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 توسط کشاورزان: مطالعه یولوژیکیب یعوامل مؤثر بر کاربرد کودها یبررس

 یدریهحمنطقه تربت یمورد
 ینجف ی، مهد*1یتکتم محتشم

 

 چکیده
ستا است. در همین را افتهی افزایش پیش از بیش شیمیایی كودهای منفی پیامدهای دلیل افزایش به بیولوژیک كودهای در سالهای اخیر، اهمیت

 العات مورد نیاز باامنظور، اط ه بر آن است تا به بررسی عوامل موثر بر مصرف كودهای بیولوژیک توسط كشاورزان بپردازد. برای ایناین مطالع
ت. تجزیاه و تلییال حیدریه جمع آوری گردیاده، باه دسات آماده اسادر تربت 1396-97پرسشنامه كه در سال زراعی  220استفاده از تکمیل 

ه، تلصایالت، ناو  یرهاای سااب ز برآورد الگوی الجیت انجام شد. نتایج حاصل از برآورد الگوی الجیت نشان داد كاه مت اطالعات با استفاده ا
ل بکاارگیری ر بر احتماامالکیت زمین، قیمت كود، شركت در كالس های ترویجی، نو  ملصول غالب تولید و دانش فنی كشاورز از عوامل موث

 و آموزشی ایه دوره قالب در نكشاورزا فنی دانش ارت ای به باشد. با توجه به این نتایج، كمکن منط ه میكودهای بیولوژیکی در بین كشاورزا
 د می شود. ده و پیشنهاآموزشی و استفاده از سیاستهای قیمتی با هدف دسترسی بیشتر كشاورزان به این نهاده تأثیرگذار بو كارگاههای
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 حیدریه تربت دانشگاه کشاورزی اقتصاد گروه استادیار   1
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 مقدمه

ک ه ب ازدهی  ردی گیپا صورت مو توسط کشاورزان خرده یشتیمع عمدتاً توسعهاز کشورهای درحال ارییدر بس کشاورزی

 نیت راز بزرگ یک ی خ ا  زیی، ک اه  حاص  خانی مای ن . در پایین تولید یکی از عمده ترین مشخصات آن می باش د

رای ب مغذی  مواد یمصرف مط وب و کاف تیاهم. دهدخا  رخ می مغذیمواد  شکارآ کاه  جهیاست که درنت اتیدیتهد

 عموم اً .اس ت تی اهم زیارحایمحصول کارآمد برای کشاورزان بس دیاز تول نانیاطم برای یطوالن یدوره زمان کیدر  اهیگ

 م ک ردع  یرا باع   اف زاو آن  شناس ندیکش اورزی م یه اتیعامل مؤثر در بهب ود فعال کیعنوان را به کود کشاورزان

اده از از زم ان انال  ب س بز، اس ت  (.Omamo et al., 2011) دانن دیدرآمد م  یافزا خا  و زییمحصول، بهبود حاص خ

س ت ک ه اه ا باع   ش ده روی ه از ای ن نهادهکودها و سموم شیمیایی در کشاورزی چندین برابر شده است. اس ت اده بی

 خرب،م اثرات ینابشر از  یآگاه ی مرورزمان و با افزابهمحیطی افزای  یابد. خرب زیستهمزمان با افزای  تولید، آثار م

  ندان در بخ است. اکنون چال  دانش م یافتهی افزا یدتول ینددر فرآ یآثار من  ینکاه  و حداقل کردن ا یتالاضا برا

در کن ار  یندهآ یهانسل یپا  برا ستزییطبه مح یابیدست یبرا یمن  یآثار جانب ینحذف ا یاحداقل کردن  یکشاورز

باش د می محیطییس تز هایین دهمنظور کاس تن از آالب ه یش رفتهپ هاییبا است اده از فنّاور ییو کارا یوربهره ی افزا

(Bodake et al., 2009 .)جه ت  از موجودات زنده در خا  در یریخصوص، بهره گ ینصورت گرفته در ا یحاصل ت شها

 .است بوده یستیز یکودها یدتول و یاهگ ییغذا یازهاین ینتأم

 از چندگون ها شود که دارای تعداد کافی از یک یی گ ته میاکنندهمواد حاص خیز ( بهبیولوژیک کودهای) زیستی کودهای

ن د عنص ر شوند و قادرند ی ک ی ا چمناسبی عرضه می دارندهنگهمواد  زی هستند که رویهای م ید خا یکروارگانیسمم

گی رد یمانج ام  تبدیل کنند و این تبدیل در یک فرایند زیس تی است ادهقابلی را از شکل غیرقابل است اده به شکل غذای

(Barragán-Ocaña et al., 2016)ک اه محص ول، اف زای  خ ا ، ساختمان بهبود سبب . براین اساس، این نوع کودها  

ز مص رف ات ناشی . با توجه به مشک شد خواهند هااریبیم کاه  یجهدرنت و شیمیایی کودهای مصرف از ناشی آلودگی

 دن رار گیرو یا ج ایگزینی ب رای ای ن کوده ا موردتوج ه ق  لعنوان مکمتوانند بهکودهای شیمیایی، کودهای زیستی می

(Barragán-Ocaña et al., 2016 ؛ Bhardwaj, 2014؛ Bodake et al., 2009) با اه کم، مدیریت ت  یالی تغذیه گیستد؛ یا

 Jayasankar and Thyagarajan, 2010) توجه قرار گیرد های طبیعی، بایستی موردگیری از این کودها و دیگر نهادهبهره

 م ومی برخ وردارعتوجه در تولید کودهای زیستی در کشور، این کودها از اقب ال های قابلرغم پیشرفتع ی ،وجودینباا. (

 .(1391، اسدی رحمانی و همکاراند )نیستن

عن وان ی ک ه ایی ب رای ای ن نه اده ب هجایگزین ش در جهت یافتن بنابراین لزوم کاه  مصرف کودهای شیمیایی و ت 

حظات اقتص ادی طورک ی، پیامدهای من ی ناشی از مصرف کودهای شیمیایی و نیز م یابد. بهموضوع اساسی ضرورت می

ت ارگانی ک از س وی دیگ ر، ای  جامعه ب ه مص ارف محص والو گر سوکیمترتب بر آن نظیر گرانی و تغییرات قیمتی از 

کنن ده  ین یب یپ لنماید. در ای ن راس تا واک اوی عوام هایی برای این کودها را گوشزد میلش در راستای یافتن بدیت 

ای ن خص وص  . درگ رددم ی حعنوان یک مسئ ه مهم مط ربه (نظیر کودهای زیستی)ها لسازگاری کشاورزان از این بدی

 ب ه یارانه پرداخت ارگانیک، کشاورزی مورد در متخصصان و کشاورزان آگاهی ارتالاء مانند مخت  ی هاینیز سیاست لتدو
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. اس ت داده ق رار خود کار دستور در را غیردولتی هایسازمان تالویت و حمایت و بیولوژیک مبارزه و آلی زیستی، کودهای

 اج رای ک ه اس ت ع وام ی بر تمرکز و دقیق بررسی نیازمند هااستیس ینا یریکارگبه توسعه برای یزیربرنامه حالبااین

 .دهد قرار تأثیر تحت را هااستیس اینمؤثر 

س اس، اب ر ای ن است. کشاورزان  طکودهای زیستی توسبر مصرف  مؤثرعوامل شناسایی یکی از اقدامات در این خصوص 

ر کن ار ده ا کارگیری ای ن نه ادهپذیرش و به .گرددخوبی مشخص مینظری و کاربردی به  ضرورت تحالیق حاضر از حی

خص وص  کش اورز در توج همت أثر از  ینوعکشاورزان بستگی دارد. این پذیرش ب ه یریگمیبه تصم تیدرنها لدیگر عوام

ه دازت ا چ ه ان  ، اینک هیطورک . بهباشدیطبیعی، اقتصادی، اجتماعی و غیره م طیراشده با شمیزان سازگاری نوآوری ارائه

 (کوده ا)و مص رف  یریکارگهای خود در جهت ب همالی و دان  و مهارت طکشاورزان، کودهای زیستی را منطبق با شرای

دان   و  ه ا ب انآ. یکی از ابعاد مهم سازگاری برای این دسته کودها، سازگاری باشدیم کاربرد کشاورزان، مبین دانندیم

ومیکر ش راج رز و   هیوس بادان  پیشین به ت عنوان سازگاری نوآوریهای پیشین کشاورزان است. این مسئ ه تحمهارت

مچن ین کش اورزی و ه یه اتیاق یم ی در فعال طموردتوجه قرارگرفته است. همچنین با توجه به اهمیت ش رای( 1379)

  و دان  ا ب اه هسازگاری این نه اد لشام هاکاربرد این نهادهکشاورزی،  آالتنیامکانات فنی موجود کشاورزان مانند ماش

ار توان د موردبررس ی ق رمیاق یمی منطاله  طهای فع ی این کشاورزان، امکانات و ادوات فع ی آنان و همچنین شرایمهارت

شناختی یستزفنی و  لبا مسائ مرتبطهای نهتوجه در زمیع یرغم تحالیالات قابل(. 1396گرفته است )غ می و همکاران، 

وام ل ، شناس ایی ع(1391اسدی رحم انی و همک اران،)هایی نظیر خاکشناسی شتهمحالالان ر طاین کودها در کشور توس

؛ اس دی 1394موثر بر کاربرد کودهای غیرشیمیایی مطالعات معدودی در کشور را ب ه خ ود اختص اص داده )شاهدس ند، 

ش اورزی، کخ   ( که با در نظر گرفتن ابعاد مخت ف بکارگیری این کوده ا در ب1386؛ طرازکار و بهجت، 1391رحمانی، 

 لزوم مطالعات بیشتر در این خصوص را نشان می دهد.  

شهرس تان اس ت. وس عت  حیدری هشهرس تان تربتو مرک ز  اس تان خراس ان رض وی ش هرهاییک ی از  هی دریحتربت

 ک ه داشته سکونت شهرستان تابعه یهابخ  در خانوار ۲6155 از بی  است. ترمربع ومیهزار ک ۲4حدود  حیدریهتربت

 زراع ی اراضی هکتار 91۲84دارند.  اشتغال کشاورزی به شهرستان، کار نیروی از درصد %79بر  بالغ جمعیتی ،مجموع در

 در برت ر یهاشهرس تان از یک ی ب ه را یدری هحتربت هواییوآب تنوع و باال هاییلپتانس با مستعد اراضی وجود و باغی و

عوام ل اقتص ادی،  از ی ک ه ر گیریان دازه و شناس ایی. استقرار داده  زیرکشت در استان خراسان رضوی سطح و تولید

 کوده ا ای ن از اس ت اده ت روی  در توان دمی بیولوژیک کودهای کارگیریبه در کشاورزان تصمیم فردی، و زراعی موثر در

 باشد که موضوع تحالیق پی  رو را تشکیل می دهد. مؤثر باال کشت تراکم اب مناطق در ویژهبه

 روش تحقیق

ب ه دو گ روه  پردازد، کشاورزاندر مصرف کودهای بیولوژیک می مؤثردر خصوص موضوع این مطالعه که به بررسی عوامل 

 نی ب ر ا ، تالس یم ش دند.کنن دینم و کشاورزانی که از این کود اس ت اده کنندیمک ی کشاورزانی که از این کود است اده 

کنن د( ی ا ی ک اساس متغیر وابسته در این مطالعه یک متغیر موهومی است که مالدار ص ر )کشاورزانی که است اده نم ی

هایی با توزی ع تجمع ی گیرد. در بررسی الگوهایی از این نوع، مدلکنند( را به خود می -)برای کشاورزانی که است اده می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%AA_%D8%AD%DB%8C%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%AA_%D8%AD%DB%8C%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%AA_%D8%AD%DB%8C%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%AA_%D8%AD%DB%8C%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%AA_%D8%AD%DB%8C%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%AA_%D8%AD%DB%8C%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D9%87
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شود. روش بکار برده ش ده کی ی نامیده می های با متغیر وابستهشود که الگوالجیت و پروبیت است اده می مانند الگوهای

تواند احتمال بک ارگیری ک ود بیولوژی ک را تح ت در این مطالعه مبتنی بر بکارگیری الگوی احتمالی الجیت است که می

ه ایی ک ه الگوی رگرسیونی است که معم والً، در مح یط های مخت ف تعیین نماید. الگوی الجیت،تأثیر عوامل و سیاست

روش بک ار ب رده ش ده در ای ن مطالع ه مبتن ی ب ر  ش ود.گیرد، است اده م ی( به خود می1و  0متغیر وابسته دو حالت )

ه ای مخت  ف تواند احتمال بکارگیری را تحت تأثیر عوامل و سیاس تبکارگیری الگوی احتمالی الجیت است این الگو می

عیین نماید. بنابراین با توجه به گسسته بودن متغیر وابسته، الگوی مورد است اده برای شناخت عوامل م وثر ب ر مص رف ت

 ,Gujarati)( نش ان داد 1صورت رابط ه )توان آن را بهمی ؛ کهکودهای بیولوژیکی از سوی کشاورزان، الگوی الجیت است

1999 :) 
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)(احتمال مشاهده یک پاسخ مثبت،  iPر آن که د iZF  مالدار ت ابع چگ الی ت راکم لجس تیکی مرب وه ب ه ه ر مال دار

ب ردار پارامتره ای  از مب د،،ع ر   بردار متغیره ای توض یحی مس تالل، iXنظر است، مورد iZاحتمالی شاخص

 صورت زیر نیز نشان داد:توان به( را می۲مجهول است. رابطه )

(۲) 

ش ود، گیرنده اط عات منحصر به فردی است، لذا روش برآوردی که معم والً اس ت اده م یها معموالً در برچون منبع داده

(. الگوی الجیت مورد نظر با است اده از روش ح داکثر Judge, 1998 ; Gujarati, 1999)است  1درستنمایی روش حداکثر

 برآورد شده است. Shazamافزار نمایی و از طریق نرمدرست

ش ده اس ت.  آوریجم ع حیدری ه ترب ت کشاورزان در شهرستان از پرسشنامه تکمیل طریق مطالعه از نیاز مورد هایداده

کنن د. از کودهای ش یمیایی و زیس تی در تولی د محص ول خ ود اس ت اده م ی ت کهاس کشاورزانی تمام ما آماری جامعه

ادفی س اده گیری تصمنظور تعیین عوامل مؤثر بر مصرف کودهای زیستی توسط بخشی از این کشاورزان از شیوه نمونهبه

ب ردار ب ا ک اربری بهره 80بدست آمد که از این تعداد  ۲۲0است اده شد. براین اساس برای حجم نمونه از فرمول کوکران 

حت وای مابتدا ب ه منظ ور س نج  روای ی بردار بدون کاربری این کودها تعیین شد. بهره 140مصرف کودهای زیستی و 

و  رح ه اص  حمازنظرات اساتید و کارشناسان مربوطه است اده شد که پس از چند  ،پرسشنامه در مرح ه مطالعه مالدماتی

وش ض ریب مینان حاصل شد. جهت سنج  پایایی پرسشنامه ی ا قاب ی ت اعتم اد آن از ربازنگری از روایی پرسشنامه اط

دست آم د  به 71/0است اده شد. مالدار ضریب آل ای کرونباخ کل پرسشنامه برابر  SPSS22 آل ای کرونباخ و با نرم افزار

 دباشقابل قبول میو در سطح مناسبی قرار داشته است، بنابراین قاب یت اعتماد پرسشنامه مورد تایید و 

 نتایج و بحث
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رز از جم  ه و ساباله کش اوسن متغیرهای  دهد.تح یل آماری متغیرهای مورد بررسی در این مطالعه را نشان می 1جدول 

ال س  7و  48تی ب اند. میانگین این متغیرها در نمونه موردبررسی ب ه ترمتغیرهایی هستند که در این مطالعه آورده شده

س ت ک ه های ترویج ی از دیگ ر متغیره ایی ایرهای تحصی ت، و تعداد ج سات حضور در ک سمتغین میانگ بوده است.

ه ا ای ن متغیر جهت بررسی عوامل موثر بر است اده کشاورزان از کودهای زیستی مورد است اده قرارگرفته است. می انگین

مایل متوس طی دهد کشاورزان منطاله تشان میباشد که نبار می 4سال و  6برای نمونه موردبررسی این مطالعه به ترتیت 

  های آموزشی و ترویجی دارند.جهت است اده ازک س

ه ر بر اس ت ادتواند یکی دیگر از متغیرهای اثرگذاتولیدی کشاورز که در واقع محصول غالب تولیدی است می محصول نوع

رد مطالع ه ین محصوالت تولیدی کشاورزان موتراز کودهای زیستی باشد. محصوالت گندم، جو، چغندرقند و زع ران بی 

ی ی ون توم ان م 11های تولیدی در هکتار در نمونه مورد بررسی نزدیک به باشند. میانگین هزینهحیدریه میمنطاله تربت

یولوژی ک می یون توم ان گ زارش ش ده اس ت. ان واع ک ود ب 37و حداکثر آن  ۲باشد که حداقل آن به ازای هر هکتار می

 س، مگ افول،هیومی ک، تریک ومیک یداس د است اده توسط کشاورزان و مورد بررسی در این تحالیق، کود بارور،مصرفی مور

کنند ع دد اده نمیباشند. برای کشاورزانی که از هیچ کدام از انواع کودهای بیولوژیکی است می  و اکورمون روی تدروسین

ده مش خص ش  1گون ه ک ه در ج دول ن کشاورزان، همانص ر در نظر گرفته شده است. متوسط مصرف این کودها در بی

 کی وگرم در هکتار بوده است.  8کی وگرم در هکتار بوده است که حداکثر آن  5/3است، 

 های آماری متغیرهای مورد مطالعهیژگیو: 1 جدول

 حداکثر حداقل میانگین واحد اندازه گیری() یحاتتوض نام متغیر

 69 ۲3 49 سال سن

 3۲ 4 6 سال ساباله کشاورزی

 14 0 6 های تحصیلتعداد سال تحصی ت

 ۲0 1 4 تعداد ج سات حضور شرکت در ک س ترویجی

 1 0 ۲8/0 0ای اجاره 1م کی  مالکیت زمین

 1 0 51/0 0خیر  1ب ی  قراردارد فروش

 14 1 4 ن ر/هکتار تعداد نیروی کار

 340 130 ۲۲0 هزار تومان/کی و قیمت کودهای زیستی

 1 0 68/0 0خیر  1ب ی  ت دریافتیتسهی 

 37 ۲ 8/11 می یون تومان(هکتار )میانگین در  هزینه تولید

 8 0 3.5 کی وگرم در هکتار مالدار مصرف کود بیولوژیک

 های تحالیقمأخذ: یافته 

 

 داری یمعن  س طح و ب رآوردی ضرایب این جدول از چهارم ستون دوم و دهد.برآورد الگوی الجیت را نشان می ۲جدول 

 در متغیره ا ک ی ه ب ه مرب وه ضرایب شودمی م حظه که طورهمان. دهدمی نشان t آماره به توجه با را الگو پارامترهای

دار باشد. براین اساس، متغیر سن کشاورز هر چند ب ه لح اآ آم اری معن یمی انتظار مورد ع مت دارای برآوردی، الگوی

که هر چه س ن کش اورز بیش تر ش ود، احتم ال پ ذیرش اس ت اده از کوده ای دهد نیست اما ع مت من ی آن نشان می

اس ت اده از  دار ب ر احتم ال پ ذیرشو تجربه کشاورزی فرد دارای ت أثیر مثب ت و معن ی الهبسایابد. بیولوژیکی کاه  می
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کودهای زیستی دارد به نحوی که هر چه تجربه کشاورزی بیشتر گردد، کشاورزان به فواید است اده از کودهای زیستی در 

های تحص یل کش اورز نی ز دارای ع م ت سال تعداد یابد.های مخت ف بیشتر واقف شده و است اده از آن افزای  میجنبه

ه با افزای  سواد کشاورز به اندازه یک سال، احتمال پ ذیرش اس ت اده از کوده ای دار است به این معنی کمثبت و معنی

های ترویجی دهد که کشاورزانی که در ک سبه همین ترتیب، نتای  نشان می باید.واحد افزای  می 8/۲اندازه زیستی به 

اند و بن ابراین احتم ال آموزش دیدهاند، مزایای است اده از کودهای زیستی را و آموزشی کشاورزی شرکت بیشتری داشته

دار ام ا ب ا عنوان یک عامل مهم معن یحال قیمت بهیابد. با اینها افزای  میپذیرش است اده از کودهای زیستی برای آن

که با افزای  یک واحد قیمت، احتمال پ ذیرش اس ت اده از  ترتیبتأثیر من ی بر است اده از کودهای زیستی است. به این 

تواند ب ا دهد دولت میچرا که نشان می یابد. این مساله بسیار مهم استواحد کاه  می 7/۲بیولوژیکی به اندازه  کودهای

های تولی دی نی ز ینههزای امکان است اده بیشتر از کودهای زیستی را برای کشاورزان فراهم آورد. های نهادهبرقرای یارانه

 دهد.دهای بیولوژیک نشان میتأثیری مشابه قیمت را در احتمال پذیرش کو

 
 : برآورد الگوی الجیت2جدول

 اثر نهایی معنی داری tآماره  ضریب متغیر

 - 03/0 56/۲ 9۲/0 عر  از مبدا

 -03/0 ۲3/0 -3/1 -55/0 سن

 04/0 07/0 1/۲ ۲۲/1* ساباله کشاورزی

 0۲5/0 04/0 6/۲ 84/۲* تحصی ت

 15۲/0 05/0 7/۲ 74/0* شرکت در ک س ترویجی

 -01/0 44/0 -73/0 -1/1 مالکیت زمین

 0۲/0 ۲1/0 6/1 3/1 قراردارد فروش

 15/0 04/0 8/۲ 87/0* محصول تولیدی غالب

 -194/0 0۲/0 -4/۲ -7/۲* قیمت کود زیستی

 03۲/0 1۲/0 31/0 59/0 تسهی ت دریافتی

 -06/0 03/0 -88/۲ -11/1* هزینه تولید

 048/0 01/0 75/۲ 59/0** دان  فنی

 های تحالیقمأخذ: یافته           

 

 اث ر ض رایب، ای ن ت س یر برای لذا کرد، ت سیر مستالیماً را الجیت الگوی شده برآورد ضرایب تواننمی که این به توجه با

 به شده، بینیپی  احتماالت در تغییر به صورت پیوسته متغیرهای نهایی اثر. است شده محاسبه متغیرها از هریک نهایی

 در تغیی ر ص ورتبه نیز مجازی متغیرهای نهایی اثر. است شده محاسبه نظر مورد متغیر میانگین در تغییر واحد یک ازای

ب ه عن وان  .اس ت ش ده محاس به خیر، یا می افتد ات اق نظر مورد وضعیت آیا که مبنی این بر شده، بینیپی  احتماالت

با افزای  یک واحدی در این متغیر احتمال گرای  ب ه مص رف  دهدنمونه، اثر نهایی برای متغیر ساباله کشاورز نشان می

ک ود، س ن  قیم تش ود ک ه ت أثیر عوام ل چ ون یابد. در مالابل، مشاهده میافزای  می 04/0کودهای بیولوژیکی معادل

ب ه  های تولید بر احتمال مصرف کودهای بیولوژیکی من ی بوده و اثر نهایی ای ن متغیره اکشاورز، مالکیت زمین و هزینه

 برآورد شده است.  -06/0، و  -01/0،  -03/0،  -194/0ترتیب 
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ای دار داری بر مصرف بیشتر کودهای بیولوژیکی و گ رای  ب ه سیس تم کش ت پمتغیرهای سن و مالکیت زمین اثر معنی

ان د، ب ا بوده تر که عمدتأ مالک زمین نیزدهد که کشاورزان مسنحال جهت ضرایب اثر نهایی نشان میاست با این نداشته

زای  ی ارزان و در دس ترس اس ت، ت  ش دارن د ب ا اف ی م ورد نظ ر، ی ک نه ادهدر نظر گرفتن اینکه زمین در منطاله

 ه ای تولی د،قیمت و هزین ه ضرایب بودن های کودی به عم کرد باالتری دست یابند. من یکارگیری مصرف سایر نهادهبه

 تالاض ا ه ک ا ب ه منجر شرایط سایر ثبات با قیمت افزای  می دهد نشان که اقتصادی تالاضاست تئوری نیز تأییدکننده

های دیگ ری چ ون کنند از روشدهد کشاورزان با تحصی ت باالتر ت ش میاثر متغیر سطح تحصی ت نشان می. شودمی

ه ای  سک در  دار متغیره ای ش رکتکودهای بیولوژیکی، به عم کرد بیشتری دست یابند. اثر مثبت و معن ی ازاست اده 

ه ای ب روز ده د کش اورزانی ک ه از آم وزشترویجی و دان  فنی بر احتمال مصرف کودهای بیولوژی ک، ک ه نش ان م ی

یش تری بدرص د احتم ال  048/0و  /15۲کشاورزی است اده کرده و دان  فنی بیشتری در این خصوص دارند، به ترتیب 

ه ای سعه سیس تمرا می توان به نال  متغیر آگاهی و تروی  در تو دارد که از کودهای بیولوژیکی مصرف کنند که این امر

ال ب، غکشاورزی پایدار در منطاله نسبت داد. همچنین براساس برآورده ای ص ورت گرفت ه از اث ر نه ایی متغی ر کش ت 

 درص دی در احتم ال بک ارگیری 15/0مشخص شد کشت زع ران به عنوان محصول غالب در الگوی کشت سبب افزای  

ه ب ه اورزان منطالشود. این موضوع با توجه به وابستگی اقتصادی عمده کشواع کود از جم ه کودهای بیولوژیکی میسایر ان

 ر داد.توان به همین نحو مورد ت سیر قراکشت زع ران قابل توجیه است. اثرات نهایی سایر متغیرها را نیز می

اف زار یق نرمنمایی و از طرگیری از روش حداکثر راست با بهره ۲برای مصرف کودهای بیولوژیک در جدول  الجیتالگوی 

دهن د. آزم ون دهندگی الگو را شرح میاند، قدرت توضیحگزارش شده 3هایی که در جدول شازم برآورد شده است. آماره

س ه ی د مالاینسبت راستنمایی، تابع راستنمایی را در حالت مالید که ضرایب همه متغیرها ص ر هستند ب ا حال ت ب دون ق

 سطح یک درص د دهد که تغییرات توضیح داده شده توسط این الگو درکند. این آماره در الگوی برآورد شده نشان میمی

ر ای ن ج دول دهد الگوی الجیت به درستی برآورد گردیده است. معیار خوبی برازش که دباشد که نشان میمعنی دار می

ی ای ن آم اره باشد. درصد باالدرصد می 7/91معادل  د که مالدار آنباشارایه شده است، درصد صحت پی  بینی الگو می

 راین، ب رایب بینی مناسبی برخوردار است. ع  وه در الگوی الجیت، بیانگر آن است که الگوی تدوین شده از قدرت پی 

ذف ح و ت أثیر  دهاطمینان از عدم شکنندگی الگو و باثباتی آن برخی متغیرها به ترتیب حذف و دوباره به الگو اض افه ش 

ر ا چند متغیداری سایر متغیرها سنجیده شده است. همچنین نتای  نشان داد که با حذف یک یهرکدام بر ع مت و معنی

بودن الگ و را تأیی د  این امر عدم شکننده داری بوجود نیامده که -از الگو، تغییری در سایر متغیرها از نظر ع مت و معنی

حاآ ش ده دهد که متغیرهای مستالل لبرآورد شده است. این مساله نشان می ۲78/0در مدل  فادنمک 2Rآماره  کند.می

ظهار داشتند ک ه ا(، ۲000دهند. لوویر و همکاران )درصد تغییرات متغیر وابسته از ص ر به یک را توضیح می 63الگو،  در

 2Rبا ضریب تع دیل  مطابق 3/0تا  ۲/0ی بازه باشد تا مدل پذیرفته شود و مالدار آن در 1/0ی مک فادن باید باالی آماره

-أیی د ق رار م یاست. براین اساس نتای  الگوی حاضر کامأل م ورد ت 9/0تا  7/0ی ( در بازهOLSحداقل مربعات معمولی )

لگ وی الجی ت درست ا برآورددار است. این مساله نیز موید درصد معنی 95نمایی نیز در سطح گیرد. لگاریتم تابع درست

 .است
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 های برازش الگوی الجیت: تحلیل شاخص3جدول

 داریمعنی آماره شاخص

LR 001/0 59/95 آزمون 
 - 917/0 بینیدرصد صحت پی 
 - 2R ۲78/0مک فادن 

 - 2R  ۲9/0ماداال
 03/0 -54/88 درستنمایی تابع لگاریتم

 های تحالیقمأخذ: یافته                                       

 

 متغیره ا از هر یک وزنی ک ی کش  و میانگین در کش  وابسته، متغیر بر متغیر هر نهایی اثر سنج  برای براین ع وه

آمده در م دل دس تهای بهنتای  کش  .است شده گزارش 4 جدول در متغیرها از کدام هر برای آن نتای  و محاسبه نیز

 ب ا هک  آنس ت ن ی محاسبه شده است. این مساله بیانگرصورت مو به 4۲/0دهد کش  وزنی متغیر سن الجیت نشان می

ل وژیکی سن کشاورز، احتمال اف زای  ب ه ک ارگیری و ک اربرد کوده ای بیو درصدی یک افزای  عوامل سایر بودن ثابت

ت ر تمای ل ب ه اس ت اده رود که اف راد ج وانیابد. براین اساس انتظار میدرصد کاه  می 4۲/0توسط کشاورزان به اندازه 

. ای ن محاس به اس ت ۲6/0 یشتری ازکودهای زیستی داشته باشند. به همین ترتیب کش  وزنی برای متغیر تحص ی تب

وده ای کمساله موید آن است که با افزای  یک درصد سطح تحصی ت، احتمال کاربرد و پذیرش به کارگیری و مص رف 

ه ای  سک سه متغیر ساباله کش اورزی، ش رکت در  یابد. کش  وزنی برایدرصد افزای  می ۲6/0بیولوژیکی، به اندازه 

را نی ز  4های بیان ش ده در ج دول باشد. سایر متغیرها و کش می 65/0و  43/0، 31/0ترویجی و دان  فنی به ترتیب 

 توان به همین ترتیب مورد ت سیر قرار داد. می

 های الگوی الجیتهای کششمحاسبه :4جدول
 در میانگین کش  کش  کل وزن داده شده متغیر

 -59/0 -4۲/0 سن

 79/0 43/0 ساباله کشاورزی
 ۲1/0 ۲6/0 تحصی ت

 34/0 31/0 شرکت در ک س ترویجی
 -89/0 -68/0 مالکیت زمین
 36/0 34/0 قراردارد فروش

 59/0 57/0 محصول تولیدی غالب
 -75/0 -74/0 قیمت کود زیستی
 81/0 79/0 تسهی ت دریافتی

 -74/0 -83/0 هزینه تولید

 61/0 65/0 دان  فنی

 های تحالیقمأخذ: یافته                       

 

 گیری و پیشنهادهانتیجه
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در منطال ه  به منظور تجزیه و تح یل توصی ی و اقتصاد سنجی عوامل موثر بر مصرف کودهای بیولوژیک حاضردر تحالیق 

 الجی ت الگوی برآورد از حاصل است اده شد. نتای  1396کشاورز در سال  ۲۲0حیدریه از آمار و اط عات مربوه به تربت

دان    غال ب و تولیدی ترویجی، محصول ک س در کشاورزی، تحصی ت، شرکت متغیرهای ساباله مثبت ارتباه از حاکی

وده ای کاحتم ال مص رف  های تولید و نوع مالکی ت زم ین ب ا -قیمت، هزینه سن، متغیرهای میان من ی ارتباه فنی و

 . زیستی است

 ه ای زیس تی،دار میان متغیرهای مرتبط با سطح آگاهی کشاورزان و احتمال مصرف کودبا توجه به ارتباه مثبت و معنی

  مص رف ای در خصوص آشنایی با مدیریت مصرف کودها، آش نایی ب ا نت ایهای آموزشی ویژهشود که برنامهپیشنهاد می

ب زان در قال ولوژیکی به منظور کمک به ارتالای دان  فنی کش اورنامناسب کودهای شیمیایی، و بویژه معرفی کودهای بی

د تر در تولی های مالتضی کشاورزان را برای مشارکت بیشهای آموزشی تدار  نموده و به شیوههای آموزشی و کارگاهدوره

س از و  ن،های آموزشی مناسب برای اف زای  س طح اط ع ات کش اورزامحصول سالم ترغیب کرد. به موازات برپایی دوره

ور آب به منظ وهای آزمون خا ، گیاه گذاری و تجهیز آزمایشگاهکارهای مناسب جهت توسعه امکانات زیربنایی نظیر پایه

ائ ه ش ود. همچن ین اره ای ک ودی مناس ب ض روری ب وده و پیش نهاد م یتعیین عناصر غذایی مورد نیاز گیاه و توصیه

 ژیکی و نی زتر که شامل بهبود کی یت کود دامی، معرفی کوده ای بیول وکهای تکنولوژیکی بویژه برای مزارع کوچگزینه

یی ب االتر های کودپاش متناسب با زمین که به تغییر الگوی کوددهی به سوی الگوهایی که مص رف کمت ر ب ا ک اراماشین

ز اه اس ت اده دارد ک تواند است اده از ای ن ن وع از کوده ا را اف زای  داد. نت ای  همچن ین اش اره ب ه ای ن انجامد، میمی

توان د ب ه تش ویق پ ذیری قیمت ی م یهای قیمتی با هدف بهبود دسترسی به کودهای بیولوژیک، از طریق رقابتسیاست

 کشاورزان در است اده از کودهای بیولوژیکی کمک نماید. 
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