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 خالصه

مورد بررسی قرار گرفته در استان اردبیل زمینی عملکرد محصول سیب برفردی  هایویژگیدر این تحقیق نقش 

واحد  141های اختصاصی از  نامهوسیله پرسشبوده که به 1343-49اطالعات این پژوهش مربوط به سال زراعی است. 

به ترتیب زمینی سیباز طریق مصاحبه مستقیم گردآوری شده است. حداکثر، حداقل و میانگین عملکرد تولیدکننده 

یین میزان تاثیر متغیرها بر عملکرد محصول از روش باشد. جهت تعکیلوگرم در هکتار می 22.395و 4.555، 05.555

های گر این بود که ویژگیمتغیره بیانبه طور کلی مدل نهایی رگرسیون چندگام استفاده شد. بهرگرسیون چندگانه گام

باط با مراکز ترین آنها به ترتیب تجربه کشاورز، ارتبر عملکرد محصول تاثیرگذار باشد که مهم %1/92تواند تا فردی فقط می

توانایی کشاورزی با تاثیر منفی، زمینی با تاثیر مثبت و داشتن کار غیرعلمی تحقیقاتی و شرکت در کالس آموزشی سیب

  اند.از تغییرات متغیر وابسته یعنی عملکرد محصول را داشته %2/11تبیین 

 .، استان اردبیلمحصول عملکرد، های فردیویژگیزمینی، سیبکلمات کلیدی : 

 

 

 مقدمه .1

است در همه جا برای  مین آن به علت پیچیدگی، تعدد و تنوعی که در عصر حاضر به خود گرفتهأمسئله غذا و ت

ویژه در کشورهای در حال توسعه به سبب نرخ باالی رشد جمعیت و وابستگی کننده شده و بهجمعیت آینده جهان نگران

ازدیاد جمعیت و نیاز روزافزون بشر به موادغذایی از یک  [.4]است ردهتر به محصوالت غذایی، صورت حادتری پیدا کبیش

سو و محدودیت منابع تولید از سوی دیگر اندیشه محققان را به این راستا سوق داده که به دلیل محدود بودن منابع آب و 

 [.1]زایش عملکرد است یک افژمحصوالت استرات ی به خودکفایی کشاورزی مخصوصا در موردیابخاک کشور تنها راه دست

یی واحدهای تولیدی، ضعف در مدیریت و نادیده انگاشتن اصول آوری پایین عوامل تولید، ناکارمسایلی از جمله بهره

رفته و آوری پیشگیری نکردن از فنها و بهرهثر بر تولید و درجه اهمیت نسبی آنؤاقتصادی، نداشتن شناخت از عوامل م

 [.11]دهد ناپذیر نشان میاقتصادی و تحلیل ساختار تولید را اجتنابهای نوین، انجام پژوهش

زمینی دارای مواد غذایی مغذی و سیبزمینی یک عنصر اصلی در بسیاری از ظروف غذایی و ساالدهاست، سیب

زمینی به در کشورهای در حال توسعه سیب [.19]کند سالم است که بسیاری از مواد مورد نیاز رژیم غذایی را تامین می

زمینی در مقدار تولید سیب 2512در سال [. 13]باشد عنوان یک نامزد منطقی برای حل مشکالت داخلی مواد غذایی می

آمریکا به ترتیب با حدود متحدهمیلیون تن رسید. کشورهای چین ، هند، روسیه، اکراین و ایاالت 310جهان به حدود 

باشند. میانگین عملکرد جهانی برای این ترین مقدار تولید میتن، دارای بیش میلیون 4/25و  2/23، 0/24، 0/91، 2/12
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 11.420و آسیا 14.412، اروپا 95.341، اقیانوسیه 19.451، آفریقا 21.121های آمریکا و برای قاره14.911محصول 

گونه ای که در بسیاری از هرد. بزمینی در رژیم غذایی مردم ایران جایگاه ویژه ای داسیب [.12] باشدکیلوگرم در هکتار می

زمینی در ایران سرانه مصرف سیب [.2] گرددموارد از آن به عنوان جایگزینی برای برنج و نان در تغذیه مردم ایران یاد می

کیلوگرم، نشانگر باال بودن  91/39زمینی با کیلوگرم است که در مقایسه با سرانه مصرف جهانی سیب 90ساالنه حدود 

 22/115زمینی کشور ، سطح زیرکشت سیب1343-49در سال زراعی  [.12]باشد صرف این محصول در کشور میسرانه م

هزار  22/212هکتار و تولید  22.311شده، که استان اردبیل با داشتن میلیون تن برآورد 19/0هزار هکتار، و مقدار تولید 

باشد. عملکرد این محصول در زمینی کشور را دارا مید سیباز تولی %4/19از اراضی زیرکشت و  %4/13تن به ترتیب حدود 

در  از کل شاغلین % 2/91استان اردبیل با داشتن  [.1] باشدکیلوگرم در هکتار می 39.324و استان اردبیل  32.141کشور 

به زمینی سیب[. 15]در کشور است  این بخشمکانی اشتغال و مزیت نسبی  ضریب میزان باالترین دارایبخش کشاورزی 

ترین سهم تولید بوده، بیشاستان اردبیل ترین محصول زراعی های مستعد، مهملحاظ شرایط جوی مساعد و زمین

 [.9]باشد محصوالت زراعی استان را دارا می

گیری ی به کاردهد که فعالیت تولیدی، به واسطهبررسی روند تولید این محصول در سالیان گذشته نشان می

توسعه بخش کشاورزی و افزایش  [.2]گیرد صورت بهینه صورت نمیزمینی استان بهمل تولید در مزارع سیبغیراصولی عوا

برداری و تولیدکنندگان وری منابع این بخش نیازمند افزایش دائمی سطح دانش و مهارت مدیران واحدهای بهرهبهره

باشد لذا جتماعی مدیران واحدهای کشاورزی میترین عوامل مدیریتی ویژگی فردی ایکی از مهم [.1] کشاورزی است

 هایویزگی ریتاثهدف این تحقیق بررسی رسد. بررسی این موضوع در زمینه های مختلف کشاورزی ضروری به نظر می

ثر بر عملکرد ؤعوامل مدر رابطه با باشد. در استان اردبیل می محصولاین  عملکرد بر ینیزمبیس دکنندگانیتول یفرد

گرفته اما در رابطه با ها مورد بررسی قرارها نقش نهادهآن انجام یافته که در اکثرمطالعات متعددی زمینی بمحصول سی

هایی که در مورد پژوهشجا به برخی از این .استسفانه تحقیقات زیادی انجام نشدهأفردی در عملکرد متهای ویژگینقش 

[، در مورد سنجش تاثیر 1]فطرس و محمدی  شود:اند اشاره میپرداختهنقش عوامل فردی در مسائل مختلف کشاورزی 

ای انجام داد. نتایج کاران تویسرکان بر عملکرد محصول گندم مطالعهتولیدی گندم -اجتماعی و زراعی -های فردیویزگی

 یدر تحقیق [،3] عباییانیداری بر عملکرد گندم داشتند. گر این بود که سن و سطح تحصیالت اثرات مثبت و معنیبیان

ریزی مدیران مزارع در افزایش عملکرد برنج را با استفاده از برآورد مدل رگرسیون گام به گام مورد های برنامهنقش مهارت

داری بر عملکرد بررسی قرار داد. نتایج حاکی از آن بود که میزان تحصیالت، سن و نوع تصرف زمین اثر مثبت و معنی

ثر بر کاربرد راهبردهای تولیدی زراعی ؤاجتماعی م -اقدام به شناسایی عوامل اقتصادی [،0] عمانی و نیک منشداشت. 

تحصیالت، دانش فنی، سطح های تحقیق نشان داد که بین کاران شهرستان دزفول کردند. یافتهمدیریت ریسک توسط گندم

گیری راهبردهای سطح به کار های آموزشی بانگرش در زمینه راهبردهای مدیریت ریسک، درآمد و شرکت در کالس

  داری وجود دارد.کاران رابطه مثبت و معنیتوسط گندمتولیدی زراعی مدیریت ریسک 

 

 روش و نوع تحقیق. 2
نامه اطالعات این پژوهش با استفاده از پرسشلحاظ هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت، تحلیلی است.  به تحقیق این

نامه توسط گروهی از پرسشروایی کاران گردآوری شد. زمینیه مستقیم با سیباز طریق مصاحباختصاصی و تکمیل آن 

آزمون آلفای با استفاده از روش  نیزنامه اساتید محترم دانشگاه محقق اردبیلی مورد تایید قرار گرفت. پایایی پرسش

استان  کارانزمینییبسشامل کلیه جامعه تحقیق این پژوهش  .به دست آمد 11/5( محاسبه و رقم 1401) 1کرونباخ

روش  ازتعیین جامعه آماری برای باشد. می 1343-49در سال زراعی زمینی منطقه عمده تولیدکننده سیب 0 دراردبیل 

. با در نظر گرفتن فاکتور مقدار زمین و آمارهای مربوط به آن مثل میانگین، استفاده شدای ای چندمرحلهگیری خوشهنمونه
                                                           
1 -Cronbach's alpha Test 
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ترین ارقام در زمینه های مذکور به ارقام بخش مربوطه روستایی که دارای نزدیک ،عیار ، در هر منطقهواریانس و انحراف م

داشتند انتخاب شدند. به این ترتیب روستاهای مرنی از بخش ویلکیج نمین، ینگجه مالمحمدرضا از بخش مرکزی نمین، 

ل و ایوریق از بخش هیر اردبیل انتخاب شدند. و در علیا از بخش مرکزی اردبیکردقشالقی از بخش ثمرین اردبیل، انزاب

( 1412) 1کوکران حجم نمونه با استفاده از رابطهگیری در هر روستا به روش کامال تصادفی انجام شد. نمونه مرحله آخر

                                                                       (                      1)       .تعیین شد 

       

باشد که درصد خطا می dواریانس و  2،ضریب اطمینان Zحجم جامعه مورد مطالعه،  Nحجم نمونه،  nکه دراین رابطه 

نسبت به  %10و احتمال خطا  %10باشد. در این رابطه ضریب اطمینان حداکثر ضرب میانگین در احتمال خطا میحاصل

برای مباحث  نفر به دست آمد. 141در نهایت تعداد نمونه بر این اساس است.  عه تحقیق در نظر گرفته شدهحجم جام

  .ه استاستفاده شدهای مورد نیاز آن و تحلیل SPSSو  Excelتحلیل داده ها از نرم افزارهای  ونظری از اطالعات اسنادی 

 
 نتایج و بحث. 3

را  زمینیکشاورزان و عملکرد در واحد سطح محصول سیبفردی های ی، آمار توصیفی مربوط به ویژگ1جدول 

 .باشدکیلوگرم در هکتار می 22.395عملکرد محصولگر این است که میانگین آمده بیان. اطالعات به دستدهدنشان می

زمینی کشت سیبکشاورزان در زمینه  %3/24 و کارشناسی ارشد باالترین سطح تحصیالت بوده است دهدنشان میها یافته

 %2/22و  اندآنها با مراکز علمی و تحقیقاتی ارتباط داشته %1/4فقط  وبا مراکز اداری کشاورزی  %4/11 .اندآموزش دیده

 های فردی تولیدکنندگان متفاوت است.که ویژگیاند. روستایی بوده هایها عضو تعاونیآن

 
 و عملکرد محصول فردیهای ویژگی  -1جدول 

 حداکثر  حداقل نما انحراف معیار یانگینم متغیرها

 05.555  4.555 35.555 2/1.512 22.395 ) کیلوگرم درهکتار( عملکرد

 11  25 05 92/13 92/02 سن )سال(

 95  2 35 13/2 12/23 تجربه )سال(

 11  5 5 11/9 05/0 تحصیالت )سال(

 11  1 9 14/1 40/9 بعد خانوار )نفر(

 خیر  بلی متغیرها ) سوال (

 %3 1  %42 142 (متاهل بودنوضعیت تأهل )

 %99/49 112  %01/0 11 کار برای دیگر کشاورزان

 %2/12 139  %3/32 19 کشاورزیکار غیر

 %1/12 129  %9/32 29 پروری کردنداری یا دامدام

 %2/25 195  %3/24 01 زمینیهای آموزشی سیبشرکت در دوره

 %3/22 09  %2/22 199 های روستاییعضویت در تعاونی

 %1/11 23  %4/11 121 ارتباط با مراکز اداری کشاورزی

 %9/45 124  %1/4 14 ارتباط با مراکز علمی تحقیقاتی

 های تحقیقخذ: یافتهأم

 

                                                           
1 -Cochran 
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مراکز  با متغیر وابسته عملکرد محصول را نشان می دهد. تجربه، ارتباط باضرایب همبستگی متغیرهای مستقل ، 3و2جدول

ارتباط مثبت  %40زمینی در سطح و داشتن آموزش سیب %44علمی تحقیقاتی و عضویت در تعاونی روستایی در سطح 

 دار با عملکرد محصول دارند. ارتباط منفی معنی %40دار و داشتن کار غیرکشاورزی در سطح معنی

 

 
 مورد مطالعهمستقل ضرایب همبستگی پیرسون متغیرهای   -2جدول 

 بعد خانوار تحصیالت تجربه سن رهامتغی

 -551/5 505/5 352/5** 522/5 ضریب همبستگی

 435/5 919/5 555/5 251/5 داریسطح معنی

 P≤0/01**                          های تحقیق                                                                                                              خذ: یافتهأم

 ضرایب همبستگی اسپیرمن متغیرهای مستقل مورد مطالعه  -3جدول 

 مراکزعلمی مراکزاداری تعاونی آموزش محل اقامت دامداری 2کار 1کار هلأت متغیرها

 253/5** 504/5 251/5** 104/5* 525/5 -112/5 -122/5* 510/5 -521/5 ضریب همبستگی

 559/5 952/5 559/5 520/5 210/5 155/5 513/5 133/5 225/5 داریسطح معنی

             P≤0/05*                          های تحقیق                                                                                    خذ: یافتهأم

**P≤0/01 
 

در نهایت همان گام به گام استفاده شد.  رگرسیون چندگانه روش عملکرد محصول ازمتغیرها بر میزان تاثیر جهت تعیین 

تجربه، ارتباط با  مورد مطالعه، متغیرهایمستقل نشان داده شده است از بین متغیرهای  9طوری که در جدول شماره 

 %2/11یی تبیین زمینی و کار غیرکشاورزی در معادله باقی ماندند که مجموع آنها توانامراکز علمی تحقیقاتی، آموزش سیب

های ضرایب همبستگی چنین در تمامی متغیرها شاخصاند. هماز تغییرات متغیر وابسته یعنی عملکرد محصول را داشته

بین( و متغیر وابسته )مالک( دهنده رابطه بین متغیرهای مستقل )پیشاست. این ضریب نشان شده %1/92چندگانه برابر با 

معادله رگرسیون جهت تخمین مقدار عملکرد  9نهایتا با توجه به اطالعات جدول شماره  .یعنی مقدار عملکرد محصول است

 آید:صورت زیر به دست میهای فردی بهکاران بر اساس ویژگیزمینیسیب
Ύ=21914/797+218/038(X1) + 9951/211(X2) + 2101/535 (X3) – 2595/129 (X4) 

 
 زمینیتاثیر متغیرهای فردی بر عملکرد محصول سیبور تبیین تحلیل رگرسیون چندمتغیره به منظ  -4جدول 

 2Adj.R 2R R Sig.F F P t Beta B متغیرهای مستقل

 511/5 41/5 352/5 555/5 125/14 555/5 201/9 211/5 531/211 (1X) تجربه

 ارتباط با مراکزعلمی تحقیقاتی

(2X) 
122/5 131/5 312/5 555/5 299/19 552/5 252/3 254/5 211/9951 

 191/5 104/5 344/5 555/5 212/12 519/5 919/2 112/5 535/2101 (3X) زمینیآموزش سیب

 -112/5 113/5 921/5 555/5 134/15 511/5 313/2- 102/5- 129/2595 (4X) شاورزیککار غیر

 242/21419  230/11 555/5      ضریب ثابت

 اند (ل نشده) بقیه متغیرها وارد تحلی های تحقیقخذ: یافتهأم

 

 نتیجه گیری

بر عملکرد  %1/92 تا های فردی فقطگر این بود که ویژگیمتغیره بیانمدل نهایی رگرسیون چندبه طور کلی 

 دورهشرکت در  و تحقیقاتیها به ترتیب تجربه کشاورز، ارتباط با مراکز علمیترین آنکه مهم است محصول تاثیرگذار

داری بر عملکرد کشاورزی با تاثیر منفی بودند. سطح تحصیالت تاثیر معنیکار غیر وبت با تاثیر مثزمینی آموزش سیب
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که شرکت  باشد در حالیمیزمینی و کشت و کار سیبمحصول نداشت علت آن مرتبط نبودن تحصیالت با رشته کشاورزی 

زمینی ت و کار سیبکشبا  متغیرها تاثیر مثبتی بر عملکرد داشت علت آن مرتبط بودن این اتدر کالس آموزشی و ارتباط

 باشد:به شرح زیر میمحصول  عملکردترین راهبردهای پیشنهادی جهت بهبود به استناد نتایج حاصله مهم. باشدمی
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 و تشویق کشاورزان برای شرکت در آن  زمینیسیبرباره کشت وکار های آموزشی اختصاصی دبرگزاری کالس -2

 ایجاد بستری برای ایجاد درآمد پایدار برای کشاورزان جهت عدم ترغیب ایشان به انجام کارهای غیرکشاورزی -3

 های بیشتر با یکدیگرهای روستایی و همکاریتشویق کشاورزان برای عضویت در تعاونی -9

 قدردانی

، استاد مشاور آقای شانها و زحماتبه لحاظ راهنماییاد راهنمای محترم جناب آقای دکتر عبدپور استالزم است از 

 کمال تقدیر و تشکر را داشته باشم.شان به سبب همکاری صمیمانهاستان اردبیل  زکاران عزیزمینیو سیب دکتر باشکوه
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Abstract 
In this research, the role of individual characteristics on potato yield in Ardabil province has 

been investigated. The data of this research as to 2014-2015 crop year, which was compiled by 

specific questionnaires from 198 units of producers through direct interviews. The maximum, 

minimum and average yield of potatoes is 50,000, 9,000 and 27,340 kg / ha respectively. Stepwise 

method multiple regression was used to determine the effect of variables on yield. In general, the 

final model of multivariate regression suggests that individual characteristics can only affect 42.8% 

on product yield, the most important of which are farmers' experience, communication with 

scientific research centers and participation in the potato training course with Positive effects and 

having non-farm work with negative effect, have the ability to explain 16.7% of the variations of 

the dependent variable, ie the yield of the product. 

 

Keywords: Potato, Individual Characteristics, Product Yield, Ardabil Province. 

mailto:mohsenrafizadeh57@gmail.com
mailto:mohsenrafizadeh57@gmail.com

