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سنجش نگرش كشاورزان نسبت به كشاورزي پايدار و تأثير آن بر بهرهوري كل عوامل توليد؛
مطالعه موردي كشتبومهاي زعفران شهرستان گناباد
آرش دوراندیش ،*1محمدرضا رمضانی و میالد امینیزاده
تاریخ دریافت 1 :بهمن 7931

دوراندیش ،آ ،.رمضانی ،م .ر ،.و امینیزاده ،م . 11 .سنجش نگر

تاریخ پذیرش 2 :خرداد 7931

کشاورزان نسبت به کشاورزی پایدار و تأثیر آن بار بهارهوری کال

عوامل تولید؛ مطالعه موردی کشتبومهای زعفران شهرستان گناباد .زراعت و فناوری زعفران.11- 0 :) (8 ،

چکیده
افزایش بهره وری در بخش کشاورزی امری ضروری است و با روند رو به رشد ذمعیت ،نیاز باه اباداع سیساتمهاای باا بهارهوری باات
پررنگتر می شود ،اما فعالیتهای زراعی همواره با آثار زیست محیطی همراه بوده است ،بنابراین دو مقوله بهارهوری و پایاداری کشااورزی
باید به صورت همزمان مورد توذه قرار گیرند .مطالعه حاضر با هدف شناسایی عوامل ماوثر بار بهارهوری عوامال تولیاد در مازارع زعفاران
شهرستان گناباد با تأکید بر نقش نگر

نسبت به کشاورزی پایدار صورت گرفت .ذامعه مورد مطالعه شامل تمام زعفارانکااران شهرساتان

گناباد بود .برای دستیابی به اهداف تحقیق 3
عوامل تولید با استفاده از شاخ
گویای آن است که متغیرهای نگر

پرسشنامه بر اساس رو

نمونهگیری تصادفی ساده تکمیل و پس از محاسبه بهرهوری کل

ترنکوئیست-تیل ،از الگوی تذیت ترتیبی برای شناسایی عوامل اثرگذار بر بهرهوری اساتفاده شاد .نتاایج
نسبت به کشاورزی پایدار و درآمد اثر مثبت و معنیداری بر احتماز دستیابی کشاورزان به سطوح باتتر

بهرهوری دارند .در حالی که متغیر شرکت در ک سهای آموزشی این احتماز را به صورت معنیداری کاهش میدهد .متغیرهای ساطح زیار
کشت ،شغل اصلی و بیمه کشاورزی نیز اثر معنیداری بر احتماز دستیابی به سطوح مختلز بهرهوری ندارند .اتخار سیاستهایی در راساتای
بهبود نگر

زعفرانکاران نسبت به فعالیتهای کشاورزی پایدار و آگاهی دادن به آنها درباره آثار ذانبی کشات ناپایادار ،حمایات ماالی از

کشاورزان برای تامین نهادههای کشاورزی مورد نیاز ،تجدید نظر اساسی در محتوای ک سهای آموزشی و ترویجی و اص ح سااختار نظاام
بیمه محصوتت کشاورزی از راهکارهای موثر در راستای بهبود بهرهوری مزارع زعفران است.
کلمات کلیدی :بهرهوری ،نگر  ،پایداری ،زعفران ،تذیت ترتیبی.
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 .)2018نقش کلیدی زعفران در صادرات محصوتت کشااورزی

مقدمه
بر اساس تخمین های به عمل آماده ذمعیات دنیاا تاا سااز

ایران وقتی پر رنگتر می شود که ارز

صادرات ذهانی آن طی

 303به حدود  3میلیارد نفار خواهاد رساید کاه تقاضاا بارای

سازهای  33تا  3 0حدود  033درصد رشد داشته و ایان در

کاتها و محصوتت کشاورزی را افزایش خواهاد داد ( & Food

حالی است که ایران با تولیاد 9

تان ک لاه خشاک در سااز

 .)Agriculture Organization, 2017پاساخگویی باه ایان

 3 0قریب به  0درصد از ارز

صادرات ذهانی این محصوز

افزایش تقاضا از دو طریق امکان پذیر است .اوز ،افزایش ساطح

را در اختیاار داشاته اسات ( International Trade Centre,

زیر کشت محصوتت و دوم ،ابداع سیستمهای کشاورزی کاه از

.)2018

بهره وری باتتری برخوردارند .با توذه باه محادود باودن مناابع

بااا وذااود اهمیاات باااتی زعفااران در صااادرات کشاااورزی

کشاورزی ،راهکار اوز چندان عملی نیست لذا توذاه باه راهکاار

آمارهای منتشر شده از ساوی ساازمان ذهااد کشااورزی نشاان

دوم یعنی بات بردن بهارهوری عوامال تولیاد ضارورتی اذتناای

میدهد که عملکرد این محصوز طی سالیان اخیر کاهش چشم-

ناپذیر است .البته باید هماواره توذاه داشات کاه سیساتمهاای

گیری داشته است به طاوری کاه از  9/کیلاوگرم در هکتاار در

کشاااورزی ضاامن افاازایش بهاارهوری بایااد از منااابع طبیعاای در

ساز 03

رسایده

دسترس نیز محافظت کرده و موذب تخریب آن نشوند و یاا باه

اساات ( )Ministary of agriculture Jihad, 2018کااه از

عبارت دیگر ،پایداری آن سیساتم بایاد هماواره ماد نظار باشاد

مهمترین دتیل آن میتوان به گرایش کشاورزان به سیستمهای

( .)Scherer et al., 2018در این راساتا یاک سیساتم تولیادی

کشت پر نهاده مانند کشت متراکم و استفاده بیرویه از کودهای

کشاورزی را زمانی میتوان پایدار نامید که با به کارگیری صحیح

شیمیایی و تخریب منابع کشاورزی اشاره کارد ( Mohtashami

عوامل تولید ،بهرهوری کل آن سیستم نسابت باه سیساتمهاای

 .)& Zandi Daregharibi, 2018لذا انتظار میرود که با اتخار

دیگر باتتر باوده و همچناین باه دوام سیساتم در بلنادمادت و

راهکارهایی به منظور پایدارسازی کشت زعفران ،بتوان ع وه بار

پیامدهای زیست محیطی فعالیت های زراعی توذه داشاته باشاد

کاهش آثار مخری کشت ناپایدار این محصوز بر محیط زیست و

( .)Dashti et al., 2015لاذا توذاه باه پایاداری سیساتمهاای

منابع طبیعی ،زمینه بهبود عملکرد و به تبع آن ،بهرهوری مازارع

باارای

را فراهم آورد .یکی از مهمترین راهکارها و در واقاع اولاین قادم

زراعاای در کنااار توذااه بااه بهاارهوری آنهااا ،بخصااو
محصوتت عمده کشاورزی حائز اهمیت است.

یکی از مهمترین محصوتت کشت شاده در ایاران زعفاران

به  /3کیلوگرم در هکتاار در سااز 19

برای عملی کردن برنامه های ترویجی پایدارسازی فعالیات هاای
زراعی ،بررسی نگر

کشاورزان نسبت به کشاورزی پایدار است.

است که تولید آن منبع درآمدی اصلی بارای بسایاری از منااطق

اهمیت موضوع اخیر به حدی است که حتی بهترین سیاساتهاا

روستایی در شرق کشور به شمار میآیاد ( Golmohammadi,

در راستای دستیابی به کشاورزی پایدار ،بدون توذاه باه نگار

 .)2014این محصوز بعد از پسته ارزآورترین محصوز کشاورزی

کشاورزان ممکن است با شکست مواذه شود ( Tatlidil et al.,

میلیاون دتر درآماد

افراد در راستای حرکت به سمت

ایران است و در سااز 19

بایش از 0

 .)2009ضرورت بررسی نگر

ارزی نصاایب کشااور کاارده اساات ( Iran Chamber of

کشاورزی پایدار از آن ذهت اسات کاه باه مادیران و مجریاان

Commerce, Industries, Mines & Agriculture,

کمک می کند تاا از شایوه تفکار کشااورزان دربااره موضاوعات
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مختلز آگاهی پیدا کرده و در صورت نیاز برنامه هایی برای تغییر

درصااد بهبااود بهاارهوری خااوراک دام منجاار بااه بهبااود 3/91

آنها طراحی کنند ( Tatlidil et al., 2009; Shams et

درصدی در بهرهوری کل عوامل تولیاد خواهاد شاد .متغیرهاای

نگر

مربوط به استفاده از تلقیح مصانوعی ،بهباود بهارهوری مصارف

.)al., 2015
اهمیت توذاه باه بهارهوری و پایاداری کشات محصاوتت

انریی ،افزایش تحصی ت و سابقه مدیر واحد دامی نیز منجر باه

کشاورزی باعح شده تا پیش از این مطالعات متعددی به بررسی

بهبود بهرهوری خواهد شد .ترکماانی و موساوی ( Torkamani

این دو مقوله در مورد محصوتت مختلاز کشااورزی بپردازناد،

 )& Mousavi, 2011در مطالعااهای بااه بررساای تااأثیر بیمااه

لیکن مطالعاتی که ارتباط این دو را بطور همزمان در نظر گرفتاه

کشاورزی بر کارایی تولید سیبزمینی در استان فارس پرداختناد.

باشند ،محدود اسات .از ذملاه مطالعاات مرباوط باه بهارهوری

یافتههای آنها حاکی از آن بود که بیمه کشااورزی تاأثیری بار

میتوان به مطالعاه خاودا و همکااران ()Khuda et al., 2005

کارایی تولید نداشته است و این در حالی است بر اسااس مباانی

اشاره کرد .آنها با برآورد تابع تولید کای داگ س برای نمونهای

اقتصاد کشاورزی انتظار میرود بیمه کشااورزی بتواناد از طریاق

متشکل از  00کشاورز پنبهکاار در منطقاه ساارگودها پاکساتان

افزایش ریسکپذیری بهارهبارداران و افازایش احسااس امنیات

نشان دادند که سطح تحصی ت ،آمادهسازی و محافظت مزارع و

کشاورزان زمیناه تزم بارای بهباود کاارایی و بهارهوری تولیاد

استفاده از کود شیمیایی موذب بهبود عملکرد و بهارهوری پنباه

محصوتت را فراهم کند .در رابطه با زعفران نیز اگرچاه کاه باه

میشود .شیخ و همکاران ( )Shaikh et al., 2016با اساتفاده از

نظر میرسد پیش از این هید مطالعاهای باه ارزیاابی بهارهوری

رهیافت اقتصاد سنجی و بارآورد تاابع تولیاد کاایداگا س باه

کشت این محصوز نپرداخته است ،اما مطالعات متعددی از ذمله

بررسی عوامل موثر بر بهرهوری کشت برنج در منطقه ذعفرآبااد

( ;Golkaran Moghadam, 2013; Kavand et al., 2014

پاکستان پرداختند .یافتاههاای آنهاا نشاان داد باه ذاز تجرباه

 )Mohtashami et al., 2016باا اساتفاده از رویکارد اقتصااد

کشاورزی و هزینه نهادهها ،تمامی متغیرهاای توضایحی شاامل

سنجی تابع مرزی تصادفی 0و یا رویکارد برناماه ریازی ریاضای

سرمایه ،نیروی کار ،سطح تحصی ت ،دسترسای باه اعتباارات و

تحلیل پوششی دادهها 9به محاسبه و تخمین کاارایی فنای و یاا

اندازه مزرعه تأثیر مثبت و معنیداری بر بهارهوری کشات بارنج

اقتصادی مزارع زعفران در مناطق مختلفی از استانهای خراسان

دارناد .رفیعای و همکااران ( )Rafiee et al., 2011باا اساتفاده از

رضوی و خراسان ذنوبی پرداختهاند که همگی آنها شواهدی بر

رو

ناپارامتریک شاخ

ترنکویست-تیل به محاسبه بهرهوری

وذود ناکارایی در کشت زعفران ارائه کردهاند.

کل عوامل تولیاد 3در گااوداری هاای اساتان گای ن پرداختناد.

در زمینااه پایااداری کشاات محصااوتت کشاااورزی از ذملااه

 3/1بدست آمد .همچنین

زعفران نیز مطالعات متعددی صورت گرفته است .به عنوان مثاز

نتایج الگوی رگرسیونی بکار گرفته شده توسط آن هاا نشاان داد

ایات-اوبااهو و از-اتماانی ( Ait-aubahou & El-otmani,

که با افزایش یک درصدی ظرفیت واحدهای تولیدی ،بهارهوری

 )1999بیان کردند که کشت متراکم زعفران اگرچه کاه ممکان

میانگین شاخ

بهرهوری در استان

واحدهای مورد نظر  3/ 9بیشاتر خواهاد شاد .همچناین یاک
1- Sargodha
2- Jaffarabad
3- Tornqvist-Theil
4- Total Factor Productivity

است بصاورت مقطعای و در ساازهاای اولیاه موذاب افازایش
عملکرد مزارع شود ،اما پس از مدتی عادم وذاود فضاای کاافی
برای تکثیر بنههای دختری و کوچک ماندن اندازه بنهها موذاب
)5- Stochastic Frontier Approach (SFA
)6 -Data Envelopment Analysis Approach (DEA
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کاهش عملکرد و عمار اقتصاادی مزرعاه خواهاد شاد .حااتمی

در مجموع با مرور مطالعاات موذاود در زمیناه بهارهوری و

سردشتی و همکااران ( )Hatami-Sardashti et al., 2011در

شد که تا کنون هید مطالعهای پیرامون ارزیابی

مطالعااهای بااه بررساای و کماایسااازی شاااخ

پایداری مشخ

پایااداری در

بهره وری کشت زعفران صورت نگرفته است .همچنین مطالعاتی

کشتبومهای زعفران شهرستانهای بیرذناد و قااین پرداختناد.

محاسبه و تخمین کارایی کشت زعفاران انجاام

شاخ

ساخته شده توسط آنها شامل سانجههاای اذتمااعی-

اقتصادی ،تولید محصوتت زراعی ،دام ،کود و مواد شیمیایی ،آی
و آبیاری ،شخم و مکانیزاسیون و مدیریت علزهای هرز بود کاه
دادههااای مربوطااه بااا اسااتفاده از پرسشاانامه ذمااعآوری شااد.
یافتههای آنها نشان داد که کشتبومهای منطقاه مطالعااتی در
وضعیت مطلوبی از نظار پایاداری قارار ندارناد .عزیازیزهاان و

که در خصو

شده است تنها شواهدی بر وذود ناکارایی در کشت این محصوز
ارائه کردهاند و هید یک به این موضوع نپرداختهاند کاه یکای از
راهکارهای افزایش عملکرد و به تبع آن ،بهباود کاارایی مازارع،
پایدارسازی فعالیت های زراعی در کشت این محصاوز اسات .از
این رو مطالعه حاضر با هدف ارزیابی بهرهوری کل عوامل تولیاد

پساااندیده ( )Azizi-Zohan & Pasandideh, 2013در

در کشتبوم های زعفران شهرساتان گنابااد باه عناوان یکای از

مطالعه ای تحت عنوان نقش خاک در ناپایاداری تولیاد زعفاران

مناطق عمده کشت زعفران در ایران و تحلیل عوامل اثرگذار بار

پس از یک دوره کشت بیان کردند که یکای از مشاک ت مهام

آن با تأکید بر نقش نگر

کشاورزان نسبت به کشاورزی پایادار

پیش روی زعفران کاران ،عدم باروری خااک باه منظاور کشات

صورت پذیرفت که قدمی ذدید در مطالعاات حاوزه بهارهوری و

مجدد زعفران پس از یک دوره کشت به مدت حادود ساه برابار

پایداری کشت زعفران است .گنابااد ذناوبی تارین شاهر اساتان

دوره کشت اوز است و این موضاوع تبادیل باه معضالی بارای

خراسان رضوی است که بر طبق بررسیهای انجاام شاده دارای

دستیابی به توسعه پایدار شده است .شمس و همکاران ( Shams

 )et al., 2015در مطالعااهای تحاات عنااوان ساانجش نگاار
کشاورزان شهرستان اسدآباد نسبت به کشاورزی پایدار و ارتبااط
آن با میزان مصرف نهادههای شیمیایی توسط آن ها نشان دادناد
که بین نگر

کشاورزان نسبت باه کشااورزی پایادار و میازان

بهترین موقعیت از لحااظ پارامترهاای ماورد نیااز بارای کشات
زعفران در استان بوده و باتترین عملکرد را در بین مراکز عماده
کشت زعفران در استان دارد ( .)Tosan et al., 2015چنان کاه
بیان شد دلیل تأکید بر نقش نگار

زعفارانکااران نسابت باه

استفاده از نهاده های شیمیایی رابطه منفای و معنای داری وذاود

کشاااورزی پایاادار در مطالعااه حاضاار ،اهمیاات ایاان عاماال در

دارد .محتشمی و زندی دره غریبی ( Mohtashami & Zandi

پایدارسازی کشت این محصوز و ذلوگیری از کااهش عملکارد

 )Daregharibi, 2018در مطالعهای به بررسی عوامال اثرگاذار

مزارع است که انتظار میرود بهباود بهارهوری مازارع را در پای

بر مصرف بیش از حد کود نیتروینه در مزارع زعفران شهرستان

داشته باشد .ع وه بر این ،شواهد و یافته هاا در منطقاه مطالعاه

تربت حیدریه پرداختاه و بیاان کردناد کاه اساتفاده بایرویاه از

حاکی از آن باود کاه در ماواردی زعفارانکااران تمایال ندارناد

کودهای شیمیایی یکی از دتیل کااهش عملکارد طای ساالیان

اط عات مرتبط با پایداری را مستقیما در اختیاار مصااحبهکنناده

اخیر است .همچنین سن مزرعاه ،سان کشااورز ،انادازه مزرعاه،

قاارار دهنااد ،بااه همااین دلیاال بهتاار اساات ساانجش نگاار

دفعات آبیاری و دارا بودن شغل غیر زراعای احتمااز اساتفاده از
کودهای نیتروینه را به صاورت معنایداری افازایش مایدهاد.
سطح تحصی ت و تجربه کشاورزی نیز اثر منفی و معنایدار بار
سطح استفاده از کود نیتروینه دارد.

زعفران کاران نسبت به فعالیت های پایدار زراعی بجاای ارزیاابی
مستقیم پایداری کشت این محصوز ،مورد توذه قرار گیارد .باه
عنوان مثاز برخی از زعفرانکاران گنابادی از کود انسانی استفاده

سنجش نگرش کشاورزان نسبت به کشاورزی پایدار و تاثیر آن بر بهرهوری کل عوامل تولید...
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می کنند که ایان امار موذاب انتشاار بااکتری بسایار خطرنااک

است که هر واحد نسابت باه میاانگین بنگااههاای موذاود چاه

اشتراکولی و آلودگی آیهای سطحی میشود ( Kaper et al.,

وضعیتی دارد .چنانچه مقادار ایان شااخ

بارای یاک مزرعاه

 .)2004; Cabral, 2010از طرفای اساتفاده از کاود انساانی در

بزرگتر از یک باشاد نشاان مایدهاد کاه آن بنگااه نسابت باه

منطقه مطالعاتی ممنوع باوده و در صاورت مشااهده آن مزرعاه

میانگین بنگاههای موذاود از بهارهوری مناسابتاری برخاوردار

شخم زده خواهد شد و بناابراین واضاح اسات کاه هیچکادام از

است .شاخ

مذکور برای محاسبه بهرهوری کل عوامل تولید به

زارعین چنین آماری را ارائه نخواهند داد.

صورت زیر ساخته میشود (:)Rafiee et al., 2011
0.5 R i  R 
 yi 
 

i 1  y 
TFP 
0.5 S i S 
m
Xi 



i 1  X 
n

مواد و روشها
بطور کلی مفاهیم بهرهوری باه ناوعی ارتبااط میاان مقادار

()

کاتها و خدمات تولید شده و مقدار منابع مصرف شده در ذریان
تولید این کاتها و خدمات را بیان میکند که این روابط ،کمای و
قابل اندازهگیری است ( .)Emami Meibodi, 2011در ادبیاات
مربوط به اقتصاد توسعه ،بهرهوری به عنوان میزان ستاده حاصل
از یک یا چند نهاده تعریز میشود .این معیار بازگو کننده نحاوه
استفاده از منابع و عوامل تولیدی در یاک برهاه از زماان اسات
( .)Salami, 1997به طور کلای دو ناوع بهارهوری وذاود دارد:
بهرهوری ذزئی ،که با توذه به تک تک عوامل تولید بیان مای-
شود و بهره وری کال کاه باا توذاه باه مجماوع عوامال تولیاد
مشخ

میشود .شاخ های بهرهوری کل باه واساطه لحااظ

در فرموز فوق  TFPiشاخ

برای بنگاه iام y i ،و  yبه ترتیب مقدار تولیاد محصاوز iام و
میانگین تولید این محصوز R i ،و  Rسهم محصوز iام از کل
درآمد و میانگین سهم درآمدها X ،و  X iبه ترتیب میاانگین
مقداری نهاده  iو مقدار نهاده iام برای هار واحاد S ،و  S iباه
ترتیب میانگین سهم نهادهها و سهم نهاده iام از کال هزیناهn ،
تعداد محصوتت و  mتعداد نهادهها میباشاد ( Rafiee et al.,

.)2011
به منظور شناسایی عوامل موثر بر بهرهوری میتوان الگاوی

کردن اثرات متقابال و ذاایگزینی باین عوامال تولیاد از درذاه
اطمینان بیشتری نسبت به شاخ

بهرهوری ذزئای برخوردارناد

( .)Emami Meibodi, 2011به منظور محاسبه بهرهوری کال
عوامل تولید استفاده از رو

ناپارامتریک شاخ

تیل بسیار متداوز شاده اسات .ایان شااخ
ناپیوسته از شاخ

ترنکوئیسات-
کاه یاک تقریاب

دیوییا و منطبق بر تاابع تولیاد ترانسالوگ

9

است ،شاخصی برتر در محاسبه بهرهوری کل عوامال تولیاد باه
شمار میآید ( .)Salami, 1997شاخ

بهرهوری ترنکوئیسات-

تیل هنگامی که به صورت مقطعی محاسبه میشاود ،بیاانگر آن

بهرهوری کل عوامل تولیاد

تذیت ترتیبی را مورد استفاده قرار داد به این صورت که پاس
بهرهوری کل عوامل تولید ،مزارع بار اسااس

از محاسبه شاخ

میزان بهرهوری کل عوامل تولیدشان به چند گروه تقسایم کارد.
الگوی تذیات ترتیبای باه صاورت زیار مشاخ

مای شاود

(:)Greene & Hensher, 2010
()

i  1,2...n

  y  
*
i

y   x i   i
*
i

که در آن  ، yمتغیر پیوسته میزان بهرهوری کشاورز مای-
*
i

باشد   ،بردار پارامترهایی است کاه بایاد بارآورد شاود و x i

بردار متغیرهای توضیحی غیر تصادفی مشاهده شده میباشد که
1- Escherichia-coli
2- Divisia
3- Translog Production Function

4 -Ordered Logit Model
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ویژگیهای کشاورز iام را اندازهگیاری مایکناد  i .نیاز ذملاه

کااه در آن  ،  jاحتماااز تجمعاای اساات کااه بااه صااورت

خطاست که دارای توزیع تذستیک است y i* .یاک متغیار غیار

)   i (x i )   ( j   x i )  P ( y i  x iاساااات،  .

قابل مشاهده است .بنابراین تکنیکهاای رگرسایونی اساتاندارد،

بردار ستونی پارامترها و  x iبردار ستونی منغیرهاای توضایحی

قابل کاربرد برای برآورد معادله نمایباشاند .اگار فارض شاود

میباشد .تزم به یادآوری است که   jتنها باه احتمااز طبقاه

متغیر * y iیک متغیر گسسته و قابل مشاهده اسات کاه بیاانگر

پیشبینی وابسته است و به متغیرهای توضیحی بساتگی نادارد.

سطوح مختلز بهرهوری کشاورز  iاست ،ارتباط بین متغیار غیار

همچنااین قساامت قطعاای ، 1x 1i  2x 2i  ...  k x ki

قابل مشاهده * y iو متغیر قابل مشاهده از الگوی تذیت ترتیبی

بخش مستقل طبقه است .این دو ویژگی متضمن ترتیبای باودن

 y iبه صورت زیر به دست میآید:

گروههای پاسخ است و نشان می دهد که نتاایج ،مجموعاهای از

()

  y i*  1

y i 1

خطوط موازی 1مایباشاند .یکای از فاروض اساسای رگرسایون

1  y i*  2

yi 2

تذیت ترتیبی این است که ارتباط میان هر ذفت از گاروههاای

2  y i*  3

yi 3

نتیجه ،یکسان باشد .از آنجایی که ارتباط میان همه ذفت گروه-

…

…

ها یکسان است ،تنها یک مجموعه از ضرایب (تنها یاک مادز)

 j 1  y i*  

yi  j

وذود دارد .اگر چنین نباشد ،نیازمناد مادزهاای متفااوتی بارای

که در آن  ها آستانههایی هستندکه پاساخهاای مشااهده

توضیح ارتباط میان هر ذفت از گروههاای نتیجاه خاواهیم باود

شده گسسته را تعریز میکنند و بایساتی بارآورد شاوند .تعاداد

( .)Nosrati et al., 2013آزمون رگرسیونهای موازی ،منطقی

آستانهها همواره یکی کمتر از تعداد گاروههاای تعیاین شاده در

بودن فرضیه برابری پارامترها برای تماامی گاروههاا را ارزیاابی

پژوهش است ( .)Greene & Hensher, 2010مادز فاوق باا

میکند .این آزمون الگوی برآورد شده با یک مجموعاه ضارایب

حداکثر راستنمایی برآورد میشود و احتماز ایان

برای تمامی گروهها را با الگویی با مجموعهای مجازا از ضارایب

استفاده از رو

که  y i  Jباشد ،از رابطه زیر محاسبه میشود:
()3

)Pr( y i  J )  Pr( y i  J 1)  Pr( i  n 1   x i )  F ( x  J 1

برای هر گروه مقایسه میکند .به عبارت دیگار چنانچاه فرضایه
صفر این آزمون که همان الگوی فعلی برآورد شاده اسات ماورد

که در آن  Fتابع احتماز توزیع تجمعی برای  میباشد .در

قبوز واقع شود ،نشانگر آن است که پارامترهای وضاعیت بارای

بیان احتماز تجمعی ،الگوی تذیات ترتیبای ،ایان احتمااز کاه

همه گروههای پاسخ یکسان است .پارامترهاای بارآورد شاده از

کشاورز  ،iسطح jام یا پایینتر ( )J-1,…,1را به خود اختصاا

طریق رو

دهد را برآورد میکند .این الگو به صورت زیر تصریح میشود:

را حداکثر میکند ،به شکل زیر بدست میآیند:

i  1, 2,3,..., n
j  1, 2,3,..., n
  j x i  
log 
   j   1x 1i  2x 2i  ...   k x ki 
1  j  x i  

()0

حداکثر راستنمایی که احتماز طبقه بندی صاحیح

()9
Z ij

L ( y |  ; 1 , 2 ,..., J 1 )      j   x i      j 1   x i 
J

n

i 1 J 0

که در آن  z ijیک متغیر دوتایی است که زماانی کاه گاروه
مشاهده شده برای کشاورز  iبرابر  jباشد ،مسااوی و در غیار
1-Parallel lines

سنجش نگرش کشاورزان نسبت به کشاورزی پایدار و تاثیر آن بر بهرهوری کل عوامل تولید...

این صورت صفر خواهد شد (.)Shahnoushi et al., 2012
اثر نهایی یک واحاد تغییار در پایشبینای کنناده  x kروی
احتماااز طبق اه  jبااه صااورت رابطااه زیاار محاساابه ماایشااود
(:)Debdulal, 2008
) P ( y i  j | X
  (  j 1   X )   ( j   X )   k   j (0)   j 1(0)   k
x k

()0

که در آن )  (0تابع توزیاع نرمااز اساتاندارد (بارای مادز
پروبیت ترتیبی) ،یا تذستیک (برای تذیت ترتیبی) میباشد .اثر
نهایی در مورد متغیرهای موهومی نیز باا اساتفاده از رابطاه زیار
محاسبه میشود:
()8

]  Pr ob [ y  j | X ]  Pr ob[ y  j | X  X k ]  Pr ob[ y  j | X

تزم به رکر است که محاسبه اثرات نهایی برای متغیارهاای
دوتایی به صورت مستقیم انجام نمیشود .در این مورد ،اثر نهایی
به صورت اخت ف میان احتماتًت در دو حالت ممکان محاسابه
میشود.
در پژوهش حاضر پس از محاسابه شااخ

بهارهوری کال

عوامل تولید ،مازارع بار اسااس میازان بهارهوری کال عوامال
تولیدشان به سه گروه تقسیم شدند .گروه با بهرهوری کم ،گاروه
با بهرهوری متوسط و گروه با بهرهوری بات .متغیرهاای مساتقل
الگو بر اساس مرور پیشینه تحقیق و به ویژه پیشمطالعاه اولیاه
انتخای شدند و در مرحله بعد برای شناسایی عوامل غیر مهام از
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()1
TFP  1.Perception   2 .Income  3 .TrainingCourse 

 4 .Area  5 .Mainjob  6 .Insurance

که در آن  TFPمتغیر وابسته و میزان بهرهوری کل عوامل
تولید است .این متغیار در ساه گاروه بهارهوری کام ،بهارهوری
متوسط و بهرهوری بات تعریز شده است .متغیر Perception

و  A reaبه ترتیب بیانگر نگر

نسبت به کشااورزی پایادار و

سطح زیر کشت زعفران اسات .متغیار  Incomeنشاان دهناده
درآمد است .متغیر  TrainingCourseکه به صورت مجاازی
وارد مدز شده است مربوط به ک سهاای آموزشای و ترویجای
است که مقدار صفر برای این متغیر نشاندهنده عادم شارکت و
مقدار یک نشاندهنده شرکت در ایان کا سهاا اسات .متغیار
 Insuranceمعرف بیمه محصوتت کشاورزی است کاه ایان
متغیر نیز به صورت مجازی وارد مدز شده است .به این صاورت
که به کشااورزانی کاه از بیماه محصاوتت کشااورزی اساتفاده
کردهاند عدد یک و به سایر کشاورزان عدد صفر داده شده است.
متغیر  MainJobنشانگر شغل اصلی است ،به این صورت کاه
به کشاورزانی که شغل اصلی آنها کشاورزی است عادد یاک و
به سایر کشاورزان عدد صفر داده شده است.
در رابطه با متغیر نگر

نسبت به کشاوری پایدار با بررسای

مطالعات پیشین ( ;Rahman, 2003; Bagheri et al., 2008

آزمون های تشخیصی استفاده و متغیرهایی که مجوز حذف آنها

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

گرفته شد از الگو حاذف شادند .در نهایات  9متغیار باه عناوان

 )2013; Yazdanpanah et al., 2014و در نظاار گاارفتن

متغیرهای مهم شامل نگر

نسبت به کشاورزی پایادار ،درآماد،

شرایط محلی و نظرات کشاورزان با تجربه ،این متغیر توساط

شرکت در ک س های آموزشی و ترویجای ،ساطح زیار کشات،

گویه طیاز لیکارت کاه شاامل نگار

شغل اصلی و بیمه محصوتت کشاورزی انتخای شادند .الگاوی

نهاده های شیمیایی ،نحوه استفاده از زماین و رو

تذیت ترتیبی مبتنی بر یک متغیر پنهان وابساته اسات کاه باه

برآورد شد  .این گویهها در ذدوز ارائه شدهاند.

نسابت باه اساتفاده از
کشات باود،

منظور تعیین تأثیر متغیرهای توضیحی بر بهارهوری و همچناین
نحوه تأثیر هر متغیر بر احتماز قرار گرفتن هار کشااورز در ساه
گروه کشاورزان با بهرهوری کم ،متوسط و بات مورد استفاده قرار
میگیرد .الگوی تجربی پژوهش حاضر به صورت رابطه  1است:

 پایایی سواتت مربوطه نیز توسط آماره آلفای کرونباخ بررسی شد که عدد بدستآمده برابر با  3/918است و نشاندهنده مناساب باودن ساواتت طارح شاده بارای
سنجش نگر کشاورزان است.

016

نشریه زراعت و فناوری زعفران ،جلد  ،8شماره ،1بهار 1911

جدول  -1گویه های مربوط به سنجش نگرش کشاورزان نسبت به کشاورزی پایدار
Table 1- Statements on the Farmers’ attitude towards sustainable agriculture

گویه

نماد

شماره گویه

()Indicator
کشت کم تراکم بنه زعفران موذب افزایش طوز عمر مفید مزارع خواهد شد

)(Symbol

()Indicator number

X1

1

استفاده از سموم علز کش  ،باعح آسیب رساندن به س مت انسان و دام می شود

X2

2

استفاده از سموم علز کش در زعفران کاری  ،باعح آسیب رساندن به پیاز زعفران می شود

X3

3

کشت شبدر و یونجه موذب حاصلخیزی زمین میشود

X4

4

استفاده از کود های شیمیایی باعح آسیب رساندن به پیاز زعفران می شود

X5

استفاده از کود های شیمیایی باعح آسیب رساندن به کیفیت خاک می شود

X6

6

X7

7

X8

8

X9

9

آتش زدن علز زعفران در زمین موذب کاهش حاصلخیزی خاک و عملکرد محصوز می شود

X10

10

استفاده از فاض ی در زعفران کاری باعح کاهش کیفیت خاک می شود

X11

11

استفاده از فاض ی در زعفران کاری باعح ناسالم شدن محصوز و ایجاد بیماری می شود

X12

12

بهتر است مالکیت زمین های زراعی هر کشاورز پس از او  ،تنها به یکی از فرزندانش واگذار شود

X13

13

برای افزایش تولید کشاورزی چاره ای ذز استفاده از ماشین ها و تکنولویی های ذدید نیست

Z14

14

Z15

15

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

Z16

16

بهترین شیوه ی مبارزه با آفات و علز های هرز استفاده از علز کش ها و سموم شیمیایی است

Z17

17

Z18

18

Z19

19

بهتر است پس از برداشت زعفران ،گوسفندان را برای چرا به آن مزرعه منتقل کرد

Z20

20

علز های هرز مزارع زعفران اکثرا یکساله است و بنابراین نیازی به کنترز آنها نیست

Z21

lower planting density increases operation period of saffron farms
Herbicide use harms human and animal health
Herbicide use harms young saffron corms
Clover cultivation improves soil fertility
Using chemical fertilizers harms young saffron corms
Using chemical fertilizers harms soil quality

منابع آی و خاک باید برای نسل های آینده محافظت شود
Land and water resources must be protected for next generations

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

مصرف کودهای حیوانی باعح افزایش حاصلخیزی خاک و بهبود عملکرد می شود
The use of animal manure improves soil fertility of saffron farms
Burning saffron grasses (residuals) on farms decreases soil fertility
The use of human manure reduces soil fertility
The use 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 new machines and technologies

عملکرد و تولید مزرعه در صورت عدم استفاده از کود و سموم شیمیایی کاهش می یابد
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 herbicides is the best method for saffron protection against weeds

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

کاربرد زیاد ادوات کشاورزی و شخم زیاد موذب بهبود کیفیت خاک می شود
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

5

21

دامنه طیز لیکرت :کام مخالفم ( ) ،مخالفم ( ) ،نظری ندارم ( ) ،موافقم (،)3کام موافقم ()0
)Five point Likert spectrum: Completely disagree (1), disagree (2), nuetral (3), agree (4), completely agree (5

گویههای تا

ذنبه مثبات داشاته و باه عباارتی انتظاار

می رود موذب بهبود وضعیت پایداری شوند در حالی گویاه هاای
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 3تااا

ماهیاات منفاای دارنااد و موافقاات بیشااتر بااا آنهااا

پرسشنامه تکمیل شد و با توذه به اینکاه صافت ماورد مطالعاه

ضعیزتر نسبت به کشاورزی پایدار است .باه

بهرهوری کل عوامل تولید از نوع کمی باود ،بارای

نشاندهنده نگر

کشاااورزان نساابت بااه

منظااور ساااخت شاخصاای باارای نگاار

یعنی شاخ

تعیااین حجاام نمونااه از رابطااه

کااه تعااداد نمونااه در رو

کشاورزی پایدار از رابطه  3استفاده شده است .در ایان رابطاه i

نمونه گیاری تصاادفی سااده را تعیاین مای کناد ،اساتفاده شاد

نشانگر شماره گویههایی است که ذنبه مثبت دارناد و  jنشاانگر

( .)Ramezani et al., 2019در این فرموز  nحجام نموناه،

شماره گویههایی است که ذنبی منفی دارند .بر اساس این رابطه

میزان آماره  Zدر سطح اطمینان  1-αبارای آزماون دو دامناه،

Zα/2
S

بهرهوری کال عوامال

در نهایت برای هرکدام از کشااورزان یاک امتیااز بدسات آماده

انحراف معیار متغیر مورد مطالعه (شاخ

است .حداکثر امتیاز ممکن برای هر کشاورز  00و حاداقل امتیااز

تولید) در نمونه و  dاشتباه مجااز اسات کاه معاادز  0درصاد از

ممکن  - 0است .بدیهی است که امتیاز بیشتر نشاانگر نگار

میانگین شاخ

بهتر نسبت به فعالیتهای کشاورزی پایدار است.

سطح اطمینان  13درصد حجم نمونه معادز 0

j  14,15,..., 21

; Attitude   X i   Z j

i  1, 2,...,13 and

() 3

بهرهوری در نظر گرفته شد .با در نظار گارفتن

نهایت به دلیل ناق

بدست آمد .در
پرسشانامه

بودن  0پرسشنامه تعاداد 3

مورد بررسی قرار گرفت.

تحقیاااق ماااذکور در سااااز 19

در شهرساااتان گنابااااد،

ذنوبیترین شهر استان خراسان رضاوی ،صاورت گرفتاه اسات.
ذامعهی آماری این تحقیق شامل تمام زعفرانکاران شهرساتان
گناباد بوده است .بارای تعیاین حجام نموناه در ابتادا تعاداد 3

Z 22 .S 2

( )

d2

n

در ادامه نتایج الگوی تذیت ترتیبی که با اساتفاده از بساته
نرمافزاری  STATAبرآورد شده است ارائه خواهد شد.

جدول  -2آمارههای توصیفی میزان محصول و نهادههای مورد استفاده در مزارع زعفران (در هر هکتار)
)Table 2- Descriptive statistics of the amount of yield and used inputs in saffron farms (per hectare

حداکثر

حداقل

انحراف معیار

میانگین

Maximum

Minimum

Standard deviation

Mean

1428.570

50

263.500

478.114

2

0.1

0.403

0.556

6000

1000

1285.039

3166.165

105

5

30.112

38.200

207.149

10

30.554

54.925

12150

4050

1527.788

6480

500

28

117.729

182.790

منبع :یافتههای پژوهش.
Source: Study findings.

گل زعفران برداشت شده
)Harvested saffron flower (kg

زمین
)Land (ha

بنه زعفران
)Saffron bulk (kg

کود دامی
)Manure (t

نیروی کار
)Labor (person.year-1

آی
)Water (Cubic meter

کودهای شیمیایی
)Chemical fertilizer (kg
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آمده برابر  3/381است .با اضافه کاردن ایان مقادار باه حاداقل

نتایج و بحث
در مطالعه حاضر بهره وری کل عوامال تولیاد باا اساتفاده از
رو

ناپارامتریک شاخ

ترنکوئیست-تیل مورد محاسابه قارار

مقدار بهرهوری عدد ( 3/980حاداکثر مقادار دامناه اوز) بدسات
آمد .حداکثر مقدار دامنه دوم و سوم نیز به ترتیب برابر باا / 09
بهرهوری برای این گروههاا باه

گرفت .بدین منظور مقاادیر محصاوز و همچناین شاش نهااده

و  /990است .میانگین شاخ

شامل زمین ،نیروی کار ،کود دامی ،کود شایمیایی ،بناه و آی در

ترتیااب  3/133 ،3/038و  / 1بااوده اساات .همچنااین /0

مزارع زعفران منطقه مطالعاتی مورد استفاده قارار گرفتاه اسات.

درصد مزارع در گروه اوز 00/ ،درصد مزارع در گروه دوم و 3

آماره های توصیفی مربوط به میزان محصوز و نهادهها در ذدوز

درصد مزارع در گروه سوم قرار گرفتهاناد .آمااره هاای توصایفی
متغیرهای مستقل الگو نیز در ارائه شده است.

ارائه شده است.
متوسط سطح زیر کشت هر زعفرانکار  3/0هکتار بوده است

هم خطی بین متغیرهای مستقل الگاو باا اساتفاده از آزماون

که نشان از خرد بودن اراضی تحت کشات دارد .متوساط تعاداد

عامل تورم واریانس مورد بررسی قرار گرفات کاه نتاایج آن در

نیروی کار مورد استفاده در هر هکتار در ساز  03/1نفر روز کاار

ذدوز  3ارائه شده است .چنانچه میزان ایان آمااره بارای تماام

است که نشاندهنده کاربر بودن کشت زعفران است .متوسط آی

متغیرها کوچکتر از  0باشد میتوان نتیجه گرفت کاه هامخطای

مورد استفاده در ساز برای هر هکتار  9383متر مکعب است کاه

محدودیتی برای برآورد الگو محسوی نمیشاود ( Akinwande

حجم بسیار زیادی است .متاسفانه به رغم مشک ت فراوان ناشی

 )et al., 2015که در مطالعه حاضر نیز مقدار آماره مذکور بارای

از کم آبی در منطقه ماورد مطالعاه ،تماامی مازارع زعفاران باه

تمامی متغیرها کمتر از  0بدست آمده است.

صورت غرقابی آبیاری می شاوند .میاانگین اساتفاده از کودهاای
شیمیایی شامل سه نوع کود نیتروینه ،کود فسفاته و کود کامل

1

در برآورد الگوی تذیت ترتیبی قبل از این کاه نتاایج الگاو
مورد بررسی قرار گیرد نیاز است که آزمون رگرسیون های موازی
مورد بررسی قرار گیرد .بدین منظور از آزمون برنت استفاده شد و

نیز  8 /8کیلوگرم در هکتار بوده است.
میانگین ،حداقل ،حداکثر و انحراف معیار شااخ

بهارهوری

مشخ

گردید که برآورد الگوی تذیت ترتیبی از کارایی باتیی

کل عوامال تولیاد باه ترتیاب  /993 ،3/ 18 ،3/1 0و 3/ 19

برخوردار است ( .)Greene & Hensher, 2010ضامنا در ایان

بدست آمده است .در ادامه به منظور شناسایی عوامال ماوثر بار

مطالعه واریانس ناهمسانی با استفاده از رو

واریانس مستحکم

بهره وری از الگوی تذیت ترتیبی استفاده شد به این صورت که

وایت ( )White, 1980کنترز شد.

بهرهوری کل عوامال تولیاد ،مازارع بار

نتایج الگوی تذیت ترتیبی در ذدوز  0ارائه شده اسات .بار

اساس میزان بهرهوری کل عوامل تولیدشان باه ساه گاروه) ( :

پایه شاخ

ارائه شده می توان بیان داشت که

مزارع با بهرهوری کم؛ ( ) مزارع با بهرهوری متوسط؛ ( ) مازارع

الگوی برآوردی از قدرت توضیح دهندگی باتیی برخوردار اسات.

با بهره وری بات تقسیم شدند .نحوه تقسیمبندی باه ایان شاکل

همچنین آماره والد بیانگر معنی داری کلی رگرسیون است کاه در

بوده است که ابتدا دامنه تغییارات بهارهوری بار عادد (تعاداد

سطح درصد معنی دار شده است .معنی داری آساتانه هاا بیاانگر

گروههای مورد نظر) تقسیم شده است که مقدار عاددی بدسات

این حقیقت است که طبقه بندی صاورت گرفتاه بارای گاروههاا

1- NPK Fertilizer

2 -Variance Inflation Factor
3 -White’s robust standard error

پس از محاسبه شاخ

های خوبی براز

سنجش نگرش کشاورزان نسبت به کشاورزی پایدار و تاثیر آن بر بهرهوری کل عوامل تولید...

درست بوده است.
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تولید داشته است .به عبارت دیگار زعفارانکاارانی کاه نگار

بر اساس نتایج الگاوی بارآوردی متغیار نگار

بهتری نسابت باه فعالیاتهاای کشااورزی پایادار داشاتهاناد از

نسابت باه

بهرهوری باتتری برخوردار بودهاند.

کشاورزی پایدار اثر مثبت و معنیداری بر بهرهوری کال عوامال

جدول  -3آمارههای توصیفی متغیرهای مستقل
Table 3- Descriptive statistics of independent variables

فراوانی

انحراف معیار

میانگین

حداکثر

حداقل

نام متغیر

Frequency

St. deviation

Average

Max

Min.

Variable name

-

8.280

23.418

49

0

-

0.565

1.195

3

0.3

-

0.403

0.556

2

0.1

شرکت کننده=  9نفر
عدم شرکت=  83نفر

-

Attended=26 persons
Non-attended=84 persons

بیمه شده= 3نفر
بیمه نشده=  89نفر
Insured=24 persons
Non-insured=86 persons

کشاورزی=  99نفر
غیرکشاورزی=  33نفر

-

-

-

-

-

-

نگر

کشاورزان

Farmers’ attitude

درآمد کشاورزان
)Farmers’ income (10 Million rial

سطح زیر کشت
)Sown area (ha

ک سهای آموزشی
(شرکتکننده=  ،عدم شرکت=) 3
Training course
(Farmers who attended training courses=1,
)other=0

بیمه محصوتت کشاورزی
(بیمه شده=  ،بیمه نشده=) 3

-

)Insurance (Insured=1, non-insured=0

-

-

-

-

Agriculture= 66 persons
Others= 44 persons

شغل اصلی (کشاورزی=  ،سایر=)3
)Main job (Agriculture=1, Others=0

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

جدول  -آزمون عامل تورم واریانس (آزمون هم خطی)
)Table 4- Variance inflation factor test (Multicollinearity test
VIF
1.35
1.52
1.30
1.23
1.11
1.11
1.27

متغیر
Variable

نگر

کشاورزان

Farmers’ attitude

درآمد کشاورزان
Farmers’ income

سطح زیر کشت
Sown area

ک سهای آموزشی
Training courses

بیمه کشاورزی
Insurance

شغل اصلی
Main job

میانگین
Average

منبع :یافتههای پژوهش.
(Source: Research’s findings).
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جدول  -5نتایج الگوی الجیت ترتیبی (متغیر وابسته :بهرهوری کل عوامل تولید)
)Table 5- Results of Ordered Logit Model (Dependent variable: Total factor productivity

سطح معنیداری

انحراف معیار

ضریب

متغیر

P-value

Standard error

Coefficient

Variable

0.050

0.032

0.063

0.076

0.472

0.837

0.204

0.601

0.764

0.079

0.527

-0.927

0.432

0.479

0.376

0.910

0.053

0.053

-

0.817

1.373

-

0.992

4.447

نگر

کشاورزان

Farmers’ attitude

درآمد کشاورزان
Farmers’ income

سطح زیر کشت
Sown area

ک سهای آموزشی
Training courses

بیمه کشاورزی
Insurance

شغل اصلی
Main job

آستانه اوز
Cut value 1

آستانه دوم
Cut value 2

آزمون برنت

3.09
)(0.798
)16.949 (0.009
0.103
0.224
0.182
0.213
0.591

Brant test
)Wald Chi-square (P-value
R2 McFadden
R2 McKelvey & Zavoina
R2 Cox-Snell
R2 Cragg-Uhler
R2 Count

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

بنابراین به نظر میرسد بهرهوری و پایداری نه تنها دو مقوله

و همین عامل باعح شده تا بهرهوری باتتری کساب کنناد .بار

متضاد نیستند بلکه موذب تقویت یکدیگر میشوند .بناابر اعا م

این اساس با آگاهی دادن به زعفرانکاران در ماورد آثاار زیسات

و همچناین

اساتفاده از سیساتمهاای

اداره ذهاد کشاورزی شهرستان گناباد در ساز 19

محیطی فعالیت های زراعی بخصاو

نظرات زعفرانکاران موفق منطقه گرایش کشاورزان به اساتفاده

کشت پرنهاده و تشویق آنان برای بکارگیری شایوههاای کشات

از سیستم های کشت پرنهاده مانند کشت متاراکم زعفاران و یاا

پایدار می توان ع وه بر بهبود پایداری موذب افزایش بهارهوری

استفاده زیاد از نهاده های شیمیایی یکی از عوامل اصلی کااهش

در مزارع زعفران شد.

عملکرد و به دنباز آن کاهش بهره وری در مزارع زعفاران طای

ضریب متغیر درآمد مثبات و معنایدار شاده اسات .بار ایان

بهتر نسبت باه

اساس زعفرانکارانی که درآمد باتتر داشته اند مزارع خاود را باه

فعالیت های کشاورزی پایادار موذاب پایدارساازی فعالیاتهاای

گونهای مدیریت کرده اند کاه باه ساطوح بااتتری از بهارهوری

زراعی شده و از گرایش کشاورزان به سیستم های کشت پرنهاده

دست یافتهاند .با توذه به پایین بودن متوسط درآمد زعفرانکاران

سالیان اخیر است .از طرفی انتظار میرود نگر

میلیون ریاز در مااه) و بررسای هاای صاورت

ذلوگیری کند .بنابراین به نظر می رسد کشاورزانی که از نگار

منطقه (حدود

بهتری برخوردار بودهاند از سیستمهای کشت پرنهاده دوری کرده

گرفته به نظر میرسد عدم توانایی زعفرانکااران کام درآماد در

سنجش نگرش کشاورزان نسبت به کشاورزی پایدار و تاثیر آن بر بهرهوری کل عوامل تولید...
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تامین مناسب نهادهها علت بهرهوری پاایین مازارع آنهاا باوده

سطوح غیر بهینه و بیش از حد مجاز نمونه دیگری از اشاتباهات

است .به عنوان مثاز با وذود این که همه زعفرانکااران منطقاه

مدرسین و مروذین ک سهای آموزشی است که بصورت معنی-

اعتقاد دارند که استفاده از کود حیوانی در مازارع زعفاران بسایار

داری عملکرد را کاهش داده است .مواردی از این قبیال موذاب

ضروری است ،اما به دلیل قیمات بااتی آن ،برخای کشااورزان

شده تا کشاورزان اعتمادی به ک سهاای آموزشای و ترویجای

توانایی خرید آن را ندارند و باه ذاای آن از کودهاای شایمیایی

نداشته باشند و تنها حدود  3درصد از آنها در ک سها شرکت

استفاده میکنند .کود دهی دامی مناسب باه هار هکتاار مزرعاه

کردهاند .بی اعتمادی زعفرانکاران باه کا سهاای آموزشای و

زعفران حدود  33تا  03میلیون ریاز هزینه دارد که برای بیشاتر

ترویجی تا حدی بود که تعداد زیادی از آنها سازمان تحقیقاات،

کشاااورزان امکااان پرداخاات آن وذااود ناادارد .همچنااین وذااین

آموز

و ترویج کشاورزی باه عناوان متاولی اصالی تحقیقاات

علز های هرز در هر هکتار مزرعاه زعفاران حادود  3میلیاون

کشاورزی را متهم اصلی پاایین باودن باازده تولیاد محصاوتت

ریاز هزینه دارد و برخی زعفرانکاران ترذیح میدهناد بارای از

کشاورزی دانستهاند .ناکارا بودن ک سهای آموزشی و ترویجای

بین بردن علزهای هرز از سموم علز کش اساتفاده کنناد کاه

در منطقه مطالعاتی ضرورت تجدید نظر در محتاوای آموزشای را

هزینه آن در هر هکتار تنها حدود میلیون ریاز است .بناابراین

بیان میکند.

درآمد پایین زعفرانکااران ناه تنهاا موذاب کااهش بهارهوری

نتایج گویای آن است که ضاریب متغیار ساطح زیار کشات

میگردد بلکه می تواند موذاب گارایش کشااورزان باه اساتفاده

معنی دار نیست و به عبارتی افزایش سطح زیار کشات نتوانساته

بی رویه از نهادههای شایمیایی شاود کاه خاود یکای از دتیال

است به صورت معنیداری موذب افزایش بهرهوری مزارع شاود.

ناپایداری کشت زعفران است.

این در حالی است که پیش این نیز مطالعات مختلفی ( Hejrati

بر پایه نتایج ک سهاای آموزشای و ترویجای اثار منفای و

)& Afshari, 2010; Hajipour & Falsoleyman, 2014

معنیداری بر بهرهوری داشته است و این یعنی زعفرانکارانی که

در ایران صورت گرفته که حاکمیت نظاام خاردهماالکی را دلیال

در ک سهای مذکور شرکت نکاردهاناد باه بهارهوری بااتتری

اصلی پایین بودن راندمان تولیدی و بهارهوری برشامردهاناد .باا

شاد کاه

شد که کشت زعفران فعالیتی

دست یافته اند .در بررسیهاای انجاام شاده مشاخ

بررسی های به عمل آمده مشخ

مدرسین ک سهاای آموزشای و ترویجای همگای فروشاندگان

بسیار کاربر است و با افزایش سطح زیر کشات عمادتا رسایدگی

نهادههای شیمیایی نیز هستند و تبلیغات گستردهای برای فرو

کافی به مزرعه انجام نمیشود چارا کاه نیاروی کاار خاانوادگی

محصوتت خود انجام دادهاند .حاز آن که باه گفتاه کشااورزان

دارای محدودیت است و استخدام نیروی کار نیز نیاز به دسترسی

بسیاری از مشاورههای آنان منجر به کاهش محصاوز و ضارر و

به منابع مالی مناسبی دارد.

زیان زعفرانکاران شده است .به عنوان مثاز تعدادی از زعفران-

بر پایه نتایج بیمه محصوتت کشاورزی اثار معنای داری بار

کاران بر اساس توصیه مهندسین کشاورزی منطقه (که مدرساین

بهره وری مزارع زعفران نداشته است .از طرفای تنهاا حادود

ک سهای آموزشی نیز هستند) اقدام به اساتفاده از ناوعی سام

درصاد زعفاارانکاااران از بیماه محصااوتت کشاااورزی اسااتفاده

شیمیایی برای عقیم کردن بذر علزهای هرز کردهاناد و هماین

کردهاند .این در حالی است کاه بیماه کشااورزی بایاد بتواناد از

مورد باعح شده تا عملکرد مزارع آن ها به شادت کااهش یاباد.

طریق افزایش ریسک پذیری بهاره بارداران و افازایش احسااس

توصیه به استفاده از سموم کنهکش و محلوزهاای ریزمغاذی در

امنیت کشااورزان زمیناه تزم بارای اساتفاده مناساب و کاارا از
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عوامل تولید و همچنین سرمایه گذاری در استفاده از فناوریهای

یک واحدی شاخ

نوین و در نتیجه افزایش بهرهوری در بخش کشاورزی و کاهش

افزایش احتماز قرارگیری زعفرانکاران در گروههای با بهرهوری

نوساااانات در تولیاااد محصاااوتت کشااااورزی را فاااراهم آورد

متوسط و بهرهوری بات به ترتیاب باه انادازه  3/و  3/1درصاد

( .)Torkamani & Mousavi, 2011نتیجه بدست آمده نشان

میشود .در حالی که احتماز قرارگیری زعفرانکاران در گروه باا

از عدم موفقیت بیمه محصوتت کشاورزی در منطقه مورد نظار

بهرهوری پایین به اندازه یک درصد کاهش مییاباد .اثار نهاایی

است زیرا بر خ ف انتظار ،بیمه محصوتت کشااورزی نتوانساته

متغیر درآمد بارای گاروه اوز (بهارهوری پاایین) منفای و بارای

موذب بهبود بهرهوری عوامل تولیاد در کشات زعفاران شاود و

گروههای دوم (بهرهوری متوسط) و سوم (بهرهوری باات) مثبات

همچنااین ناارخ مشااارکت زعفاارانکاااران در اسااتفاده از بیمااه

است که بیانگر این موضوع است که افزایش یک واحدی درآماد

شد اکثر کشاورزان

زعفاارانکاااران ساابب کاااهش احتماااز قرارگیااری در گااروه بااا

از نحوه تعیین حق بیمه و خسارت که به صورت منطقهای انجام

بهره وری پایین و افزایش احتماز قرارگیری در گروه با بهرهوری

می شود ناراضی هستند و به همین دلیل تمایلی به بیماه کاردن

متوسط و بات میشود .بر این اساس با افزایش یک واحد درآماد

مزارع خود ندارند.

زعفرانکاران احتماز قرار گرفتن در گروه کشاورزان با بهارهوری

کشاورزی بسیار پایین بوده است که مشخ

ضریب متغیر شغل اصلی نیز معنی دار نشده اسات و ایان در

بات به اندازه /3

نگر

نسبت به کشااورزی پایادار موذاب

درصد افزایش می یابد .در حالی کاه احتمااز

حالی است که انتظار می رفت کشاورزانی که فعالیت کشاورزی را

قرار گرفتن زعفرانکاران در گروه با بهرهوری پایین به اندازه

به صورت تخصصی دنباز میکنند از اط عات بهتار نسابت باه

درصد کاهش مییابد .اثر نهایی متغیار شارکت در کا سهاای

راهکارهای افزایش عملکرد و پایدارسازی فعالیتهای زراعای در

آموزشی و ترویجای در گاروه باا بهارهوری پاایین ،مثبات و در

بلندمدت برخاوردار باشاند و باه تباع آن ،از بهارهوری بااتتری

گروههای با بهرهوری متوسط و بات ،منفی است .باه عباارتی باا

برخوردار باشند .لذا نمیتوان با قطعیت بیان کارد کاه زعفاران-

شرکت در ک س های آموزشی و ترویجی (یک به صفر) احتماز

کارانی که کشاورزی را باه صاورت تخصصای دنبااز مایکنناد

قرار گرفتن زعفرانکاران در گروه با بهارهوری پاایین باه انادازه

آگاهی باتتری نسبت به شیوههای افزایش عملکرد دارند.

 3/0درصد افزایش و احتماز قرارگیری در گاروه باا بهارهوری

نتایج اثرات نهایی در ذدوز  9ارائه شده است .تزم به رکار
است که این اثرات برای متغیرهای نگر

نسبت باه کشااورزی

متوسط و بات به ترتیاب باه انادازه  /1و /9

درصاد کااهش

مییابد.

پایدار ،درآمد و سطح زیر کشت ،در میانگین آنها انجاام شاده و

اثر نهایی متغیر سطح زیرکشت برای گروه های با بهارهوری

برای متغیرهای مجازی شامل ک سهای آموزشای و ترویجای،

متوسط و بات ،مثبت و برای گروه با بهرهوری پایین ،منفی است.

بیمه و شغل اصلی در هر یک از حاتت صفر و یک انجاام شاده

بر این اساس با افازایش یاک واحاد ساطح زیرکشات زعفاران

زعفرانکاران نسبت باه کشااورزی

احتماز قرار گرفتن کشاورزان در گاروه باا بهارهوری پاایین باه

پایدار در گروه باا بهارهوری پاایین (گاروه اوز) منفای و بارای

اندازه /1

درصد کاهش ماییاباد .در حاالیکاه احتمااز قارار

گروههای با بهرهوری متوساط و باات (گاروههاای دوم و ساوم)

گرفتن زعفرانکاران در گروه با بهارهوری متوساط و باات را باه

است .اثر نهایی متغیر نگر

مثبت است .بر این اساس بهبود نگر

زعفران کاران و افازایش

ترتیب به اندازه  /0و  3/3درصد افزایش میدهد.
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اثر نهایی متغیر بیمه در گروه با بهرهوری پایین منفی اسات.

و در گروههای با بهرهوری متوسط و بات ،مثبت است .به عبارتی

به عبارتی با بیمه کردن (یاک باه صافر) احتمااز قارار گارفتن

اگر کشت زعفران شغل اصلی کشاورزان باشاد (صافر باه یاک)

زعفرانکاران در گروه با بهرهوری پاایین باه انادازه  0/1درصاد

احتماز قرار گرفتن آنها در گروه با بهرهوری متوسط و باات باه

کاهش مییابد .در حالی که موذب افزایش  0/درصدی احتماز

ترتیب به اندازه  3/و  3/0درصد افزایش ماییاباد در حاالیکاه

قرارگیری زعفرانکاران در گروه با بهرهوری بات میشود.

احتماز قرار گرفتن آنها در گروه با بهارهوری پاایین باه انادازه

اثر نهایی متغیر شغل اصلی در گروه با بهرهوری پایین ،منفی

 3/8درصد کاهش مییابد.

جدول  -6نتایج اثر نهایی
Table 6-Results of Marginal effect

گروه 3

گروه 2

گروه 1

متغیر

Group 3

Group 2

Group 1

Variable

0.009

0.001

-0.010

0.114

0.016

-0.130

0.104

0.015

-0.119

-0.126

-0.019

0.145

0.051

0.008

-0.059

0.007

0.001

-0.008

نگر

کشاورزان

Farmers’ attitude

درآمد کشاورزان
Farmers’ income

سطح زیر کشت
Sown area

ک سهای آموزشی
Training courses

بیمه کشاورزی
Insurance

شغل اصلی
Main job

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

همچنین اهمیت عامل نگر

نتیجهگیری

نسبت به کشاورزی پایدار مطالعاه

با وذود ذایگاه ویژه زعفران در باین محصاوتت کشااورزی

حاضر با هدف شناسایی عوامل اثرگذار بر بهرهوری کال عوامال

ایران ،عملکرد این محصوز طی سالیان اخیر کاهش چشمگیری

تولید با تأکید بر نقش نگر

کشاورزان صورت گرفت که قدمی

داشته است که مدیریت نامناسب و استفاده ناکارا از منابع تولیدی

ذدید در مطالعات حوزه بهرهوری است .برای دستیابی باه هادف

یکی از مهمترین عوامل کاهش عملکرد مازارع اسات .بناابراین

پااژوهش3 ،

پرسشاانامه از زعفااران کاااران شهرسااتان گناباااد

ابداع سیستم های زراعی کاه بتوانناد بطاور همزماان بهارهوری

تکمیل گردید و نتایج با استفاده از الگوی تذیات ترتیبای ماورد

عوامل تولید را افزایش داده و پایداری منابع طبیعی را حفظ کنند

بررسی قرار گرفت.

ضروری اسات .از طرفای بهباود نگار

کشااورزان نسابت باه

نتایج گویاای آن اسات کاه متغیرهاای نگار

نسابت باه

فعالیتهای کشااورزی پایادار یکای از مهامتارین راهکارهاا در

کشاورزی پایادار و درآماد اثار مثبات و معنایداری بار احتمااز

عامل

دستیابی کشاورزان به سطوح باتتر بهرهوری دارد در حاالی کاه

افاراد ،رفتاار

متغیر شرکت در ک سهای آموزشی و ترویجی این احتماز را به

آنها نیز تغییر خواهد کرد .بناابر ضارورت افازایش بهارهوری و

صورت معنی داری کاهش می دهد .همچناین بیماه محصاوتت

راستای دستیابی به پایداری کشاورزی است چرا که نگر
اصلی در تغییر رفتار است و در صورت تغییر نگر
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کشاورزی اثر معنیداری بر دستیابی به سطوح مختلز بهارهوری

آموزشی را بیان مایکناد .همچناین پیشانهاد مایشاود تنهاا از

کشاورزان اثار مثبتای بار

آموزشگرانی اساتفاده شاود کاه خاود تجرباه کشات زعفاران و

بهرهوری کل عوامل تولید داشته اسات ،پیشانهاد مایشاود کاه

رویارویی با معض ت و موانع موذود را داشتهاند زیرا عدم داناش

زعفرانکاران نسابت

و تجربه کافی مدرسین قبلی موذب بی اعتمادی کشااورزان باه

به پایداری کشت زعفران و همچنین آگاهی دادن به آنها درباره

محتوا اینگونه ک س هاا شاده اسات .بار خا ف انتظاار ،بیماه

آثار سوء فعالیتهای ناپایدار زراعی اتخار گردد .ایان سیاساتهاا

محصوتت کشاورزی نتوانسته موذب بهباود بهاره وری عوامال

میتواند از طریق بهرهگیری از ظرفیات هاای رساانهای ،اطا ع

تولیااد در کشاات زعفااران شااود و همچنااین ناارخ مشااارکت

رسانی از طریق تلفن همراه با ایجاد شبکههاای اذتمااعی کاارا،

زعفران کاران در استفاده از بیمه کشاورزی بسیار پایین بوده است

ارائه بروشورهای آموزشی ،تشکیل کمیتاههاای توساعه پایادار و

که مشخ

شد اکثار کشااورزان از نحاوه تعیاین حاق بیماه و

سایر رو های علمی و آموزشی نوین عملی گردد .نظر باه اثار

خسارت که به صورت منطقهای انجام میشود ناراضی هساتند و

مثبت درآمد زعفرانکاران بر ارتقاء بهرهوری در کشاتباومهاای

به همین دلیل تمایلی به بیمه کردن مزارع خود ندارند .بناابراین

زعفران ،حمایت مالی و بهبود دسترسی آنها به اعتبارات باانکی

تعیین حق بیمه و همچنین میزان خسارت باه صاورت ذداگاناه

با نرخ سود معقوز میتواناد موذاب افازایش بهارهوری شاود و

برای هر مزرعه و یا دست کم تقسیمبنادی منطقاه باه منااطق

ع وه بر آن ،از برخی رفتارهاای ناپایادار توساط زعفارانکااران

کوچکتر ضروری به نظر میرسد تا از این طریق بتاوان خطاا در

ذلوگیری خواهد شد زیرا شواهد حاکی از آن بود کاه کشااورزان

محاسبات را کاهش داد .ضمن این که تسریع در روناد پرداخات

به دلیل عدم توانایی مالی برای تاامین هزیناه برخای نهاادههاا

خسارتها نیز ضروری است.

ندارد .با توذه به این که بهبود نگر

سیاستهای مناسبی در ذهت ارتقاء نگر

مجبور به استفاده بیشتر از نهادههای شیمیایی شدهاند .البته بایاد
نظارتی دقیق بر نحوه هزینه کرد این تسهی ت صورت گیرد تاا
صرفا در راستای پایدارسازی کشت زعفاران و افازایش عملکارد
این محصوز هزینه شود .ناکارا باودن کا س هاای آموزشای و

اعالم تعارض منافع
نویسندگان اع م میدارند که هاید گوناه تعاارض مناافعی
وذود ندارد.
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Abstract
Increasing the productivity factor in the agricultural sector is essential and by growing population rate, the
need to invent more productive systems is highlighted. However, agronomic activities have always been
accompanied by environmental impacts. Therefore, the two categories of productivity and agricultural
sustainability should be considered simultaneously. The present study is aimed at identifying factors affecting
the total productivity factor of saffron farms in the Gonabad County with an emphasis on the role of attitude
towards sustainable agriculture. The study population consisted of all saffron farmers in Gonabad. In order to
achieve the research objectives, 110 questionnaires were completed based on the random sampling procedure
and after calculating the total factor productivity using the Tornqvist-Theil index, an Ordered-logit model
was used to identify factors affecting productivity. The results indicate that attitudes toward sustainable
agriculture and income have positive and significant effects on farmers' access to higher levels of
productivity, while variable of participation in training courses significantly reduces the probability of
achieving higher levels of productivity. Variables of sown area, agricultural insurance and main job do not
have any significant effects on the probability of achieving different levels of productivity. Undertaking
policies which improve attitude of saffron producers towards sustainable agricultural activities and informing
them about the effects of unsustainable farming, a fundamental revision of the content of training courses,
financial support of farmers for provision of agricultural inputs and reforming the structure of the agricultural
insurance system are effective ways to improve the productivity of saffron production.
Keywords: Productivity, Attitude, Sustainability, Saffron, Ordered Logit.
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