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 چکیده
این محصول دارد. کمی و کیفی توجهی بر عملکرد اثر قابل  مزارع کشاورزان   استفاده از فناوری های جدید حاصل از تحقیقات در

مزارع   استفاده از فناوری های جدید حاصل از تحقیقات دربررسی عوامل مؤثر بر  آنانجام گرفته و هدف  9102مطالعه در سال 
 بهره برداران ،ی الگوی توبیت دو مرحله ای انجام شده است.جامعه آمار  از روش های آماری و نیز می باشد که  با استفاده پنبه
کار استان  پنبه 911بصورت پیمایشی و کار استان خراسان رضوی می باشد. روش نمونه گیری چند مرحله ای تصادفی بوده  پنبه

از نظر  استفاده از فناوریهای جدید تحقیقاتیبیشترین دالیل عدم تمایل به نتایج نشان می دهد  خراسان رضوی انتخاب گردیدند.
درصد از  54حدود که  بوده  کشاورزی  و نداشتن ماشین آالتتکنولوژی زیرکشت کم، عدم اطالع از نوع کشاورزان سطح 

کشاورزان  پنبه کار را شامل می شود. عدم در دسترس بودن و یا عدم وجود ماشین آالت مرتبط یکی از دالیلی است  که حدود 
استفاده از دالیل عمده تمایل به  همچنین تحقیقات استفاده  نمایند. درصد از کشاورزان  نمی توانند از فناوری های حاصل از  04

. بررسی اثر نهایی عوامل و متغیرهای می باشدمحصول  افزایش کمی وکیفی نیز سطح کشت باال و احتمال  فناوریهای جدید
ین سطح سواد کشاورز ، الگوی پروبیت نشان داد سطح زیر کشت، دسترسی به ماشین آالت کشاورزی، سرمایه کشاورز و همچن

و عواملی مانند سن بهره بردار ، افراد تحت تکفل او و نداشتن ماشین آالت   استفاده از فناوریهای جدید دردارای اثر مثبت 
 است. داشته استفاده از فناوریهای جدید درکشاورزی و اجاره ای بودن آنها اثر منفی 

 

 وبیت ، پژوهش،کشاورزیروش ت،  فناوریاثر نهایی ،  :های کلیدیواژه
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  مقدمه

لذا  از آنجايي كه كشاورزان اهداف و محدوديتهاي متعددي دارند كه در تصميم گيري آنان نقش مهمي ايفا مي نمايد

 مورد هر بهره بردار در مزرعه خود در  نيستند.عوامل  اقتصادي، اجتماعي و فني در قالب مديريت از هم جدا 

به نوعي اعمال مديريت مي كند ولي ميزان انطباق آن با معيارهاي اقتصادي مشخص  استفاده از تکنولوژي جديد

بطور توأم و بر اساس شرايط  استفاده از فناوريهاي جديد دراصلي نمي باشد. در اين تحقيق مديريت عوامل 

عوامل موثر  قتصاديكشاورزان  و منظور كردن واقعيت هاي اقتصادي مورد بررسي قرار گرفته اند. در زمينه مطالعات ا

انجام گرفته كه در زير به بعضي از آنها  يمختلفو پژوهش هاي متعددي  استفاده از فناوريهاي جديد در مزارع  در 

در  واكاوي علل كاهش سطح كشت پنبهموضوع   در مطالعه اي باMahbobi & avarand (8102)  اشاره شده است.

 به كشت پنبه توجه به مکانيزه تمايل عدم تشکيل دهنده مهم  عوامل نشان داده اند يکي از شهرستان گنبد كاووس

كارگر با  ها به ويژه هزينه كردن كاشت، داشت و برداشت پنبه و توسعه برداشت ماشيني آن با هدف كاهش هزينه

ت، برداش مناسب و ارزان كاشت، داشت وجديد  ماشين آالت  دسترس بودن  دراست و تاكيد بر تحقيقات كاربردي 

در مطالعه اي كه بر اساس آناليز رگرسيوني براي  Askari & hashemi (8102) .مطالعه مي باشداز پيشنهادهاي اين 

تأثير بيشترين نشان داده است كه نتايج پژوهش، پيشينه پژوهش و ادبيات نظري شركتهاي دانش بنيان انجام شده ، 

و شركتهاي دانش بنيان  R & Dرات كاال، پژوهشهاي هاي ارتباطي، صاد به شبکه وابسته در توسعه اقتصادي

حسگر يک تکنولوژي جديد با موضوع استفاده از حقيقي با موضوع استفاده از ت در   Asfar et al (8102). نوآورميباشد

كشورهاي در حال توسعه در به اين نتيجه رسيده اند كه براي مقابله با آفات مزارع كشاورزان  بي سيم در پاكستان

و استفاده بهتر از  يکپارچگي اراضي و عوامل مديريتي و غير فني بسيار مهم و اثر گذار بوده و باعث كاهش هزينه ها،

در مطالعه اي با عنوان بررسي عوامل موثر بر سرمايه  GHorbani & dorijani (8101) مي گردد. فناوري جديد 

مرحله اي هکمن استفاده كرده و تاثير عوامل اقتصادي  از روش دو )فناوري(گذاري كشاورزان در ماشينهاي كشاورزي

و به اين نتيجه رسيده اند كه  و اجتماعي  متعددي را با استفاده از مدل  دو مرحله اي مورد بررسي قرار داده ا ند

كشاورزي جديد ماشين آالت استفاده از  عواملي مانند  سن بهره بردار و تحصيالت و سطح كشت  تأثير مثبت در

با استفاده از كاربرد روش دو مرحله اي هکمن در بررسي عوامل مؤثر بر ارزش   Liaghati et al (8102) شته است.دا

مقايسة نتايج برآورد الگوي پروبيت و رگرسيون خطي نشان مي دركه مطالعه اي انجام داده اند كه منطقه كوهستاني 

ايي محيط كار ، در تصميم پاسخگويان براي پرداخت دهد، متغيرهاي جنسيت، نوع منزل مسکوني و تغيير جغرافي

استفاده از منطقة كوهستاني توچال اثر معني دار دارد . همچنين، سطح درآمد، تعداد افراد خانوار و   وروديه به منظور

ميزان آلودگي در محيط كار نيز در مرحلة اول )مرحلة تصميم براي تمايل به پرداخت( و دوم )مرحلة عمل بعد از 

در ) (Zare & Ghorbani, 8100  تصميم (، در ميزان تمايل به پرداخت پاسخگويان اثر معني دار دارد.  مرحلة

تحقيقي در زمينه بررسي تمايل به پرداخت شهروندان براي كاهش آلودگي  هوا در مشهد از الگوي دومرحله اي 

د كه متغيرهاي تحصيالت ،سن ،نوع محل سکونت،جنسيت و داشتن هکمن استفاده كرده و به اين نتيجه رسيده ان
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بانک تو سعه اسالمي  فرزند عوامل مؤثر بر تصميم افراد به تمال به پرداخت براي كاهش آلودگي هوا مي باشد.

هاي جديد  فناوريپايين بودن  را شورهاي اسالمي توليد پنبه در كمهم افزايش  ( يکي از مشکالت اساسي و8112)

آموزشي و هاي  ضعف برنامهو اصالح پذور و همچنين  ژنتيک سيمهنددر زمينه  كمبود تحقيقاتبخصوص ليد تو

در تحقيقي كه در آن كارايي فني بهره برداران  Rafaati et al (8100)كشاورزان پنبه كاربيان كرده است.  ترويجي

در زمينه ظور افزايش توليد و بهبود كارايي ارتقاي سطح دانش كشاورزان به منپنبه انجام شده پيشنهاد مي كنند 

در مطالعه اي با عنوان بررسي عوامل موثر بر پذيرش مديريت  Samiee et al (8112) .از ضروريات استزراعت پنبه 

بهره بردار را مورد پرسش قرار داده  28گندم كاران شهرستان ورامين كه از طريق نمونه گيري تصادفي، تلفيقي آفات

ستفاده از روش هاي رگرسيوني به اين نتيجه رسيده اند كه  متغيرهايي مانند  درآمد ساالنه مزرعه ، استفاده اند وبا ا

از منابع و كانال هاي اطالعاتي و ارتباطي ،استفاده از مروجان و سطح سواد بهره برداران بر اتخاذ اقدامات مديريت 

 ت.مزارع گندم اثرمعني دار مثبت داشته اس تلفيقي آفات 

   Ejmer (8112) در مقاله اي تحت عنوان تحليل اقتصادي توليد گندم در شمال غرب هندوستان نشان داده است كه

درصد هزينه توليد گندم مربوط به هزينه هاي متغير مانند بذر، داشت و برداشت بوده و ييشنهاد داده است كه  22

 Antinelli et al  هيه و در اختيار كشاورزان قرار گيرد.براي كاهش اين هزينه ها بايد ماشين آالت جديد مناسب ت

در توليد سيب  )تکنولوژي جديد(در تحقيقي تحت عنوان مقايسه اقتصادي كنترل سنتي وكنترل بيولوژيک (0222)

زميني در ايتاليا تأثيرات اقتصادي تکنيک هاي مختلف كنترل آفات در سطح مزرعه در ارتباط با قيمت آفت كش ها 

رسي، و با آناليز كردن  عملکرد  نتيجه گرفته اند برنامه هاي مختلف مبارزه شيميايي در سطوح مختلف داراي را بر

  هزينه هاي متفاوت است.

بنوعي اعمال مديريت ميکند تا با  استفاده از فناوريهاي جديدهر فرد بهره بردار در مزرعه خود در مورد چگونگي 

نمايد. در اين مطالعه سعي شده است تاثير عوامل و متغيرهاي مهم و تاثير  سببيشترين منافع را ككمترين هزينه 

از طريق مدل هاي اقتصادسنجي و آماري مورد بررسي و  استفاده از فناوريهاي جديد در زراعت پنبه گذار در 

زايش استفاده از درجهت افبه برنامه ريزان و سياست گذاران بخش كشاورزي  آن پژوهش قرار گيرد و با  ارائه نتايج

 نتايج يافته هاي نوين در بخش كشاورزي بخصوص زراعت پنبه  باعث افزايش بهره وري و كارايي كشاورزان گردد.

 

 مواد و روشها 

در زمينه كشت پنبه در  خراسان هزار بهره بردار كشاورزي  02حدود بر اساس نتايج تفصيلي سرشماري كشاورزي 

با توجه به . هکتار بوده است 88111حدود  8102پنبه آنها در سال ح زير كشت كل سطرضوي فعاليت مي كنند كه 

گيري تصادفي طبقه بندي استفاده خصوصيات جامعه آماري مورد مطالعه و نيازهاي پژوهش، از روش نمونه

Snedecor).شد  & Cochran, 0221)   قات دراستفاده از فناوريهاي جديد حاصل از تحقيبراي بررسي عوامل موثر بر  

اي هکمن از تکنيک اقتصادسنجي با الگوي توبيت و مبتني بر روش دو مرحلهعالوه بر روش آماري  مزارع پنبه
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عوامل مؤثر بر ميزان تمايل  يافته هاي تحقيقاتي ومزيت اين روش تفکيک عوامل مؤثر بر تصميم به  استفاده گرديد.

ل بعد از تصميم( است. همچنين با استفاده از الگوي توبيت )مرحله عماستفاده از يافته هاي تحقيقاتي جديد به 

در  بهره برداراني كه تمايل به استفاده از يافته هاي تحقيقاتي جديد  درتوان اثر تغيير متغيرهاي مختلف را مي

عات هاي استخراج اطالندارند را بررسي كرد. در ساير تکنيک استفادهدارند و گروههايي كه تمايل به    استفاده

كنند، تمايزي  بعدي و دوبعدي كه از الگوهاي اقتصادسنجي الجيت و پروبيت استفاده ميهمانند انتخاب دوگانه تک

توان ميان عوامل مؤثر بر وجود تمايل و متغيرهاي اثرگذار بر ميزان آن، ممکن نيست.در الگوي توبيت زماني مي

 .(Moffitt, 0228)تر باشدي باالتر، يا پايينمتغير وابسته را مشاهده كرد كه مقدار آن از حد خاص

 به صورت تعريف مي شود:  پنبه كارالگوي توبيت برآورد شده براي  كشاورزان 
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)X/(اي كه گونهبه i    و)/X( i  ترتيب تابع چگالي نرمال استاندارد و تابع چگالي تجمعي نرمال به

)X/(استاندارد در مقدار  i   ( يعني ارزش پيش2هستند. سمت چپ عبارت در رابطه ) بيني شدهiC  را

0Xكه زماني i   دهد. بزرگتر از صفر باشد، نشان مي)X(E iii   ( اميد رياضي جز 2در رابطه ،)

iXكه از خطاست، زماني  .بزرگتر باشد 

 استفاده از يافته هاي تحقيقاتي جديد آورد كه تصميمات مرتبط با تمايل به تصريح توبيت اين امکان را فراهم مي

رابطه ميان كل  .براي انجام تصميم مورد توجه قرار گيرد در استفاده زينه و سطوح شرطي تمايل به پرداخت ه
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مشاهدات، ميانگين مشاهدات شرط يک متغير وابسته و احتمال داشتن  شرط يک  را به صورت زير بيان كرده است 
.(Moffitt, 0228) 

(2 )               )C(E)Z()C(E *

ii  

(2 )                                 

 iX
Z




 

)كشش كل(، رابطه زير مورد استفاده قرار  iCبر روي  iXاثر سنجش اثر تغيير در متغير  سپس به منظور

 گرفت. 
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اي تحقيقاتي استفاده از يافته هبيني شده تمايل به به عبارت ديگر، كشش كل مجموع كشش احتمال سطح پيش

 بيني شده شرطي )بخش دوم سمت راست رابطه( است.)بخش اول سمت راست رابطه( و كشش ارزش پيش  جديد 

بيني )توان دوم ضريب همبستگي ميان مقادير واقعي و مقادير پيش 2rخوبي برازش الگوي توبيت با استفاده از 

وبي برازش بيشتر است.چون  در اين الگو ضريب تر باشد، خبه يک نزديک 2rشود. هر چه ( محاسبه ميiCشده  

 نمي تواند معيار قابل قبولي براي نيکويي برازش باشد. 2Rتعيين  

اي از متغيرهاي تصميم افراد در مورد تمايل به كه مجموعهاي هکمن بر اين فرض استوار استروش دومرحله

تمايل به پرداخت هزينه هاي مربوطه را پس از اتخاذ و مجموعه ديگر ميزان   استفاده از يافته هاي تحقيقاتي جديد 

 دهند. تصميم، تحت تأثير قرار مي

همچنين الگوي پروبيت با استفاده از روش حداكثر راستنمايي ، عوامل مؤثر بر تصميم به پرداخت هزينه هاي 

يت شامل يک متغير دو جمله كند. متغير وابسته در الگوي پروبرا بررسي مي استفاده از يافته هاي تحقيقاتي جديد 

اي  با مقادير يک و صفر است كه بصورت زير مي باشد. بر اين مبنا متغير وابسته برداري از مقادير صفر و يک بوده 

( و عدد صفر به استفاده از يافته هاي تحقيقاتي جديدكه درآن عدد يک به منزله تصميم به انجام عمل يا فعاليت )

 مي باشد. فته هاي تحقيقاتي جديد استفاده از يامنزله عدم 
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استفاده از يافته هاي متغيرهاي مؤثر بر ميزان تمايل ، در مرحله بعد با استفاده از روش حداقل مربعات معمولي

 شود: ير بررسي مياز طريق برآورد معادله رگرسيوني ز تحقيقاتي جديد 

 iii UimrXY   (01 )                                                                                             

 

 نتايج و بحث   

استفاده از يک تکنولوژي مانند نوع واريته جديد و يا نوع ماشين آالت جديد و همچنين استفاده از انواع براي     

براي پرداخت  .كشاورز بايستي هزينه هايي را پرداخت نمايدري و  نيز تغيير شيوه هاي كشت ،جديد روش هاي آبيا

هزينه نيز داليل اقتصادي و غير اقتصادي و همچنين عواملي مانند آگاهي و داشتن انگيزه و توان مادي و غير مادي و 

يار مهم و تعيين كننده مي باشد.در در دسترس داشتن ماشين آالت مربوطه چه بصورت اجاره اي و يا مالکيتي بس

آمده است و از كشاورزان  استفاده از يافته هاي تحقيقاتي و تکنولوژي هاي نوين در زراعت پنبه داليل عدم  0جدول 

كاران پاسخ  پنبهدرصد  22نکرده اند. حدود  استفاده از يافته هاي تحقيقاتي سئوال شده به چه دليلي مبادرت به 

استفاده از آنها توجهي به از تکنولوژي هاي جديد يل سطح زير كشت كم و همچنين بي اطالعي داده اند كه بدل

به استفاده از يافته هاي جديد ارت ديگر سطح زير كشت كم )خرده مالکي( باعث مي شود ببع. نشان نداده اند.

نيز  في براي خريد تکنولوژي يا نداشتن سرمايه كاتوجه جدي و الزم صورت نگيرد. در دسترس نبودن و يا  پژوهشي 

 كرده را بيانعدم استفاده بهينه از يافته هاي جديد پژوهشي درصد كشاورزان دليل 02يکي از داليلي بوده كه حدود 

اين موضوع  در اختيار نداشتن  ماشين آالت بوده است.درصد از بهره برداران اعالم كرده اند  2اند. دليل ديگري كه 

اورزاني است كه اغلب خرده پا بوده و انگيزه اقتصادي زيادي براي داشتن محصولي با نشان دهنده وضعيت كش

دارند. كشاورزان  با تکنولوژيهاي نوين كيفيت باال و تاثير گذار در زندگي را  نداشته و اطالعات كمي نيز در ارتباط 

ت هميشه در تنگنا بوده اند. حدود كار بخصوص خرده مالکين از نظر داشتن سرمايه كافي و همچنين ماشين آال پنبه

كافي به منابع مالي ذكر نادسترسي  عدم استفاده از تکنلوژي هاي جديددرصد از كشاورزان يکي از عوامل عمده،  88

استفاده از تکنولوژي هاي جديد و درصد از كشاورزان نيز دليل قانع كننده اي براي عدم  01كرده اند.همچنين 

 نکرده اند.  ديد تحقيقاتي را اعالماستفاده از نظريه هاي ج
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 مزارع پنبه  استفاده از فناوريهای جديد حاصل از تحقیقات درداليل عدم   -1جدول

 ها وضعیت پاسخ

 

 استفاده از فناوری های جديددلیل عدم 

 

 تعداد

 

 درصد

 

 آميزپاسخ صفر اعتراض
 

 آگاهي از فناوري هاي جديد ، سطح زيركشت كم، عدم

 عدم نياز به فن آوري جديداحساس 

 

22 22 

 سطح سواد و آگاهي پايين 

 
02 02 

 پاسخ صفر حقيقي

 

 محصول افزايش عدم تاثير در 

 
2 2 

استفاده از روش با توجه به شرايط اقتصادي خود تمايلي 

 ندارند هاي جديد 

 

83 88 

 پاسخ صفر بدون دليل

 

 دليل قانع كننده اي نداشته اند

 
8 01 

 011 22  جمع

 ماخذ:یافته های تحقیق

 

افزايش درآمد و سود بيشتر از فعاليت هاي اقتصادي هدف همه واحدهاي توليدي است بر همين اساس بهره برداران 

كشاورزي نيز خواهان درآمد بيشتر به ازاي هزينه هاي انجام گرفته هستند. انگيزه هاي صرفا اقتصادي در بهره 

دگان مي باشد و كشاورزان سعي مي كنند با برداري  هاي بزرگ مانند بخش هاي ديگر اقتصاد هدف توليد كنن

تا حداكثر سود را نصيب خود كنند. در روبرو شده درآمد، بصورت علمي افزاينده عوامل  افزايشمديريت بهتر و 

به تفکيک انگيزه هاي كشاورزان استفاده از فناوري هاي جديد حاصل از تحقيقات دليل تمايل به  8جدول شماره 

استفاده از دستاوردهاي تحقيقاتي و فنون درصد بهره برداران دليل تمايل به  22نشان ميدهد  آورده شده است نتايج

بيان كرده اند پس بطور كلي نتيجه گرفته مي  محصول افزايش كمي و كيفي را سطح كشت باال و احتمال جديد 

از فناوريهاي جديد حاصل از استفاده شود كه كشاورزان بزرگ مالک به نسبت كشاورزان خرده پا تمايل بيشتري به 

استفاده از فناوري هاي جديد نيز يکي از عوامل تمايل به  پنبهدارند. همچنين باالتر رفتن كيفيت محصول تحقيقات 

درصد بهره برداران انگيزه افزايش كيفيت محصول را در نظر گرفته 2بوده ولي درصد آن پايين است بطوريکه فقط 

 .اند 
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 مزارع پنبه تفاده از فناوريهای جديد حاصل از تحقیقات دراسداليل  -2جدول

 درصد تعداد های مختلف برای تمايل به استفاده از تکنولوژی های جديد حاصل از تحقیقات انگیزه

   
 22 23 سطح كشت باال و احتمال سود بيشتر از توليد بيشتر

 2 2 باالتر رفتن كيفيت محصول و ارزش باالتر آن

 8 8 حدويتي در تامين نهاده ها احساس نمي شودمشکلي و م

 2 3 داراي امکانات و ادوات مورد نياز 

 جمع

 

28 011 

 ماخذ:یافته های تحقیق

 

به منظور تصريح الگو هاي رگرسيون پروبيت و حداقل مربعات معمولي ، تمامي عوامل تأثير گذار در مدل ها وارد 

( اثر نهايي برآورده شده در مدل 3. بر اساس ارقام درج شده در جدول )شده و آزمون هاي تصريح انجام شده است

و معني دار مي باشد. مثبت بودن اين عدد  نشان ميدهد تجربه  131132كار پنبه پروبيت براي تجربه بهره بردار 

با افزايش  مثبت مي باشد ،بطوري كهاستفاده از فناوري هاي جديد حاصل از تحقيقات مبني بر تصميم به  كشاورز 

استفاده از فناوري يک واحد )يک سال( به تجربه بهره بردار به شرط ثابت بودن ساير متغير ها و عوامل ، احتمال 

واحد افزايش خواهد يافت. در مدل برآورد شده ،اثرات نهايي مربوط به  131132، هاي جديد حاصل از تحقيقات

استفاده از فناوريهاي رسي به ماشين آالت كشاورزي مربوط به متغيرهاي سطح سواد بهره بردار، سطح زيركشت، دست

 0)معني دار در سطح  131282، 131202، 131228، 13122، و سرمايه كشاورز  به ترتيب جديد حاصل از تحقيقات 

استفاده از درصد( برآورد شده است. ضرايب فوق بيان كننده تأثير مثبت و معني دار عوامل ذكر شده بر اقدام به 

مي باشد. مي توان نتيجه گرفت كه با توجه به مقدار اثر نهايي متغيرها با  فناوري هاي جديد حاصل از تحقيقات

افزايش يک واحد ) يک مقطعه تحصيلي اضافي ،يک هکتار زمين بيشتر و يک ده ميليون ريال سرمايه اضافي( 

، 131128را به ترتيب  به اندازه تحقيقات  استفاده از فناوريهاي جديد حاصل ازاحتمال تصميم بهره بردار  به 

 واحد افزايش مي دهد. 131282، و 131228

در استفاده از فناوريهاي جديد همچنين عالمت ضرايب مربوط به سن كشاورز  و عدم دسترسي به ماشين االت 

ين سن بهره بردار به منفي شده كه نشان مي دهد با توجه به مقدار  اثر نهايي ،با افزايش ميانگحاصل از تحقيقات 

واحد كاهش مي يابد.  131122حدود  استفاده از فناوريهاي جديد حاصل از تحقيقاتميزان يک سال ،احتمال 

هچنين مقدار اثر نهايي عدم دسترسي آسان و سريع به ماشين آالت مربوطه نيز منفي شده و نشان ميدهد احتمال 

به اندازه   تکنولوژي هاي جديد دليل در دسترس نبودن آسان ب استفاده از فناوريهاي جديد حاصل از تحقيقات

كه  عوامل سن بهره  GHorbani & dorijani (2010)  يابد. اين نتايج بر اساس تحقيقمي واحد كاهش 131122
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بر  بردار و تحصيالت و سطح كشت  تأثير مثبت در سرمايه گذاري ماشين آالت كشاورزي داشته است مطابقت دارد.

اولين متغير در الگوي رگرسيون  خطي ساده سطح سواد و تحصيالت كالسيک بهره بردار   3العات جدول اساس اط

 بهره برداران پنبه كار  مي باشد  ضريب اين متغير معني دار و مثبت و مورد انتظار است زيرا با افزايش سطح سواد 

ملکرد محصول از نظر كمي و كيفي  افزايش  در افزايش ع تکنولوژي هاي جديد  آگاهي و دانش آنان در  تاثير  

سطح سواد و آگاهي ، كشاورزان تمايل بيشتري به  افزايش با بعبارتي بيان كننده اين معني است كه  يافته مي  يابد .

استفاده از روش هاي جديد كاشت ،داشت و برداشت و نيز واريته هاي جديد و سطح تکنولوژي هاي برتر ترغيب مي 

ي افزايش عملکرد محصول و در نهايت درآمد خود در زمان هاي مناسب مبادرت به عمليات كاهش و برا شوند 

خسارت به مزرعه را انجام مي دهد. عدد بدست آمده نشان مي دهد با فرض ثابت بودن عوامل و متغيرهاي ديگر ،  

اين  شده است كه هاي جديد استفاده از تکنولوژيدر  13122هر مقطع تحصيلي بطور ميانگين باعث افزايش حدود 

 (IPM)سطح سواد بهره برداران را در مديريت تلفيقي آفات  كه بررسيSamiee et al (2003) يافته با نتايج مطالعه

در استفاده از تکنولوژي هاي بررسي كرده اند همسو و مطابقت دارد.  دسترسي به ماشين ها و ادوات كشاورزي براي 

مي باشد  اين  متغير  هم مورد انتظار بوده و نشان مي دهد بهره برداراني كه دسترس  نيز مثبت و معني دار جديد 

نسبت به استفاده از ماشين آالت جديد و يافته هاي زودتر و سريع تر  ،آسان تري به ماشين آالت  مورد نياز دارند 

عث عملکرد بيشتري نصيب خود باتحقيقاتي جديد عکس العمل نشان داده و سعي در استفاده از آنها را دارندكه 

در يک راستا مي باشد.  GHorbani & dorijani (2010)كشاورز مي شود.اين نتيجه نيز بر اساس يافته هاي مطالعه 

دارد و  استفاده از يافته هاي جديد تحقيقاتي  سطح زير كشت نيز متغيري است كه تاثير مثبت و معني داري در 

ير كشت بيشتري دارند بدليل حجم سرمايه گذاري باال و حرفه اي عمل كردن نشان ميدهد كشاورزاني كه سطح ز

. همچنين اين گونه بهره برداران داراي امکانات براي دراختيار گرفتن تکنولوژيهاي جديد را دارندتمايل بيشتري 

شركت  مطابقت دارد.Antinelli et al (1333)و  Asfar et al (2013) نيز با مطالعات نتيجه بيشتري نيز هستند.اين 

در كالس هاي ترويجي و استفاده از كارشناسان ترويج كشاورزي و ارتباط بيشتر با مراكز خدمات كشاورزي و  

استفاده از منابع جديد  مالکيت داشتن و در دسترس بودن ادوات  كشاورزي  نيز اثر مثبت و معني داري بر 

همسو بوده و نتايج تقريبا   Samiee et al (2003) اين نتيجه نيز با  يافته داده اند.تحقيقاتي را از خود نشان 

داشته ولي استفاده از منابع جديد تحقيقاتي  بر تاثير مثبت پنبه نيزهماهنگي را نشان مي دهد. تجربه بهره بردار 

نيز اثر معني نابع جديد تحقيقاتي استفاده از مسن زارع  اثر معني داري را نشان نمي دهد. نوع مالکيت زمين در 

 است. داشتهداري 
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 استفاده از فناوری های جديد حاصل از تحقیقات در مزارع پنبهعوامل موثر بر  -3جدول

 ضرايب مرحله دوم  ضرايب اثرات نهايی ضرايب مرحله اول شرح متغیرها

 38322 131228 13122 سطح زيركشت ***

 830 131132 13130 تجربه بهره بردار ***

 02382 131122 13120 سواد بهره بردار **

 -ns 13822سن كشاورز  

13008 

131122- 

13182 

02382- 

 nsنوع مالکيت زمين  02

 2332 13122 13122 شركت در كالس هاي آموزشي و ترويجي **

 -8233 -131122 -1302 عدم دسترسي به ماشين آالت    ***

 2232 131202 13022 كشاورزي***نوع مالکيت  ماشين آالت 

  2233 1328 ضريب ثابت

 2302 0238  معکوس نسبت ميلز**

 ماخذ:یافته های تحقیق              
 عدم معني داريns،  درصد 2 سطح در دار معني**  ، درصد 0 سطح در دار معني***      

ADJUSTED R-SQUARE             =    1322  

ESTRELLA R-SQUARE              =    1322 

MCFADDEN R-SQUARE           =    1322 

D.W  Test                                     =     0. 22  

ضريب  كند مي بيان را نمونه انتخاب از ناشي خطي ساده خطاي رگرسيون الگوي در شده وارد متغير معکوس ميلز 

استفاده از   به اقدام براي كشاورزان گيري تصميم بر مؤثر هايميدهد عوامل و متغير نشان معني دار شدن آن

درصد محاسبه شده است كه  22 ضريب تعيين نيز  .باشد فناوريهاي جديد حاصل از تحقيقات در مزارع پنبه مي

 نيکويي برازش ديگر درصد بدست آمده كه معيار 21حدود  درصد پيش بيني هاي صحيح قابل پذيرش مي باشد.

 غيرپذيرنده و پذيرنده گروه در  دو صحيح هاي بيني پيش اطالعات تعداد براين اساس، است كه بيتپرو الگوي

 دهد. مي نمايش دستاوردهاي تحقيقاتي را
 

 پیشنهادات

استفاده بهتر و  زير كه مبتني بر چگونگي سياستي هاي بسته درقالب پيشنهادهايي هاي تحقيق، يافته به توجه با    

كه پنبه جهت افزايش كمي و كيفي محصول در استفاده از فناوري هاي جديد حاصل از تحقيقات اثرگذاري بيشتر 

 مي شود. ارائهبدنبال دارد نيز افزايش درآمد كشاورزان را 

از طريق يکپارچه سازي زمين ها و يا تشکيل شركت هاي تعاوني ويا انجمن هاي صنفي پنبه  وسعه سطح زيركشتت

تکنولوژي و ماشين آالت زايش سطح دسترسي كشاورزان به اعتبارات ارزان بانکي براي خريد افانجام گيرد.  كشاورزي

استفاده از جهت آگاهي بخشي به كشاورزان براي  پنبهافزايش حضور مهندسين ناظر در مزارع با . جديد فراهم گردد
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ترويج و آموزش كشاورزان  .فناوريهاي جديد حاصل از تحقيقات در مزارع پنبه بسيار مهم و اثرگذار مي باشد 

بصورت  استفاده از فناوري هاي جديد حاصل از تحقيقات در مزارع پنبهبخصوص كشاورزان خرده مالک در چگونگي 

ماشين آالت و ادوات مورد تکنولوژي هايي جديد مانند كمک هاي يارانه اي به توليد فراهم گردد وكارا و اثر بخش 

 ترس قرار گيرد.در دس نياز كشاورزان كوچک مقياس
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