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چکیده
نیاز رو به رشد بشر به مواد غذاکی طی دهههای اخیر واببتیی به سموم و آفت کشهای شیمیاکی را بهطور فزاکنودهای افوزاکش
داده است .به سبب آثار تخرکبی سموم شیمیاکی ،پذکرش فناوریهای زکبتی و غیر زکبتی هم سو با کشاورزی پاکدار از قبیپ کنتورل
آفات با بهرهگیری از دشمنا طبیعی آ ها ،موردتوجه محققین بخش کشاورزی قرارگرفته است .از اکنرو در اکن مقاله فراکند پوذکرش
فناوری کنترل بیولوبک در مزارع گوجهفرنیی شهرستا جیرفت طی سالهای  6933تا  6932موردمطالعه قرار گرفوت .اکنروه چورا
برخی گوجه فرنییکارا سرکعتر کنترل بیولوبک را پذکرفتهاند با استفاده از مدل تحکیپ بقا بررسی شود .اکون مودل امروا مطالعوه
فراکند پذکرش را در قالب ک مدل پوکا فراهم میکند .نتاکج بهدستآمده حاکی از تأثیر منفی متغیر سن و تأثیر مثبت متغیرهای سط
زکر کشت ،نیرش نببت به کنترل بیولوبک بود .در اکن مطالعه به سبب استفاده از مدل تحکیپ بقا امروا بررسوی توأثیر متغیرهوای
قیمت محصول در سالهای مختکف و سال آگاهی بر سرعت پذکرش کنترل بیولوبک فراهم شد .بر اکن اساس مشخ شد در سالی
که قیمت محصول بابتر است ،احتمال پذکرش افزاکش میکابد و همچنین هر چه کشاورز زودتر از فناوری کنترل بیولوبک آگاه شود
سرعت پذکرش اکن فناوری افزاکش میکابد .بر اساس نتاکج تحقیق ،پیشنهاد میشود با افزاکش سوط آگواهی کشواورزا نبوبت بوه
مزاکای کنترل بیولوبک زمینه افزاکش سرعت پذکرش اکن فناوری در منطقه مورد مطالعه فراهم شود.
واژههای كلیدی :پذکرش فناوری ،غذای سالم ،مدل تحکیپ بقا ،مدکرکت آفات

 -6مربی گروه اقتصاد کشاورزی ،دانشرده کشاورزی ،دانشیاه جیرفت
 -2دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی ،دانشرده کشاورزی ،دانشیاه تبرکز
 -9د انشیار اپیدمیولوبی ،مرکز تحقیقات مدلبازی در سالمت ،پژوهشرده آکنده پژوهی در سالمت ،دانشیاه عکوم پزشری کرما  ،کرما  ،اکرا
(* -نوکبنده مبئول)mohen.adelis@ujiroft.ac.ir :
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مقدمه
بر اساس گزارش سازما های جهانی ،سابنه بهطور متوسط از ک هزار نوع آفتکش شیمیاکی بیش از ک میکیو تن
ماده مؤثره در بخشهای کشاورزی ،بهداشت و صنعت استفاده میشود .هرچند کاربرد اکن مواد موجب جکوگیری از نابودی
حدود  91درصد محصوبت کشاورزی و نیز موجب کنترل نببی بیماریهای مهکری مثپ مابرکا شده است ،ولوی اسوتفاده
نامناسب و بیروکه آنها باعث خبارتهای شدکد به محیط زکبت و سالمت انبا ها شده است (عناستی .)6932 ،بر اساس
گزارش سازما جهانی کار ،میزا وقوع مبمومیت ناشی از مصرف آفتکشها در کشوورهای درحوالتوسوعه مثوپ اکورا
حدود  69برابر کشورهای توسعهکافته است .بر اساس گزارش اکن سوازما حودود  31درصود سوموم فووق در کشوورهای
درحالتوسعه مصرف میگردد ،که شیوع بیماریهای مختکف از قبیپ سرطا  ،بیماریهای گوارشی نتیجه مصرف اکن مواد
هبتند .تا جاکی که بر اساس آمار و اطالعات ،در کشور چین مبمومیت آفتکشها سابنه جوا بویش از  671111نفور را
میگیرد (ادلبتو و فکیپس .)2119 ،6مصرف متوسط سالیانه آفتکشها در کشور ما حدود  27111تن و بوا احتبواب کوپ
اراضی مرزوعی  63/1میکیو هرتار سرانه مصرف آفت کشها به ازاء هر کیکومتر مربع اراضی برابر  691کیکوگرم میباشد
که در مقاکبه با سرانه اروپا ( 71کیکوگرم) و آمرکرا ( 31کیکوگرم) رقم قابپ توجهی است (دهقوانی .)2161 ،بواوجود تموام
نیرانیها و صدمات حاصکه ،آفتکشها کماکا بهعنوا راهرار اصکی مدکرکت آفات بیمواریهوا از سووی تولیدکننودگا
بخش کشاورزی مد نظر قرار میگیرند،که بی ش عدم توجه به اکن مبئکه و جاکیزکن نشد فناوریهای نوکن زکبتی و
غیر زکبتی کم خطر ،تهدکد جدی برای امنیت غذاکی جامعه محبوب میشود.
فناوریهای بیولوبکری کنترل آفات به دلیپ پتانبیپ بابکی که در افزاکش عمکررد و بهبوود سوالمت غوذاکی جامعوه
دارند ،امروزه بهصورت گبترده موردتوجه محققا و تولید کنندگا قرارگرفته است .و لنتر  )2111( 2مزاکای اسوتفاده از
کنترل بیولوبک را در چنود بخوش تقبویم مویکنود -6 :کواهش خطور در معورض موواد شویمیاکی قورار گورفتن بورای
تولیدکنندگا  ،کارگرا و عوامپ اجراکی -2 .مبائپ مربو بوه مقاوموت بوه آفوتکوشهوا در آفوات -9 .کواهش بقاکوای
آفتکشها بر روی محصوبت غذاکی -9 .پیروی از سیاستها و محدودکتهای اعمال شده از طورف دولوتهوا در زمینوه
استفاده از آفتکش و  -1کاهش خطر آلودگی محیط زکبت.
هرچند نقش ککیدی فناوری کنترل بیولوبک در کنترل آفات و کاهش واببتیی مزارع بوه سوموم شویمیاکی از سووی
سیاستگذارا بخش کشاورزی طی سالهای اخیر مورد توجه جدی قرار گرفته است ،بوا اکون وجوود عودم پوذکرش اکون
فناوریها توسط کشاورزا به عنوا ک عامپ بازدارنده در راستای بهکارگیری فناوریهای زکبوتی در بخوش کشواورزی
همواره مطرح است .مطالعههای متعددی از سوی محققیق داخکی و خارجی مرتبط با تحقیق حاضر در زمینه عکپ پذکرش و
عدم پذکرش فناوریها صورت گرفته است که در ادامه به آنها اشاره میشود.
سالمی و خالدی ( )6931با بررسی رفتار برنج کارا مازندرا نشا دادند که مصرف سموم در مزارعی کوه از کنتورل
بیولوبک عکیه آفات استفاده میکنند کمتر است و نتاکج برآورد مدل بجیت ،رابطه منفوی و معنویداری را میوا پوذکرش
فناوری نوکن مبارزه با آفات و کاربرد سموم شیمیاکی عکیه اکن آفت کشها نشا داده است.
امیر نژاد و رفیعی ( )6937با استفاده از مدل بجیت به بررسی میزا اثور عواموپ مختکوف اقتصوادی -اجتمواعی بور
1- Eddleston and Phillips
2- Van lentteern
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پذکرش زنبور ترکروگراما (به عنوا روش بیولوبک ) عکیه کرم ساقهخوار برنج پرداختند .آنها درکافتند که متغیرهای میوزا
تحصیالت ،دارا بود شغپ غیرکشاورزی ،شرکت در کالسهای تروکجی و دکد برنامههای آموزشی رسانهای تأثیر مثبت
و متغیر سن رابطه منفی معنیداری بر پذکرش مبارزه بیولوبکری توسط شالیرارا داشتهاند.
اسدپور ( )6931با استفاده از مدل بجیت به بررسی عوامپ مؤثر به گبترش کنترل بیولوبک در موزارع بورنج اسوتا
مازندرا پرداخته است .نتاکج بهدستآمده نشا داد متغیرهای سون و تعوداد قطعوات زموین بور پوذکرش فنواوری کنتورل
بیولوبک تأثیر منفی و متغیرهای سط زکر کشت ،تعداد دفعات رها سازی ،شرکت در کوالس تروکجوی ،پواداش رکبو ،
استفاده کنترل بیولوبک در زمینهای مجاور و تجربه بهکارگیری از کنترل بیولوبک بر پذکرش فناوری فوق توأثیر مثبوت
دارند.
بورتو و همرارا  )2119( 6به بررسی عوامپ مؤثر بر پذکرش کشاورزی ارگانی بوا اسوتفاده از مودل تحکیوپ بقوا در
مزارع انیکبتا پرداختند .نتاکج نشا داد متغیرهای سن ،جنبیت ،اندازه مزرعه ،نیرش نببت به کشاورزی ارگانی  ،سط
سواد و منبع اطالعاتی بر پذکرش کشاورزی ارگانی مؤثر میباشند.
لیاس و همرارا  )2111( 2با استفاده از مدل تحکیپ بقا به بررسی اثر متغیرهای واببته و مبتقپ از زما بور سورعت
پذکرش فناوریهای نو در منطقه شیوا 9کشور اتیوپی پرداختند .نتاکج نشوا داد متغیرهوای داشوتن نیوروی کشوش داموی،
دسترسی به بازار فروش محصول ،قیمت محصول ،سن ،سط سواد ،کالس تروکجی ،اندازه مزرعه و نیروی کار به ترتیوب
بیشترکن اهمیت و تأثیر را بر پذکرش ترنولوبیها دارند .آنها همچنین نشا دادند که سرعت پذکرش فناوریهای مختکوف
با کردکیر متفاوت است.
شوماخر و همرارا  )2111( 9با بررسی گکخانههای  26اکالت آمرکرا درکافت که متغیرهای سن ،اندازه مزرعه و بهوره-
وری بر پذکرش عمکیات کنترل بیولوبک تأثیر منفی دارد و پرداخت تشوکقی برای استفاده از کنترل بیولوبک تأثیر مثبوت
دارد.
ادمن و همرارا  )2111( 1با استفاده از مدل تحکیپ بقا نشا دادند که متغیرهای موقعیت جغرافیاکی ،شرکت در کالس
تروکجی ،نیرش ،مقدار بارش تأثیر مثبت و متغیرهای قیمت عکفکش و سهم بوارش بور پوذکرش خواکورزی حفواظتی در
کشور استرالیا تأثیر منفی دارند.
آلرو و همرارا  )2161( 1با استفاده از روش تحکیپ بقا به بررسی عوامپ مؤثر بر پوذکرش روشهوای کشوت بودو
خاک در گکخانههای گپ اسپانیا پرداختند .نتاکج مدل واکبال نشا داد که متغیرهای سن ،مباحت گکخانه ،منبع اطالعواتی،
قیمت فکفپ دلمه ای ،منطقه جغرافیاکی ،میزا بقاکای متیپ بروماکد و نیرش مدکر گکخانه بر سرعت پذکرش فناوری کشت
بدو خاک تأثیر دارند که بهغیراز متغیر سن اثر ساکر متغیرها مثبت میباشد.
1 - Burton et al
2 - Leggesse et al
3 - Shiva et al
4 - Schumacher et al
5 -Emden et al
6 -Alcon et al
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نور حبینی و همرارا ( )2161با مقاکبه برنجکارا تالش با استفاده از آزمو کای-اسروکر درکافتند متغیرهای تعوداد
دام خانیی ،تعداد گاوآهن ،تعداد کارگر خانوادگی و نوع کود شیمیاکی مصرفی بر پذکرش عمکیات کنتورل بیولوبکو موؤثر
میباشند.
ماهش و همرارا  )2166( 6با استفاده از مدلهای پارامتری شرطی تحکیپ بقا ،درکافتنود کوه متغیرهوای سون ،سوط
سواد ،استفاده از کامپیوتر ،درآمد ،نیرش مثبت به بهبود عمکررد در اثر فناوری کشاورزی دقیق و اندازه مزرعه بور پوذکرش
فناوریهای کشاورزی دقیق توسط کشاورزا پنبهکار کازده اکالت آمرکرا مؤثر هبتند که بهغیر از متغیر سن همیوی توأثیر
مثبت بر پذکرش فناوری کشاورزی دقیق دارند.
گانیادهر و همرارا  )2162( 2با مطالعه اثر پذکرش روشهای کنترل بیولوبک در کنترل دو آفت مزارع کورم ابرکشوم
در کارناتاکا 9هند تفاوت قابپ توجهی در بروز آفت قبپ و بعد از استفاده از کنترل بیولوبک مشاهده گزارش کردند و بهطور
متوسط میزا حذف دو آفت موردبررسی را  31درصد گزارش نمودند.
رجبی و همرارا ( )2169نشا دادند رفتار عوامپ تروکج کنترل بیولوبک  ،عمکررد مزرعه ،میزا شرکت در کوالس-
های تروکجی ،میزا مشارکت اجتماعی ،فاصکه مزرعه تا محپ زندگی و سابقه کشت برنج بر پذکرش کنترل بیولوبکو در
مزارع برنج گیال و خوزستا تأثیر مثبت و متغیر سن اثر منفی بر پذکرش اکن فناوری دارد.
پس از مرور مطالعههای قبکی ،جنبههای نو و روکررد متماکز تحقیق حاضر بررسی میشود .در کنوار تفواوت مروانی و
زمانی انجام اکن تحقیق ،پذکرش عمکیات کنترل بیولوبکو در محصوول گوجوهفرنیوی بورای اولوین بوار در اکون مطالعوه
موردبررسی قرارگرفته است .همچنین باوجود اکنره از مدلهای پذکرش با متغیر واببته دوحالتی نظیر مدلهوای بجیوت و
پروبیت در تحقیقهای داخکی بهطور گبترده استفاده شده است ،تا کنو پژوهشی در زمینه استفاده از مدلهای تحکیپ بقا
در تحقیقات اجتماعی و کشاورزی در مطالعه پژوهشیرا داخکی صورت نپذکرفته است .به لحاظ تواناکی مودلهوای بقوا در
بررسی فراکند پذکرش در طی زما  ،مطالعه حاضر برای نخبتین بار در مطالعات کشاورزی از مدل تحکیپ بقا بهوره گرفتوه
است .بر اساس آمار وزارت جهاد کشاورزی منطقه مورد مطالعه  61/9درصد سط زکر کشوت کوپ گوجوه فرنیوی کشوور
( 693292هرتار) را در سال زراعی  6936 - 32به خود اختصاص داده است ،که از اکن لحاظ پس از استا هوای فوارس و
هرمزگا مقام دوم را دارد (وزارت جهاد کشاورزی .)6932 ،لذا نظر به جاکیاه وکژه تولیدهای کشاورزی بوهوکوژه محصوول
گوجه فرنیی در اقتصاد و اشتغال منطقه مورد مطالعه و نیرانی از تولید محصول سالم و تالش برای کاهش مصرف سموم
شیمیاکی ،تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامپ مؤثر بر پذکرش فناوری کنترل بیولوبک بهعنوا راه حپ مبارزه طبیعی بوا
آفات در شهرستا جیرفت صورت پذکرفت .ابتدا وضعیت و روند پذکرش اکن فناوری طی سالهای  6933 – 32در موزارع
گوجهفرنی ی بررسی شد و در مرحکه بعد با استفاده از مدل تحکیپ بقا عوامپ مؤثر بر پذکرش کنترل بیولوبک شناساکی شد
و بر اساس نتاکج حاصپشده  ،راهرارهوای عمکیواتی جهوت ارتقواء سوط پوذکرش فنواوری کنتورل بیولوبکو در منطقوه
موردمطالعه ارائه شد.

1- Mahesh et al
2- Gangadhar et al
3- Karnataka
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مواد و روشها
مطالعه حاضر بر پاکه اطالعات و دادههای جمعآوری شده از مزارع گوجه فرنیی شهرسوتا جیرفوت در سوال زراعوی
 6932بنا نهاده شده است ،که شامپ مجموعه اطالعات کشاورزا گوجوه فرنیویکوار طوی سوالهوای  6933-32اسوت.
اطالعات مورد نیاز بر اساس حجم نمونه کوکرا از  691مزرعه و از طرکق پرسشنامه با استفاده از روش نمونهگیری طبقه-
ای متناسب از میا گوجه فرنیی کارا شهرستا جیرفت جمعآوری گردکد .به اکن منظور مراکز خدمات رضوا  ،درکاچه و
هکیپ و هوکرد بهعنوا ک طبقه مد نظر قرار گرفت و بر اساس تعداد بهرهبردار ،حجم نمونه از هر مرکوز خودمات تعیوین
شد .متغیرهای مبتقپ مورد بررسی شامپ متغیرهای مقطعی و سری زمانی بود .در مورد وکژگیهای شخصیتی متغیرهوای
مقطعی سن ،سابقه کشاورزی ،سط سواد و نیرش به کنترل بیولوبک بررسی شد و همچنین متغیرهای سوال آگواهی از
وجود کنترل بیولوبک توسط زارع و همچنین متغیر قیمت محصول بهصورت سری زمانی موردبررسی قرار گرفت .رواکوی
پرسشنامه از سوی اعضای هیئتعکمی دانشرده کشاورزی جیرفت و کارشناسا طرح توسوعه کنتورل بیولوبکو مودکرکت
جهاد کشاورزی شهرستا جیرفت مورد تأکید قرار گرفت .همچنین مقدار آلفای کرونباخ ( )1/39برآورد شده برای گوکههای
سنجش نیرش نببت به کنترل بیولوبک تأکیدی بر پاکاکی پرسشنامه طراحی شده است.
در ابتدا بهمنظور معرفی مدلهای بقا ،وجه تماکز اکن مدلها با مدلهای بجیت و پروبیوت بیوا موی شوود .در مودل
بجیت فقط رخداد کا عدم رخداد پیامد (پذکرش) برای ما مهم است و تفاوت ندارد که اکن پذکرش چه زمانی رخ داده است.
کعنی کشاورزی که در سال اول مطالعه ( )6933کنترل بیولوبک را پذکرفته است با کشاورزی که در سال آخر ( )6932اکن
فناوری را مورد پذکرش قرار داده است ،با هم تفاوت ندارند و چه ببا اگر مطالعه ادامه پیدا کند افوراد دکیوری هوم کوه توا
کنو اکن فناوری را نپذکرفتهاند هم آ را بپذکرند ،اما در مدلهای بقا عالوه بر اکنره رخداد پیامود (پوذکرش) اهمیوت دارد
زما رخداد هم مهم است عمالً در اکنجا سرعت پذکرش مهم است و فردی که زودتر میپذکرد با فردی که دکرتر میپذکرد
سرعت کربانی برای پذکرش ندارند.
مدل تحکیپ بقاء بهمنظور سنجش میزا تأثیرات متغیرهای مبتقپ ،واببته به زموا بور احتموال پوذکرش فنواوری در
طول زما مطالعه (در تحقیق حاضر از سال  6933تا  )6932مورداستفاده قرار میگیرند .تحکیپ بقاء 6روشی است که اخیراً
موردتوجه محققا در مطالعات پذکرش قرارگرفته است .تارکخچه برارگیری مدلهای بقوا بیشوتر در مطالعوات مهندسوی و
پزشری مشاهده میشود .لنربتر )6372( 2برای اولین بوار از آ در مطالعوات اجتمواعی بهوره گرفتوه اسوت .در مطالعوات
کشاورزی نیز از آ بهطور متعدد استفاده شده است (دسوزا فیکهو و همرارا .)6333 ،9
تحکیپ بقا ک روش آمارکبت که بر پاکه مدلهای انتخاب دو حالتی بنا نهاده شده است ،کوه تصومیم پوذکرش را بور
اساس دادههای مقطعی مدل میکند و فراکند نشر را اندازهگیری میکند .تحکیپ بقا بهطور همزما امرا بررسی رخ داد
ک واقعه و زما رخ داد آ واقعه را فراهم میکند ،در حقیقت اکن مدل میتوانود پوذکرش نووآوری را از دکودگاه زموا
پذکرش مورد تجزکه و تحکیپ قرار دهد .تحکیپ بقا اجزاء پوکاکی را با اسوتفاده از تکفیوق تصومیم پوذکرش شخصوی و جوزء

 -6تحکیپ بقاء در مطالعات پزشری و دامپزشری با عنوا  Survival Analysisو در مطالعات اقتصادی و اجتماعی با عنوا  Duration Analysisمطرح می-
شود.
2- Lancaster
3- De Souza Filho et al
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تجمعی فراکند نشر نوآوری بر تجزکه و تحکیپ اضافه میکند (فودر و همروارا  .)6331 6تحکیوپ بقوا بوهطوور گبوترده در
بیومتری ،اپیدمولوبی و مهندسی برای سنجش زما بقاء و نرخ خطر به کار برده میشود .در مطالعه حاضر پذکرش عمکیات
کنترل بیولوبک در مزارع گوجه فرنیی شهرستا جیرفت مدنظر میباشد .زما شروع پذکرش اولین کشاورز سوال 6933
میباشد ،از اکنرو زما مطالعه در تحقیق حاضر از سال  6933تا  6932مدنظر قرارگرفته است .از سال  6933سازما جهاد
کشاورزی جنوب استا کرما بهمنظور کاهش مصرف سموم اقودام بوه رهاسوازی زنبوور ترکرودرموا و براکوو در موزارع
گوجهفرنیی شهرستا جیرفت نموده است ،بهگونهای که بنا به اظهارات مبوئولین مربوطوه بخشوی از هزکنوه را دولوت و
بخشی از آ را کشاورزا متقاضی استفاده از اکن نوآوری در مزرعه میپردازند .ازآنجاکیکه خود کشاورز باکبتی سوهمی از
هزکنه را بپردازد و ضمناً از انجام عمکیات سمپاشی در مزرعه خودداری نماکد ،2اکن رفتار کشاورز بهعنوا واکونش مثبوت او
در جهت استفاده از کنترل بیولوبک و در نهاکت پذکرش اکن فناوری تکقی گردکده است.
زمانی مطکوبیت ذهنی حاصپ از پذکرش کنترل بیولوبک ( )UBCنببت به مقدار مطکوبیت حاصوپ از کنتورل متوداول
آفات ( )UCCافزاکش میکابد پذکرش محتمپ میگردد .در حقیقت زمانی پذکرش رخ میدهد که ( )UBC>UCCباشد.
بنابراکن برای ک

کشاورز گوجه فرنییکار:

()6

)PNT = f(E, S, D, TD

در اکن رابطه ( )PNTاحتمال پذکرش کنترل بیولوبک در زما  tاست که برداری از عوامپ موؤثر اقتصوادی ( ،)Eاجتمواعی
( ،)Sشخصیتی ( )Dمقطعی 9و برداری از عوامپ واببته به زما  )TD( 9میباشد.
تابع بقاء با ) S(tنماکش داده میشود و عبارت است از احتمال آنره زما بقاء بزرگتر کا مباوی  tباشود .چوو زموا
نمیتواند منفی باشد لذا  S(0)=1میباشد.
تابع توزکع تجمعی کا هما ) F(tعبارت است از اکنره احتمال زما بقای ک

فرد کمتر از زما مشخ

()2

 tباشد کعنی:

}F(t) = Pr{T < t

از اکن رو تابع بقا عبارت است از احتمال اکنره زما بقاء بزرگتر کا مباوی  tباشد .بنابراکن رابطه زکر اتفاق میافتد:
()9

)S(t) = 1- F(t

که در حقیقت احتمال بقاء را در زما  tنشا میدهد .و برابر با عرس تابع توزکع تجمعی  Tاست.
فرض کنید ) F(tتابع توصیفی است (که در رابطه  9مشخ شده است) ،که توزکوع تجمعوی رخودادهوای پوذکرش را
نشا میدهد و تابع بقاء ) S(tمعروس تابع تجمعی  Tاست که احتمال بقا (به معنی عدم پذکرش) در زما  tرا نشا می-
دهد.
1 - Feder

 -2زکرا انجام سمپاشی منجر به از بین رفتن زنبور ترکرودرما میشود.
3 - cross sectional
4 - time-dependent
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تابع خطر 6را که با )) (h(tنشا میدهند ،احتمال رخ داد پذکرش (در اکن مطالعوه پوذکرش کنتورل بیولوبکو ) را در
طول مدتزما مطالعه معین میکند.:
()9
تابع خطر ) h(tمیتواند به دو جز تقبیم شود .ک جزء آ که واببته به وکژگیهای فرد است و ک جوزء آ مبوتقپ
است .جزء آخری گاهی بهعنوا خطر پاکه در نظر گرفته میشود ) .h (tخطر پاکه میتواند نیمه پارامتری باشد مثوپ مودل
0

خطرات متناسب کاکس ،2که هیچ فرضی در مورد مخاطره پاکه در نظر نمیگیرد ،کا مدلهای پارامترکو  ،کوه فورم توابعی
خطر پاکه را برای همه افراد در تمام طول مطالعه مشخ میسازد و اکن مبئکه باعث برتری مدلهای مذکور در مطالعات
بقاء میباشد (کاکس6372 ،؛ ککوس و همرارا .)2112 ،
در مدلهای پارامترک زما بقاء (پذکرش) از ک توزکع خاص پیروی میکند .توزکعهای راکج زما بقاء عبوارتانود از
(کیفر :)6333 ،9گومپرتز ،9واکبال ،1لگ – لوجبتی  ،1لگ – نرمال ،7نماکی.3
پنج مدل با پنج توزکع ذکر شده بر دادههای پذکرش کنترل بیولوبک برازش شد و از شاخ آکاک و شووارتز جهوت
انتخاب بهترکن توزکع استفاده شد .پس از انتخاب توزکع مناسب از مدل شتابدار زما شربت 3برای ارزکابی اثور متغیرهوای
توضیحی مورد نظر بر پذکرش عمکیات کنترل بیولوبک استفاده شد .
مدل واکبال مدل پارامترکری است که به وفور مورد استفاده قرار میگیرد و در آ
()1

:
H(t )= λPtp-1

که در آ  λ > 0و  pپارامتر شرپ گوکند .اگر p>1باشد خطر در طول زما افزاکش میکابد و اگر  P<1باشد خطر در
طول زما کاهش میکابد و اگر  P=1باشد خطر در طول زما ثابت است و مدل واکبال به مدل نماکی تبدکپ خواهد شود
(برد بور و همرارا  ،2119 ،61کالت ،2119 ،66ککین بوم و ککین.)2111 ،62
در مدل نماکی:
()1

) h(t) = λ = exp(Bo + B1X

1 - hazard function
2 - Cox proportional hazards model
3 - Kiefer
4 - Gompertz
5 - Weibull
6 - Log-logistic
7 - log-normal
8- Exponential
9 - Accelerated Failure-Time
10 -Bradburn et al
11 - Collett
12 - Kleinbaum and Klein

352

فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی ،جلد  ،2شماره  ،3پاییز 9314

متغیرهای کمری فردی به صور مختکفی میتوانند شرح داده شوند ،با اکن وجود متوداول اسوت کوه از مودل خطورات
متناسب بهره گرفته شود که اثر متغیر همراه بر خطر ،متناسب با خطر پاکه است .ک مدل خطرات متناسب به همراه خطر
پاکه ثابت در تحقیق حاضر تعیین شده است .بنابراکن ارتبا بین نرخ خطر () )h(tو متغیرهای توضیحی (  )Xبهصورت زکور
t

تعرکف میشود:
()7

) h(t) = h exp(β’X ) = exp(β ) exp(β’X
t

0

t

0

برای انتخاب متغیرهای توضیحی که ارتبا معنیدار با پذکرش کنترل بیولوبک گوجه فرنییکارا دارند ،روش گام به
گام پبرو استفاده شد .در اکن روش همه متغیرها وارد مدل شدند و در آخر تنها متغیرهای معنیدار جهت برآورد مدل نهاکی
مورد استفاده قرار گرفتند .معنیداری هر متغیر توضیحی در مدل توسط آزمو والد سنجیده شد و متغیرهای توضیحی که از
نظر آماری معنیدار نبودند از مدل حذف گردکدند (اولین حذف در مورد متغیری صورت گرفوت کوه کمتورکن معنویداری را
6
نشا داد) ،تا تمام متغیرهای باقیمانده در مدل در سط احتمال  1درصد معنیدار بودند .آمارههای آکاک و شووارتز ( AIC
و  )BIC2جهت انتخاب مدل برتر از میا مدلهای پارامترک در مطالعات تحکیپ بقا مورد استفاده قرار میگیرنود (دهوو و
همرارا  2116 9و ککینبوم و ککین .)2111 9نتاکج توصیفی و نمودارها با استفاده از  Excel 2007و تحکیپ بقا با اسوتفاده
از نرمافزار ) Stata (10انجام شد.
نتایج و بحث
در نمودار ک وضعیت پذکرش کنترل بیولوبک در مزارع مورد بررسی ارائه گردکده است .بطورکره که طی پنج سوال
مورد بررسی ،از کپ نمونه مورد مطالعه ( 691نفر) تنهوا  13کشواورز عمکیوات کنتورل بیولوبکو را اسوتفاده کردنود ،و 72
کشاورز مورد مطالعه هنوز اکن فناوری را مورد پذکرش قرار ندادهاند .بر اکن اساس اکنگونه استبا میشود ،کوه کشواورزا
کمتر از مبارزه طبیعی بهمنظور کنترل آفات استفاده کردند.
نتاکج بررسی متغیرهای مورد نظر در جدول  6ارائه شده است .بر اساس نتاکج کشاورزانی کوه از کنتورل بیولوبکو در
کنترل آفات مزارعشا استفاده کردهاند در مقاکبه با ساکر کشاورزا دارای سن کمتر و سابقه کشت کمتور گوجوه فرنیوی
هبتند .درآمد ماهیانه کشاورزا پذکرنده نببتاً بابتر است و مزارع آ ها بزرگتر است .گروه پذکرنده مزارع نزدک تری بوه
مرکز شهر دارند ،لذا تماس بیشتری با مراکز اطالعاتی از قبیپ مراکز جهاد کشاورزی دارند و در نتیجه دسترسی بوه منوابع
اطالعاتی بیشتر است .پراکنش نببتاً بابکی به لحاظ بعد مبافت ،بین مراکز خدمات مورد بررسوی وجوود دارد .کشواورزا
گروه پذکرنده با میانیین مبافت  62/9کیکومتر تفاوت زکادی با مبافت کشاورزا گروه نپذکرفته دارنود کوه از مرکوز شوهر
 92/9کیکومتر فاصکه دارند ،بر اکن اساس نرخ پذکرش سرکعتر در گروه اول قالوب توجیوه اسوت .همچنوین مشوخ شود
کشاورزا پذکرنده بهطور میانیین طی ک سال در  1/1کالس آموزشی  -تروکجی شرکت داشتند ،که بیشتر از کشواورزا
نپذکرنده کنترل بیولوبک است .نتاکج مطالعه همچنین حاکی از سط سواد بوابتر و نیورش مثبوتتور گوروه پذکرنوده در
مزراعشا بود .متغیر سال آگاهی سالی را نشا میدهد ،که کشاورز مورد نظر از اجرای فناوری کنترل بیولوبک در منطقه
مطکع شده است .گروه پذکرنده سرکعتر از کشاورزا نپذکرنده از اجرای عمکیاتی اکن فناوری اطالع کبب کردهاند ،بوهطوور
1- Akaike information criterion
2- Bayesian information criterion
3- Dohoo et al
4- Kleinbaum and Klein
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متوسط گروه پذکرنده تقرکباً  6/1سال زودتر اطالع داشتهاند.

شکل  .1تعداد و درصد تجمعی پذکرش عمکیات کنترل بیولوبک

در مزارع گوجه فرنیی شهرستا جیرفت طی سالهای 6933-32

جدول  .1نتاکج توصیفی متغیرهای تحقیق
نام متغیر

گروه پذیرنده

واحد

گروه نپذیرنده

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

سن

سال

93/7

29/2

91/2

19/9

سابقه کشت

سال

7/1

9/9

69/6

1/1

درآمد ماهیانه

هزار رکال

3111

611

3111

71

فاصکه از مرکز شهر

کیکومتر

62/9

61/1

92/9

93/3

شرکت در کالس تروکجی

کالس در سال

1/1

9/3

9/9

9/7

سط زکر کشت

هرتار

9/1

2/9

6/9

2/2

نیرش نببت به کنترل بیولوبک

-

69/9

3

3/3

7/1

سال آگاهی

سال

2/3

9/1

6/2

1/3

سط سواد

بیبواد

درصد

%61

%93

کمتر از دکپکم

درصد

%67

%99

دکپکم

درصد

%99

%22

کارشناسی و بابتر

درصد

%29

%1

مأخذ :کافتههای تحقیق

مقدار معیار آکاک

محاسبه شده برای هرکدام از پنج توزکع مورد بررسی قرار گرفت و مشخ

شود کوه توزکوعهوای
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واکبال ،لگ لوجبتی و لگ نرمال بهترکن تطبیق را با دادهها دارند بهمنظوور انتخواب بهتورکن مودل از شواخ شووارتز
استفاده شد که بر اساس معیار انتخاب مدل برتر پیشنهادی 6ککین بوم و ککین ( )2111با مقاکبه مقدار آماره شوارتز ،توزکع
واکبال توزکع برتر است ،لذا از اکن توزکع جهت آنالیز دادهها استفاده میشود.
نتاکج مربو به مدل بقاء برآورد شده در جدول  2ارائه شده است .مقدار آمواره  LRو نبوبت درسوتنمواکی 2و سوط
معنیداری آنها تأکیدکننده معنیداری مدل برآورد شده در سط احتمال ک درصد است .در اکون جودول همچنوین مقودار
آماره نببت خطر ،آماره  ،Zسط معنیداری ( )p-valueو فاصکه اطمینا مقدار نببت شانس هر متغیر گزارش شده است.
در تفبیر نببت خطر ،مقدار ک بیانیر عدم تأثیر متغیر مورد نظر بر احتمال پذکرش کنترل بیولوبک توسط کشواورز
در طول دوره مورد بررسی است .مقدار بزرگتر از ک اکن آماره ،حاکی از تأثیر مثبت و مقدار کوچرتر از ک آ (بین صوفر
تا ک ) ،تأثیر منفی متغیر مبتقپ بر احتمال وقوع رخداد را نشا میدهد .برای مثال مقدار نببت خطر برای متغیر نیورش
نببت به کنترل بیولوبک ( )6/6نشا میدهد ،افزاکش ک واحدی در اکن متغیر احتمال پذکرش کنترل بیولوبک توسوط
گوجه فرنیی کارا را  61درصد افزاکش میدهد ،به عبارت سادهتر هر چه نیرش کشاورز نببت به کنترل بیولوبک برای
9
دفع آفات مثبت تر باشد احتمال استفاده از اکن فناوری در طی زما افزاکش میکابد .بورتو  9و همرارا ( )2119و آلرو
و همرارا ( )2161نیز با استفاده از مدل تحکیپ بقا نشا دادند ،نیرش مثبت به فناوری تأثیر مثبوت بور پوذکرش کشوت
بدو خاک و کشت ارگانی دارند.
جدول  .2نتاکج مدل بقا برای عوامپ مؤثر بر پذکرش کنترل بیولوبک

توسط گوجه فرنییکارا شهرستا جیرفت
فاصله اطمینان  35درصد

متغیر

نسبت خطر

آماره Z

سطح معنیداری

حد

حد پایین

باال

سن

1/39

-2/13

1/16

1/93

1/3

سط زکر کشت

6/63

2/3

1/16

6/11

6/91

فاصکه از مرکز شهر

1/32

-2/9

1/11

1/97

2/93

نیرش نببت به کنترل بیولوبک

6/6

6/33

1/11

6/9

6/1

سال آگاهی

2/91

9/1

1/16

6/12

9/99

قیمت محصول

6/97

2/9

1/11

6/27

n=140

Log likelihood= 55/5

6/93
2

)LR chi = 01/96(P<0/01
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نتاکج مدل برآورد شده حاکی از افزاکش نرخ پذکرش در مزارع با سط زکر کشت بزرگتر بود .فدر و همرارا ،)6331( 1
 -6براساس اکن معیار مقدار کمتر آماره شوارتز نشا دهنده برتری مدل است.
2- Log likelihood
3 -Burton
4 - Alcon
5 - Feder et al
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اعتقاد دارند در کشاورزی سنتی ،متغیر سط زکر کشت بر پذکرش فنواوری اثور مثبوت دارد .همچنوین در تحقیقوات قبکوی
(اسدپور ،6931،2166 ،لیاس و همرارا  2111 ،6و ماهش و همرارا  )2166 ،2نتاکج مشابهی بوهدسوتآموده اسوت ،اموا
شوماخر و همرارا  )2111( 9اثر سط زکر کشت گکخانهها را بر پذکرش فناوری منفی به دست آورده است .وی در توجیوه
اکن نتیجه بیا میدارد ،که احتمابً به دلیپ تنوع کشت در گکخانهها ،کشاورزا قادر به مدکرکت استفاده از فناوری کنتورل
بیولوبک در مزارعشا نیبتند.
کری از متغیرهای که بهصورت سری زمانی در مدل وارد شد ،متغیر زما آگاهی از فناوری کنتورل بیولوبکو توسوط
کشاورزا است ،که بهصورت متغیر دو وجهی در مدل در نظر گرفته شد .عدد صفر برای سالهای قبوپ از آگواهی از اکون
فناوری و عدد ک برای سالهای بعد از آگاهی از کنترل بیولوبک توسط کشاورز لحاظ گردکد .بر اساس نببت خطور ،در
بین متغیرهای تحقیق اکن متغیر قویترکن تأثیر را بر احتمال پذکرش دارد ( ،)2/91بهبیا دکیر برای کشاورزی کوه از اکون
فناوری اطالع پیدا کرده است نببت به کشاورزی که از اکن فناوری بی اطالع است احتمال استفاده از کنترل بیولوبک در
کنترل آفات مزرعه بیشتر از دو برابر است .ادمن و همرارا ( )2111نیز نشا دادند اکن متغیر تا  7برابور احتموال پوذکرش
فناوری کشت بدو خاکورزی را افزاکش میدهد.
هما طور که بحث شد از مزکتهای مدلهای بقا ،امرا بررسی متغیرها در طول چند سال است ،از میا متغیرهوای
تحقیق مشخ شد قیمت گوجه فرنیی ،اثر مثبت بر احتمال پذکرش فناوری کنترل بیولوبک دارد اکن نتیجه بیانیر اکون
اصپ است که در سالی قیمت محصول باب باشد کشاورز تماکپ بیشتری به استفاده از اکن فناوری دارند ،اکن را شاکد بتووا
با انییزه کشاورز در سالی که قیمت بابست برای سود بیشتر با مدکرکت بهتر آفوات و بیمواریهوا توجیوه نموود ،آلروو و
همرارا  )2161( 9تأثیر قیمت فکفپ دلمهای را بر سرعت پذکرش مثبت گزارش کردند ،ذکر اکن نرته ضروری است کوه در
تحقیق فوق پذکرش فناوری کشت بدو خاک بهمنظور افزاکش سط تولید بررسی شده است و به اعتقاد آنهوا در فنواوری
کشت بدو خاک افزاکش قیمت محصول سبب افزاکش قدرت سرماکهگذاری کشاورز میشود و در نتیجه کشاورز بهمنظوور
افزاکش سود اقدام به پذکرش اکن فناوری میکنند ،لذا گوجه فرنییکارا ترجی میدهنود در سوالی کوه قیموت محصوول
بابست با استفاده بیشتر از فناوری کنترل بیولوبک از محصول خود محافظت کنند تا از سوود بیشوتر بهوره ببرنود ،سواکر
تحقیقات نیز حاکی از معنیدار بود اثر متغیر قیمت (بهعنوا متغیر سری زمانی) بر پوذکرش فنواوری مویباشود (ادمون و
همرارا  ،2111آلرو و همرارا .)2161
بهمنظور بررسی دلیپ عدم استفاده کنترل بیولوبک توسط گوجهفرنیی کارا  ،نظر آنها را در مورد دبکپ اصوکی عودم
کاربرد کنترل بیولوبک در مزارعشا بررسی نمودکم ،پاسخها در پنج سط ارائه گردکد (کامالً مخالف ،مخالف ،بدو نظر،
موافق و کامالً موافق) .نتاکج بررسی دبکپ عدم استفاده گوجه فرنییکارا مورد مطالعه در جدول  9نشا داده شده اسوت.
نتاکج جدول شامپ پاسخ موافق و کامالً موافق کشاورزا است .بر اکن اساس مشخ شد مهمترکن دبکپ عودم اسوتفاده
کشاورزا مورد مطالعه عدم داشتن دانش فنی بزم در زمینه کنترل بیولوبک است ،که بی ش تأکیدی بر نقوش دانوش
بهعنوا پیش زمینه تغییر ناپذکر فرآکند پذکرش است .بر اکن اساس ،باکبتی از سوی مبوئولین منطقوه در راسوتای ارتقواء
سط دانش گوجه فرنییکارا مورد توجه قرار گیرد 11 .و  19درصد گوجوه فرنیویکوارانی کوه کنتورل بیولوبکو را در
1 - Leggesse et al
2 - Mahesh et al
3 - Schumacher et al
4 - Alcon et al
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مزرعهشا اجرا نرردهاند دلیپ اصکی را عدم تأثیرگذاری اکن فناوری در کنترل آفات و کاهش عمکررد در اثر استفاده بیوا
کردهاند که نشا دهنده نیرش نببتاً منفی گوجه فرنیی کارا شهرستا جیرفت میباشد.
جدول .3مهمترکن عوامپ در تصمیم گوجه فرنییکارا شهرستا جیرفت برای عدم پذکرش کنترل بیولوبک
درصد

دلیل
بابست.

هزکنه کنترل بیولوبک

روشهای کنترل بیولوبک
در اثر کنترل بیولوبک
کنترل بیولوبک

در کنترل آفات مؤثر نیبتند.

عمکررد کاهش میکابد.

بهشدت کاربر میباشد.

*

92
11
19
97

استفاده از کنترل بیولوبک

در مزرعه من اجراکی نیبت.

97

استفاده از کنترل بیولوبک

نیازمند دانش و مهارت خاصی است که من ندارم.

13

* درصد کشاورزانی که کامالً موافق و موافق بودهاند.
مأخذ :کافتههای تحقیق

نتیجهگیری و پیشنهادات
در اکن مطالعه ،عوامپ مؤثر بر سرعت پذکرش استفاده از فناوری کنترل بیولوبک توسط گوجهفرنیی کارا شهرستا
جیرفت با استفاده از مدل تحکیپ بقا مورد بررسی قرار گرفت .از مزاکای استفاده از اکن مدل قابکیت بررسی فراکنود پوذکرش
نوآوری طی دوره زمانی و ارزکابی تأثیر متغیرهای سری زمانی است و از اکنرو بر مدلهای بجیت و پروبیت که بوه وفوور
در تحقیقهای پذکرش استفاده میشود برتری دارد .نتاکج تحقیق تأکید کننده نتاکج برخی از تحقیوقهوای قبکوی در زمینوه
بررسی عوامپ مؤثر بر پذکرش نوآوری بود ،بهگونهای که تأثیر سط زکر کشت ،نیرش مثبت بر پذکرش و همچنین فاصکه
کمتر مزرعه از مرکز شهر جیرفت ،بر سرعت پذکرش کنترل بیولوبک در مزارع گوجوهفرنیوی شهرسوتا جیرفوت مثبوت
ارزکابی شد که اکن نتیجه می تواند به دلیپ دسترسی کمتر کشاورزانی باشد که فاصکه بیشتری از مرکز شهر دارنود .تحقیوق
همچنین نشا داد که نقش قیمت بر پذکرش کنترل بیولوبک توسط گوجهفرنیی کارا مثبت است کوه اکون امور نشوا
دهنده نقش قیمت گذاری صحی و بهینه محصول بر سرعت پذکرش ک فناوری است به گونوهای کوه بوا هور ده رکوال
افزاکش قیمت مقدار احتمال پذکرش فناوری کنترل بیولوبک  97درصد افزاکش میکابد ،متغیر دکیری که بهصورت سوری
زمانی وارد مدل شد زما آگاهی کشاورز از فناوری کنترل بیولوبک است که نشا از افزاکش سرعت پذکرش فناوری بوه
شر آگاهی سرکعتر از آ میباشد .همچنین نتاکج نشا داد که افراد سالمند تماکپ کمتری به استفاده از اکن فناوری دارند.
بر اساس نتاکج به دست آمده پیشنهادهاکی بهمنظور گبترش بیشتر و سرکعتر کنترل بیولوبک در مزارع گوجهفرنیوی
منطقه مورد مطالعه جهت تولید محصول سالم پیشنهاد میگردد .بهمنظور تغییر نیرش کشاورزا مبنتر نببت به فناوری
کنترل بیولوبک راهرارهاکی از قبیپ آموزش از طرکق کانالهای ارتباطی و همچنین مشوقهای تشوکقی بهمنظوور تولیود
محصول سالم پییشنهاد میشود .درصد بابکی از کشاورزانی که از کنترل بیولوبک استفاده نرردهاند ،دلیپ عدم اسوتفاده را
مربو به نیرش و ضعف دانششا در اکن زمینه بیا داشتهاند لذا پیشنهاد میگردد از طرکق آموزشهای تروکجی نببت
به بهبود نیرش و سط دانش فنی گوجهفرنیی کارا در زمینه فواکد و نحوه برارگیری فناوری کنترل بیولوبک صوورت
پذکرد .به تصمیم گیرا و برنامه رکزا بخش کشاورزی منطقه پیشنهاد میگردد با اکجاد کانال صادرات مناسب و همچنین
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رونق صناکع فراوری محصول گوجهفرنیی ،موجبات پاکداری قیمت اکن محصول فراهم سازند چراکه بور اسواس نتواکج بوا
رونق قیمت اکن محصول شاهد تماکپ بیشتر کشاورزا به استفاده بیشتر از کنترل بیولوبک می شود .بور اسواس توانواکی
مدل بقا در بررسی متغیرهای واببته به زما  ،مشخ شد نقش زما آگاهی از اکن فناوری به میزا زکادی بر پذکرش آ
تأثیر مثبت دارد لذا پیشنهاد میگردد با اکجاد سازوکار مناسب در مناطق مختکف زمینهای فراهم شود تا کشاورزا از اهمیت
فناوری کنترل بیولوبک در تولید محصول گوجهفرنیی زودتر آگاه شوند.
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Abstract
Depending on the use of pesticides and chemical pesticides, the human need for food has increased during
recent decades. Due to the destruction effects of chemical toxins, adoption of bio and non-bio technologies
identical with the sustainable agriculture such as pest control by natural enemies is taken into consideration by
agriculture researchers. Hence, the process of adopting biological control technology is investigated at the farms
of tomato in Jiroft County from 2010 to 2014. Why some farmers are faster to adopt this technology is
investigated using duration analysis, which allows the timing of an event to be explored in a dynamic
framework. The empirical results highlight the negative importance of age variable, and positive effect of farm
size and attitude to control biologic. In this study, due to the use of survival analysis model, it was possible to
evaluate the effects of time dependent variables, including production price and years of knowledge about
biological control on speed of adoption. Therefore, it was clear that if the price of the product is increase during
the year, the probability of adoption is increased. Moreover, if the farmer has been informed about biological
control technology, earlier the technology adoption rate increases.
Keywords: Pest management, Safe food, Survival models, Technology adoption
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