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چکیده
یکی از مهم ترین محصولات تولیدی و صادراتی کشاورزی ایران زعفران اس که تولید آن منبع اصلی درآمد بسیاری از مناطق روستایی
در شرق کشور بهشمار میآید .با این وجود ،عملکرد مزارع زعفرران طری سرالهرای  8993-8931حردود  95درصرد کراهش یافتره اسر .
شهرستان گناباد در استان خراسان رضوی به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان زعفران در ایران نیز با این مشکل مواجه اس  .شواهد و
بررسیهای میدانی گویای این اس که استفاده زیاد از نهادههای شیمیایی به خصوص کودهای شیمیایی میتواند بهعنوان یکری از عوامرل
اصلی این کاهش عملکرد مطرح باشد .بنابراین هدف مطالعه حاضر بررسی عوامل مؤثر بر مصرف کودهای شیمیایی با تأکید بر نقش نگر
و آگاهی زعفرانکاران اس  .برای دستیابی به اهداف پژوهش ،تعداد  839پرسشنامه بر اساس رو
الگوی لاجی ترتیبی استفاده شد .نتایج نشان داد که دو مت یر نگر

نمونهگیری تصادفی نسبی تکمیل و از

زعفرانکاران نسب به کشاورزی پایردار و آگراهی نسرب بره عوامرل

کاهشدهنده عملکرد اثر منفی و معنیداری بر احتمال استفاده کشاورزان از کود شیمیایی دارد .در حالی که مت یرهای درآمد کشاورزان ،سن،
سطح تحصیلات و بیمه کشاورزی اثر مثب و معنیداری برر احتمرال اسرتفاده از کرود شریمیایی توسرط کشراورزان دارنرد .بنرابراین اتخراپ
سیاس های مناسب به منظور بهبود نگر

کشاورزان نسب به فعالی های کشاورزی پایدار و افزایش آگاهی زعفرانکاران از آثرار منفری و

بلندمدت استفاده بیرویه کودهای شیمیایی ،جلب اعتماد کشاورزان معتمد و با تجربه برای کاهش استفاده از کودهای شیمیایی و تجدید نظر
در محتوای کلاسهای آموزشی و ترویجی نقش تعیینکنندهای در بهبود الگوی مصرفی کشاورزان از کود شیمیایی دارد.
کلمات کلیدی :سیستم ناپایدار ،کاهش عملکرد ،لاجی ترتیبی ،نهادههای بیرونی.
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دنیا) در سال  7381بزرگترین کشور تولیدکننده این محصول بره

مقدمه
بیش از ی

میلیارد نفر از جمعی کشورهای درحال توسرعه،

شررمار مرریرود (

United Nation Industrial Development

در فقر به سر میبرند و از آنجا کره منبرع اصرلی درآمرد و امررار

 .)Organization, 2014با وجود جایگراه ویرژه زعفرران در برین

اکثری مرد فقیر این کشورها از فعالی هرای کشراورزی

محصولات کشاورزی و صادراتی ایران ،عملکررد ایرن محصرول

تامین میشود ،پایداری کشاورزی و تداو آن برای نسلهای بعد

طی سالیان اخیر کاهش چشمگیری داشته اس بهطروریکره از

 .)Sharifzadeh,کشاورزی پایدار بره

 5/8کیلوگر در هکتار در سال  8993به  9/3کیلوگر در هکترار

معا

اهمی ویژهای

دارد (2014

آن دسته از رو های تولیدی اطلاق میشود که افزون بر بهبرود

در سال  8931رسیده اس (

کیفی محیطزیس و حفاظ منابع طبیعی از جمله خراک و آب

 .)2015بخشی از این کاهش عملکرد مربو بره عوامرل برونرزا

موجب ارتقاء کیفی زندگی و بهبود شرایط اقتصادی و اجتمراعی

مثل بروز خشکسالی و گرمایش جهرانی اسر و بخشری دیگرر

شود (.)FAO, 2008

مربو به عواملی همچون سوء مدیری و عد استفاده بهینره از

Ministary of Agriculture Jihad,

متاسررفانه بسرریاری از کشررورهای در حررال توسررعه برره رغررم

منابع تولیدی اس که تأثیر چشمگیری بر کاهش عملکرد مزارع

و بهسازی ظرفی هرای بخرش کشراورزی ،برا

زعفران و به دنبال آن کاهش درآمد کشاورزان طی سالیان اخیرر

مشکلات و مسایل مزمنی همچون تخریب فزاینرده منرابع ،فقرر

داشته اس ( .)Mohtashami et al., 2016یکی از عوامل کاهش

روسررتایی و ناپایررداری معیش ر خانوارهررای کشرراورز ،مواجهنررد

عملکرد طی سالیان اخیر میتواند استفاده بی رویه از نهادههرای

 .)Sharifzadeh,ایرران هرم یکری از کشرورهای درحرال

ش ریمیایی در تولی رد محصررول زعفررران باشررد زی ررا اسررتفاده از

توسعه اس که اقتصاد آن تا حد زیرادی بره کشراورزی وابسرته

نهادههای شیمیایی بره دلیرل ایجراد فرسرایش و از برین برردن

اس ( )Haji-Rahimi & Torkamani, 2003امرا برا ایرن حرال

سلام خاک ،پایداری کشر محصرولات زراعری و براغی را بره

منابع کشاورزی بهدلیل بهرهکشی از آنها و استفاده بی رویره از

شدت تهدید کرده و علاوه بر ایجاد معضلاتی برای سلامتی افرراد

نهادههای بیرونی و شیمیایی سال به سال در حال تنرزل اسر

جامعه ،عملکررد محصرولات کشراورزی در بلندمردت را کراهش

ضرورت پرور

(2014

( ،)Sharghi et al., 2010بنابراین حرکر بره سروی کشراورزی

مریدهرد (2017

پایدار ،بخصوص برای محصولات مهم کشاورزی میتواند کم

معضلات و موانع ایجاد شرده بررای پایرداری کشر محصرولات

چشمگیری به برطرف شدن معضلات مربو بره تخریرب منرابع

کشاورزی ناشی از مصرف کودهای شیمیایی تاکید داشتهاند ،بره

طبیعی باشد (.)Sharifzadeh, 2014

نحوی که استفاده از کودهای شیمیایی را یکی از مهمترین موانع

یکی از مهمترین محصولات کش شرده در ایرران زعفرران

 .)Zulfiqar & Thapa,مطالعرات متعرددی برر

در راستای دستیابی به کشاورزی پایردار

میداننرد ( & Marenya

اس که حدود  9درصد از صادرات محصولات کشاورزی ایران را

 ،)Barrett, 2007; Arslan et al., 2017بنابراین بررسری عوامرل

Customs of Islamic Republic of Iran,

شیوههای کش پایدار به منظور بهبود شرایط

تشرکیل مریدهرد (

 )2016و منبع اصلی درآمد بررای بسریاری از منراطق روسرتایی
شرق کشور به شمار

میآید (2014

 .)Golmohammadi,ایران با

تولید بیش از  753تن زعفران (حدود  33درصد از تولید زعفرران

اثرگرار بر پریر

پایداری کش محصرولات و ارائره راهکارهرایی جهر کراهش
استفاده از نهادههای بیرونی و شیمیایی ضروری بهنظر میرسد.
پریر

شیوههای کش پایردار توسرط کشراورزان متراثر از

دوراندیش و همکاران ،بررسی عوامل اثرگذار بر مصرف کودهای شیمیایی در مزارع زعفران ...

221

عوامل مختلفی اس که از مهمترین ایرن عوامرل میتروان بره

کود نداشته اس  .چیانو و تسوجی ( )Chianu & Tsujii, 2004در

نسب به کشاورزی پایدار اس و آگاهی نسرب بره آثرار

بررسی عوامل اثرگرار بر تصمیم کشاورزان مبنری برر اسرتفاده از

کش ناپایدار محصولات اشاره کرد .در واقرع اولرین قرد بررای

کودهررای غیرارگانی ر

در سرراواناس نیجریرره نشرران دادنررد کرره

مؤثر واقعشدن برنامههای ترویجی در راستای کشاورزی پایردار،

تحصیلات ،امنی غرایی ،تعرداد محصرولات کشر شرده توسرط

کشاورزان نسب بره کشراورزی پایردار اسر بره

و تفکر آنها مبنی بر

نگر

بررسی نگر

کشاورز ،میزان استفاده از کودهای ارگانی

نحوی که حتری بهتررین سیاسر هرا در راسرتای دسرتیابی بره

نیاز به استفاده بیشتر از کود شیمیایی به منظور افزایش محصول

کشاورزان ممکن اس برا

به صورت معنراداری احتمرال اسرتفاده از کودهرای شریمیایی را

شکس مواجه شرود ( .)Tatlidil et al., 2009ضررورت بررسری

افزایش میدهد در حرالی کره سرن کشراورزان ایرن احتمرال را

افراد در راستای حرک به سم کشراورزی پایردار از آن

کاهش میدهد .نو و همکاران ( )Zhou et al., 2010در بررسری

میکنرد ترا از شریوه

عوامل مؤثر بر تصمیم کشاورزان مبنی برر اسرتفاده از کودهرای

تفکر کشاورزان درباره موضوعات مختلف آگاهی پیدا کررده و در

شیمیایی نشان دادند که انردازه مزرعره ،فراکتور اهمیر میرزان

آنها طراحی کنند .لرا

هزینه کودهای شیمیایی و فاصرله از مرکرز خریرد کرود موجرب

به منظور مؤثر واقعشدن برنامههای کاهش استفاده از نهادههای

کاهش مصرف کودهای شیمیایی شده اس  .تمایل برای کسرب

کشراورزان الزامری اسر  .در

درآمد بیشتر و تعداد دفعات آبیاری موجب افزایش مصررف کرود

رابطه با آگاهی کشاورزان نسب به آثار کش ناپایدار محصولات،

شیمیایی شده و نهایتا اثرر مت یرهرای سرن ،تحصریلات و شر ل

کشاورزی پایدار ،بدون توجه به نگر
نگر

جه اس که به مدیران و مجریان کم
صورت نیاز برنامههایی برای ت ییر نگر
شیمیایی ،مطالعه و بررسی نگرر
مطالعات

متعددی ( Napier et al., 1988; Bruening & Rollins,

اصلی بیمعنی بوده اس .

 )1990; Mccann et al., 1997نشان میدهرد اغلرب کشراورزان
نسب به آثار این نوع کش آگاهی مناسبی ندارند و آن را نادیده

در ایران نیز مطالعاتی صورت گرفته اسر کره در ادامره بره
بخشی از آن اشاره خواهد شد .باقری و شاهپسرند (

میگیرند .بنابراین انتظار میرود آگاهی دادن به کشاورزان درباره

2010

آثار مخرب کش ناپایدار محصولات نیز بتواند موجب جلروگیری

کار دش اردبیل نسب به عملیات کشاورزی پایدار نشان دادنرد
که نگر

از کش ناپایدار شود (.)Ma et al., 2009
پژوهشهای متعددی در مرورد عوامرل اثرگررار برر مصررف

 )Shahpasand,در بررسی نگر

& Bagheri

کشراورزان سریبزمینی

نسب به کشاورزی پایدار همبسرتگی معنریداری برا

مصرف نهادههای شیمیایی ندارد که نشاندهنده تناقض عمرل و

کودهای شیمیایی توسط کشاورزان صورت گرفته اس  .فریمن و

نگرر

آمیتی ( )Freeman & Omiti, 2003بره منظرور بررسری عوامرل

 )2015در مطالعهای تح عنروان سرنجش نگرر

مؤثر بر مصرف کودهای شیمیایی در منراطق نیمرهخشر

کشراورزان اسر  .شرمس و همکراران (

Shams et al.,

کشراورزان

کنیرا

شهرستان اسدآباد نسب به کشاورزی پایدار و ارتبا آن برامیزان

دریافتند که سن کشاورزان ،سطح تحصیلات ،تجربره اسرتفاده از

مصرف نهادههای شیمیایی توسرط آنهرا نشران دادنرد کره برین

کودهای شیمیایی و دسترسی به کود در مناطق روستایی موجرب

نگر

کشاورزان نسب به کشاورزی پایدار و میرزان اسرتفاده از

افزایش مصرف کودهای شیمیایی میشرود .درحرالی کره تعرداد

نهادههررای شرریمیایی رابطرره منفرری و معنرریدار وجررود دارد .بررا

اعضای خانوار بیشتر موجب کراهش مصررف کرود شرده اسر .

جمعبندی مطالعات مختلف مشخص شد که به دلیل تفاوتهای

کلاسهای آموزشی و ترویجی نیز تأثیر معنریداری برر مصررف

منطقهای و رفتاری ،کشاورزان واکنشهای مختلفری نسرب بره
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مت یرهای اثرگرار بر مصرف کود شیمیایی داشتهاند کره خلاصره

آن در جدول  8نشان داده شده اس .

جدول  -1خلاصه مطالعات تجربی درباره اثرات عوامل بر استفاده از کود شیمیایی
Table 1- Summary of empirical studies concerning the impacts of factors on use of chemical fertilizer

نتایج مطالعات

علامت
موردانتظار

Articles’ Results

معنیدار و منفی

غیرمعنیدار

متغیرهای توضیحی
معنیدار و مثبت

Expected
sign

Insignificant



……



(Bagheri & Shahpasand,
)2010

)(Shams et al., 2015

 /

……

)(Martey et al., 2014

 /

)(Zhou et al., 2010
)(Thuo et al., 2011

)(Chianu &Tsujii, 2004
)(Martey et al., 2014
)(Shahpasand, 2015

 /

)(Zhou et al., 2010
)(Akca et al., 2007

)(Shahpasand, 2015

 /

(Babcock & Hennessy,
)1996

)(Mishra et al., 2005

 /

)(Chianu & Tsujii, 2004
)(Freeman & Omiti, 2003

)(Farahi, 2016

)(Nambiro & Okoth, 2013
)(Emmanuel et al., 2016

 /

)(Zhou et al., 2010

(Nambiro & Okoth,
)2013
)(Adesina, 1996

)(Thuo et al., 2011
)(Farahi, 2016

Significant and
negative
)(Ma et al., 2009
)(Rahman, 2003

Significant and positive

Explanatory
variable

آگاهی کشاورزان

……

Farmers’ Awareness

نگر

……

کشاورزان

Farmers’ Attitude

)(Waithaka et al., 2007
)(Farahi, 2016
)(Freeman & Omiti, 2003
)(Etim, 2015
)(Farahi, 2016
)(Chianu & Tsujii, 2004
)(Waithaka et al., 2007
)(Freeman & Omiti, 2003
)(Thuo et al., 2011
)(Etim, 2015
(Horowitz & Litchenberg,
)1993

درآمد کشاورزان
Farmers’ income

سن کشاورزان
Farmers’ age

تحصیلات کشاورزان
Farmers’ education

بیمه کشاورزی
Insurance

کلاسهای آموزشی
Training courses

ش ل اصلی
Main job

شهرستان گناباد در استان خراسان رضوی با دارا بودن 9933

شرریمیایی و بخصرروص کودهررای شرریمیایی برره عنرروان یکرری از

هکتار مزرعره زعفرران و تولیرد سرالانه  83933کیلروگر کلالره

مهمترین عوامل کاهش عملکرد مزارع زعفران طی سالیان اخیر

Agricultural

و ناپایداری کش این محصرول مطررح بروده اسر  .از ایرن رو

خش

یکی از مراکز عمده تولید زعفرران اسر (

 )Jihad Organization of Gonabad, 2018که طبرق مطالعرات

پژوهش حاضر با هدف بررسی و شناسایی مؤلفههای اثرگرار برر

صورت گرفته دارای بهترین موقعی به لحاظ پارامترهرای مرورد

مصرف کود شیمیایی به عنوان یکی از عوامل ایجاد ناپایداری در

( Tosan et al.,

نسب به کشراورزی پایردار و

نیاز برای کش زعفرران در اسرتان بروده اسر

کشاورزی با تاکید بر نقش نگر

 .)2015اما متأسفانه این شهرستان نیز از معضل کاهش عملکرد

آگاهی نسب به آثار کش ناپایدار ایرن محصرول در شهرسرتان

مستثنی نبوده اس  .به نحوی عملکرد مزارع زعفران شهرسرتان

گناباد انجا شده اس  .لاز به پکر اس که پریش از ایرن هریچ

گنابرراد طرری  73سررال اخیررر  53درصررد کرراهش داشررته اس ر

مطالعهای در باب عوامل اثرگررار برر میرزان مصررف کودهرای

( Jihad Organization of Gonabad, 2018

.)Agricultural

مطررابق بررا نظرررات کارشناسرران و همچنررین اعلررا اداره جهرراد
کشرراورزی شهرسررتان گنابرراد ،اسررتفاده بیرویرره از نهادههررای

شیمیایی در مزارع زعفران در داخل و یا خار کشور انجا نشده
اس و از این جه تحقیق حاضر ی

نوآوری اس .
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 2  y i   3

yi  3

با توجه به اهمی کاهش استفاده از کود شریمیایی در تولیرد

...

...

محصولات کشاورزی ،بنابر پژوهشهای پیشرین مقردار مصررف

 j 1  y i  

yi  j

مواد و روشها

کود شیمیایی در تولید محصول زعفران مورد پرسش قرار گرفتره

که درآن  j ،بیانگر آستانههایی اس که پاسخهای مشاهده

اس  .یافتهها نشان داد کشاورزان منطقه مورد مطالعه تنها از سه

شده گسسته را تعریف میکند .الگو با اسرتفاده از رو

حرداکثر

نوع کود نیتراته ،فسرفاته و کامرل ( )NPKاسرتفاده میکننرد .در

راستنمایی برآورد میشود و احتمال اینکه  yi  jباشد ،توسرط

پژوهش حاضر بررا در نظرر گررفتن میرزان مصررف کرودهرای

رابطه  9محاسبه میشود:

شیمیایی بصورت تجمعی و همچنین با بهرهگیری از آزمونهرای

()9

) Pr( yi  j )  Pr( yi   j 1 )  Pr( i   n1   xi )  F ( xi   j 1

مختلف آماری ،کشراورزان بره لحراظ میرزان مصررف کودهرای

در بیان احتمال تجمعی ،الگوی لاجی ترتیبی ،احتمال اینکه

شیمیایی در سه گروه :الف) کشاورزان با میزان مصرف کم کرود

خانوار iا سطح jا یا پایینتر را به خود اختصاص دهرد ،بررآورد

شیمیایی ب) کشاورزان با میزان مصرف متوسط کود شریمیایی

میکند .گروههای پاسخ در الگوی لاجی ترتیبی بیانگر سطوحی

پ) کشاورزان با میزان مصرف زیاد کود شیمیایی طبقهبندی شد.

ترتیب گونه میان خود هستند .تصریح این الگو به صورت رابطره

با توجه به شررایط ترتیرب گونره دادهای بهتررین الگروی مرورد

 1اس :

استفاده جه ارزیابی عوامل مؤثر بر میزان مصرف کود شیمیایی

()1

الگوی لاجی ترتیبی 8اس  .این الگرو بره منظرور تعیرین ترأثیر
مت یرهای توضیحی بر میزان مصرف و همچنین نحوه تأثیر هرر
مت یر بر احتمال قرار گرفتن هر کشراورز در یکری از سره گرروه
نامبرده استفاده میشود .فر کلری الگرو در رابطره  8نشران داده
شده اس (:)Greene & Hensher, 2010
   yi  

i= 1,
()8
2, …, n

yi   xi   i

که در آن  yiمعرف مت یر وابسته پیوسته اس    .برردار
پارمترهایی اس که باید برآورد شوند و  xiمت یرهای توضریحی
مشاهده شده برای کشاورزان اس   i .نیز بیانگر جزء خطاسر .
همچنین  nنمونه مورد بررسی اس  .لرا فر کلی الگوی لاجیر
ترتیبی بهصورت رابطه  7اس (:)Greene & Hensher, 2010
()7

   y i  1

yi  1

1  yi   2

yi  2

  (x ) 
Log  i i    j  1 x1i   2 x2i  ...   k xki ; j  1,2,3,..., j; i  1,2,3,..., n
1   i ( xi ) 

که درآن  i ،معرف احتمال تجمعی اسر کره بره صرورت
رابطه  9محاسبه میشود:
()9

)  i ( xi )   (  j   xi )  P( yi  jxi

که در آن  ،به صورت بردار سرتونی پارامترهرا و  xiبرردار
ستونی مت یرهای توضیحی اسر  .برا توجره بره ترتیبری برودن
گروههای پاسخ ،نتایج مجموعهای از خطو موازی اسر  .یکری
از فروض اساسی رگرسیون لاجی ترتیبی این اسر کره ارتبرا
میان هر جف از گروههای نتیجه ،یکسان باشد .به عبارت دیگر،
الگوی لاجی ترتیبی فرض میکند ضریبهایی که ارتبا میران
پائینترین طبقه نسب به همه طبقههای بالاتر مت یرر وابسرته را
توضیح میدهند ،یکسان هستند .ایرن فررض ،فررض احتمالرات
متناسب یا فرض رگرسیونهای موازی نامیده میشود .از آنجایی
که ارتبا میان همه جف گرروههرا یکسران اسر  ،تنهرا یر
مجموعه از ضریبها (تنها ی

الگروی) وجرود دارد .اگرر چنرین

نباشد ،نیازمند الگوهای متفاوتی هماننرد الگروی لاجیر ترتیبری
8- Ordered logit model
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تعمیمیافته 8یا الگوهای دیگر برای توضیح ارتبا میان هر جف

در نهای با توجه به پیشینه پژوهش و پیشمطالعه انجا شده 1

از گروهها خواهد بود (.)Greene & Hensher, 2010

مت یر شامل آگاهی کشاورزان از عوامل کاهش عملکرد ،نگرر

در این الگو تفسیر ضرایب به صورت مستقیم انجا نمیشود.

کشرراورزان نسررب برره کشرراورزی پایرردار ،درآمررد ،سررن ،سررطح

مت یر توضیحی افزایش مییابد ،ت ییرر در احتمرال،

تحصیلات ،بیمه ،کلاسهای آموزشی و ترویجری و شر ل اصرلی

مت یر توضیحی اس  ،به سرایر

انتخاب شدند که از این میان  9مت یر سرن ،تحصریلات و درآمرد

زمانیکه ی

افزون بر اینکه وابسته بره ارز

مت یرها نیز بستگی دارد .از آنجا که این ت ییر در احتمرال ،ثابر

بصورت پیوسته و بقیه مت یرها بهصورت دامی وارد الگو شدهاند.9

نیس  ،لرا تفسیر ضرایب بهصرورت مسرتقیم انجرا نمریشرود،

در رابطه با مت یر آگاهی کشراورزان نسرب بره آثرار کشر

بنابراین در اینجا تنها جه ت ییرر احتمرال (علامرر ضررریب)

ناپایدار محصولات ،همانطور که بیان شد انتظار مریرود آگراهی

برای گروههای ابتدایی و نهایی قابل مشراهده اسر و جهر و

داشتن از این عوامل و آثار جانبی کش ناپایدار موجب جلوگیری

میزان ت ییر در گروههای میانی قابل مشاهده نیس  .لرا محاسبه

از گرایش به کش ناپایدار محصولات شرود (.)Ma et al., 2009

اثر نهایی 7میتواند جه و میزان ت ییرات در گروههای میانی را

بررا تحقیررق و بررسرری از کارشناسرران و مهندسررین اداره جهرراد

واحد ت ییر در مت یر توضیحی برر روی

کشاورزی شهرستان گنابراد مشرخص شرد کره سره عامرل)8 :

نشان دهد .اثر نهایی ی

احتمال طبقه  jبه صورت رابطه  5محاسبه

میشرود ( & Greene

:)Hensher, 2010
()5

اسرتفاده از سیسرتمهای کشر پرنهرراده ماننرد اسرتفاده زیرراد از
نهادههای شیمیایی و تراکم کشر بالرا  )7گرمرایش جهرانی و





  (  j 1   xi )   (  j   xi )  k

) P( yi  j xi
xk

که درآن  i xi  y j ( xi ) xkاس  .بهطور معمول اثر
نهایی در مقادیر میانگین مت یرها محاسبه میشود .برا توجره بره
این که مجموع احتمالرات ،همرواره برابرر یر

اسر  ،مجمروع

اثرهای نهایی برای هر مت یر برابر صرفر خواهرد برود .همچنرین
محاسبه اثرات نهایی برای مت یرهای مجازی بهصورت مسرتقیم
انجا نمیشود و اختلاف میان احتمالات در دو حال صفر و یر
محاسبه میشود.
مت یر وابسرته در مطالعره حاضرر میرزان مصررف کودهرای
شیمیایی توسط زعفرانکراران اسر  .ایرن مت یرر در سره گرروه
مصرف کم کرود شریمیایی ،مصررف متوسرط کرود شریمیایی و
مصرف زیاد کود شیمیایی قرار دارد .بهمنظور انتخاب مت یرهای
مستقل الگو پیشینه پژوهش به دق مورد بررسی قرار گرفر و
8- Generalized ordered logit
7- Marginal effect

خشکسالیهای پی در پی  )9کراربرد زیراد ماشرینآلات موجرب
کاهش عملکرد زعفرران طری سرالیان اخیرر شرده اسر  .بررای
سنجش آگاهی کشاورزان از این واقعی  ،از سه گویه موجرود در
جدول  7استفاده شد.

1

در نهای بر اساس رابطه ( )7امتیاز هرر کشراورز در آگراهی
نسب به عوامل کاهش عملکرد مورد محاسربه قررار گرفر  .در
این رابطه  iنشانگر شماره گویه اس  .حرداکثر و حرداقل امتیراز
ممکن بر اساس این معادله بهترتیب  89و صفر اس  .در نهایر
بر اساس میانگین امتیازهرای بدسر آمرده زعفرانکراران در دو
گروه قرار گرفتند .گروه نخسر کشراورزانی کره از آثرار جرانبی
کش ناپایدار و مؤلفههای اثرگرار آن آگاهی داشرتند (عردد  )8و
گروه دو کشاورزانی که از آثرار جرانبی اطلراعی نداشرتند (عردد
 -9در شروع بخش نتایج و بحر توضریحات تکمیلری در مرورد مت یرر وابسرته و مت یرهرای
مستقل ارائه شده اس .
 -1پایایی سوالات مربو به سنجش آگاهی زعفرانکاران نسب به عوامرل کراهش عملکررد
توسط آماره آلفای کرونباخ بررسی شد و عدد بدس آمده برابر با  3/793اس که نشاندهنده
مناسب بودن سوالات طرح شده برای بررسی آگاهی اس .
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صفر).
جدول  -2گویههای مربوط به سنجش آگاهی کشاورزان
Table 2- Questions on Farmers’ Awareness

نماد

شماره گویه

گویه
Indicator

Symbol

Indicator number

آیا گر تر شدن آب و هوا و ت ییرات آب و هوایی باع کاهش عملکرد شده اس ؟

X1

1

X2

2

X3

3

?Does global warming lead to decrease the yield of saffron farms

آیا استفاده از نهاده های شیمیایی و تراکم کش بالا باع کاهش عملکرد شده اس ؟
?Do using resource-intensive farming systems lead to decrease the yield of saffron farms

آیا استفاده زیاد از ماشین آلات در زمین ها  ،باع کاهش عملکرد شده اس ؟
?Does excessive use of machinery decrease saffron yield

دامنه طیف  5گزینه ای :هیچ ( ،)3خیلی کم ( ،)8کم ( ،)7متوسط (، )9زیاد ( ،)1خیلی زیاد ()9
)Six point spectrum: none (0), very low (1), low (2), medium (3), high (4), very high (5

بر اساس میانگین امتیازهای بدس آمده در دو گروه قرار گرفتند
i  1, 2,3

()7

; Awareness   X i

همچنرین برا بررسری مطالعرات پیشرین (

;Rahman, 2003

;Bagheri et al., 2008; Tatlidil et al., 2009; Bagheri, 2010

که این مت یر به صورت مجازی در الگو وارد میشود.
()1

j  14,15,..., 21

i  1, 2,...,13 and

; Attitude   X i   Z j

تحقیق مرکور در سال  8935در شهرستان گنابراد ،جنروبی-

 )Power et al., 2013; Yazdanpanah et al., 2014و در نظرر

ترین شهر استان خراسان رضوی ،صورت گرفته اس  .جامعرهی

گرررفتن شرررایط محلرری و نظرررات کارشناسرران ،مت یررر نگررر

آماری این تحقیق دو روستای قوند و سنو بودهاند زیرا روستاهای

کشاورزان نسب بره کشراورزی پایردار توسرط  78گویره طیرف

مرکور مناطق عمدهی کش زعفران در شهرستان گناباد هستند.

نسب به استفاده از کودهای شریمیایی،

برای تعیین حجم نمونه در ابتدا تعداد  93پرسشنامه تکمیل شد و

کش بود ،برآورد شد (جردول .8)9

با توجه به اینکه صف مورد مطالعه یعنری میرزان مصررف کرود

سوالات  8تا  89جنبه مثب داشته و بره عبرارتی انتظرار مریرود

شیمیایی از نوع کمی بود برای تعیین حجم نمونره از رابطره ()3

موجب بهبود وضعی پایداری شوند در حالیکه سوالات  81تا 78

که تعداد نمونره در رو

نمونرهگیری تصرادفی سراده را تعیرین

ماهی منفی دارند.

میکند ،استفاده شد ( .)Shahnoushi et al., 2011در این فرمول

لیکرت که شامل نگر

نحوه استفاده از زمین و رو

بهمنظور ساخ شاخصری بررای نگرر

کشراورزان نسرب

کشاورزی پایدار از رابطه  1استفاده شده اسر  .در ایرن رابطره

 nحجم نمونه Zα/2 ،میزان آماره  Zدر سطح اطمینران  1-αبررای
i

آزمون دو دامنه S ،انحراف معیرار مت یرر مرورد مطالعره (میرزان

نشانگر شماره گویههایی اس که جنبه مثب دارنرد و  jنشرانگر

تجمعی کود شیمیایی استفاده شده) در نمونره و  dاشرتباه مجراز

شماره گویههایی اس که جنبی منفی دارند .بر اساس این رابطه

اس که معادل  9درصد از میانگین کود شیمیایی اسرتفاده شرده

در نهای برای هرکدا از کشراورزان یر

امتیراز بدسر آمرده

اس  .حداکثر امتیاز ممکن برای هر کشاورز  97و حرداقل امتیراز
ممکن  -77اس  .مشابه با مت یر آگاهی کشاورزان ،زعفرانکاران
 -8پایایی سوالات مربو به سنجش نگر زعفرانکاران نسب به کشراورزی پایردار توسرط
آماره آلفای کرونباخ بررسی شد و عدد بدس آمده برابرر برا  3/531اسر کره نشران دهنرده
مناسب بودن سوالات طرح شده برای بررسی نگر اس .

در مزارع زعفران در نظر گرفته شد.
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 گویههای مربوط به سنجش نگرش کشاورزان نسبت به کشاورزی پایدار-3 جدول
Table 3- Statements on the farmers’ attitude towards sustainable agriculture

شماره گویه

نماد

گویه

Indicator number

Symbol

Indicator

1

X1

2

X2

. باع آسیب رساندن به سلام انسان و دا میشود، استفاده از سمو علف کش

3

X3

. باع آسیب رساندن به پیاز زعفران میشود، استفاده از سمو علف کش در زعفران کاری

4

X4

.کش شبدر و یونجه موجب حاصلخیزی زمین میشود

.کش کم تراکم بنه زعفران موجب افزایش طول عمر مفید مزارع خواهد شد
Lower density planting increases operation period of saffron farms.
Herbicide use harms human and animal health.
Using of herbicide harms young saffron corms.
Clover and alfalfa cultivation improve soil fertility.

.استفاده از کود های شیمیایی باع آسیب رساندن به پیاز زعفران میشود

5

X5

6

X6

7

X7

8

X8

9

X9

10

X10

.آتش زدن علف زعفران در زمین موجب کاهش حاصلخیزی خاک و عملکرد محصول میشود

11

X11

.استفاده از فاضلاب در زعفران کاری باع کاهش کیفی خاک می شود

12

X12

.استفاده از فاضلاب در زعفران کاری باع ناسالم شدن محصول و ایجاد بیماری میشود

13

X13

. تنها به یکی از فرزندانش واگرار شود، بهتر اس مالکی زمین های زراعی هر کشاورز پس از او

14

Z14

. برای افزایش تولید کشاورزی چاره ای جز استفاده از ماشین ها و تکنولونی های جدید نیس

15

Z15

16

Z16

.هدف اصلی و مهم کشاورزان باید حداکثر کردن عملکرد و سود مزرعه خودشان باشد

17

Z17

. بهترین شیوه ی مبارزه با آفات و علف های هرز استفاده از علف کش ها و سمو شیمیایی اس

18

Z18

19

Z19

20

Z20

. گوسفندان را برای چرا به آن مزرعه منتقل کرد،بهتر اس پس از برداش زعفران

Z21

. علف های هرز مزارع زعفران اکثرا یکساله اس و بنابراین نیازی به کنترل آنها نیس

21

Using of chemical fertilizers harm young saffron corms.

.استفاده از کود های شیمیایی باع آسیب رساندن به کیفی خاک میشود
Using of chemical fertilizers harm soil quality.

.منابع آب و خاک باید برای نسل های آینده محافظ شود
Land and water resources must be protected for next generations.

.بهتر اس کشاورزان در کنار کش و زرع به دامداری هم بپردازند
Farmers should have a special attention to integrate animal husbandry into crop producing farms.

.مصرف کودهای حیوانی باع افزایش حاصلخیزی خاک و بهبود عملکرد میشود
Useing of animal manure improve soil fertility of saffron farms.
Burning saffron grasses (residuals) on farms decrease soil fertility.
Useing of human manure reduce soil fertility.
Useing of human manure in saffron cultivation process results in unhealthy product.
A farm land must be inherited by only one kid.
The only way to increase agricultural products is using of new machines and technologies.

.عملکرد و تولید مزرعه در صورت عد استفاده از کود و سمو شیمیایی کاهش مییابد
If a farmer does not use chemical fertilizers for saffron production, the yield will be reduced.
The main purpose of farmers should be maximization of yield..
Using of herbicides is the best method for saffron protection against weeds.

. نیازی به استفاده از کودهای دامی و سبز نمی باشد، با وجود مواد و کودهای شیمیایی
When chemical fertilizers are cheap, they can be used instead of green fertilizers.

.کاربرد زیاد ادوات کشاورزی و شخم زیاد موجب بهبود کیفی خاک میشود
Massive use of agricultural machines (such as plow) improves soil quality.
It’s better to graze sheep on saffron farms.
Weeds on saffron farms are not perennial, so it’s not a necessity to control them.

.)9( کاملا موافقم،)1(  موافقم،)9(  نظری ندار،)7(  مخالفم،)8(  کاملا مخالفم:دامنه طیف لیکرت
Five point Likert spectrum: Completely disagree (1), Disagree (2), Nuetral (3), Agree (4), Completely agree (5).

دوراندیش و همکاران ،بررسی عوامل اثرگذار بر مصرف کودهای شیمیایی در مزارع زعفران ...

با در نظر گرفتن سطح اطمینان  39درصد حجم نمونه معادل
 883بدس آمد که با توجه به برابری تعداد بهرهبرداران در ایرن
دو روستا ،از هر روستا تعرداد  99پرسشرنامه تکمیرل شرد .رو

اس عدد ی
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و به بقیه عدد صفر داده شرده اسر  .بره همرین

ترتیب به زعفرانکارانی که امتیاز محاسبه شده برای نگر
بزرگتر از میانگین امتیازات نگر

آنها

زعفرانکاران بوده اس عردد

نمونهگیری به صورت تصادفی نسبی بوده اسر  .در نهایر بره

ی

دلیل نراقص برودن  9پرسشرنامه تعرداد  839پرسشرنامه مرورد

نگر

بررسی قرار گرف .

اصلی که به صورت مجازی وارد الگو شده اس نیز لاز به پکرر
Z 22 .S 2

()3

d2

n

در ادامه نتایج الگوی لاجی ترتیبی که برا اسرتفاده از بسرته
نر افزاری  STATAبرآورد شده اس ارائه خواهد شد.

و به بقیه عدد صفر داده شده اس  .میانگین مت یر آگراهی و
بهترتیب  3/1و  79/3بوده اسر  .در مرورد مت یرر شر ل
که به زعفرانکارانی که ش ل اصلی آنها کشاورزی اسر

اس
عدد ی

داده شده اس و دیگرر زعفرانکراران عردد صرفر داده

شده اس .
همخطی بین مت یرهای مستقل الگرو برا اسرتفاده از آزمرون
عامل تور واریانس 8مورد بررسی قرار گرفر کره نترایج آن در
جدول  9ارائه شده اس  .چنانچه میزان ایرن آمراره بررای تمرا

نتایج و بحث
همانطور که بیان شد مت یر وابسرته در مطالعره حاضرر یر

مت یرها کوچکتر از  9باشد میتوان نتیجه گرفر کره همخطری

مت یر سه سطحی اس که در آن زعفرانکاران بر اساس میرزان

محدودیتی برای برآورد الگو محسروب نمیشرود کره در مطالعره

مصرف کودهای شیمیایی به سه دسته  )8کشراورزان برا میرزان
مصرف کم کود شیمیایی  )7کشاورزان با میزان مصرف متوسط
کود شیمیایی  )9کشاورزان با میزان مصرف زیاد کرود شریمیایی
تقسیم شدهاند .میانگین مصرف کودهای شیمیایی در دسته اول،

حاضر نیز مقدار آماره مررکور بررای تمرامی مت یرهرا کمترر از 9
بدس آمده اس .
در برآورد الگوی لاجی ترتیبی قبل از اینکه نتایج الگو مرورد
بررسی قرار گیرد نیاز اسر کره آزمرون رگرسریونهای مروازی
بررسی شود .آزمون رگرسیونهای موازی منطقری برودن قضریه

دو و سو برهترتیرب  78/7کیلروگر  889/3 ،کیلروگر و 989

برابری پارامترها برای تمامی گروهها را ارزیابی میکند .به عبارت

کیلرروگر در هررر هکتررار برروده اس ر  .همچنررین  97/1درصررد

دیگر چنانچه فرض صفر این آزمون که عبارت از یکسان برودن

کشرراورزان در دسررته اول 95/7 ،درصررد در دسررته دو و 98/1

ضرایب برای تمامی گروهها اس  ،مورد قبول واقع شود ،نشرانگر

درصد کشاورزان در دسته سو قرار گرفتهاند .آمارههای توصیفی

آن اس که پارامترهای وضرعی بررای همره گروههرای پاسرخ

مت یرهای مستقل الگو نیز در جدول  1ارائه شده اس  .در مرورد

 .)Greeneنتیجرره آزمررون

دو مت یر آگاهی و نگر

یکسرران اس ر

(& Hensher, 2010

چنران کره قبلرا بیران شرد برر اسراس

رگرسیونهای موازی در جدول  5ارائه شده اس  .بر اساس نتایج

از کشراورزان امتیرازی محاسربه

فرض صفر در حال کلی و برای همه مت یرهرا پریرفتره شرده و

گویههای مربوطه برای هر ی

شد و سپس با هدف تفسیر بهتر نترایج ایرن دو مت یرر بصرورت
مجازی در الگو وارد شدند که اسراس تقسریم کشراورزان بره دو
گروه در مت یرهای مرکور ،میانگین این دو مت یر بوده اسر  .بره

برآورد الگوی لاجی ترتیبری از کرارایی بالرایی برخروردار اسر .
ضمناً در ایرن مطالعره واریرانس ناهمسرانی برا اسرتفاده از رو
واریانس مستحکم وای  )White, 1980( 7کنترل شد.

این ترتیب که به زعفرانکارانی که امتیراز محاسربه شرده بررای
آگاهی آنها بزرگتر از میانگین امتیازات آگاهی زعفرانکاران بروده

8- Variance inflation factor
7- White’s robust standard error
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 آمارههای توصیفی متغیرهای مستقل-4 جدول
Table 4- Descriptive statistics of independent variables
حداقل
حداکثر
میانگین
انحراف معیار

نام متغیر
Variable name

Minimum

)3= سایر،8=3/1 آگاهی کشاورزان (بزرگتر

Farmers’ Awareness (Greater than 9.4=1, Others=0)

)3= سایر،8=79/3 کشاورزان (بزرگتر از

نگر

Maximum

-

Average

-

فراوانی

St. deviation

Frequency

-

 نفر93 =3 کد
 نفر99 =8 کد

-

Code 0= 50 persons
Code 1=55 persons

 نفر91 =3 کد
 نفر98 =8 کد

Farmers’ attitude (Greater than 23.9=1, Others=0)

-

-

-

-

)درآمد کشاورزان (میلیون ریال

3

30

11.930

5.676

-

)سن کشاورزان (سال

24

78

49.981

12.687

-

)تحصیلات کشاورزان (سال

0

16

7.295

4.014

 نفر79=بیمه شده
 نفر17 =بیمه نشده

Farmers’ income (Million rial)
Farmers’ age (Year)
Farmers’ education (Year)

بیمه محصولات کشاورزی
) 3= بیمه نشده، 8=(بیمه شده

-

-

-

-

-

-

-

-

Agricultural insurance (Insured=1, non-insured=0)

کلاسهای آموزشی
) 3=  عد شرک، 8=(شرک کننده
Training course
(Farmers who attended training courses=1, other=0)

)3= سایر، 8=ش ل اصلی (کشاورزی
Main Job (Agriculture=1, Others=0)

-

-

-

-

. یافتههای پژوهش:منبع
(Source: Research’s findings.)
) آزمون عامل تورم واریانس (آزمون همخطی-5 جدول
Table 5- Variance inflation factor test (Multicollinearity test)

متغیر

VIF

1/VIF

آگاهی کشاورزان

1.12

0.892

کشاورزان

نگر

1.35

0.738

درآمد کشاورزان

1.30

0.770

سن کشاورزان

1.63

0.613

تحصیلات کشاورزان

1.66

0.603

بیمه کشاورزی

1.14

0.881

1.21

0.824

1.40

0.712

1.35

0.754

Variable
Farmers’ awareness
Farmers’ attitude
Farmers’ income
Farmers’ age
Farmers’ education
Agricultural insurance

کلاسهای آموزشی
Training courses

ش ل اصلی
Main job

میانگین
Average

. یافتههای پژوهش:منبع

Source: Research’s findings.

Code 0= 54 persons
Code 1=51 persons

Insured=23 persons
Non-insured=82 persons

نفر75 =شرک کننده
 نفر73 = عد شرک
Attended=26 persons
Non-attended=79 persons

 نفر58 =کشاورزی
 نفر11 =غیرکشاورزی
Agriculture= 61 persons
Others= 44 persons
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جدول  -6آزمون رگرسیون موازی (آزمون برنت)
)Table 6- Parallel Regression Test (Brant Test

سطح معنیداری

آزمون

Chi2

P-value
0.309

9.403

Test
All

0.495

0.46

آگاهی کشاورزان

0.223

1.48

0.778

0.08

0.303

1.06

0.305

1.05

0.103

2.66

0.134

2.25

0.761

0.09

نگر

نسب به کشاورزی پایدار به صورت معنیداری موجرب کراهش
گرایش کشاورزان به استفاده از کودهای شیمیایی شده اس چرا
که نگر

Farmers’ awareness

کشاورزان

Farmers’ attitude

درآمد کشاورزان
Farmers’ income

سن کشاورزان
Farmers’ age

نگر

عامل اصلی در ت ییر رفتار اسر و در صرورت ت ییرر
افراد ،رفتار آنها نیز ت ییر خواهرد کررد .بره عبرارتی اگرر

کشاورزان نگر

لاز در حوزه کشاورزی پایردار و اثررات مثبر

آن داشته باشند ،به احتمال بیشتری در گروه مصرفکنندگان کم
کود شیمیایی قرار دارند .نتیجه پژوهش حاضر همسرو برا نترایج
مطالعرراتی هماننررد (

تحصیلات کشاورزان
Farmers’ education

بیمه کشاورزی
Agricultural insurance

کلاسهای آموزشی
Training courses

ش ل اصلی
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& Sadati et al., 2010; Bagheri

 )Shahpasand, 2010; Shams et al., 2015که تأکید بر اهمی
نگررر

کشرراورزان در ت ییررر الگوهررای رفتاریشرران برره سرروی

کشاورزی پایدار و استفاده کمتر از نهادههای شیمیایی دارند.
نتایج گویای این اس که میزان درآمد کشراورزان در سرطح

Main job

منبع :یافتههای پژوهش.

 83درصد اثری مثب و معنیدار بر میزان مصرف کرود داشرته و

Source: Research’s Findings.

به عبارتی کشاورزانی که درآمرد بالراتر داشرتهاند کرود شریمیایی
نتایج الگوی لاجی ترتیبی در جدول ( )7ارائه شده اس کره
بر پایه شاخصهای خوبی براز

ارائه شده میتوان بیان داشر

بیشتری استفاده کردهاند .یکی از دلایل اصلی نتیجه بدس آمده،
توانایی بیشتر کشاورزان پر درآمد در خرید نهادههرای کشراورزی

که الگوی برآوردی از قردرت توضریحدهندگی بالرایی برخروردار

از جمله کودهای شیمیایی اس  .لرا ایرن موضروع موجرب شرده

اس  .همچنین آماره والد بیانگر معنیداری کلی رگرسیون اسر

اس که کشاورزان با درآمد بالا کود شیمیایی بیشتری در مقایسه

که در سطح  8درصد معنیدار شده اسر  .معنریداری آسرتانهها

با دیگر کشاورزان استفاده کنند که نتیجه بلندمدت آن ناپایرداری

بیانگر این حقیق اسر کره طبقهبنردی صرورت گرفتره بررای

مطالعات ( Waithaka et

گروهها درس بوده اس .

خواهد بود .نتیجه بهدس آمده با نتیجه
2007; Farahi, 2016

نتایج بیانگر این اس که آگاهی کشاورزان نسب به عوامرل

 )al.,همسررو برروده اس ر  .در حررالیکرره

محققینری همچرون مرارتی و همکراران

()Martey et al., 2014

کاهشدهنده عملکرد زعفران موجب شده تا میزان مصرف کرود

نشان دادند که درآمد بالراتر موجرب کراهش مصررف کودهرای

شیمیایی آنها در هر هکتار کاهش یابد و رفتار پایدارتری داشرته

شیمیایی شده اس .

باشند .بنابراین آگاهی دادن به کشاورزان در مورد اثرات بلندمدت

بر اساس نترایج ،سرن کشراورزان بصرورت معنریداری و در

و جانبی مصرف کودهای شریمیایی راهکراری مرؤثر در راسرتای

سطح  8درصد گرایش کشاورزان بره مصررف کرود شریمیایی را

کاهش مصرف کودهای شیمیایی و بهبود پایرداری خواهرد برود.

افزایش داده اس  .بهعبارتی با افزایش سن و به نروعی افرزایش

;Ma et al., 2009

تجربرره ،تمایررل بیشررتری برره اسررتفاده از کودهررای شرریمیایی در

کشراورزان

کشاورزان به وجود میآید .نتیجه به دس آمده به دو دلیل مهرم

نتیجه مطالعه حاضر با نتیجره پژوهشهرای (
2003

 )Rahman,همسو اس  .بر پایه نتایج ،نگرر
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اس  .اولین دلیل این اس که کشاورزان برا سرن بالرا از اولرین

استفاده از کود شیمیایی اطلاع کاملی نداشته و بر اسراس عرادات

استفادهکنندگان کودهای شیمیایی در منطقه مورد مطالعه بودهاند

رفتاری خود در کش زعفران مبادرت به استفاده از کود شیمیایی

که به دلیل بکر بودن و آلوده نبودن اراضی در آن زمان محصول

بیشتری در دوره کش داشتهاند .نتایج بدسر آمرده همسرو برا

بیشتری برداش میکردهاند و همچنان بر این باورند که استفاده

پژوهشهرای ( )Freeman & Omiti, 2003; Etim, 2015اسر

از کودهای شیمیایی میتواند محصول برداشتی را افزایش دهرد.

که نشان دادند سن کشاورز رابطه مثب و معنیداری با مصررف

دومین دلیل استفاده بالای کشاورزان مسن از کود شیمیایی ایرن

بیرویرره کودهررای شرریمیایی دارد و کشرراورزان مسررن از کررود

اس که آنها در ابتدای فعالی خرود از اثررات منفری بلندمردت

شیمیایی بیشتری در مقایسه با جوانان استفاده میکنند.

جدول  -7نتایج الگوی لاجیت ترتیبی (متغیر وابسته :مصرف کود شیمیایی)
)Table 7- Results of Ordered Logit Model (Dependent variable: consumption of chemical fertilizer

سطح معنیداری

انحراف معیار

ضریب

متغیر

P-value

Standard error

Coefficient

Variable

0.032

0.424

**-0.907

آگاهی کشاورزان

0.012

0.446

**-1.118

0.089

0.038

*0.065

0.001

0.020

***0.069

0.043

0.063

**0.128

0.018

0.430

**1.017

0.922

0.557

0.055

0.279

0.472

0.511

-

1.409

***3.721

-

1.487

***5.672

)22.801 (0.004
0.144
0.311
0.272
0.306
0.590
** :معنی دار در سطح  9درصد.
*** :معنی دار در سطح  8درصد.
()Significant at 5 percent level.( )Significant at 1 percent level.

Farmers’ awareness

نگر

کشاورزان

Farmers’ attitude

درآمد کشاورزان
Farmers’ income

سن کشاورزان
Farmers’ age

تحصیلات کشاورزان
Farmers’ education

بیمه کشاورزی
Agricultural insurance

کلاسهای آموزشی
Training courses

ش ل اصلی
Main job

آستانه اول
Cut value 1

آستانه دو
Cut value 2
)Wald Chi-square (P-value
R2 McFadden
R2 McKelvey&Zavoina
R2 Cox-Snell
R2 Cragg-Uhler
R2 Count
* :معنی دار در سطح  83درصد.
()Significant at 10 percent level.

نتایج بدس آمده بیانگر این اس که برخلراف انتظرار سرطح

آمد که دو دلیل عمده برای اثر مثب و معنریدار تحصریلات برر

تحصیلات بالاتر کشاورزان موجب گرایش کشاورزان بره مصررف

مصرف بیشتر کود شیمیایی در منطقه مطالعاتی وجود دارد .دلیل

کود شیمیایی شده اس  .در بررسی عل آن ،این نتیجره بدسر

اول ایرن اسر کرره کشراورزان برا تحصرریلات بالراتر از مشرراوره
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کارشناسان کشاورزی منطقه بهره برده که بخش بزرگری از ایرن

) (Horowitz & Litchenberg, 1993در مرورد محصرول پرت و

کارشناسرران فروشررنده کودهررای شرریمیایی برروده و تبلی ررات

ناهمسو با مطالعه ( )Mishra et al., 2005در مورد محصول گند

گستردهای برای استفاده بیشتر از کودهای شریمیایی بره منظرور

بود که نشان دادند اسرتفاده از بیمره کشراورزی موجرب کراهش

افزایش عملکرد زعفرران تولیردی داشرتهاند .در حالیکره نترایج

مصرف کودهای شریمیایی و جلروگیری از مصررف بیرویره آن

حاصل از آزمون همبستگی اسپیرمن که با اسرتفاده از دادههرای

میشود.

عملکرد تولید زعفران و کود شیمیایی محاسبه شد نشان داد کره

بررر اسرراس نتررایج ،کلاسهررای آموزشرری و ترویجرری تررأثیر

همبستگی معنیداری میران مصررف کرود شریمیایی و عملکررد

معنیداری بر میزان مصرف کودهای شیمیایی توسط کشراورزان

مزارع زعفران وجود نردارد .مقردار ضرریب همبسرتگی برابرر برا

نداشته اس  .به عبارت دیگر شررک در کلاسهرای آموزشری و

 3/383بدس آمرده و سرطح معنریداری آن  3/113اسر کره

ترویجی نتوانسته برهطرور معنریداری برر میرزان مصررف کرود

گویای عد معنیداری همبستگی اس و ایرن در حالیسر کره

مصرفی توسط کشاورزان اثر بگرارد .نتایج بدس آمده همسو برا

انتظار میرف استفاده از کودهای شیمیایی حداقل در کوتاهمردت

نتایج

مطالعات ( Freeman & Omiti, 2003; Chianu & Tsujii,

بتواند عملکرد مزارع را افزایش دهرد .دومرین دلیرل اثرگررار برر

 )2004اس که نشان دادند که حضور کشراورزان در کلاسهرای

نتیجه بدس آمده این اس که تحصریلات ایرن افرراد در حروزه

ترویجی اثر معنیداری بر کاهش اسرتفاده از کودهرای شریمیایی

کشاورزی نبوده و تعداد کمی از کشاورزان تحصیلکررده از آثرار

نداشته اس  .دلیل عمرده نتیجره بدسر آمرده اطمینران پرایین

نامطلوب و بلندمدت مصرف کودهرای شریمیایی اطلراع داشرتند.

کشاورزان به کلاسهای آموزشی اس  .چرا کره در نمونره مرورد

;Freeman & Omiti, 2003

بررسرری در پررژوهش حاضررر ،تنهررا  71/1درصررد کشرراورزان از

Chianu & Tsujii, 2004; Waithaka et al., 2007; Thuo et

کلاسهای آموزشی و ترویجی استفاده کردهاند .با بررسری دلیرل

نتایج بدس آمده سازگار با نترایج (

 )al., 2011; Etim, 2015و ناسرازگار برا نترایج (

Shahpasand,

 )2015اس .
نتایج تحقیق نشان داد که بیمه محصولات کشاورزی موجب
گرایش بیشتر کشاورزان به استفاده از کود شیمیایی شده اس  .از
طرفرری تنهررا  78/3درصررد از کشرراورزان مررورد مطالعرره از بیمرره
محصولات کشراورزی اسرتفاده کردهانرد .برهنظرر میرسرد تنهرا
کشاورزانی حاضر به بیمهکردن اراضری خرود هسرتند کره رفترار
ناپایردارتری داشررتهاند .از ایررن رو برا بیمرره محصررولات ،کرراهش
عملکرد محصولات خود را پوشش دادهاند .با بررسی دلیرل عرد
گرایش اکثر کشاورزان به بیمه محصولات کشراورزی ،مشرخص
شررد مهمترررین دلیررل عررد پررریر

بیمرره کشرراورزی توسررط

کشاورزان ،نارضایتی آنها از نحوه تعیین حق بیمه ،نحوه تعیرین
خسارت و پرداخ آن اس  .نتایج بهدس آمده همسو با مطالعره

عد شرک کشاورزان این نتیجه بدس آمد که آنها در فراینرد
تولید بر تجربه خود و کشاورزان با تجربه تکیه کرده و نتیجه آن
را کاراتر از پیشنهادهای مهندسین و مروجین کشاورزی میداننرد
که نتیجه بدس آمده در این مطالعه میتواند بر این دیردگاه بره
ویژه در حوزه اثرگراری ایرن کلاسهرای برر ت ییرر رونرد تولیرد
کشاورزان از کشاورزی ناپایدار به سوی کشاورزی پایردار صرحه
بگرارد.
همچنین نتایج گویای این اس که مت یر ش ل اصلی نیز اثر
معنیداری بر میزان مصررف کرود شریمیایی توسرط کشراورزان
نداشته اس در صورتی که انتظار میرف کشاورزانی کره شر ل
اصلی آنها کشاورزی اس دغدغه بیشتری نسب به حفاظ از
اراضی خود داشته و کود شیمیایی کمتری اسرتفاده کننرد .نترایج
پژوهش سازگار برا نترایج نو و همکراران ( )Zhou et al., 2010و
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ناسازگار با نتایج

کود شیمیایی بهترتیب به میزان  3/833و  3/337واحرد افرزایش

( )Adesina, 1996; Nambiro & Okoth, 2013

که نشان دادند کشاورزانی که ش ل اصلی آنها کشاورزی اسر

یافته در حالیکه احتمال قرارگیری این افرراد در گرروه مصررف

و منبع درآمدی دیگری ندارند ،کرود شریمیایی کمترری اسرتفاده

زیاد کود شیمیایی  3/837واحد کاهش مییابد.

کردهاند .تاوو و همکاران ( )Thuo et al., 2011و فرهی ( Farahi,

 )2016گزار

بررر اسرراس نتررایج تحقیررق ،افررزایش ی ر

واحرردی درآمررد

کردنرد کره کشراورزانی کره شر ل اصرلی آنهرا

کشرراورزان ،سررن و تحصرریلات کشرراورزان احتمررال قرارگیررری

کشاورزی اس و منبع درآمدی دیگرری ندارنرد کرود شریمیایی

کشاورزان را در گروه مصرف کم کود شیمیایی بهترتیب به میزان

بیشتری استفاده میکنند.

 3/387 ،3/388و  3/373واحررد کرراهش داده و موجررب افررزایش

نتایج اثر نهایی در جدول  1ارائه شده اس  .بر پایه نتایج ،اگر

احتمال قرار گرفتن این افراد در گروه زیاد کود شیمیایی بهترتیب

کشاورزان نسب به اثررات نرامطلوب اسرتفاده از کرود شریمیایی

به میزان  3/388 ،3/383و  3/378واحد میشود .همچنین بیمره

آگاهی پیدا کنند و در دسرته کشراورزان برا دانرش قررار گیرنرد،

کردن محصول ،شرک در کلاسهای آموزشری و اصرلی برودن

موجب افزایش احتمال قرارگیری آنها در گرروه مصررف کرم و

ش ل کشاورزی موجب کاهش احتمال قرارگیرری کشراورزان در

متوسط کود شیمیایی به اندازه  3/891و  3/338واحد میشود در

گروه مصرف کم کود شریمیایی برهترتیرب بره میرزان  3/331و

حالیکه احتمال قرارگیرری آنهرا در گرروه مصررف زیراد کرود

 3/317واحد میشرود در حالیکره احتمرال قرارگیرری در گرروه

شیمیایی به میزان  3/899واحد کاهش مییابرد .از سروی دیگرر

مصرف زیاد کود شیمیایی را بهترتیب به میزان  3/333و 3/311

اگر نگر

واحد افزایش میدهد.

کشاورزان نسب بره کشراورزی پایردار بهبرود یابرد،

احتمال قرارگیری آنها در گروه مصرف کرم و مصررف متوسرط
جدول  -8نتایج اثر نهایی
Table 8- Results of marginal effect

گروه 3

گروه 2

گروه 1

متغیر

Group 3

Group 2

Group 1

Variable

-0.155

0.001

0.154

آگاهی کشاورزان

-0.192

0.002

0.190

0.010

0.001

-0.011

0.011

0.001

-0.012

0.021

-0.001

-0.020

0.174

-0.001

-0.173

0.009

-0.001

-0.008

0.088

-0.001

-0.087

Farmers’ awareness

نگر

کشاورزان

Farmers’ attitude

درآمد کشاورزان
Farmers’ income

سن کشاورزان
Farmers’ age

تحصیلات کشاورزان
Farmers’ education

بیمه کشاورزی
Agricultural insurance

کلاسهای آموزشی
Training courses

ش ل اصلی
Main job

منبع :یافتههای پژوهش.
Source: Research’s findings.

دوراندیش و همکاران ،بررسی عوامل اثرگذار بر مصرف کودهای شیمیایی در مزارع زعفران ...

آگاهی و بهبود نگر

نتیجهگیری

222

کشاورزان اثر مثبتی برر کراهش مصررف

با وجود جایگاه ویژه زعفران در بین محصولات کشراورزی و

کود شیمیایی کشاورزان داشته و موجب ت ییر الگروی رفتراری و

صادراتی ایران ،عملکرد این محصول طی سالیان اخیرر کراهش

مصرررفی کررود شرریمیایی میشررود ،لرررا پیشررنهاد میشررود کرره

چشمگیری داشته اس  .یکی از مهمترین عوامل کاهش عملکرد

سیاس های مناسبی در جه ارتقاء آگراهی کشراورزان و ت ییرر

طی سالیان اخیر میتواند استفاده بیرویه از کودهای شیمیایی در

نگر

آنها نسب به کش محصول زعفران صورت گیرد .این

تولید این محصول باشد زیرا استفاده از نهادههرای شریمیایی بره

سیاس ها میتوانرد از طریرق تبلی رات منطقرهای برا اسرتفاده از

دلیل ایجاد فرسایش خاک و از بینبردن سلام خراک ،پایرداری

ظرفی های رسانهای ،ایجاد شربکههای اجتمراعی کرارا ،تهیره و

کش محصولات زراعری و براغی را بره شردت تهدیرد کررده و

توزیع بروشور و تشکیل کمیتههای توسعه پایدار با بهرهگیرری از

عملکرد محصولات کشاورزی در بلندمدت را کاهش میدهرد .برا

کشاورزان معتمد منطقه صورت گیرد .شایان پکر اس کره نبرود

به دلیل بهبود حاصرلخیزی

برنامهریزی مناسب در ارائره محتروای آموزشری و جلرب اعتمراد

و نفوپپریری خاک و ارتقاء ظرفی نگهداری آب ،یکری از مهرم

کشاورزان همانند کلاسهای برگزار شده پیشرین نتیجرهای جرز

ترررین مولفررههررای نظررا کشرراورزی پایرردار اس ر  ،بسرریاری از

شکس نخواهد داش  .چرا کره همرانطور کره بیران شرد ایرن

کشاورزان بره ویرژه در کشرورهای در حرال توسرعه از کودهرای

کلاسها از سوی کشاورزان اسرتقبال پرایینی داشرته و مرروجین

شیمیایی در تولید محصولات کشاورزی استفاده میکنند که دلیل

نتوانستهاند اعتماد کشاورزان را جلب نمایند به گونهای که نتیجه

عمده آن عد آگاهی و دانرش کرافی کشراورزان از فعالی هرای

این کلاسها برای معدود افراد شرک کننده اثرگرار نبوده اسر .

ناپایدار و آثار جانبی و مخرب آن در بلندمردت اسر  .از ایرن رو

از این رو تشکیل کمیتههای مختلف به ویژه کمیته توسعه پایدار

هدف پرژوهش حاضرر بررسری مؤلفرههای اثرگررار برر مصررف

در منطقه با حضور فعال کشاورزان باسابقه ،معتمد و دارای نفروپ

زعفرانکراران ،سرن،

افرراد باشرد.

وجود آن که استفاده از کود ارگانی

کودهای شیمیایی همانند آگاهی و نگرر

میتواند گامی مؤثر در ارتقاء آگاهی و ت ییر نگرر

سررطح تحصرریلات ،بیمرره محصررولات کشرراورزی و کلاسهررای

چرا که در بررسی منطقهای صورت گرفته دیده شرده اسر کره

ترویجی در مزارع زعفران شهرستان گناباد اس  .برای دسرتیابی

بخش عمده الگوی رفتاری کشاورزان از کشاورزان معتمد گرفتره

به هدف پژوهش 839 ،پرسشنامه از زعفررانکراران دو روسرتای

شده اس و ت ییر در الگوی رفتاری کشاورزان با سابقه و معتمرد

قوند و سنو واقع در شهرسرتان گنابراد تکمیرل شرد و نترایج برا

میتواند موجب ت ییرر الگروی رفتراری دیگرر کشراورزان شرود.

استفاده از الگوی لاجی ترتیبی محاسبه گردید.

همچنین نیاز اس که مروجینی مورد اعتماد از منطقه به منظرور

نتایج گویرای ایرن اسر کره مت یرهرای آگراهی و نگرر

ترویج الگوهای پایدار کشراورزی بره بیران پیامردهای نرامطلوب

کشرراورزان اثررر منفرری و معنرریداری و مت یرهررای درآمررد ،سررن،

رفتارهای ناپایدار کشاورزان همانند مصرف بیرویه کود شیمیایی

تحصیلات و بیمه اثر مثب و معنیدار بر مصرف کود شیمیایی از

در بلندمدت بپردازند .این اقدامات در صورت برنامهریزی مناسب

سوی زعفرانکاران داشته اس  .همچنین دو مت یر ش ل اصلی و

میتواند در کوتاهمدت موجب کاهش مصرف کود شریمیایی و در

شرک در کلاسهای آموزشی اثر معنیداری بر رفتار کشراورزان

بلندمدت اصلاح رفتارهرای م رایر برا کشراورزی پایردار در همره

در مصرف کود شیمیایی نداشتهاند .با توجره بره اینکره افرزایش

حوزهها شود.
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