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ABSTRACT
The use of chemical inputs seriously threaten the sustainability of crop production due to the
erosion and destruction of soil health, in such a way that it has been always put into question and
concerns for it have been growing. The current study was conducted to investigate the factors
influensing the application of chemical fertilizers in saffron farms in Gonabad County. To this end,
the descriptive-correlation research method was used. The study statistical population consisted of
all saffron farmers in Gonabad. Proportional random sampling procedure was used in which 105
saffron farmers were selected. The data collection tool was a questionnaire that its. Face validity
was confirmed by the professors of agricultural economics. Also, the reliability of questions related
to attitude towards sustainable agriculture was evaluated by conducting a pilot study in which the
Cronbach’s alpha was calculated as 0.698. Afterwards, a two-stage Heckman model was carried
out to investigate factors affecting the use of chemical fertilizers. Based on the results, the
coefficient of attitude towards sustainable agriculture in both stages was negative and significant,
which represents that improvement of farmers' attitude effectively reduces the use of chemical
fertilizers. While the coefficients of variables of farmers' income, age, education level, and
agricultural insurance are positive and significant in both stages and increase the probability and
amount of using fertilizers by farmers. Based on the findings, adopting appropriate strategies for
familiarizing saffron farmers with sustainable agricultural practices, luding trust of reliable and
experienced farmers to reduce the use of chemical fertilizers, and reforming the structure of
agricultural insurance system plays a decisive role in improving the farmers’ consumption pattern
of chemical fertilizers.
Keywords: Saffron, Chemical Fertilizer, Sustainability, Attitude, Gonabad County
Objectives
The advent of green revolution significantly improved the productivity of crops through invention
of external inputs, specially, inorganic fertilizers. However, these fertilizers could largely cause
environmental problems and has negative impacts on soil, land and water. Therefore, the use of
chemical fertilizers have been always put into question and concerns for it have been growing. The
current study was conducted to investigate factors influensing the application of chemical fertilizers
in saffron farms in Gonabad county with an emphasis on the effect of farmers attitudes towards
sustainable agriculture. Measuring farmers’ attitudes or perceptions towards sustainable
agricultural practices is the preliminary step in order to make the extension programs effective and
successful. In the other words, even the best sustainable agricultural practices and promoting them
may fail unless good information of farmers’ attitudes is provided.
Production of saffron, the red gold, plays a fundamental role in creating job opportunities for rural
communities and is the main source of income for almost all farmers of study region. Therefore,
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the sustainability of saffron production must be taken into consideration by farmers and
policymakers to sustain the livelihood of rural households.
Methodology
To achieve the objectives of the study, the descriptive-correlation research method was used. The
statistical population consisted of all saffron farmers in Gonabad. Proportional random sampling
procedure was used in which 105 saffron farmers were selected. The data collection tool was a
questionnaire.
In regard to the measurement of farmers attitudes, using previous studies and analysis of our field
observations on the local farmers’ practices, we draw and formulated 21 statements addressing
(un)sustainable farming practices in different stages of Saffron growth. From the 21 statements, 13
items have a positive impact on the sustainable farming, and eight items with a negative impact. To
quantify the farmer’s attitudes towards sustainable farming practices, a five-point Likert scale
containing response categorizes ranging from “strongly agree” with a score of five points to
“strongly disagree” with a score of one point were developed. The respondents were asked to select
the best option that describes their opinions with the respect to the associated question. Face
validity of questionnaire was confirmed according to open ion of professors of agricultural
economics. Also, the reliability of questions related to attitude towards sustainable agriculture was
evaluated by conducting a pilot study in which the Cronbach’s alpha was calculated as 0.698.
Afterwards, a two-stage Heckman model was carried out to investigate factors affecting the use of
chemical fertilizers.
Results and Discussion
Using SHAZAM 10.1 software we estimated the two-stage Heckman model to investigate the
effects of socio-economic factors on use of chemical fertilizers. Based on the results, the coefficient
of attitude towards sustainable agriculture in both stages was negative and significant, which
represents that the high degree of farmers’ attitudes significantly decreases the intention of farmers
to use chemical fertilizers, probably because some farmers think that use of fertilizers doesn’t
increase saffron yields and even some of them believe that it would decrease the yields. On the
other hand, the coefficients of factors of farmers' income, age, education level, and agricultural
insurance are positive and significant in both stages and increase the probability and amount of
fertilizers use.
Conclusion
Based on the findings, adopting appropriate strategies for familiarizing saffron farmers with
sustainable agricultural practices, building trust of reliable and experienced farmers to reduce the
use of chemical fertilizers, and reforming the structure of agricultural insurance system play a
decisive role in improving the farmers’ consumption pattern of chemical fertilizers.
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تحلیل عوامل موثر بر کاهش مصرف کودهای شیمیایی در راستای دستیابی به تولید پایدار
زعفران (مطالعه موردی :شهرستان گناباد)
4

سعید یزدانی ،*1محمدرضا رمضانی ،2احمد قاسمی ،3سیده طاهره قائم مقامی
 ، 1استاد گروه اقتصاد کشاورزی ،دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
 ،2دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهد
 ، 4 ،3دانشجویان کارشناسی ارشد گروه اقتصاد ،دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
(تاریخ دریافت -97/7/2 :تاریخ تصویب)97/12/27 :

چکیده

استفاده از نهادههای شیمیایی بهدلیل ایجاد فرسایش و از بین بردن سالمت خاک ،پایداری
کشت محصوالت کشاورزی را به شدت تهدید کرده و همواره محل بحث بوده و نگرانیهایی
را ایجاد کرده است .مطالعه حاضر ،بهمنظور شناسایی عوامل اثرگذار بر کاهش مصرف
کودهای شیمیایی در مزارع زعفران شهرستان گناباد انجام شد .بدینمنظور از روش تحقیق
توصیفی-همبستگی استفاده شد .جامعه مورد مطالعه شامل تمام زعفرانکاران شهرستان گناباد
بود .نمونهگیری به روش تصادفی نسبی انجام شد که بر اساس آن ،تعداد  105زعفرانکار
انتخاب شدند .ابزار جمعآوری دادهها پرسشنامه بود که روایی صوری آن مورد تایید اساتید
اقتصاد کشاورزی قرار گرفت .پایایی سواالت مربوط به سنجش نگرش نسبت به کشاورزی
پایدار با انجام یک پیش مطالعه بررسی شد که ضریب آلفای کرنباخ برابر  0/698بهدست آمد.
برای شناسایی عوامل اثرگذار بر مصرف کودهای شیمیایی از الگوی هکمن دو مرحلهای
استفاده شد .بر اساس نتایج ،ضریب متغیر نگرش نسبت به کشاورزی پایدار در هر دو مرحله
منفی و معنیدار بود که نشان میدهد بهبود نگرش کشاورزان بهصورت موثری موجب کاهش
مصرف کودهای شیمیایی میشود .در حالیکه ضریب متغیرهای درآمد کشاورزان ،سن ،سطح
تحصیالت و بیمه کشاورزی در هر دو مرحله مثبت و معنیدار بود و بر احتمال و میزان
استفاده از کودهای شیمیایی توسط کشاورزان میافزاید .بر اساس نتایج ،اتخاذ راهکارهای
مناسب بهمنظور آشنایی زعفرانکاران با مبانی کشاورزی پایدار ،جلب اعتماد کشاورزان معتمد
و با تجربه برای کاهش استفاده از کودهای شیمیایی و اصالح ساختار نظام بیمه محصوالت
کشاورزی نقش تعیینکنندهای در بهبود الگوی مصرفی کشاورزان از کود شیمیایی دارد.
واژههای کلیدی :زعفران ،کود شیمیایی ،پایداری ،نگرش ،شهرستان گناباد.
مقدمه
کشاورزي با تولید محصوالت مطلوب و نامطلوب
داراي نقشهاي مثبت و منفی در پايداري يک اقتصاد
است .کشاورزي ،غذاي جمعیت رو به افزايش کره زمین

را تامین میکند و مواد اولیه مورد نیاز براي بخش
صنعت را فراهم میکند ،منبع درآمد و شغل براي
بسیاري از افراد به خصوص در جوامع روستايی است و
بخش عمدهاي از درآمد کشورهاي در حال توسعه را
شامل میشود .با اين وجود ،فعالیتهاي کشاورزي می-
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تواند اثرات مخربی بر محیط اطراف بگذارد که از اين
قبیل میتوان به تخريب منابع آب و خاک ،آلودگی هوا و
کاهش تنوع اکولوژيکی اشاره کرد ( Food and
Agriculture Organization, 2017; Nabizadeh
.)et al., 2018

اهمیت توجه به آثار زيستمحیطی فعالیتهاي
کشاورزي موجب شد تا سیستمهاي کشاورزي پايدار در
مقابل سیستمهاي مرسوم کشاورزي مطرح شوند
( .)Hansen, 1996در اين راستا ،سیستمی را میتوان
پايدار نامید که ضمن حفظ و يا افزايش بهرهوري ،از
منابع طبیعی در دسترس نیز محافظت کرده و موجب
تخريب آن نشوند ( .)Scherer et al., 2018يکی از
مواردي که در اکثر مطالعات مربوط به پايداري
کشاورزي تاکید شده است ،لزوم کاهش استفاده از
نهادههاي بیرونی و شیمیايی است ( Hatami-Sardashti
& et al., 2011; Marenya & Barrett, 2007; Zulfiqar

 ،)Thapa, 2017; Arslan et al., 2017زیرا استفاده از
نهادههاي شیمیايی و بهخصوص کودهاي شیمیايی به
دلیل ايجاد فرسايش و از بین بردن سالمت خاک،
پايداري کشت محصوالت زراعی و باغی را به شدت
تهديد کرده و عالوه بر ايجاد معضالتی براي سالمتی
افراد جامعه ،عملکرد محصوالت کشاورزي را در
بلندمدت کاهش میدهد (.)Zulfiqar & Thapa, 2017
بنابراين ،توجه به تبعات زيستمحیطی استفاده از نهاده-
هاي شیمیايی براي محصوالت عمده کشاورزي حائز
اهمیت است.
يکی از مهمترين محصوالت کشت شده در ايران
زعفران است که تولید آن منبع درآمدي اصلی براي
بسیاري از مناطق روستايی در شرق کشور بهشمار می
آيد ( .)Golmohammadi, 2014اين محصول بعد از
پسته ارزآورترين محصول کشاورزي ايران است و در
سال  1396بیش از  325میلیون دالر درآمد ارزي
نصیب کشور کرده است ( Iran Chamber of
Industries,

Commerce,

Mines
and
 .)Agriculture, 2018نقش کلیدي زعفران در صادرات

محصوالت کشاورزي ايران وقتی پر رنگتر میشود که
ارزش صادرات جهانی آن طی سالهاي  2001تا 2017
حدود  500درصد رشد داشته و اين در حالی است که
ايران با تولید  236تن کالله خشک در سال 2017
قريب به  71درصد از ارزش صادرات جهانی اين محصول

را در اختیار داشته است ( International Trade

.)Centre, 2018
با وجود اهمیت باالي زعفران در صادرات کشاورزي
آمارهاي منتشر شده از سوي سازمان جهاد کشاورزي
نشان میدهد که عملکرد اين محصول طی سالیان اخیر
کاهش چشمگیري داشته است به طوري که از 6/1
کیلوگرم در هکتار در سال  1350به  3/42کیلوگرم در
هکتار در سال  1396رسیده است ( Ministry of
 )Agriculture Jihad, 2018که از مهمترين داليل آن
میتوان به کشت ناپايدار زعفران و استفاده بیرويه از
کودهاي شیمیايی و تخريب منابع کشاورزي اشاره کرد
( .)Mohtashami & Zandi, 2018بنابراين ،بررسی
عوامل اثرگذار بر پذيرش شیوههاي کشت پايدار بهمنظور
بهبود شرايط پايداري کشت اين محصول و ارايه
راهکارهايی براي کاهش استفاده از نهادههاي بیرونی و
شیمیايی ضروري است.
پذيرش شیوههاي کشت پايدار توسط کشاورزان
متاثر از عوامل مختلفی است که از مهمترين اين عوامل
میتوان به نگرش نسبت به کشاورزي پايدار است و
آگاهی نسبت به آثار کشت ناپايدار محصوالت اشاره کرد
( .)Saleh et al., 2018در واقع ،اولین قدم براي مؤثر
واقع شدن برنامههاي ترويجی در راستاي کشاورزي
پايدار ،بررسی نگرش کشاورزان نسبت به کشاورزي
پايدار است بهنحوي که حتی بهترين سیاستها در
راستاي دستیابی به کشاورزي پايدار ،بدون توجه به
نگرش کشاورزان ممکن است با شکست مواجه شود
( .)Tatlidil et al., 2009ضرورت بررسی نگرش افراد در
راستاي حرکت به سمت کشاورزي پايدار از آن جهت
است که به مديران و مجريان کمک میکند تا از شیوه
تفکر کشاورزان درباره موضوعات مختلف آگاهی پیدا
کرده و در صورت نیاز برنامههايی براي تغییر نگرش
آنها طراحی کنند .لذا ،بهمنظور مؤثر واقع شدن
برنامههاي کاهش استفاده از نهادههاي شیمیايی ،مطالعه
و بررسی نگرش کشاورزان الزامی است.
پژوهشهاي متعددي در زمینه شناسايی عوامل
اجتماعی-اقتصادي اثرگذار بر مصرف کودهاي شیمیايی
توسط کشاورزان صورت گرفته است؛ لیکن مطالعاتی که
نقش نگرش نسبت به کشاورزي پايدار را در نظر گرفته
باشد محدود است .بهعنوان مثالChang and Mishra ،
( )2012نشان دادند که داشتن شغلی غیر از کشاورزي
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مصرف کودهاي شیمیايی را کاهش داده در حالی که
بیمه محصوالت کشاورزي موجب افزايش مصرف
کودهاي شیمیايی شده است )2014( Martey et al. .با
بررسی عوامل مؤثر بر مصرف کودهاي شیمیايی در
شمال غنا دريافتند که بر خالف انتظارشان درآمد اثر
منفی بر احتمال استفاده از کود شیمیايی دارد .به همین
ترتیب ،سن کشاورزان و سطح زير کشت نیز موجب
کاهش احتمال مصرف کودهاي شیمیايی میشودEtim .
( )2015در بررسی عوامل اثرگذار بر تصمیم کشاورزان
مبنی بر استفاده از کودهاي غیر ارگانیک در آکوبام
نیجريه نشان داد که سن کشاورزان ،سطح تحصیالت و
اندازه مزرعه صورت معناداري احتمال استفاده از
کودهاي شیمیايی را افزايش میدهدEmmanuel et al. .
( )2016در بررسی تاثیر خدمات توسعه کشاورزي بر
استفاده از کودهاي شیمیايی در غنا نشان دادند که
اندازه مزرعه ،تحصیالت و جنست (مذکر بودن) موجب
افزايش مصرف کودهاي شیمیايی شده است .درآمد و
سن موجب کاهش مصرف کود شیمیايی شده است.
در ايران نیز مطالعاتی صورت گرفته است که در
ادامه به بخشی از آن اشاره خواهد شدBagheri and .
 )2010( Shahpasandدر مطالعهاي با هدف سنجش
نگرش سیبزمینی کاران دشت اردبیل نسبت به

425

کشاورزي پايدار دريافتند که نگرش نسبت به کشاورزي
پايدار همبستگی معنیداري با مصرف نهادههاي
شیمیايی ندارد که نشاندهنده تناقض عمل و نگرش
کشاورزان است )2015( Shams et al. .در مطالعهاي
تحت عنوان سنجش نگرش کشاورزان شهرستان اسدآباد
نسبت به کشاورزي پايدار و ارتباط آن با میزان مصرف
نهادههاي شیمیايی توسط آنها نشان دادند که بین
نگرش کشاورزان نسبت به کشاورزي پايدار و میزان
استفاده از نهادههاي شیمیايی رابطه منفی و معنیدار
وجود دارد Shahpasand (2016) .با مطالعه نقش عوامل
فردي و شناختی موثر بر سطح مصرف کود در بین
کشاورزان شهرستان بجستان نشان داد که میزان
تحصیالت رابطه منفی و معنی داري با مصرف کود اوره
داشته است (2018) Mohtashami and Zandi .در
بررسی عوامل موثر بر مصرف بیش از حد کودهاي
نیتروژنه در زراعت زعفران دريافتند که سن مزرعه ،سن
زارع ،اندازه مزرعه ،دفعات آبیاري و دارا بودن شغلی غیر
زراعی اثر مثبت و معنی دار و سطح تحصیالت ،و تجربه
زراعت اثر منفی و معنی داري بر مصرف کودهاي
نیتروژنه دارد .خالصهاي از مطالعات تجربی انجام گرفته
در زمینه شناسايی عوامل اثرگذار بر مصرف کودهاي
شیمیايی در جدول ( )1ارايه شده است.

جدول  -1خالصه مطالعات تجربی درباره عوامل اثرگذار بر مصرف کودهاي شیمیايی
متغیرهاي توضیحی
معنیدار و مثبت
نگرش کشاورزان

نتايج مطالعات
معنیدار و منفی

غیر معنیدار
(Bagheri & Shahpasand,
)2010

……

)(Shams et al., 2015

)(Freeman & Omiti, 2003
)(Etim, 2015
)(Farahi, 2016
)(Mohtashami & Zandi, 2018

(Chianu & Tsujii,
)2004
(Martey et al.,
)2014
)(Shahpasand, 2016

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

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

)(Shahpasand, 2016
& (Mohtashami
)Zandi, 2018

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

(Martey et al.,
)2014

……

کالسهاي آموزشی و ترويجی

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

)(Farahi, 2016

بیمه محصوالت کشاورزي

)(Horowitz & Litchenberg, 1993
)(Chang & Mishra, 2012

شغل اصلی

)(Thuo et al., 2011
)(Chang & Mishra, 2012
)(Farahi, 2016

(Mishra et al.,
)2005
)(Adesina, 1996
(Nambiro & Okoth,
)2013
& (Mohtashami
)Zandi, 2018

سن کشاورزان

سطح تحصیالت
درآمد کشاورزان

(Freeman & Omiti,
)2003
)(Chianu & Tsujii, 2004
(Babcock & Hennessy,
)1996
)(Zhou et al., 2010
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با وجود مطالعات مختلف در زمینه شناسايی عوامل
اجتماعی-اقتصادي اثرگذار بر مصرف کودهاي شیمیايی
در کشت محصوالت مختلف کشاورزي از جمله زعفران،
بهنظر میرسد پیش از اين مطالعهاي به نقش کلیدي
نگرش نسبت به کشاورزي پايدار در اصالح الگوي
مصرفی زعفرانکاران از کودهاي شیمیايی ،نپرداخته
است .از اينرو ،مطالعه حاضر با هدف تحلیل عوامل
اثرگذار بر کاهش مصرف کودهاي شیمیايی در مزارع
زعفران شهرستان گناباد و با تاکید بر نقش نگرش نسبت
به کشاورزي پايدار انجام شد.
شهرستان گناباد در استان خراسان رضوي با دارا
بودن  3500هکتار مزرعه زعفران و تولید ساالنه 10500
کیلوگرم کالله خشک يکی از مراکز عمده تولید زعفران
است ( Organization of Agriculture Jihad of
 )Gonabad, 2018که طبق مطالعات صورت گرفته
داراي بهترين موقعیت به لحاظ پارامترهاي مورد نیاز
براي کشت زعفران در استان بوده است ( Tosan et al.,
 .)2015اما متأسفانه اين شهرستان نیز از معضل کاهش
عملکرد مستثنی نبوده است .به نحوي عملکرد مزارع
زعفران شهرستان گناباد طی  20سال اخیر  60درصد
کاهش داشته است ( Organization of Agriculture
 .)Jihad of Gonabad, 2018مطابق با نظر کارشناسان و
اعالم اداره جهاد کشاورزي شهرستان گناباد ،استفاده
بیرويه از نهادههاي شیمیايی و بخصوص کودهاي
شیمیايی به عنوان يکی از مهمترين عوامل کاهش
عملکرد مزارع زعفران طی سالیان اخیر و ناپايداري
کشت اين محصول مطرح بوده است.

تعداد  30پرسشنامه تکمیل شد و با توجه به اينکه
صفت مورد مطالعه يعنی میزان مصرف کود شیمیايی از
نوع کمی بود براي تعیین حجم نمونه از رابطه ( )1که
تعداد نمونه در روش نمونهگیري تصادفی را تعیین
میکند ،استفاده شد ( .)Shahnoushi et al., 2011در
اين فرمول  nحجم نمونه Zα/2 ،میزان آماره  Zدر سطح
اطمینان  1-αبراي آزمون دو دامنه S ،انحراف معیار
متغیر مورد مطالعه (میزان تجمعی کود شیمیايی
استفاده شده) در نمونه و  dاشتباه مجاز است که معادل
 5درصد از میانگین کود شیمیايی استفاده شده در
مزارع زعفران در نظر گرفته شد .با در نظر گرفتن سطح
اطمینان  95درصد حجم نمونه معادل  110بدست آمد
که با توجه به برابري تعداد بهرهبرداران در اين دو روستا
و بر مبناي نمونهگیري تصادفی نسبی ،از هر روستا تعداد
 55پرسشنامه تکمیل شد .در نهايت به دلیل ناقص بودن
 5پرسشنامه ،تعداد  105پرسشنامه مورد بررسی قرار
گرفت.
()1

Z 22 .S 2
d2

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه

تحقیق حاضر در سال  1396انجام شد و جامعه
آماري آن تمام زعفرانکاران شهرستان گناباد،
جنوبیترين شهر استان خراسان رضوي ،بود .با توجه به
اينکه نواحی عمده کشت زعفران در اين شهرستان دو
روستاي قوژد و سنو هستند ،نمونهگیري نیز در اين
روستاها انجام شد .شکل ( )1موقعیت مکانی روستاهاي
مذکور را نشان میدهد .براي تعیین حجم نمونه در ابتدا

شکل  -1موقعیت مکانی منطقه مورد مطالعه
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روش تحقیق
در اقتصادسنجی استفاده از روشهاي تک معادلهاي
به دلیل سهولت ،بسیار مرسوم است .اما در اينگونه
روشها احتمال وقوع دو نوع خطا وجود دارد .اول،
خطاي ناشی از غیر تصادفی بودن نمونه است .به اين
معنی که در روشهاي تک معادلهاي اقتصاد سنجی
نمونه آماري فقط کشاورزانی را شامل خواهد شد که به
از کود شیمیايی استفاده کردهاند و در واقع کشاورزانی
که از کودهاي شیمیايی استفاده نکردهاند به کلی حذف
میشوند .خطاي دوم ،مربوط به يکسان فرض نمودن
متغیرهاي موثر بر تصمیم به استفاده از کودهاي
شیمیايی و میزان استفاده از آنها است .در صورتیکه
عواملی که موجب گرايش کشاورزان به استفاده از
کودهاي شیمیايی میشود لزوما با عوامل موثر بر تعیین
مقدار دقیق استفاده از کودهاي شیمیايی يکی نیستند
( .)Eskandari-Damaneh et al., 2015بنابراين ،بايد از
روشهايی استفاده شود که فاقد اين مشکالت باشد.
 )1958( Tobinبا ارايه الگوي توبیت خطاي نوع اول را
برطرف کرده است .اين الگو با بهرهگیري از هر دو گروه
کشاورزان (کشاورزانی که از کودهاي شیمیايی استفاده
کردهاند و آنهايی که استفاده نکردهاند) خطاي نوع اول
را برطرف میکند اما خطاي نوع دوم همچنان به قوت
خود باقیست )1976( Heckman .به منظور رفع خطاي
دوم روشی دو مرحلهاي را ارائه داده است .در اين روش،
اينگونه فرض میشود که ممکن است مجموعهاي از
متغیرها بر تصمیم افراد مبنی بر استفاده يا عدم استفاده
از کودهاي شیمیايی موثر باشند و مجموعهاي ديگر،
میزان استفاده از کودهاي شیمیايی را پس از اتخاذ
تصمیم تحت تاثیر قرار دهند .بنابراين ،میتوان گفت
الگوي دو مرحلهاي هکمن نسبت به الگوي يک مرحلهاي
برآورد الگوي توبیت از انعطافپذيري بیشتري برخوردار
است.
اين روش ،در مرحلهي اول با استفاده از روش
پروبیت الگوي رگرسیونی را برآورد میکند که عوامل
موثر بر اتخاذ تصمیم نسبت به استفاده از کودهاي
شیمیايی را در نظر میگیرد .در اين بخش ،براي برآورد
الگوي پروبیت از روش حداکثر راستنمايی استفاده می-
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شود .بنابراين ،بهمنظور برآورد الگوي پروبیت ابتدا
بايستی به صورت زير مشاهدات مربوط به متغیر وابسته
که در باالي آستانه سانسور در روش برآورد يک مرحله-
اي الگوي توبیت قرار دارند ،مساوي يک و ساير
مشاهدات که در پايین آستانه سانسور قرار دارند ،مساوي
صفر قرار داده شوند (:)Heckman, 1976

; y i   /x i ui
() 2

yi  0 

Otherwise 

 I 1
if 
I  0

سپس میتوان اين الگو را با استفاده از روش حداکثر
راستنمايی به منظور تعیین متغیرهاي موثر بر اتخاذ
تصمیم مبنی بر استفاده از کودهاي شیمیايی را به
صورت زير برآورد نمود (:)Heckman, 1976

  /x i 
  /x i 
L   0 1   


1

   
 



()3

پس از برآورد الگوي پروبیت در عین حال که
متغیرهاي تاثیرگذار بر تصمیم مشخص میشوند،
متغیري که براي برآورد مرحله دوم الزامی است نیز به
دست میآيد .اين متغیر که به تابع مخاطره نیز موسوم
است از طريق رابطه زير نتیجه میشود ( Heckman,
:)1976

()4

 /

 xi  
  0

  imr 
  /
  0


 xi  



اکنون میتوان با استفاده از روش حداقل مربعات
معمولی متغیرهاي موثر بر میزان استفاده از کودهاي
شیمیايی را نیز از طريق برآورد معادله رگرسیونی زير
تعیین کرد:
()5
y i   / x i   imr  u i
شواهد در منطقه مورد مطالعه حاکی از آن بود که
برخی از زعفرانکاران به اين دلیل که معتقد هستند
کودهاي شیمیايی نه تنها میزان عملکرد را افزايش
نمیدهد بلکه میتواند آن را کاهش دهد از هیچ نوع کود
شیمیايی در مزارع خود استفاده نمیکنند .برخی ديگر

428

مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ايران دوره  ،50-2شماره 1398 ،3

نیز از کودهاي شیمیايی شامل سه نوع کود نیتراته،
فسفاته و کامل استفاده کردهاند .بنابراين با توجه به
ماهیت شرايط موجود براي شناسايی عوامل موثر بر
مصرف کودهاي شیمیايی از الگوي هکمن دومرحلهاي
استفاده شد .در اين الگو ،ابتدا با استفاده از يک الگوي
پروبیت عوامل موثر بر گرايش کشاورزان به استفاده و يا
عدم استفاده از کودهاي شیمیايی مشخص میشود .در
مرحله دوم ،با استفاده از يک الگوي رگرسیون خطی اثر
دقیق هر يک از متغیرهاي توضیحی بر میزان استفاده از
کودهاي شیمیايی تعیین میشود .به منظور شناسايی
متغیرهاي اجتماعی-اقتصادي اثرگذار بر مصرف کودهاي
شیمیايی ،با توجه به پیشینه تحقیق و به ويژه
پیشپرسشنامه و نظرات خود کشاورزان متغیرهاي
مختلفی از قبیل سن ،سطح تحصیالت ،درآمد ،شرکت
در کالسهاي آموزشی و ترويجی ،بیمه محصوالت
کشاورزي ،نگرش کشاورزان نسبت به کشاورزي پايدار،
تعداد اعضاي خانواده ،محل سکونت (شهر يا روستا)،
سطح زير کشت زعفران ،روستاي محل زندگی و شغل
اصلی وارد الگوي هکمن دو مرحلهاي شدند و با استفاده
از آزمونهاي تشخیصی متغیرهاي غیر مهم مشخص
گرديده و حذف شدند .در نهايت ،از بین اين متغیرها
هشت متغیر شامل نگرش نسبت به کشاورزي پايدار،
سن کشاورزان ،سطح تحصیالت ،درآمد ماهانه ،شرکت
در کالسهاي آموزشی و ترويجی ،بیمه محصوالت
کشاورزي ،روستا و شغل اصلی بعنوان متغیرهاي مهم
تاثیرگذار بر استفاده از کودهاي شیمیايی انتخاب شدند.
الگوي تجربی پژوهش حاضر به صورت رابطه ( )6است:
UsedFertilizer  1.Attitude
  2 .Age  3 .Education   4 .Income
()6
 5 .TrainingCourse   6 .Insurance
 7 V
. illage  8 .MainJob
که در آن UsedFertilizer ،میزان تجمی
استفاده از سه نوع کود نیتراته ،فسفاته و کامل است.
 Attitudeنشاندهنده نگرش نسبت به کشاورزي
پايدار است Education ، Age .و  Incomeبه
ترتیب نشاندهنده سن ،سطح تحصیالت (تعداد سال-
هاي تحصیل) و درآمد ماهانه کشاورزان از تمام مشاغل

(و نه فقط درآمد حاصل از کشاورزي) است.
متغیر  TrainingCourseمعرف شرکت در کالسهاي
آموزشی است که اين متغیر نیز به صورت مجازي در
الگو وارد شده است .بر اين اساس به زعفرانکارانی که
در کالسهاي آموزشی شرکت کردهاند عدد يک و به
زعفرانکارانی که شرکت نکردهاند عدد صفر داده شده
است .متغیر  Insuranceمعرف بیمه است که به صورت
مجازي در الگو وارد شده است .به گونهاي که به زعفران-
کارانی که بیمه کشاورزي داشتهاند عدد يک و به
سايرين عدد صفر داده شده است .متغیر V illage
نشاندهنده متغیر روستا است که براي کشاورزانی که در
روستاي قوژد ساکن بودهاند مرتبه يک و کشاورزان
ساکن در روستاي سنو مرتبه صفر در نظر گرفته شده
است .متغیر  Mainjobمعرف فعالیت (شغل) اصلی
زعفرانکاران است که به صورت مجازي وارد شده است و
به زعفرانکارانی که فعالیت اصلی آنها کشاورزي است
عدد يک و به ديگر زعفرانکاران عدد صفر داده شده
است.
()7

j

8

13

J 1

i 1

A ttitude   x i   z

در رابطه با متغیر نگرش نسبت به کشاورزي پايدار با
بررسی مطالعات پیشین ( Rahman, 2003; Bagheri et
;al., 2008; Tatlidil et al., 2009; Bagheri, 2010
;Power et al., 2013; Yazdanpanah et al., 2014
 )Sobhani et al., 2018و در نظر گرفتن شرايط محلی و

نظرات کشاورزان با تجربه ،اين متغیر توسط  21گويه
طیف لیکرت پنج تايی که شامل نگرش نسبت به
استفاده از کودهاي شیمیايی ،نحوه استفاده از زمین و
روش کشت بود ،برآورد شد .سواالت  1تا  13جنبه
مثبت داشته و به عبارتی انتظار میرود موجب بهبود
وضعیت پايداري شوند در حالی سواالت  14تا 21
ماهیت منفی دارند .بهمنظور ساخت شاخصی براي
نگرش کشاورزان نسبت کشاورزي پايدار از رابطه ()7
استفاده شده است که در نهايت ،براي هرکدام از
کشاورزان يک امتیاز بدست آمده است .حداکثر امتیاز
ممکن براي هر کشاورز  57و حداقل امتیاز ممکن -27
است .در اين رابطه  Xنمايانگر گويههاي مثبت و Z
نمايانگر گويههاي منفی است)7( .
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جدول ( )2ارائه شده است .پايايی سواالت مربوطه توسط
آماره آلفاي کرونباخ بررسی شد و عدد بدست آمده برابنر
با  0/698است که نشاندهننده مناسنب بنودن سنواالت
طرح شده براي سنجش نگرش است.

نتایج و بحث
گويههاي مربوط به سننجش نگنرش زعفنرانکناران
نسبت به کشاورزي پايدار بنه همنراه طینف پاسن هنا در

جدول  -2گويههاي مربوط به سنجش نگرش کشاورزان نسبت به کشاورزي پايدار
شماره
گويه

نماد

گويه

میانگین

انحراف
معیار

1

X1

کشت کم تراکم بنه زعفران موجب افزايش طول عمر مفید مزارع خواهد شد

3/89

1/22

2

X2

استفاده از سموم علف کش  ،باعث آسیب رساندن به سالمت انسان و دام میشود

3/17

1/44

3

X3

استفاده از سموم علف کش در زعفران کاري ،باعث آسیب رساندن به پیاز زعفران میشود.

3/84

1/19

4

X4

کشت شبدر و يونجه موجب حاصلخیزي زمین میشود

3/83

1/07

5

X5

استفاده از کود هاي شیمیايی باعث آسیب رساندن به پیاز زعفران میشود

3/33

1/24

6

X6

استفاده از کود هاي شیمیايی باعث آسیب رساندن به کیفیت خاک میشود

3/10

1/48

7

X7

منابع آب و خاک بايد براي نسلهاي آينده محافظت شود

4/14

0/89

8

X8

بهتر است کشاورزان در کنار کشت و زرع به دامداري هم بپردازند

4/52

0/61

9

X9

مصرف کودهاي حیوانی باعث افزايش حاصلخیزي خاک و بهبود عملکرد میشود

4/74

0/55

10

X10

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

3/90

1/50

11

X11

استفاده از کود انسانی در زعفران کاري باعث کاهش کیفیت خاک میشود

1/86

1/13

12

X12

استفاده از کود انسانی در زعفران کاري باعث ناسالم شدن محصول و ايجاد بیماري میشود

2/44

1/36

13

X13

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

3/52

1/40

14

Z1

براي افزايش تولید کشاورزي چارهاي جز استفاده از ماشینها و تکنولوژيهاي جديد نیست

3/79

1/06

15

Z2

عملکرد و تولید مزرعه در صورت عدم استفاده از کود و سموم شیمیايی کاهش می يابد

2/36

1/45

16

Z3

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

4/19

1/03

17

Z4

بهترين شیوه ي مبارزه با آفات و علفهاي هرز استفاده از علفکشها و سموم شیمیايی است

2/84

1/48

18

Z5

با وجود مواد و کودهاي شیمیايی ،نیازي به استفاده از کودهاي دامی و سبز نمیباشد

1/66

0/83

19

Z6

کاربرد زياد ادوات کشاورزي و شخم زياد موجب بهبود کیفیت خاک میشود

3/44

1/47

20

Z7

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

1/95

1/07

21

Z8

علفهاي هرز مزارع زعفران اکثرا يکساله است و بنابراين نیازي به کنترل آنها نیست

3/09

1/34

دامنه طیف لیکرت :کامال مخالفم( ،)1مخالفم( ،)2نظري ندارم( ،)3موافقم(،)4کامال موافقم()5

صفت مورد مطالعه در اين تحقیق میزان اسنتفاده از
کودهاي شیمیايی شامل سه نوع کود نیتراتنه ،فسنفاته و
کامل بوده است .با بررسی دادههناي جمنعآوري شنده و
يافتههاي تحقیق مشاهده شند کنه حندود  35درصند از
زعفرانکنناران منطقننه مننورد مطالعننه از هننیچ نننوع کننود
شیمیايی استفاده نکردهاند .با اين وجود  65درصد آنهنا
حداقل از يکی از سه نوع کود مذکور استفاده کنرده انند
که میزان متوسنط مصنرف آنهنا  162/20کیلنوگرم در
هکتار بنا انحنراف معینار  82/40بنوده اسنت .آمارههناي
توصیفی متغیرها مستقل استفاده شنده در اينن تحقینق
نیز در جندول ( )3بینان شنده اسنت .مینانگین شناخص

نگرش نسبت بنه کشناورزي پايندار برابنر  23/95اسنت.
میانگین سنن کشناروزان  50/16سنال بنوده اسنت .مند
متغیر سطح تحصیالت 5 ،سال و میانگین آن برابر 7/30
سال بنوده اسنت کنه نشنان منیدهند تحصنیالت اکثنر
کشاورزان در حد ابتدايی است .و نهايتا مینانگین درآمند
ماهیانننه کشنناورزان از تمننام مشنناغل خننود برابننر 12/06
میلیون ريال بوده است .از  105زعفرانکار مورد بررسنی
تنهننا  26نفننر ( 24/7درصنند) در کالسهنناي آموزشننی و
ترويجی شرکت کردهاند کنه حناکی از مشنارکت پنايین
کشاورزان در اينگونه کالسها است .همچننین تنهنا 26
نفر از زعفرانکناران ( 21/9درصند) از بیمنه محصنوالت
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( 58درصنند) بیننان داشننتهاند کننه شننغل اصننلی آنهننا
کشاورزي است و بقیه آنها حرفه ديگنري را بنه عننوان
شغل اصلی خود دنبال کردهاند.

کشاورزي استفاده کردهانند کنه نشنان از عندم موفقینت
صندوق بیمه محصوالت کشاورزي در جنذب کشناورزان
دارد 67 .نفر از زعفرانکاران از روستاي قوژد و  38نفر از
روستاي سنو انتخناب شندهاند 61 .نفنر از زعفرانکناران

جدول  -3آمارههاي توصیفی متغیرهاي مستقل
نام متغير

حداقل

حداکثر

ميانگين

انحراف
معيار

فراوانی

نگرش نسبت به کشاورزي پايدار

2

42

23/95

7/18

-

سن (سال)

24

78

50/16

12/32

-

سطح تحصیالت (سال)

0

16

7/30

4/01

-

درآمد ماهیانه از تمام مشاغل (میلیون
ريال)

3

30

12/06

5/57

-

شرکت در کالسهاي آموزشی و
ترويجی
(شرکتکننده= ،1عدم شرکت=)0

-

-

-

-

شرکت کننده= 26
نفر
عدم شرکت=  79نفر

بیمه محصوالت کشاورزي
(بیمه شده= ،1بیمه نشده=)0

-

-

-

-

بیمه شده= 23نفر
بیمه نشده=  82نفر

روستا
(قوژد= ،1سنو=)0
شغل اصلی
(کشاورزي= ،1غیرکشاورزي=)0

-

همان طور که بیان شند ،بنه دلینل ماهینت شنرايط
موجود در منطقه مورد مطالعنه بنراي شناسنايی عوامنل
اثرگذار بر مصرف کودهاي شیمیايی از الگوي هکمنن دو
مرحلهاي استفاده شد به اين صنورت کنه در مرحلنه اول
عوامل موثر بر تصمیم کشاورزان مبنی بر استفاده يا عدم
استفاده از کودهاي شیمیايی شناسنايی شند .در مرحلنه
دوم اثر هر يک از متغیرهاي توضیحی بر میزان اسنتفاده
از کودهاي شیمیايی منورد بررسنی قنرار گرفنت .نتنايج
الگوي هکمن دومرحلهاي در جدول ( )4نشان داده شده

قوژد= 55نفر
سنو= 50نفر
کشاورزي= 61نفر
غیر کشاورزي=44
نفر
نطح  1درصنند
اسنت .آزمننون نسننبت درسننتنمايی در سن

معنیدار اسنت .همچننین درصند صنحت پیشبیننی در
الگوي پروبیت  86درصد است که بنا توجنه بنه حنداقل
مقدار قابل قبنول اينن آمناره بنراي الگوهناي لوجینت و
پروبیت (حدود  70درصد) گوياي مناسنب بنودن الگنوي
بنرآوردي اسنت .نتننايج الگنوي رگرسننیون خطنی نشننان
میدهنند کننه متغیرهنناي مسننتقل الگننو  59/1درصنند از
تغییرات متغیر وابسته را توضیح دادهاند که با توجنه بنه
مقطعی بودن دادههاي جمعآوري شده قابل قبول است.
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جدول  -4نتايج برآورد الگوي هکمن دومرحلهاي (متغیر وابسته :میزان مصرف کود شیمیايی)
الگوي هکمن دو مرحلهاي

نام متغير

مقدار ضريب

مرحله اول

مرحله دوم

(الگوي پروبيت)

(الگوي رگرسيون خطی)

آماره t

اثر نهايی

کشش ورزنی

مقدار ضريب

آماره t

عرض از مبدا

-1/453

-1/011

-

کلی
-

-28/55

-0/487

نگرش

*-0/053

-1/937

-0/012

-0/385

***-3/910

-3/619

سن

*0/031

1/793

0/007

0/425

***3/165

4/624

سطح تحصیالت

**0/106

1/994

0/025

0/215

***7/073

3/441

کالس

**-0/727

-1/999

-0/171

-

-0/458

-0/029

درآمد

*0/056

1/713

0/013

0/184

*2/516

1/909

بیمه

*0/887

1/834

0/208

-

*29/755

1/744

روستا

*0/612

1/722

0/144

-

-10/714

-0/753

شغل اصلی

0/575

1/527

0/135

-

17/408

1/128

نسبت عکس میلز

-

-

-

-

***86/949

8/546

آمارههاي نکويی
برازش
*معنیدار در سطح  10درصد

درصد صحت پیشبینی

0/86

ضريب تعیین

0/591

آزمون نسبت درستنمايی

***21/563

ضريب تعیین تعديلشده

0/551

**معنیدار در سطح  5درصد

مطابق با انتظار ،ضريب متغیر نگرش نسبت به
کشاورزي پايدار در هر دو مدل منفی و معنیدار بوده
است .اثر نهايی اين متغیر در مدل پروبیت برابر -0/012
است که نشان میدهد با يک واحد افزايش در شاخص
نگرش ،احتمال گرايش به استفاده از کودهاي شیمیايی
 0/012واحد کاهش میيابد .میزان کشش در میانگین
کلی برابر  -0/385است که حاکی از آن است که با
فرض ثابت بودن ساير شرايط ،بهطور متوسط افزايش
يک درصدي در شاخص نگرش موجب کاهش احتمال
گرايش به استفاده از کودهاي شیمیايی به میزان 0/385
درصد میشود .ضريب اين متغیر در الگوي رگرسیون
خطی برابر  -3/91بوده است .بهعبارت ديگر ،با يک
واحد افزايش در شاخص نگرش نسبت به کشاورزي
پايدار ،استفاده از کودهاي شیمیايی به میزان 3/91
کیلوگرم کاهش خواهد يافت .نتیجه پژوهش حاضر
همسو با نتايج مطالعاتی همانند ( & Bagheri
Shahpasand, 2010; Sadati et al., 2010; Shams
 )et al., 2015است که تأکید بر اهمیت نگرش

کشاورزان در تغییر الگوهاي رفتاريشان به سوي

***معنیدار در سطح  1درصد

کشاورزي پايدار و استفاده کمتر از نهادههاي شیمايی
دارند.
ضريب متغیرهاي سن ،سطح تحصیالت و درآمد در
هر دو مدل مثبت و معنیدار بوده است .میزان اثر نهايی
متغیرهاي مذکور به ترتیب برابر  0/025 ،0/007و
 0/013است که نشان میدهد با افزايش يک واحدي در
اين متغیرها احتمال گرايش به استفاده از کودهاي
شیمیايی به ترتیب به اندازه  0/025 ،0/007و 0/013
واحد افزايش میيابد .همچنین ،ضريب برآوردي
متغیرهاي مذکور در مدل رگرسیون خطی به ترتیب
برابر  7/073 ،3/165و  2/516است .يعنی افزايش يک
واحدي در اين متغیرها میزان استفاده از کودهاي
شیمیايی را به ترتیب به اندازه  7/073 ،3/165و
 2/516کیلوگرم بیشتر میکند .مثبت و معنیدار بودن
متغیر سن در هر دو الگو حاکی از آن است که کشاورزان
مسن که اکثرا با تجربه نیز هستند ،تمايل بیشتري به
استفاده از کودهاي شیمیايی داشتهاند .نتايج بهدست
آمده همسو با پژوهشهاي ( ;Freeman & Omiti, 2003
 )Etim, 2015; Mohtashami & Zandi, 2018است که
نشان دادند سن کشاورز رابطه مثبت و معنیداري با
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مصرف بیرويه کودهاي شیمیايی دارد و کشاورزان مسن
از کود شیمیايی بیشتري در مقايسه با جوانان استفاده
میکنند .شواهد حاکی از آن است که کشاورزان مسن به
اين دلیل که اولین استفاده کنندگان از کودهاي
شیمیايی در منطقه مورد مطالعه بودهاند به دلیل بکر
بودن اراضی در آن زمان محصول بیشتري برداشت
میکردهاند و همچنان بر اين باورند که استفاده از
کودهاي شیمیايی میتواند محصول برداشتی را افزايش
دهد .اين در حالی است که آزمون همبستگی اسپیرمن
نشان میدهد بین میزان استفاده از کودهاي شیمیايی و
عملکرد مزارع رابطه معنیداري وجود ندارد .مقدار
ضريب همبستگی برابر با  0/019بهدست آمده و سطح
معنیداري آن  0/849است که گوياي عدم معنیداري
همبستگی است .مثبت و معنیدار بودن متغیر سطح
تحصیالت در هر دو الگو نشان میدهد که زعفرانکاران
با تحصیالت باالتر تمايل بیشتري به استفاده از کودهاي
شیمیايی داشتهاند .نتايج بهدست آمده سازگار با نتايج
( ;Freeman & Omiti, 2003; Chianu & Tsujii, 2004
Waithaka et al., 2007; Thuo et al., 2011; Etim,
 )2015و ناسازگار با نتايج ( Mohtashami & Zandi,

 )2018است .يافتهها نشان میدهد که کشاورزان با
تحصیالت باالتر از مشاوره کارشناسان کشاورزي منطقه
بهره برده که تعداد زيادي از اين کارشناسان فروشنده
کودهاي شیمیايی بوده و تبلیغات گستردهاي براي
استفاده بیشتر از کودهاي شیمیايی به منظور افزايش
عملکرد زعفران تولیدي داشتهاند .بنابراين ،به احتمال
زياد ارتباط زياد کشاورزان تحصیلکرده با فروشندگان
نهادههاي شیمیايی موجب افزايش تمايل آنان به
استفاده از کودهاي شیمیايی شده است .مثبت و
معنیدار بودن اثر متغیر درآمد در هر دو مدل گوياي آن
است که زعفرانکاران با درآمد باالتر تمايل بیشتري به
استفاده از کودهاي شیمیايی دارند .نتیجه بهدست آمده
با نتیجه مطالعات ( Waithaka et al., 2007; Farahi,
 )2016همسو بوده است .در حالی که Martey et al.
( )2014نشان دادند که درآمد باالتر موجب کاهش
مصرف کودهاي شیمیايی شده است .با توجه با پايین
بودن متوسط سطح درآمد زعفرانکاران ،انتظار میرود

يافته اخیر به دلیل توانايی باالتر زعفرانکاران با درآمد
باالتر در خريداري نهادههاي شیمیايی است.
ضريب متغیر کالسهاي آموزشی و ترويجی در مدل
پروبیت منفی و معنیدار بوده است و اثر نهايی آن
 -0/171است که نشان میدهد احتمال استفاده از کود
شیمیايی توسط زعفرانکارانی که در اينگونه کالسها
شرکت داشتهاند  17/1درصد کمتر از زعفرانکارانی
است که درکالسها شرکت نکردهاند .با اين وجود،
ضريب اين متغیر در مدل رگرسیون خطی معنیدار
نشده است که نشان میدهد میزان استفاده از کودهاي
شیمیايی تحت تاثیر کالسهاي آموزشی و ترويجی
نبوده است .دلیل يافته اخیر به احتمال زياد مشارکت
اندک زعفرانکاران در کالسهاي آموزشی و ترويجی
است .زيرا تنها  24/7درصد زعفرانکاران در کالسها
شرکت کردهاند بنابراين ،بعید به نظر میرسد که
کالسهاي آموزشی و ترويجی بتواند بهصورت معنیداري
میزان استفاده از کودهاي شیمیايی در سطح منطقه را
کاهش دهد.
ضريب متغیر بیمه محصوالت کشاورزي در هر دو
مدل مثبت و معنیدار است .احتمال استفاده کود
شیمیايی توسط زعفرانکارانی که از بیمه محصوالت
کشاورزي استفاده کردهاند  20/8درصد بیشتر از ساير
کشاورزان است .ضريب اين متغیر در مدل رگرسیون
خطی گوياي آن است که با فرض ثابت بودن ساير
شرايط ،زعفرانکارانی که مزارع زعفران آنها تحت
پوشش بیمه محصوالت کشاورزي بوده است به اندازه
 29/775کیلوگرم کود شیمیايی بیشتري در هر هکتار
استفاده کردهاند .اين در حالی است که بیمه محصوالت
کشاورزي اگر به درستی عمل کند به اين دلیل کنه
نوعی از تکنولوژي به شمار میرود ،از طريق انتقال
ريسک موجب صرفهجويی در مصرف نهادهها میگردد
.به نظر میرسد تنها زعفرانکارانی حاضر به بیمه کردن
اراضی خود هستند که رفتار ناپايدارتري داشتهاند .از
اينرو ،با بیمه محصوالت خود کاهش عملکرد محصوالت
خود را پوشش دادهاند .همچنین ،تنها  21/9درصد
زعفرانکاران از بیمه استفاده کردهاند که نشان از عدم
موفقیت بیمه محصوالت کشاورزي در منطقه مورد نظر
است .يافتهها حاکی از آن است که مهمترين دلیل عدم
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پذيرش بیمه کشاورزي توسط کشاورزان ،نارضايتی آنها
از نحوه تعیین حق بیمه ،نحوه تعیین خسارت و پرداخت
آن است .نتايج بهدست آمده همسو با مطالعه
) Horowitz & Litchenberg (1993در مورد
محصول ذرت بود .در حالی که ناهمسو با مطالعه
 )2005( Mishra et al.در مورد محصول گندم بود که
نشان دادند استفاده از بیمه کشاورزي موجب کاهش
مصرف کودهاي شیمیايی و جلوگیري از مصرف بیرويه
آن میشود.
بهدلیل وجود مرکز عرضه نهادههاي کشاورزي در
روستاي سنو و دسترسی راحتتر کشاورزان به انواع
کودهاي شیمیايی انتظار میرفت که زعفرانکاران
روستاي مذکور از کود شیمیايی بیشتري نسبت به
زعفرانکاران روستاي قوژد استفاده کنند .اما مثبت و
معنیدار بودن ضريب متغیر روستا در الگوي پروبیت
نشان می دهد که احتمال استفاده از کودهاي شیمیايی
توسط زعفرانکاران روستاي قوژد به اندازه  14/4درصد
بیشتر از کشاورزان روستاي سنو است .همچنین ،میزان
استفاده از کودهاي شیمیايی به صورت معنیداري تحت
تاثیر اين متغیر نبوده است .بنابراين ،نمیتوان گفت
دسترسی راحتتر به نهادههاي شیمیايی دلیل بر تفاوت
استفاده از کودهاي شیمیايی در مناطق مختلف کشت
زعفران است بلکه دلیل آن را بايد در عقايد و نگرش
زعفرانکاران اين مناطق جستجو کرد.
متغیر شغل اصلی در هیچ يک از دو مدل معنیدار
نشده است .اين در حالی است که انتظار میرفت
کشاورزانی که شغل اصلی آنها کشاورزي است دغدغه
بیشتري نسبت به حفاظت از اراضی خود داشته و کود
شیمیايی کمتري استفاده کنند .نتايج پژوهش همسو با
نتايج  )2010( Zhou et al.و ناسازگار با نتايج
( ;Adesina, 1996; Nambiro & Okoth, 2013
 )Mohtashami & Zandi, 2018که نشان دادند
کشاورزانی که شغل اصلی آنها کشاورزي است و منبع
درآمدي ديگري ندارند ،کود شیمیايی کمتري استفاده
کردهاند.
نتيجهگيري و پيشنهادها

منابع متعددي بر معضالت ايجاد شده توسط
نهادههاي شیمیايی به خصوص کودهاي شیمیايی در
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راستاي دستیابی به کشاورزي پايدار تاکید داشتهاند .با
توجه به اهمیت کاهش استفاده از نهادههاي بیرونی و
شیمیايی جهت دستیابی به کشاورزي پايدار مطالعه
حاضر با هدف شناسايی عوامل اثرگذار بر مصرف
کودهاي شیمیايی در شهرستان گناباد صورت گرفت.
نتايج برآورد الگوي هکمن دو مرحلهاي نشان داد که
ضريب متغیر نگرش نسبت به کشاورزي پايدار در هر دو
مدل منفی و معنیدار است و بنابراين ،نگرش بهتر
نسبت به کشاورزي پايدار موجب جلوگیري و يا کاهش
استفاده از کودهاي شیمیايی میشود .ضريب متغیر
کالسهاي آموزشی ترويج در الگوي پروبیت منفی و
معنیدار اما در الگوي رگرسیون خطی بیمعنی است.
ضريب متغیرهاي سن ،سطح تحصیالت ،درآمد و بیمه
محصوالت کشاورزي در هر دو مدل مثبت و معنی دار
است .بهعبارت ديگر ،زعفرانکاران مسنتر ،داراي سطح
تحصیالت باالتر ،داراي درآمد باالتر و يا کسانی که از
بیمه محصوالت کشاورزي استفاده کردهاند تمايل
بیشتري براي استفاده از کودهاي شیمیايی داشتهاند .اثر
متغیر روستا در الگوي پروبیت مثبت و معنیدار ،اما در
الگوي رگرسیون خطی بیمعنی است که نشان میدهد
احتمال استفاده از کودهاي شیمیايی توسط
زعفرانکاران روستاي قوژد بیشتر است .با اين وجود
میزان مصرف کودهاي شیمیايی در سطح منطقه تحت
تاثیر اين متغیر نبوده است .ضريب متغیر شغل اصلی در
هیچ يک از دو مدل معنیدار نیست.
با توجه به اينکه بهبود نگرش زعفرانکاران نسبت
به کشاورزي پايدار موجب کاهش مصرف کودهاي
شیمیايی توسط آنها میشود؛ توصیه میشود
سیاستهايی جهت ارتقاء آگاهی کشاورزان نسبت به آثار
سوء استفاده از نهادههاي شیمیايی در بلند مدت و تغییر
نگرش آنها اتخاذ شود .در اين راستا ،آموزش مبانی
کشاورزي پايدار و آگاهی دادن به کشاورزان از طرق
مختلف مثل بهرهگیري از ظرفیتهاي رسانهاي ،اطالع-
رسانی از طريق تلفن همراه با ايجاد شبکههاي اجتماعی
کارا ،ارايه بروشورهاي آموزشی و ساير روشهاي علمی و
آموزشی نوين موثر به نظر میرسد .با توجه به اين که
زعفرانکاران مسنتر که اغلب با تجربه نیز هستند تمايل
بیشتر به استفاده از کودهاي شیمیايی داشتهاند الزامی
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کمک گرفتن از کشاورزان با تجربه و صاحب نفوذ
 بر خالف انتظار زعفرانکارانی که.میتواند موثر باشد
مزارع آنها تحت پوشش بیمه محصوالت کشاورزي بوده
است کود شیمیايی بیشتري استفاده کردهاند که
میتواند گواهی بر وجود انتخاب معکوس و مخاطرات
اخالقی در مبحث بیمه محصوالت کشاورزي باشد (البته
نیاز به بررسی بیشتر دارد) بهگونهايکه به نظر میرسد
تنها کشاورزانی تمايل به استفاده از بیمه داشتهاند که
رفتار ناپايدارتري دارند و از اين طريق سعی در کاهش
21/9  از طرفی تنها.ضرر و زيانهاي احتمالی دارند
درصد کشاورزان از بیمه استفاده کردهاند که مشخص
شد اکثر کشاورزان از نحوه تعیین حق بیمه و خسارت
که به صورت منطقهاي انجام میشود ناراضی هستند و
. تمايلی به بیمه کردن مزارع خود ندارند،به همین دلیل
 تعیین حق بیمه و همچنین میزان خسارت به،بنابراين
-صورت جداگانه براي هر مزرعه و يا دست کم تقسیم
بندي منطقه به مناطق کوچکتر ضروري به نظر میرسد
.تا از اين طريق بتوان خطا در محاسبات را کاهش داد
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است که اصالح الگوي مصرف کودهاي شیمیايی توسط
 موضوع اخیر وقتی پر.آنها در اولويت قرار گیرد
اهمیتتر میشود که اين دسته از کشاورزان مورد اعتماد
 بهنحوي که تعداد زيادي از.ساير کشاورزان هستند
کشاورزان جوانتر با بهرهگیري از تجربیات آنها اقدام به
 زعفرانکارانی که در.کشت و زرع زعفران میکنند
کالسهاي آموزشی شرکت داشتهاند با احتمال کمتري
مبادرت به استفاده از کودهاي شیمیايی میکنند اما به
دلیل مشارکت بسیار پايین زعفرانکاران منطقه در
 تغییر معنیداري در میزان مصرف،اينگونه کالسها
کودهاي شیمیايی ناشی از شرکت در کالسهاي
 مشاهدات و.آموزشی و ترويجی رخ نداده است
بررسیهاي صورت گرفته حاکی از اعتماد پايین
کشاورزان منطقه به مروجین کشاورزي و مدرسین
کالسها بود به نحوي که اکثر کشاورزان اظهار داشتند
که ترجیح میدهند بجاي شرکت در کالسهاي آموزشی
.و ترويجی از تجربیات کشاورزان با تجربه استفاده کنند
 ترغیب زعفرانکاران به شرکت در کالسها با،بنابراين
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