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چکیده
کشاورزی پایدار ،نظامی است که ضمن مدیریت موفق در استفاده از منابع بررای ارامین نیازیرای یرذایی بشرر،
کیفیت محیط را حفظ و ذخیره منابع طبیعی را افزایش می دید .یدف اصلی مقاله حاضر ،بررسی عوامل فردی،
اجتماعی ،اقتصادی و فنی مؤثر بر دانش ذرت کاران در زمینه کشراورزی پایردار مری باشرد .بررای انیرا ایرن
پژویش از روش الجیت استفاده شد و جامعه مورد مطالعه ذرتکاران شهرستان مرودشرت بودنرد کره براسرا
روش نمونهگیری اصادفی طبقه بندی شده ،اعداد  033نفر کشاورز ذرت کار به طرور اصرادفی انتبراد شردند.
بیشترین دیدیه کشاورزان برای شرایط الز جهت استفاده از روش یای کشراورزی پایردار ،وجرود اسرتفاده از
اکنولوژی یای اولید است .مهمترین مشکل کشاورزان در پذیرش کشاورزی پایدار سیاست یای دولت و فقدان
دانش فنی مطرح شد .در نهایت روابط بین ویژگى یاى شبصى کشاورزان با پذیرش کشراورزی پایردار نشران
مىدید که بین سن ،میزان احصیالت ،سطح زیر کشت ،مالکیت زمین ،میزان استفاده از ماشین آالت کشراورزی،
درآمد ،ااثیر کال

یای آموزشی-اروییی و میزان استفاده از سم رابطه معنی دارى وجود دارد.

واژه یای کلیدی :کشاورزی پایدار ،ذرت ،مدل الجیت ،مرودشت

مقدمه و بررسی منابع

ذرت به علت موارد مصرف زیاد ،کیفیت و ارزش غذایی باال در سطح وسطیعی از جهطان و نیط ایطران کشطت
میشود و نظر به اهمیت و ارزش غذایی و اقتصادی فراوان به سطلحان محصطوالت کشطاورزی معطروف اسطت.
ذرت گیاه مفیدی است که تقریباً تمامی قسمتهای آن اعم از ساقه ،بطرگ ،دانطه و حتطی کاکط و چطو
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مصرف میشود و بیش از پانصد نوع فرآوردهی گونطاگون از آن بطه دسطت مطیآیطد .مطوارد مصطرف ذرت ،در
تغذیه انسان( )%21-%25تغذیه دام و طیطور ( )%51-%55و مصطارف سطنتی و دارویطی ( )%5اسطت .دانطهی ذرت در
مرغداریها و علوفهی تر ،خشک ،سیلو شده و کنجالهی دانهی آن در دامداری ها مورد اسطتفاده قطرار مطیگیطرد.
ذرت از گیاهان علوفهای اسطت کطه هطم از نظطر کمیطت و هطم از نظطر کیفیطت مطورد توجطه اسطت و بطه علطت
خوشخوراکی مورد عالقهی دام وطیطور مطیباشطد بطه ططوری کطه حطدود %51جیطره غطذایی طیطور را تشطیی
میدهد(

 .)Fakari et al.,از طرفی باید اذعان نمود در شرایحی که هرسال جمعیت کشور و تقاضا برای مواد

غذایی رو به اف ایش است ،حفظ و پایداری منابع طبیعی تولید کننده مواد غطذایی ،امطری ضطروری و یطک و یفطه
ملی بوده و پایداری منابع زراعی یک اص مهم در کشاورزی پایدار است که در برنامه هطای توسطعه بطرآن تاکیطد
می شود .کشاورزی پایدار متیی بر روشهایی است که در آن سموم و کودهای شیمیایی به مقدار کطم و بطه ططور
بهینه اسطتفاده مطی شطود (

 .)Sadighi & Rosta,اهمیطت نگطاه زیسطت محیحطی بطه مصطرف نهطادههطای آ ،

کودشیمیایی و سموم شیمیایی باعث شده که تمرک بسیاری از محالعات مختلف به بهینطه سطازی الگطوی مصطرف
این نهادهها معحوف گردد .استان فارس از جمله مهمترین این مناطق اسطت .ایطن اسطتان ،ییطی از اسطتانهطای مهطم
کشور در تولید محصوالت کشاورزی است .در زمینطه قابلیطتهطای تولیطدی ،تطوان اسطتان بطا حطدود  1میلیطون تطن
محصوالت زراعی باغی و مقام اول تولید دراین زمینه ،در بین استانهای کشطور در حطدی اسطت کطه نیطاز غطذایی
بیش از  %12جمعیت کشور را تأمین مطی کنطد .بطا وجطود ایطن ،در سطح اسطتان فطارس بهطرهبطرداری از آ هطای
زیرزمینی روند صعودی داشته و برخی مناطق استان فارس شرایط بحرانی پیدا کرده اسطت .آنچطه مشطخا اسطت
این است که با اف ایش تمای زارعان به توسعه کشطت محصطوالت زراعطی ،تقاضطا بطرای حفطر چطاههطای جدیطد و
استحصال شدیدتر منابع آ از چاههای موجود اف ایش مییابد .این در حالی است که اولویطت اقتصطاد و معیشطت
در استان فارس اتیا به بخش کشاورزی است و بیش از  %15از آ در استان فارس در بخش کشاورزی مصطرف
میشود (

 .)Nesbiyan et al,.در فعالیت های کشاورزی در حال رشد ،هرچند بحور نسبی از نهادهطای زیطان

آور به محیط زیست کمتر استفاده می شود ،ولی فشطار ف اینطده جمعیطت بطرزمین ،پراکنطدگی و کطوچیی قحعطات
زراعی بهرهبرداران ،همراه با عدم آگاهی نسبت به اهمیت حفظ منابع طبیعی باعث شده که محطیط زیسطت آسطی
ببیند و بخش کشاورزی کارآیی موردنظر را نداشته باشد .همین امر باعث شده تا توجه به بحث کشطاورزی پایطدار
از اهمیت باالیی برخوردار باشد(

 .)Enayatirad et al,.به طور کلی باید گفت کشاورزی پایدار از اهدافی

است که باید هر چه سریعتر به آن دست یافت و با استمرار آن نیاز به مواد شطیمیایی گطران و مخطر

را کمتطر

کرد و با حفا ت از محیط زیست ،موجودات و سالمتی جوامع زیستی از طریق برنامه ری ی دقیطق ،کشطاورزی
پایدار را حاص نمود تا نس های آینده بتوانند از شرایط مناس
بهره جویند (

محیحی برخطوردار شطوند و از نعمطتهطای آن

 .)Zamani et al,.از این رو شناسایی عوام مؤثر بر اتخاذ کشاورزی پایدار توسط کشطاوزارن

میتواند در جهت دستیایی به کشاورزی به پیروی پایدار مفید باشد .بنابراین هطدف اصطلی تحقیطق بررسطی عوامط
موثر بر اتخاذ کشاوزری پایدار در بین ذرت کاران مناطق روستایی مرودشت در استان میباشد .به این منظطور 311
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پرسشنامه دربین ذرت کاران مناطق روستایی مرودشت توزیع شد .سطس

دادههطا بطا مطدل هطای رگرسطیونی مطورد

تحلی قرار گرفتند.
چططار چططو مفهططوم توسططعه پایططدار بططر تعلططق «آینططده بططه همططه مططا» و «برابططری بططین نسطط هططا» اسططتوار اسططت
 .)Rezaimoghdam,توسعه پایدار فرآیندی است در جهت اسطتفاده ی منحقطی و بهینطه از منطابع و هطدایت

(

سرمایهگذاریها و سمتگیریهای تینولوژی در راستای تأمین سازگاری با نیازهای حال و آینده ی بشری که بطر
مبنای دیدگاهی کلی نگر ،کلیهی ابعطاد اجتمطاعی ،اقتصطادی ،فرهنگطی و دیگطر نیازهطای بشطری را در بطر میگیطرد
.)Ebrahimi & kalantari ,

(

ییی از جنبههای مهم توسعه پایدار ،کشاورزی پایدار است که نه تنها نیازهطای آتطی مربطوه بطه افط ایش تولیطد
بلیه کیفیت محیط زیست و آ و خاک را نی حفظ می نماید .مفهوم فعلی کشاورزی پایدار از سطال  1153رایط
شد .این مفهوم در دهه  1141با اصحالحاتی چون کشاورزی ارگانیک ،کشاورزی اکولوژیک ،کشاورزی طبیعی،
کشاورزی بیولوژیک و کشاورزی کم نهاده ،مترادف بود .سلمان زاده (

 )Salmanzadeh,کشاورزی پایطدار

را نظامی تولیدی می داند که در آن برای حفظ و نگهداری سح حاصلخی ی خاک ،رساندن مطواد غطذایی مطورد
نیاز به گیاه و مبارزه با حشرات ،علف های هرز و دیگر آفات ،از ترکیبطات سطاخته شطده شطیمیایی(مانند کودهطای
شیمیایی ،سموم آفت کش ،هورمون ها و مواد اف ودنی به خطوراک دام) اسطتفاده نمطی شطود بلیطه بطه جطای آن از
تناو

زراعی ،بقایای گیاهی ،کودسب  ،کشت حبوبطات ،کودهطای حیطوانی ،فتطوالت آلطی غیرم رعطه ای ،شطخم

زمین ،سنگ های مواد معدنی و جنبه هایی از مبارزه بیولوژیک استفاده می گردد .تیلور و همیارانش ( Taylor et

 )al,.بیان کردند که هیچ اصول مشخصی برای تعریف یک سیستم پایدار وجود ندارد اما انطواعی از فعالیطت
ها وجود دارند که با همدیگر می توانند می ان پایداری فعالیتهای فرد را تعیین کنند وتأکیدشان روی فرآینطدهای
بیوفی ییی است که از پایداری حمایت و باعث جایگ ینی منابع درون م رعه ای به جای نهطاده هطای خطارجی مطی
شوند .این منابع عبارتند از :استفاده از مدیریت تلفیقی آفات برای کنترل حشرات ،بطه کطارگیری تنطاو زراعطی و
کنترل علف های هرز ،استفاده از فتوالت دامی ،باقیمانده محصوالت و کودهای سب بطرای افط ایش حاصطلخی ی
خواص فی ییی خاک ،اف ایش کارآیی استفاده از نیتروژن به وسطیله دریافطت آن از هطوا و فطراهم کطردن نیتطروژن
برای محصوالت از طریق لگوم های تثبیت کننطده نیتطروژن ،ایجطاد آ در دسطترس بطرای محصطوالت بطه وسطیله
برداشت آ و دیگر راهبردهای حفظ رطوبت خاک ،انتخا نوع محصول براساس مقاومت به حشرات و آفطات،
تغییر تاریخ کشت و دیگر فعالیت های زراعی و کنترل مدیریت و نیروی کار به وسیله خانواده کشاورز.
از طرفی برخی از متخصصان از دید اکولوژییی به کشاورزی پایدار مینگرند و برخی دیگر ،ایطن اصطحالر را
فراتر از تتمین جنبه های اکولوژییی صرف دانسته ،به طوری که آن را در برگیرنده ی جنبطه هطای اخطالر ،رشطد
پایطدار ،پایطداری نهادهطا و جوامطع روسطتایی نیط مطیداننطد (

 .)Rezaimoghadam et al,.بطه عبطارت دیگطر

کشاورزی پایدار ،طرحی از یک سازمان اجتماعی و اقتصادی بر پایه ی یک پندار منصطفانه و مشطارکتی از توسطعه
است که منابع محیحی و طبیعی را به عنوان پایهی فعالیتهای اقتصادی قلمداد مینماید .در واقع ،کشاورزی زمطانی
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پایدار است که از نظر اکولوژییی بی خحر ،از لحاظ اقتصطادی بطادوام ،از دیطدگاه اجتمطاعی مقتتطی و از جنبطهی
زراعی مناس

بوده و براساسی یک رهیافت علمی و کلی نگر پایهری ی شود.

توسعه منابع انسانی مهمترین عام در فرآیند توسعه اجتماعی-اقتصادی و از جمله بخش کشطاورزی بطه شطمار مطی
آید و آموزش دانش فنی و فراهم نمودن شطرایط کطاربرد مهطارت هطا توسطط بهطره بطرداران از طریطق برنامطه هطای
ترویجی اساس توسعه کشاورزی را تشیی میدهد .ارتقای دانش فنطی کشطاورزان در کنطار حتطور سطایر عوامط
وامیانات تولید موج

می گردد که آنها با بهره گیری مناس

و بجا از تینولوژی ،به یک سح محلو و معقول

در روند تولید ،دست پیدا کنند .تنها با ایجاد تغییرات محلو در کشاورزان به عنوان یگانه واحدهای متفیر تولیطد
کننده در بخش کشاورزی می توان انتظار داشت که در نظام تولیدات کشاورزی تغییر مناس

ایجطاد گطردد و ایطن

تغییری است که قادر خواهد بود نظام کشاورزی را به توسعه پایدار رهنمون سازد .محالعات و پطووهش هطای قابط
توجهی در دنیا در زمینه کشاورزی پایدار صورت گرفته که هدف اکثر آنهطا یطافتن نیطاتی اسطت کطه بطه پایطداری
منجر شده و یا حذف پیشنهادهایی بوده که در خالف جهت پایداری بطوده اسطت .امطا در ایطن محالعطات کمتطر بطه
جنبه های رفتاری کشاورزان و عوام مؤثر بر بروز یا عدم بروز رفتارهایی که به پایطداری منجطر مطیشطوند ،توجطه
شده است .اینیه می ان دانش کشاورزان در زمینه کشاورزی پایدار ،در چه سححی است؟
از طرفی ییی دیگر از جنبههای مهم هر فعالیت بهروری اقتصادی فعالیت مطیباشطد .عوامط اقتصطادی نقطش بطه
س ایی در اتخاذ کشاورزی پایدار دارند .منظور از عوام اقتصادی ،عطواملی هسطتند کطه باعطث مطیگطردد فعالیطت
کشاورزی از لحاظ اقتصادی پایدار گردد و بتواند سود مناسبی را برای کشاورزان و روستاییان ایجاد نماید .وجطود
سود مناس

در این بخش با روییرد توسعه پایدار بدین معنا است که با توجه به رعایت مسطای زیسطت محیحطی و

حفظ منابع ژنتییی باید سود مناس

برای بخش کشاورزی ایجطاد گطردد .بطرای ایطن منظطور در ایطن تحقیطق نقطش

عوام اقتصادی در اتخاذ کشاورزی پایدار مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
ییی دیگر از عوام با اهمیت در اتخاذ کشاورزی پایدار جنبههای آموزشی و ترویجی و مشطاورهای مطیباشطد.
در واقع طرر مشاورین م رعه این امیان را فراهم می سازد تا زارع در کنار افط ایش تولیطد بطه حفا طت از منطابع و
توسعه اجتماعی و فرهنگی خود نی بیندیشد .در این راستا درایران طرر مشطاورین م رعطه از سطال  1331بطا هطدف
جذ متخصصین توسط تولیدکنندگان و بهره برداران به منظور گسترش آموزش و تروی بطا اسطتفاده از خطدمات
فنی بخش خصوصی و تعاونی ها در راستای اف ایش محصوالت استراتویک شروع به کطار کطرده اسطت .از طرفطی
استان فارس با داشتن  1/33میلیون هیتار اراضی قاب کشت و  265ه ار بهطره بطردار کشطاورز در تولیطد غطالت بطا
 16/5درصد ک تولیدات کشور ،عنوان نخست کشور را بطرای چهطاردهمین سطال پیطاپی بطه خطود اختصطاص داده
است که شهرستان مرودشت از لحاظ سح زیر کشت ذرت باالترین سح زیر کشت را دارا می باشد و مقطام اول
تولید و تحوی ذرت به این شهرستان اختصاص دارد .اما برای رسیدن به حداکثر تولیطد بطی محابطا از تینولوژهطای
گوناگون استفاده می شود .بدون آنیه پیامدهای طوالنی و آنی آن در نظر گرفتطه شطود .در اسطتان فطارس در سطال
های اخیر میانگین مصرف کودهای شطیمیایی بطه بطیش از  111کیلطوگرم در هیتطار رسطیده کطه ایطن رقطم بطیش از
میانگین جهانی ( 31کیلوگرم در هیتار) می باشد (

.)Sadighi & Rosta,
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در ادامه به برخی از این تحقیقات که جهت گیری اجتماعی  -رفتاری دارند ،اشاره می شطود .محالعطات مختلطف
نشان می دهد که عوام مختلفی بردانش کشطاورزی پایطدار مؤثرنطد .درایطن راسطتا نتطای عمطده تحقیطق عمطانی و
حیدری(

) Amani & Heydari,نشان می دهد که سح سواد ،ک زمین تحت مالییطت ،درآمطد محصطول،

من لت اجتماعی ،هنجار اجتماعی ،دانش فنطی ،دانطش کشطاورزی پایطدار کطم نهطاده ،مشطارکت اجتمطاعی ومیط ان
استفاده از کانالهای ارتباطی با پذیرش روش های کشطاورزی پایطدار کطم نهطاده رابحطه مثبطت و معنطی داری داشطته
است .همچنین سن ،تعداد افراد خانوار و فاصله م رعه تا مرک خدمات ،با سابقه کشطت گنطدم و سطابقه اشطتغال بطه
کشاورزی ،با پذیرش روش های کشاورزی پایدار کم نهاده رابحه منفی و معنی داری داشته است .از طرفی تمطاس
کشاورزان با مراک ترویجی تحقیقی تأثیر معنی داری روی اف ایش آگاهی و پذیرش فناوری های حفا ت خطاک
دارد .در تحقیق عمطانی (

 ،)Amani,رابحطه بطین متغیرهطای مسطتقلی همچطون سطابقه کشطت گنطدم و سطن

گندمیاران با متغیر وابسته پذیرش کشاورزی پایدار کم نهاده مورد بررسی قرار گرفت .وی به این نتیجه رسید
که بین سن گندمیاران ،سابقه کشت گندم و پذیرش روش های کشاورزی پایدار کم نهاده رابحه منفی و معنی
دار وجود دارد؛ اما بین پذیرش روشهای کشاورزی پایدار کم نهاده با سایر متغیرهای مستق مورد محالعه رابحه
 )Moemeni Chelaki et al.,در محالعطه ای بطا هطدف

مثبت و معنی دار وجطود دارد .مطومنی و همیطاران (

بررسی عوام مؤثر بر پذیرش عملیات میانییی حفا ت خاک در اراضی دیم شهرستان ایذه نشان داده اند که
آگاهی از فرسایش خاک ،اعتقاد به تأثیر اقدامات در کنترل فرسایش خاک ،مساحت ک اراضطی ،شطرکت در
آموزش های مربوه به حفا ت خاک و نوع مالییت اراضی بطه ططور مثبطت و معنطی داری تصطمیم کشطاورزان
برای پذیرش اقدامات حفا تی را تحت تأثیر قرار می دهند .در تحقیقی که توسط صدیقی و روستا( & Sadighi

 )Rosta,دربین ذرت کاران نمونه استان فارس صورت گرفته به این نتیجه رسیدند که عواملی مانند عملیرد
در واح د سح  ،رعایت تناو زراعی ،کشت بقوالت در تنطاو بطا غطالت ،اسطتفاده از کودهطای حیطوانی و سطب ،
استفاده از بقایای گیاهی کاه و کلش ،انجام انواع شخم حفا تی و تغییر در روند حاصطلخی ی خطاک و منطابع آبطی
باعث اف ایش می ان پایداری نظام زراعی می شوند ،در حالی که می ان مصرف سموم شیمیایی و کودهطای فسطفاته
و ازته می ان پایداری را کاهش می دهند.
دی سطوزا و همیطاران (

 )D’Souza et al.,در مقالطهی خطود بطه بررسطی عوامط فطردی مطؤثر بطر اتخطاذ

شیوههای کشاورزی پایدار پرداختند .آنها با استفاده ازروش تخمین مدل الجیطت و دادههطای پرسشطنامهای کطه در
سال 1111در ویرجینایی غربی تهیه کردند به این نتای دست یافتندکه :اثر ویوگی سطرمایه انسطانی معنطادار بطود در
حالی که ویوگیهای ساختاری و نهادی معنادار نبودند .با این حال در اتخاذ شیوههای کشطاورزی پایطدار بیشطترین
اثر را ویوگیهای زیست محیحی داشت .همچنین اثر آگاهی بر اتخاذ کشاورزی پایدار از اهمیت باالیی برخطوردار
بود.
آلونگ و مارتین (

 )Along & Martin,رابحه پذیرش فعالیت های کشاورزی پایدار توسط کشطاورزان

ایالت آیوا را با متغیرهای سن ،تحصیالت ،سابقه کشاورزی ،اندازه م رعه ،دسترسی به منابع اطالعاتی و درک
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سازگاری نوآوری مورد بررسی قرار دادند .آنها به این نتیجه رسیدند که پذیرش فعالیت های کشاورزی پایدار
با دستیابی کشاورزان به منابع اطالعاتی و درک سازگاری نوآوری رابحه مثبت و معنی داری دارد.
 )Motamed,برروی برنجیطاران اسطتان گطیالن نشطان داد کطه بطین میط ان مشطارکت

نتای محالعه معتمد (

شالییاران در شرکت های تعاونی تولید روستایی و سح دانش کشاورزی پایطدار آنطان رابحطه معنطی داری وجطود
دارد.
 )Zhou et al.,نی در محالعه ای برروی کشطاورزان در شطمال چطین دریافتنطد کطه سطح

ژو و همیاران (

تحصیالت باالی کشاورزان ،امیان دسترسی بهتر آنان را به اطالعت مناس
مسئله سب

درباره ی کودها فطراهم نمطوده و ایطن

می شود که آنان از سح دانش باالتری پیرامون نحوه ی استفاده صطحی از کودهطا ومتعاقبطا پایطداری

بیشتر برخوردار شوند.
مواد و روش یا

در بررسی عوام مؤثر در پذیرش کشاورزی پایدار تحقیق از نوع توصیفی -همبستگی می باشد کطه بطا پیمطایش
انجام گرفت .به کمک روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای در هطر روسطتا از میطان کشطاورزان بطه ططور کطامال
تصادفی انتخا شد و مورد مصاحبه قرار گرفتند .اب ار جمع آوری اطالعات ،پرسشنامه بوده که روایی طاهری
و محتوایی آن با استفاده از نظرات اساتید تعیین گردید .متغیر وابسته در این تحقیق عبارت از پذیرش کشطاورزی
پایدار می باشد .متغیرهای مستق دربرگیرنده سن ،میط ان تحصطیالت ،سطح زیطر کشطت ،مالییطت زمطین ،میط ان
استفاده از ماشین آالت کشاورزی ،درآمطد ،فاصطله از مرکط خطدمات کشطاورزی ،تطأثیر کطالس هطای آموزشطی-
ترویجی ،آگاهی از کشاورزی پایدار ،می ان استفاده از کود و می ان استفاده از سم می باشد .متغیرهایی کیفی که
برای کمی نمودن این متغیرها از طیف لییرت استفاده شده است .به طور کلی  ،برای بررسی رگرسطیون هطایی
که دارای متغیر وابسته دوتایی می باشند از مدل های احتمال خحی ،لوجیت ،پروبیت و توبیت استفاده میشطود.
در این تحقیق برای بررسی تأثیر متغیرهای توضیحی مختلف بر پذیرش کشطاورزی پایطدار از مطدل رگرسطیونی
لوجیت استفاده می شود.
برای بررسی این که چه عواملی احتمال انتخا

یک گ ینه (پذیرش) را تحت تأثیر قرارمی دهند ،فرض می

شود که متوسط محلوبیت به دست آمده از یک انتخا توسط بهره بردار به صفات آن انتخا
برداران مختلف ،متفاوت است بستگی دارد .اگر محلوبیت به دست آمده از هر یک از انتخا

کطه بطرای بهطره
هطا (پطذیرش یطا

عدم پذیرش) به عنوان متوسط محلوبیت به عالوه یک ج ء اخالل تصادفی تعریطف شطود ،روابطط ( )1و ( )2را
: )Judge et al,.

خواهیم داشت (

()1

U i  U i  ei  z i   wi i  ei

()2

Ui  Ui  ei  zi   wi  i  ei

که در آن

Ui

و

Ui

محلوبیتهای بدست آمده از انتخا ها،

Ui

و

Ui

متوسطط محلوبیطتهطا،

zio

و

zi

بطردار

مشخصات گ ینهها که توسط فرد  iدریافت میشوند w i ،یطک بطردار از مشخصطات اجتمطاعی ط اقتصطادی  iامطین
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شخا ،و

ei

و

ei

اج اء اختالل تصادفی میباشند .با توجه به محال

امین شخا ،گ ینه اول را در صورتی انتخا خواهد نمود که
*

 ، y iداشته باشیم

 Ui  Ui 

 Ui

ذکطر شطده،

 ، Uiیطا اگطر بطرای متغیطر غیرقابط مشطاهده

*

 ، yiدرنتیجه مقادیر تصادفی قاب مشاهده

yi

بصورت زیر تعیین میشود:

()3

می توانیم

y *i

yi* 

if

yi* 

if



yi  



را به صورت زیر بازنویسی نمائیم:
) y*i  (zi  zi )  wi (   )  (ei  ei

()4

*yi*  ( zi  zi )wi     ei*  X i*   ei

()5

که در آن

Ui

و

Ui

تصطادفی بطوده و i

X *i

و

e*i

به ترتی

اینیه  yi  1عبارت است:

متغیرهای توضیحی ،پارامترهای ناشناخته و خحاهطای تصطادفی مطیباشطند .احتمطال
)Pi  Pryi    Pr( y*i  )  Pr(e*i  X*i

()6

روشن است کطه بطرای تیمیط مطدل بطاال بایطد بطرای

e *i

یطک توزیطع احتمطال ویطوه انتخطا نمطائیم .دو نمونطه از

معمولترین توزیعها که برای این منظور استفاده میشود توابع توزیع نرمال استاندارد و الجسطتیک مطیباشطد .تطابع
توزیع تجمعی نرمال استاندارد به صورت زیر است:
()5

)dx

X

exp( 





)( 

F (t ) 



و تابع توزیع تجمعی متغیر تصادفی الجستیک نی بصورت زیر میباشد:
()3

)  exp ( t

F (t ) 

چنانچه توزیع الجستیک را انتخا نمائیم ،به مدل آماری که از آن بدست میآید مدل الجیت اطالر میشود .با
توجه به اینیه توابع توزیع نرمال استاندارد و الجستیک متقارن هستند احتمال عدم انتخا
استفاده از رابحه  1بدست میآید:

یک گ ینه نی با
) F (t )   F (t

()1

لذا میتوانیم رابحه (احتمال) را بصورت زیر بازنویسی نمائیم:
()11

)Pi  Pr(e*i  X*i)  1  (e*i  X*i)  1  F(X*i)  F(X*i

بنابراین ،در مدل الجیت احتمال این که  iامین بهره بردار بسذیرد ،به صورت رابحه ( )11-2محاسبه می شود:
()11
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با توجه به رابحه ( ،)11احتمال این که  iامین فرد بهره بردار کشاورزی پایدار را نسذیرد ،به صورت رابحه 12
محاسبه می گردد:
()12

مدل رگرسیونی که دراین محالعه مورد استفاده قرار می گیرد به صورت زیر است:
 yمتغیر وابسته بوده و پذیرش کشاورزی پایدار را نشان می دهد اگر بهره بردار فرآینطد را بسطذیرد ،متغیطر وابسطته
یک خواهد بود و اگر نسذ یرد ،متغیر وابسته مقدار صطفر اختیطار مطی کنطد .و همچنطین  βضطرای

بطرآورد شطده

عوام موثر بر پذیرش کشاورزی پایدار می باشد و  xعوام موثر بر پذیرش کشطاورزی پایطدار مطی باشطد کطه بطه
شرر زیر است:
()13

که متغیرهای مستق عبارت است از :سن ،می ان تحصیالت ،سح زیطر کشطت ،مالییطت زمطین ،میط ان اسطتفاده از
ماشین آالت کشاورزی ،درآمد ،فاصله از مرک خدمات کشاورزی ،تاثیر کالس های آموزشی-ترویجی ،آگطاهی
از کشاورزی پایدار ،می ان استفاده از کود و می ان استفاده از سم می باشد.
نتایج و بحث

ابتدا آماره های توصیفی متغیرها ،ارائه می گردد .متغیرهطای اسطتفاده شطده در مطدل در جطدول ( )1آورده شطده
است .اطالعاتی که از طریق پرسشنامه در برآورد پذیرش کشاورزی پایدار جمع آوری شطد شطام متغیطر هطای
پیوسته و گسسته می باشد .سن ،می ان تحصیالت ،درآمد ،سطح زیطر کشطت ،فاصطله م رعطه از مرکط خطدمات
کشاورزی ،سابقه آشنایی با خدمات ترویجی و نیاز به خدمات ترویجی جهت میط ان پطذیرش خطدمات خصوصطی
تروی مورد بررسی قرار گرفتند.
جدول -1متغیریای مدل پذیرش کشاورزان نسبت به پذیرش کشاورزی پایدار
Table - Definition of variables used in the sustainable agriculture adoption model

متغیر

توضی

Variable

Explanation

متغیر وابسته ،اگر پاسخ دهنده مای به پذیرش باشد  ،و اگر پذیرش را رد کند 1

پاسخ

Dependent variable, if the producer adopts a package of sustainable
agriculture techniques; Otherwise

Answer

سال

سن

Years

Age

سال

تحصیالت

Years

متوسط درآمد ماهانه پ

Education

از کسر مالیات به ریال

درآمد

)The average monthly income after tax (IRR

Income

هیتار

سح زیر کشت

Hectare

Area under cultivation
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ادامه جدول 1
فاصله م رعه از مرک خدمات کشاورزی

کیلومتر

Distance farms of agricultural
service centers

Km

سابقه آشنایی با خدمات ترویجی

با پرسش مستقیم از افراد ،موهومی

Familiarity with extension
services

With direct questions from the people, dummy

تأثیر کالس آموزشی-ترویجی

با پرسش مستقیم از افراد ،موهومی
With direct questions from the people, dummy

The impact of educationalpromotional class

کیلوگرم

عملیرد

Kg

Yeild
Source: Research findings

مأخذ :یافتطههای تحقیق

نتای آماری از وضعیت اجتماعی – اقتصادی پاسخگویان ،در جدول ( )2آمده است .همان طور که در جدول
دیده می شود میانگین سن  31می باشد که جوان ترین مصاحبه شونده  21سال سن و مسطن تطرین مصطاحبه شطونده
 51سال سن داشته است .میانگین تحصیلی پاسخگویان  11/1است که کمتطرین بطی سطواد و بیشطترین دارا مطدرک
دکتری بوده است .میانگین درآمطد ماهیانطه بطیش از  11316هط ار ریطال کطه کمتطرین درآمطد  2111هط ار ریطال و
بیشترین  25111ه ار ریال می باشد .میانگین سح زیر کشت  6هیتار بطوده کطه کمتطرین  3هیتطار و بیشطترین 15
هیتار بوده است و میانگین فاصله تا مرک خدمات بیش از  13کیلومتر می باشد.
جدول -2نتایج آماری ویژگی یای اجتماعی ر اقتصادی پاسبگویان
Table - Descriptive statistics socio-economic characteristics of the respondents

بیشینه

کمینه

انحراف معیار

میانگین

متغیرها

Max

Min

Standard deviation

Mean

Variable

سن پاسخ گویان(سال)
Age

تحصیالت
Education

درآمد ماهیانه پاسخ گویان(ه ار ریال)
Income
سح زیر کشت
Area under cultivation

فاصله م رعه از مرک خدمات کشاورزی
Distance farms of agricultural service centers

تاثیر خدمات آموزشی-ترویجی
Familiarity with extension services
Source: Research findings

مأخذ :یافته های تحقیق

45

سال دوم ،شماره  ،4تابستان 9314

مجله پژوهشهای اقتصاد روستا

دانش کشاورزان ذرت کاران مورد محالعه ،همان ط ور که در بخطش روش تحقیطق بیطان شطد ،بطه چهطار سطح
تبدی می شود .بر اساس اطاالعات به دست آمده ،دانطش کشطاورزی پایطدار اکثریطت ذرت کطاران مطورد محالعطه
( 53/1درصد) در حد نسبتا مثبت بوده است .جدول شماره ( )3می ان دانش کشاورزی پایطدار ذرت کطاران مطورد
محالعه را نشان می دهد.
جدول  -0میزان دانش کشاورزی پایدار ذرت کاران مورد مطالعه
Table - Knowledge Sustainable agricultural of corn farmers

دانش کشاورزی پایدار
Sustainable agricultural knowledge

درصد تجمعی

درصد

فراوانی

Cumulative Frequency

Percent

Frequency

سح
Level

منفی
Negative

نسبتا منفی
Nearly negative

نسبتا مثبت
Nearly positive

مثبت
Positive

جمع

-

Total
Source: Research findings

مأخذ :یافته های تحقیق

همانحور که در جدول ( )3مشاهده می شود کشاورزان منحقطه مطورد محالعطه از نظطر بیطارگیری میانی اسطیون
کشاورزی وضعیت نسبتا خوبی را دارا می باشند و از نظر می ان مش دانش کشطاورزی پایطدار وضطعیت متوسطحی
قرار دارند .همچین در ادامه در جدول ( )4الویت بندی می ان استفاده از روش های کشاورزی پایدار در زمین های
کشت ذرت مشاهده می شود.
جدول -4الویت بندی میزان استفاده از روش یای کشاورزی پایدار در زمین یای کشت ذرت با استفاده از
ضریب اغییرات
Table - Prioritize the use of sustainable agriculture practices in the field of corn using the
coefficient of variation

الویت
Priority

ضری

تغییرات

Coefficient of
variation

انحراف معیار
Standard
deviation

میانگین

تعداد

گویه ها

Mean

Number

Items

تناو

زراعی و آیش

Crop rotation and fallow

استفاده از کود سب به جای
کودشیمیایی
The use of green manure instead of
chemical fertilizer

انجام شخم در جهت شی
Plowing on slopes
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ادامه جدول 4

شخم کم عمق
Shallow plowing

وجود بقایای محصول در سح م رعه
Residual product in the field

تغییر تاریخ کاشت و برداشت محصول
Changing planting dates and
harvest

کشت تک محصولی
Monoculture

چرای دام
Grazing

Source: Research findings

مأخذ :یافته های تحقیق
خیلی کم= 1کم= 2متوسط= 3زیاد= 4خیلی زیاد=5

=very low= , low= , average= , high= , very high

با توجه به جدول ( ) 4مشاهده می شود که ذرت کطاران بطه ترتیط از تنطاو زراعطی و آیطش بطا میطانگین (،)4/13
استفاده از کود سب به جطای کطود شطیمیایی بطا میطانگین ( ) 3/11و انجطام شطخم درجهطت شطی

زمطین بطا میطانگین

()3/55بیشترین استفاده را در زمین های کشت ذرت خطود انجطام دادهانطد .همچنطین شطخم کطم عمطق بطا میطانگین
( ،)3/61وجود بقایای محصول در سح م رعه با میانگین ( ،)3/43تغییطر تطاریخ کاشطت و برداشطت محصطول بطا
میانگین ( ،)3/15کشت تک محصولی با میانگین ( )2/56و چرای دام با میانگین ( )2/26در الویت های بعدی قرار
دارند.
نگرش ذرت کاران ،همان طور که در بخش روش تحقیق ب یان شطد ،بطه چهطار سطح تبطدی مطی شطود .بطر اسطاس
اطالعات به دست آمده ،ذرت کاران مورد محالعه در مجموع نگرش مثبتی (موافق) به کشاورزی پایدار داشته انطد.
الویت بندی نگرش آن ها به کشاورزی پایدار بر اساس ضری

تغییرات در جدول ( )5ارائه شده است .که با تمطام

موارد زیر موافق بوده اند ،به ج جدی بودن مشی فرسایش خاک ناشی از فعالیت هطای کشطاورزی ،اسطتفاده بطی
رویه از نهاده های کشاورزی به خاطر سودجویی بیشتر کوتاه مدت ،که با آن ها مخالف بودهاند.
جدول -5اولویت بندی میزان نگرش ذرت کاران مورد مطالعه در زمینه روش یای کشاورزی پایدار
Table - Prioritizing the attitude of corn farmers of sustainable agriculture practices
اولویت
Priority

ضری

تغییرات

Coefficient of
variation

انحراف معیار
Standard
deviation

میانگین

تعداد

گویه

Mean

Number

Items
مهم ترین عام موفقیت کشاورزی در آینده ،استفاده گسترده از
تینولوژی های تولید می باشد.
The most important factors of sustainable agriculture
success in the future is the widespread use of
technology in production
برای آماده نمودن زمین بهتر است استفاده از ماشین آالت کشاورزی تا
حد امیان اف ایش یابد.
It is better to prepare the ground as much as possible
to increase the use of agricultural machinery.
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ادامه جدول 5
بهره برداری ازمنابع طبیعی واراضی کشاورزی باید با توجه به حقور نس
های آینده انجام شود.
Exploitation of natural resources and agricultural
lands should be given the Rights of future
generations to be done.
مصرف بی رویه کودها و سموم شیمیایی باعث آلودگی آ و هواو
مواد غذایی می شود.
Indiscriminate use of chemical pesticides and
fertilizers cause water and air pollution and the food.
در انتخا بذور ،ارقامی مناس کشت هستند که محصول زیادی می
دهند و نهاده زیادی نیاز دارند.
In the selection of seeds, planting appropriate
varieties are the product of a long day and need a lot
of inputs.
تولید کم تر ولی بلندمدت بهتر از تولید زیاد ولی کوتاه مدت می باشد.
Less but long-term production better than of largescale production, but the short-term
فرسایش خاک ناشی ازفعالیت های کشاورزی ،مشیلی جدی به شمار
می آید.
Soil erosion due to agricultural activity, is considered
a serious problem
کشاورزان آگاهانه و به خاطر سودجویی بیشتر در کوتاه مدت ،از نهاده
های کشاورزی به طور بی رویه استفاده می کنند.
Farmers use agricultural inputs indiscriminate,
consciously for more profit in the short term.

Source: Research findings

مأخذ :یافته های تحقیق
خیلی کم= 1کم= 2متوسط= 3زیاد= 4خیلی زیاد=5

=very low= , low= , average= , high= , very high

همان طور که در جدول ( )5مشاهده می شود موفقیت کشاورزی در آینده ،استفاده گسترده از تینولطوژی هطای
تولید (اعم از ماشین آالت ،بذر و  )...با میانگین ( )4/46را از مهمتطرین الویطت هطای نگطرش ذرت کطاران مطورد
محالعه می باشد .همچنین برای آماده نمودن زمین بهتر است استفاده از ماشین آالت کشطاورزی تطا حطد امیطان
اف ایش یابد با میانگین ( )4/25در الویت دوم قرار دارد .بهره برداری ازمنابع طبیعی واراضی کشطاورزی بایطد بطا
توجه به حقور نس های آینده انجام شود با میانگین ( )4/16در الویت سوم قطرار دارد و مطی تطوان بطه ایطن نتیجطه
رسید که ذرت کاران مورد محالعه نگرش و دید باز نسبت به آینده و اسطتفاده از منطابع دارنطد .مصطرف بطی رویطه
کودها و سموم شیمیایی باعث آلودگی آ
ارقامی مناس

و هوا و مواد غذایی می شود با میانگین ( ،)4/15در انتخا

بطذور،

کشت هستند که محصول زیادی می دهند و نهاده زیادی نیاز دارند با میانگین ( ،)4/11تولید کم

تر ولی بلندمدت بهتر از تولید زیاد ولی کوتاه مدت می باشطد ( ،)3/32فرسطایش خطاک ناشطی ازفعالیطت هطای
کشاورزی ،مشیلی جدی به شمار می آید با میانگین ( )3/55و کشاورزان آگاهانه و به خاطر سطودجویی بیشطتر
در کوتاه مدت ،از نهاده های کشاورزی به طور بی رویه اسطتفاده مطی کننطد بطا میطانگین ( )3/52در الویطت هطای
بعدی قرار دارند.
در ادامه الویت بندی می ان تاثیر کالس های آموزشی-ترویجی در جدول ( )6آمده است.
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جدول -6اأثیر خدمات آموزش-اروییی
Table - The impact of training and extension services

انحراف معیار

الویت
Priority

Standard
deviation

میانگین

تعداد

خدمات

Mean

Number

services

نحوه استفاده از ماشین آالت کشاورزی
How to use agricultural machinery

روش های کنترل آفات و بیماری ها
Pest and disease control methods

کاشت ارقام و واریته های مناس

با شرایط منحقه

Varieties suited to local conditions

نحوه استفاده از کود سب
How to use green manure

کاشت ارقام و واریته های مناس

با شرایط منحقه

Varieties suited to local conditions

آموزش نحوه شخم زدن
Learning how to plow

آشنایی با م ایا و معای

آیش و تناو

زراعی

Understanding the advantages and disadvantages of
fallow and crop rotation

استفاده ازکودهای آلی وحیوانی به جای کودهای شیمیایی
Using organic fertilizers instead of chemical fertilizers
and animal
Source: Research findings

مأخذ :یافته های تحقیق

با توجه به جدول ( ،)6نحوه استفاده از ماشین آالت کشاورزی با میانگین ( )4/44مهمتطرین تطاثیر در کطالس هطای
آموزشی -ترویجی را دارد که این مورد با توجه به نگرش آن ها نسبت به کشاورزی پایدار مهطم مطی باشطد و بایطد
تاکید بیشتری نمود .همچنین روش های کنترل آفات و بیماری ها با میانگین ( )4/26از دیگطر الویطت میط ان تطاثیر
کالس های آموزشی ترویجی بوده که در الویت دوم قطرار دارد در ایطن زمینطه بایطد متخصصطان تمهیطداتی جهطت
یادگیری روش های جدید بیندیشند تا کشاورزان جهت پذیرش توسعه پایدار نظر مثبت داشته باشند .کاشت ارقام
و واریته های مناس

با شرایط منحقه با میانگین ( )4/11در الویت سوم تاثیر کالس آموزشی-ترویجی قطرار دارد.

نحوه استفاده از کود سب با میانگین ( )3/35در الویت بعد قرار دارد که با تییه بر این موضوع باعث حفطظ محطیط
زیست و هم سالم بودن محصوالت کشاورزی عاری از مواد شیمیایی شطود .آشطنایی بطا م ایطا و معایط
تناو

آیطش و

زراعی با میانگین ( )3/42و استفاده ازکودهای آلی وحیوانی به جای کودهای شیمیایی با میطانگین ()3/12

در الویت های بعدی قرار دارند.
در جدول ( ،)5کشاورزان مهمترین عوام و موانع پذیرش روش های کشاورزی پایطدار در  5گویطه بیطان کردنطد.
همان طور که در جدول آمده است ،سیاست های دولت بطا میطانگین ( )4/12مهمتطرین الویطت ذرت کطاران مطورد
محالعه می باشد .در این رابحه دولت باید به صورت برنامه ری ی و تصوی
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طبیعی و محیط زیست و به کارگیری روش های کشاورزی پایدار نقش خود را تقویت کند تا پذیرش کشطاورزان
نسبت کشاورزی پایدار اف ایش گردد .از موانع دیگر می توان به فقدان دانش فنی با میطانگین ( )3/15اشطاره کطرد،
این مشی باید با همیاری متخصصان کشاورزی برطرف شود و در به کارگیری روش های کشاورزی پایدار نیط
تمهیداتی بیندیشند که هنگام استفاده از آن ،کشاورزان با مشی کمتری رو بطه رو شطوند .از دیگطر موانطع پطذیرش
روش های کشاورزی پایدار ذرت کاران ه ینه ها با میانگین ( )3/34است .در این رابحه دولت باید بطرای حمایطت
از محیط زیست و منابع طبیعی حمایت های مالی بیشطتر نظیطر یارانطه و اعتبطارات جهطت بطه کطارگیری روش هطای
کشاورزی پایدار در برنامه های خود قطرار دهطد .همچنطین فقطدان تجربطه بطا میطانگین ( ،)3/52ضطعف مطدیریتی بطا
میانگین ( ،)3/51پیچیدگی زیاد با میانگین ( )3/33و سودآوری کم با میانگین ( )3/15در الویت هطای بعطدی قطرار
دارند.
جدول  -7اولویت بندی بیشترین موانع پذیرش روش یای کشاورزی پایدار از دیدگاه کشاورزان
Table - Prioritize the greatest barriers to adoption of sustainable agriculture from farmers view
point

اولویت

انحراف معیار

میانگین

تعداد

کالس

Priority

Standard
deviation

Mean

Number

Class

سیاست های دولت
Government policy

فقدان دانش فنی
Lack of technical knowledge

ه ینه ها
Costs

فقدان تجربه
Lack of experience

ضعف مدیریتی
Management weaknesses

پیچیدگی زیاد
High complexity

سودآوری کم
Low profitability
Source: Research findings

مأخذ :یافته های تحقیق

برای بررسی عوام موثر بر پذیرش کشاورزی پایدار می توان از الگوهای الجیت و پروبیت استفاده نمطود .امطا
به منظور انتخا

ییی از مدل های یاد شده پ

از بطرآورد الگطو بطر اسطاس هطر دو مطدل الجیطت و پروبیطت،

پیشنهاد شده است با توجه به حداکثر مقدار تابع لگاریتم راسطتنمایی ،الگطوی بهینطه انتخطا

گطردد ( & Pesarn

 .)pesran,نتای شاخا های تشخیا الگوهای الجیت و پروبیطت شطام حطداکثر مقطدار تطابع لگطاریتم
راستنمایی ،معیار سودمندی برازش ،معیار آکائیک و شوارت بی ین در جدول ( )3آورده شده است.
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 )Pesarn & pesran,بر این باورند که معیار انتخا

(

الگوی بهینه از میان مدل هطای الجیطت و پروبیطت،

مدلی است که دارای بیشترین مقدار تطابع لگطاریتم راسطتنمایی باشطد .لطذا بطر اسطاس اطالعطات آورده شطده در
جدول( )5می بایست از مدل الجیت به منظور بررسی عوام موثر بر پذیرش کشاورزی پایدار بهره گرفت .چرا
که حداکثر مقدار تابع لگاریتم راستنمایی مدل پروبیت ( )-22/3454ب رگتر از مدل الجیت ( )-21/6511است.
جدول  -8شاخص یای اعیین مدل بهینه
Table - Indexes to determine the optimal model

مدل پروبیت

مدل الجیت

Probit model

Logit

مقدار

شاخا

مقدار

شاخا

Amount

Index

Amount

Index

-

حداکثر مقدار تابع لگاریتم راستنمایی

-

حداکثر مقدار تابع لگاریتم راستنمایی

Amount maximum log-likelihood
function

Amount maximum log-likelihood
function

معیار سودمندی برازش

معیار سودمندی برازش

A useful measure of fitness

A useful measure of fitness

معیار آکائیک

معیار آکائیک

Akaike’s information criterion

Akaike’s information criterion

-

معیار شوارت بی ین

-

-

Schwarz Bayesian Criterion
-

معیار شوارت بی ین
Schwarz Bayesian Criterion

معیار حنان-کوئیک

-

Hannan-Quinn criteria

معیار حنان-کوئیک
Hannan-Quinn criteria
Source: Research findings

مأخذ :یافته های تحقیق

سایر شاخا های مدل الجیت نی حاکی از برتری آن ،در مقایسه با مدل پروبیطت مطی باشطد .از جملطه ،معیطار
سودمندی برازش مدل الجیت همانند معیارهای آکائیک و شوارت بی ین آن ،بیشتر از معیارهای ذکر شده برای
مدل پروبیت هستند .در جدول ( )3نتای تفتیلی برآورد الگوی الجیت به روش حداکثر راستنمایی با اسطتفاده
از بسته نرم اف اری مییروفیت آورده شده است.
جدول ( )1نتای مربوه به بررسی عوام مؤثر بر پذیرش کشاورزی پایدار را در چارچو الگطوی الجیطت نشطان
می دهد .درصد پیش بینی صحت برای الگوی برآورد شده نی برابر  33درصد می باشد که رقم محلوبی به نظر می
رسد ،زیرا این معیار هر چقدر به عدد یک ن دیک تر باشد نشان دهنده بهتر بودن نییویی برازش الگو خواهد بطود.
براساس اطالعات جدول ( ،)1اکثر متغیرها با اطمینان بیش از  15درصد بطه لحطاظ آمطاری معنطی دار و بطر پطذیرش
کشاورزی پایدار مؤثر میباشد .ضری

بطرآورده شطده سطن کشطاورز رابحطه معیطوس و معنطی داری در سطح 1

درصد با پذیرش کشاورزی پایدار دارد و کشاورزان مسن ،کمتر استفاده می کنند زیرا اف ایش سن کشطاورز ،بطه
دلی اینیه پذیرش کشاورزی پایدار به عنوان یک برنامه جدید در برنامه زراعی کشاورز همراه با ریسک پطذیرش
بیشتری می باشد ،لذا احتمال پذیرش روش های کشاوری پایدار کاهش می یابد .نتیجه ضری
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دهند که یک درصد اف ایش در سن کشاورز احتمال استفاده از کشاورزی پایدار را  1/111درصد کاهش مطی
دهد.
جدول -9عوامل مؤثر بر پذیرش کشاورزی پایدار (الگوی الجیت)
)Table1- Factors affecting the adoption of sustainable agriculture (logit model

اثر نهایی

آماره ی t

انحراف معیار

ضرای برآوردشده

Marginal
effects

Tstatistic

Standard
deviation

The estimated
coefficients

-

Intercept

***

-

**
-

**

-

*

-

*

-

)

مأخذ :یافته های تحقیق

Education
سح زیر کشت
Area under cultivation
مالییت زمین

Income
فاصله از مرک خدمات کشاورزی
Distance from the center of
agricultural services
تأثیر کالس های آموزشی-ترویجی
The impact of training courses and
extension
آگاهی از کشاورزی پایدار

*

Age
می ان تحصیالت

The use of agricultural machinery
درآمد

**

-

سن

Land ownership
می ان استفاده از ماشین آالت کشاورزی

**
.

Variables
عرض از مبدا

**
-

متغیرها

Awareness of Sustainable
Agriculture
می ان استفاده از کود
The use of fertilizers
می ان استفاده از سم

The use of poison
= Factor for the calculation of marginal effects
= Pesaran-Timmermann test statistic
(
= Pseudo-R-Squared
Source: Research findings

سح تحصیالت از جمله متغیرهایی است که به لحاظ آماری معنی دار و تأثیر مثبطت و معنطی داری در سطح 5
درصد بر پذیرش کشاورزان نسبت به کشاورزی پایدار در سیستم کشت کشاورزان دارد .می ان اثر نهایی این متغیر
برابر با  1/114می باشد که نشان می دهد که در صورت اف ایش تحصیالت احتمال پذیرش روش های کشطاورزی
پایدار را  1/114در صد اف ایش می دهد .به عبطارت دیگطر افط ایش سطح تحصطیالت کشطاورزان ،تمایط آنهطا در
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پذیرش روش های کشاورزی پایدار به عنوان یک محصول زراعی در سیستم کشت م رعه افط ایش مطی یابطد کطه
این خود بیانگر حساسیت کشاورزان باسوادتر در رابحه با اهمیت محیط زیسطت و منطابع طبیعطی مطی باشطد .در ایطن
خصوص می توان گفت که ارائه فعالیت های ترویجی به کشاورزان با سطوادتر مطی توانطد افط ایش میط ان پطذیرش
روش های کشاورزی پایدار را به همراه داشته باشد.
براساس نتای به دست آمده ،سح زیر کشت از عوام دیگری اسطت کطه بطر پطذیرش روش هطای کشطاورزی
پایدار اثر معیوس و معنی داری در سح  5درصد گذاشته اسطت .بطا افط ایش سطح زیطر کشطت انگیط ه کشطاورز
جهت استفاده از روش های کشاورزی پایدار کاهش می یابد ،در نتیجه احتمطال پطذیرش وی بطرای پطذیرش روش
های کشاورزی پایدار کاهش می یابد .ضری

اثر نهایی حاکی است ،افط ایش یطک واحطدی سطح زیطر کشطت،

احتمال پذیرش آن را  1/111درصد کاهش می دهد.
در رابحه با متغیر مالییت زمین زراعی نی نتای نشان می دهد که تأثیر آن بر احتمال پذیرش کشطاورزی پایطدار
در سیستم کشت مثبت است و از لحاظ آماری در سح  11درصد معنی دار شده است .در واقع هرچطه مالییطت از
نوع اجاره ای و سهم بری به سمت ملیی پیش می رود کشاورز به دلیط عطدم پرداخطت ه ینطه بطرای نهطاده زمطین
درآمد بیشتری کس

می کند در نتیجه احتمال پذیرش روش های کشاورزی پایطدار بطه دلیط حساسطیت کشطت و

نیاز به تخصیا ه ینه های کمتر در مراح مختلف کاشت ،داشت و برداشت اف ایش می یابد .ضطری

بطرآوردی

اثر نهایی نشان می دهند که یک درصد افط ایش در زمطین هطای ملیطی احتمطال پطذیرش روش هطای کشطاورزی
پایدار را  1/116درصد اف ایش می دهد.
همان طور که از نتطای نشطان داده مطی شطود میط ان اسطتفاده از ماشطین آالت کشطاورزی و پطذیرش روش هطای
کشاورزی پایدار رابحه مثبت و معنی داری در سح  5درصطد دارد .البتطه مطی تطوان گفطت کطه اسطتفاده از ادوات
کشاورزی به می ان زیاد ،ییی از الویت های پذیرش ذرت کاران در پذیرش کشاورزی پایدار بود و هم چنطین بطا
توجه به اثر نهایی اف ایش استفاده از ماشین آالت کشاورزی در این نسبت تطاثیر معطادل  1/115درصطد بطر افط یش
احتمال پذیرش دارد .پان (

 )Panell,نی یافته های فور را تایید می نماید.

درآمططد کشططاورزان از جملططه متغیرهططایی اسططت کططه مثبططت و تأثیرگططذار بططر میط ان احتمططال پططذیرش روش هططای
کشاورزی پایدار در سح  11درصد توسط کشاورزان است .چرا که با افط ایش سطح درآمطد کشطاورز ،توانطایی
مالی برای تأمین نهاده های مورد نظر و همچنین استفاده از مشاوره و خدمات تخصصی در زمینه کشطاورزی پایطدار
و نهایتا ریسک پذیری کشاورز اف ایش یافته که این خود باعث اف ایش تمای کشاورز بطرای پطذیرش روش هطای
کشاورزی پایدارمی شود .این نتای با یافتطه هطای حاصط از محالعطات باالسطوبر و همیطاران ( Balasober et al,.

) و سینگ (

 )Sing,همخوانی دارد .همچنین اثر نهایی برای این متغیر برابر با  1/112میباشد که نشطان

می هد یک واحد اف ایش در متغیر درآمطد در شطرایط ثبطات سطایر عوامط بطه  1/112درصطد افط ایش در احتمطال
پذیرش روش های کشاورزی پایدار منجر خواهد شد.
تأثیر کالس های آموزشی-ترویجی اثر مثبت و معنی دار در سح  5درصد بر روی احتمال پذیرش روش های
کشاورزی پایدار توسط کشاورزان داشته است .زیرا با اف ایش اسطتفاده از توصطیه هطای مطروجین و برخطورداری از
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آموزش های الزم در راستای مناس

از نهاده ها می توان تولید را اف ایش و ه ینه را کاهش دهد .همچنین با توجه

به این که رابحه مثبت و معنی داری بین تأثیر کالس های آموزشی-ترویجطی و پطذیرش کشطاورزی پایطدار توسطط
ذرت کاران به دست آمده است ،می توان از این نتیجه حداکثر استفاده را کرد ،الزمه پذیرش نطوآوری و تینیطک
ها ،درک کام آن است که در این راستا تروی به دلی شبیه گسترده پرسنلی در وضعیت مناسبی برای گسطترش
آموزش کشاورزی پایدار قرار دارد .به سخن دیگر با توجه به ستون اثر نهایی ،افط ایش نیطاز بطه خطدمات ترویجطی
پاسخگویان ،نسبت احتمال پذیرش آن را  1/11درصد اف ایش می دهد.
از بین عوام فنی متغیرهای همچون استفاده از کود و سم رابحه منفی و معیوس بطا پطذیرش کشطاورزی پایطدار
توسط ذرت کاران دارد .زیرا برخی از کشاورزان استفاده زیاد از کود و سموم شیمیایی را علطت افط ایش عملیطرد
دانسته و نسبت به فواید روش های کشاورزی پایدار که در طوالنی مدت دستاوردهای قایط تطوجهی نظیطر تطداوم
حاصلخی ی خاک ،بهبود کیفیت و سالمت منابع طبیعی و محصوالت کشاورزی را به ارمغطان خواهطد داشطت ،بطی
اطالع می باشند .نتای فور با محالعه عنایتی راد و همیاران (

 )Enayati Rad et al,.محابقت دارد .با توجطه

به ستون اثر نهایی ،اف ایش استفاده از سم ،نسبت احتمال پذیرش آن را  1/111درصد اف ایش می دهد.
در این تحقیق براى تعیین این دیدگاه ها با ذکر چندین مورد ،مهم ترین عام موفقیت کشاورزی در آینطده،
استفاده گسترده از تینولوژی های تولید (اعم از ماشین آالت ،بذر و  )...می باشطد .بطه عبطارتی بیشطترین دغدغطه
کشاورزان برای شرایط الزم جهت استفاده از روش های کشاورزی پایدار ،وجود استفاده از تینولوژی های تولیطد
است که در این رابحه با تهمیداتی توسط متخصصان اصالر نباتات و ماشین های کشاورزی اندیشیده شود.
در مورد می ان تأثیر کالس های آموزشی-ترویجی با طرر پرسشهاى مختلف و ارائه گ ینههایى جهت انتخا
و اولویت بندى انجام شد ،نتای به دست آمده نشان داد نحوه استفاده از ماشین آالت کشطاورزی و روش هطای
کنترل آفات و بیماری ها به عنوان الویت های اول انتخا شدند که در این راستا باید کیفیت خدمات ترویجطی را
اف ایش داد و همچنین با توجه به این که رابحه مثبت و معنطی داری بطین تطأثیر کطالس هطای آموزشطی-ترویجطی و
پذیرش کشاورزی پایدار توسط ذرت کاران به دست آمده است ،می توان از این نتیجه حطداکثر اسطتفاده را کطرد،
الزمه پذیرش نوآوری و تینیک ها درک کام آن است که در این راستا تروی به دلی شطبیه گسطترده پرسطنلی
در وضعیت مناسبی برای گسترش آموزش کشاورزی پایدار قرار دارد .همان طور که می دانیم ،مشیالت و مسائ
ذرت کاران در راستاى پذیرش کشاورزی پایدار مهم می باشد .در این تحقیق براى تعیین این دیدگاه ها بطا ذکطر
چندین مورد سیاست های دولطت و فقطدان دانطش فنطی بطه عنطوان اولویطت هطای اول محطرر شطدند .از آنجطا کطه
مشیالت فور عدم استفاده از روش های کشاورزی پایدار در منحقه را کاهش می دهد ،الزم و ضرورى بطه نظطر
مى رسد که درمورد سیاست های دولت حمایت های الزم انجام شود تا عواقط

اقتصطادی زیانبطاری بطرای محطیط

زیست و منابع به وجود نیاید و همچنین مشی فقدان دانش فنی با همیاری متخصصطان برططرف شطود .در نهایطت
روابط بین ویوگى هاى شخصى کشطاورزان بطا پطذیرش کشطاورزی پایطدار نشطان مطىدهطد کطه بطین سطن ،میط ان
تحصیالت ،سح زیر کشت ،مالییت زمین ،می ان استفاده از ماشین آالت کشاورزی ،درآمد ،تطأثیر کطالس هطای
آموزشی-ترویجی و می ان استفاده از سم رابحه معنی دارى وجود دارد.
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با توجه به تأثیر کالس های آموزشی-ترویجی بر فعالیت های کشاورزی ذرت کاران پیشنهاد می گردد برگط اری
کالس هایی در زمینه کاربرد نهاده های کشاورزی بطه شطیوه ای کطه از فقیطر شطدن خطاک و کطاهش حاصطلخی ی
خاک و جلوگیری و مسئله فرسایش و تخری

بافت شیمیایی و فی ییی خاک ،عواق

کاربرد نا بطه جطا و بطیش از

حد سموم و کودهای شیمیایی ،روش های غیرشیمیایی مبارزه با آفات و بیماری ها به جطای اسطتفاده از روش هطای
شیمیایی ،کاربرد اف ایش مدیریت صحی نظام زراعی باشد.
با توجه به این که اکثر ذرت کطاران مطورد محالعطه جط ء رده سطنی میطان سطال و کهنسطال بودنطد و همچنطین رابحطه
معیوس پذیرش کشاورزی پایدار و سن ذرت کاران ،پبشنهاد می گردد تمهیداتی اتخاذ گردد تطا نیروهطای جطوان
جهت اشتغال در فرآیند ذرت ترغی

شوند و همچنین برگ اری کالس های آموزشی جهطت ارتقطاء سطح دانطش

افراد مسن تر در رابحه با کشاورزی پایدار برگ ار گردد.
پیشنهاد می شود که این محالعه در سح کشور به مورد اجرا گذاشته شده و نتای حاص از استان های مختلطف بطا
ییدیگر مقایسه شوند .بدیهی است که بر اساس چنین محالعه ای می توان اسطتان هطای برتطر را از لحطاظ دانطش در
زمینه کشاورزی پایدار انتخا نمود.
با توجه به رابحه مثبت و معنی دار سح تحصیالت ذرت کاران با پذیرش کشطاورزی پایطدار گسطترش ططرر هطای
سواد آموزی در سح شهرستان پیشنهاد می گردد به طوری که اصول کشاورزی پایدار و روش هطای دسطتیابی بطه
آن آموزش داده شود.
توجه به مؤثر و معنی دار بودن مالییت زمین می توان نتیجه گرفت که با ایجاد انگی ههای مالییطت در کشطاورزان
از طریق بازنگری در طول مدت واگذاری اراضی اقدامی مهطم بطه عمط آیطد .و بطا ایجطاد نظطام آگطاهیدهنطده بطه
بهرهبرداران در ارتباه با م ایطای سطرمایهگطذاری در ماشطینهطای کشطاورزی از محط درآمطد مطازاد کشطاورزی و
اعتبارات بانیی و توسعه سح زیرکشت از طریق ییسارچهسازی اراضی کشاورزی مطی تطوان بطه افط ایش پطذیرش
روش های کشاورزی پایدار کمک کرد.
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