـايج تحقيقـات پيـرايش   موضوع است. از طرفي 

 چنين نتـايج نشـان داد   هم .كند اين موضوع را تائيد مي (1994

به تسـهيالت حمـل و    بيشتري دسترسيهر چقدر چغندركاران 

اين نتيجه با  شود ها كاسته مي داشته باشند از مشكالت آن نقل

بـه منظـور    همخـواني دارد. رش شده توسط پيـرايش  نتايج گزا

ميزان مسائل و "تلخيص و تعيين تعداد عوامل مربوط به متغير 

از تحليـل   "ميـزان آگـاهي چغنـدركاران   "و متغيـر   "مشكالت

مسائل و مشكالت ر . در نهايت براي متغيعاملي استفاده گرديد

ميزان آگاهي نيز پنج عامل استخراج تعداد پنج عامل و در متغير 

ها بـه ترتيـب،    عامل ل و مشكالتدر متغير ميزان مسائ گرديد.

هــا، مســائل بازاريــابي  مشــكالت مربــوط بــه آفــات و بيمــاري

سـازي و كاشـت، مشـكالت     محصول، مشكالت مرحلـه آمـاده  

طور  هب. مشكالت مرحله برداشت نامگذاري گرديد مرحله داشت،

درصـد از واريـانس   92/78الذكر در مجموع  عامل فوق پنجكلي 

در متغيـر   كننـد.  الت را تبيـين مـي  متغير ميزان مسائل و مشك

مراحـل مختلــف توليـد محصــول، نــام    ازآگـاهي چغنــدركاران  

قبـل از   هاي مرحلـه داشـت،   ترتيب، آگاهي از فعاليت ها به عامل

 برداشت و بعداز برداشت انتخـاب گرديـد.   مرحله كاشت، كاشت،

درصـد از   41/71  الـذكر در مجمـوع،   عامل فوق پنجطور كلي  هب

جهـت تعيـين    كننـد.  مـي  ميزان آگاهي را تبيين متغير واريانس

هـا در   هاي آموزشـي چغنـدركاران، از سـطح آگـاهي آن     اولويت

اي گرفته شد و بـا   ميانگين رتبه محصول، مراحل مختلف توليد

هـا، نيازهـاي    توجه به ميانگين سطح آگاهي هر كدام از فعاليت

ــا  نحــوة مبــارزه"بنــدي شــدند. در نهايــت  آموزشــي اولويــت ب

اطـالع از ميـزان بـذر    "لويت آموزشي و و، باالترين ا"ها بيماري

، كمترين ميزان اهميت جهت آموزش را به خود "الزم در هكتار

، "هاي مرحلـه داشـت   فعاليت"چنين عامل  اختصاص دادند. هم
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با توجه به نتايج بـه   ترين عامل جهت آموزش شناخته شد. مهم

  ردد:گ دست آمده پيشنهادات زير ارائه مي

بــا توجــه بــه نتــايج حاصــل از شناســايي مشــكالت  -

ها شامل مبارزه بـا   كشاورزان در عامل مربوط به آفات و بيماري

سرخرطومي ريشه، مبارزه با كـك چغندرقنـد، مبـارزه بـا كـرم      

خـوار و   برگخوار، مبارزه با سفيدك سطحي، مبارزه با كرم سـاقه 

كارخانه قند بيستون، گردد  مبارزه با پوسيدگي ريشه پيشنهاد مي

دوروتي فرانسه) كـه   ارقام التيتا آلمان و همچونبذور خارجي (

ند را بـين چغنـدركاران توزيـع    باشـ  ها مـي  مقاوم به اين بيماري

مركز جهادكشاورزي بيستون نيز شود  چنين توصيه مي همد. نماي

ه مبـارزه بـا   هاي آموزشي در خصـوص نحـو   با برگزاري كالس

نسبت معرفي انواع سموم علفكش جديد، و  ندانواع آفات چغندرق

 هاي الزم اقدام نمايند. به حل مشكالت فوق در زمان

ترين  از مهم ديگر دهد كه يكي نتايج نشان مي -

مشكالتي كه اكثر كشاورزان با آن مواجه بودند مشكل بازاريابي 

شرح: قيمت پائين ه باشد كه شامل شش متغير ب محصول مي

 افتادن مطالبات چغندركاران، خريد ديرمحصول، به تاخير 

هنگام محصول برداشت شده توسط كارخانه، فاصله زماني زياد 

 بين برداشت محصول تا حمل به كارخانه، تسهيالت حمل و

گردد كه  باشد. بنابراين پيشنهاد مي نقل و امكانات انبارداري مي

كارخانه قند يكسري اقدامات براي رفع اين مشكل انجام دهد 

  توان به موارد ذيل اشاره كرد: ه از اين جمله ميك

مسئولين كارخانه قند بايد به تعهدات خود در  -

چارچوب قرارداد منعقد شده عمل نمايد و مطالبات چغندركاران 

  را بالفاصله بعد از خريد محصول پرداخت نمايد.

  هزينه حمل چغندرقند به كارخانه را تقبل نمايد. -

  ببرد. قيمت خريد محصول را باال -

تواند در  دادن امتيازاتي مثل پرداخت قند رايگان مي -

  چغندركاران جهت ارائه محصول به كارخانه ايجاد انگيزه نمايد.

بالفاصله بعد از برداشت محصول از  چغندرقند را -

 كشاورزان چغندركار تحويل بگيرد.

هاي توليد بر  با توجه به تاثير مثبت دسترسي به نهاده -

گردد سازمان  مشكالت چغندركاران پيشنهاد ميكاهش ميزان 

جهاد كشاورزي با همكاري كارخانه قند بيستون با در نظر 

هاي  گرفتن رهيافت تخصصي كاال، شرايط دسترسي به نهاده

 آالت و... را تسهيل نمايد و توليدي مثل بذر، كود، سم، ماشين

 ها را بعداز برداشت محصول و تواند بهاي پرداخت نهاده مي

 زمان پرداخت مطالبات چغندركاران محاسبه نمايند.

كارگيري تكنولوژي توليد بر  هير مثبت ببا توجه به تاث -

سازمان  گردد مشكالت چغندركاران توصيه ميكاهش ميزان 

هاي جديد در بين چغندركاران  جهادكشاورزي با اشاعه فناوري

آالت و ادوات دنباله بند جهت هرچه  از قبيل ازدياد ماشين

برداشت محصول،  داشت و بيشتر مكانيزه نمودن مراحل كاشت،

استفاده از  ،ها بيماري مقاوم به آفات و استفاده از بذور خارجي و

استفاده از دستگاه برگ زن  بيولوژيك و كودهاي ريزمغذي و

بر افزايش توليد محصول كمك نمايد. كه  از برداشت و ...قبل 

ها ابتدا بايد به سراغ  به همين منظور براي اشاعه اين نوآوري

 تواند در اين امر موفق باشد. هكشاورزان پيشرو رفته تا ب

تحليل رگرسيون گام به گام در متغير وابسته ميزان  -

مشكالت چغندركاران در كليه مراحل زراعي نشان داد 

آوري، دسترسي به منابع اطالعاتي،  گيري فنمتغيرهاي بكار

ميزان  ها، ميزان آگاهي و سطح تحصيالت، دسترسي به نهاده

گردد  پيشنهاد مي دار داشتند. لذا ثير معنيأآالت ت مالكيت ماشين

(كارخانه قند بيستون و مركز جهادكشاورزي  بطهاي ذير سازمان

ها،  اطالعاتي، نهادهها، منابع  آوري بيستون) نسبت به تامين فن

ترويجي اقدام  -هاي آموزشي آالت و تشكيل كالس ماشين

  نمايند.



 هاي فراروي چغندركاران ... تحليل عاملي چالش                                        106

 افـزايش ميـزان دسترسـي و    ثير مثبـت أبا توجه به ت -

هـاي ارتبـاطي بـر كـاهش      رسـانه  استفاده از منابع اطالعاتي و

 ميزان مشكالت توليدكنندگان چغندرقند، افزايش سطح دانـش، 

يكـي  ژ   هـاي تكنولـو   مورد جنبـه  كاران درمهارت چغندر بينش و

-هـاي آموزشـي   فرايند توليد محصول، ازطريق برگزاري كالس

-هاي آموزشـي  برگزاري دوره شود. درمورد توصيه مي ترويجي،

هـداف افـزايش توليـد محصـول،     براي دستيابي بـه ا  ترويجي،

 -آموزشـي هـاي   مـدون در ارائـة برنامـه    ريـزي دقيـق و   برنامه

هـا از طـرق    بايست اين برنامـه  مي باشد و ترويجي ضروري مي

ـ انبـوهي هـاي گروهـي و    خصوص آموزش همختلف، ب طـور   ه، ب

هاي  وسيله در سال گسترده در اختيار اين قشر قرار گيرد تا بدين

آتي شاهد افزايش عملكرد محصول چغندرقند در منطقه باشيم.
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