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 چکيده
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تساهيالت  ساازی  شده كشاورزان را افازايش و فاراهم  حمايتی سازگاری ادرا -تکنيک نشان داد كه بهبود ساختارهای سياستی
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 مقدمه

رشد سريع توسعه اقتصادی و رشد جمعيت منجر به افزايش قابش توجه نياز به غذا در سراسر جهاان شاده اسات     
گويی باه نيازهاای غاذايی رو باه افازايش جمعيات،       در اين راستا جهت پاسخ(. 0100 ،0اكسو هانگ ژونگ چن و يو)

رغام نقاش حيااتی    اماا علای   ،ها در كشاورزی متاداول اسات  ترين شيوهاستفاده از كودهای شيميايی يکی از پركاربرد
باودا  و    0115، 0باودا  و همکااران  )كودهای شيميايی در كشاورزی، اين كودهاا در برخای مواقاع گاران هساتند      

رجالی و همکااران،  )خيزی خا  گردد باعه كاهش حاصشها ممکن است ، و استفاده بيش از حد آن(0115همکاران، 
تاوان باه افازايش خاصايت     از جمله تأثيرات خطرنا  اين كودها بر خا  مای  .(0101، 3جاياسنکر و تيگارجن  0353

چنين كودهای شيميايی ، هم(0115بودا  و همکاران ،   0115و همکاران ،  بودا )اسيدی يا قليايی خا  اشاره كرد 
كناد و  هاا مساتعدتر مای   ها و حشرات مفيد شده، محصول را نسبت به حمله بيمااری باعه نابود شدن ميکرو ارگانيسم

 اين، كارآيی بر عالوه .(0101جاياسنکر و تيگارجن، ) كندناپذيری به كش سامانه توليد وارد میبنابراين خسارات جبران

 استفاده بيشتر كه معنی بدين است، رسيده خود سطح باالترين تئوری به لحاظ از شيميايی هم اكنون مصرف كودهای

روياه  حتی در مقاطعی مصرف بای (. 0353رجالی و همکاران، (دهد  افزايش را عملکرد تواندمی سختیكودها به اين از
دليش بر هم زدن تعادل عناصر غذايی باعه كاهش محصوالت شده است و اين موضوع به يکای از  كودهای فسفره به

ز، مصرف اين كودها، تا از نظر اقتصادی ني(. 0351كريميان، )های جدی برای كشاورزی پايدار تبديش شده است چالش
كارگيری ايان  های بهيکی ديگر از چالش(. 0350اسدی رحمانی و همکاران، )حد قابش توجهی به واردات وابسته است 

به طور عمده آلودگی خا   و( 0101، 0ريورا-واله-اوكانا و دل كارمن دل-باراگان)محيطی های زيستكودها به نگرانی
بناابراين تبعاات   (. 0100، 0باهاردواج و همکااران   0350اسدی رحمانی و همکاران، )های زيرزمينی مربوط است و آب

رو، بارای رسايدن باه    از اين. عنوان يک چالش اساسی غيرقابش انکار استمنفی ناشی از مصرف كودهای شيميايی به
ها بيشترين مزاياای  كه اين نهادهطوریهای تجديدپذير توسعه يابد  بهبايست استفاده از نهادهيک كشاورزی پايدار، می

ز مصرف با توجه به مشکالت ناشی ا. (0117، 1ورمانی)ترين خطرات زيست محيطی را داشته باشند بوم شناختی و كم
عنوان مکمش و يا جايگزينی برای اين كودها ماورد توجاه قارار گيرناد     توانند بهكودهای شيميايی، كودهای زيستی می

-عبارت ديگر، دسات به(. 0115همکاران ، بودا  و   0100اهاردواج و همکاران،   ب0101اوكانا و همکاران ، -باراگان)

د توجاه قارار گيارد    رهای طبيعی، بايساتی ماو  گيری از اين كودها و ديگر نهادهكم، مديريت تلفيقی تغذيه گياه با بهره
رغم پيشرفت هاای قاباش   معتقدند علی (0350)ان اسدی رحمانی و همکاربا اين وجود، (. 0101جاياسنکر و تيگارجن، )

 . توجه در توليد كودهای زيستی در كشور، اين كودها از اقبال عمومی برخوردار نيستند

غذايی و يا محصوالت ارگانيک و سالم بيش از پيش مورد توجه مردم قارار  زه از يک سو نياز  به سالمت موادامرو
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، و از سوی ديگر كشااورزی ارگانياک باه طاور     (0115بودا  و همکاران ،   0100باهاردواج و همکاران، )گرفته است 
هاای مفياد تشاکيش شاده اسات      هاا و قاار   عمده بر فلور ميکروبی طبيعی خا  متکی است كه از همه انواع باكتری

هاايی  ياافتن باديش  بنابراين لزوم كاهش مصرف كودهای شيميايی و تالش در جهات  . (0100باهاردواج و همکاران، )
طوركلی، پيامدهای منفی ناشای از مصارف كودهاای    به. يابدعنوان يک موضوع اساسی ضرورت میبرای اين نهاده به

شيميايی و نيز مالحظات اقتصادی مترتب بر آن نظير گرانی و تغييرات قيمتی از يک سو و گرايش جامعه باه مصارف   
در ايان  . نماياد هايی برای  اين كودها را گوشزد مای ای يافتن بديشمحصوالت ارگانيک از سوی ديگر، تالش در راست

باه عناوان   ( نظير كودهای زيستی)ها كننده سازگاری ادرا  شده كشاورزان از اين بديشبينیراستا واكاوی عوامش پيش
ری ادرا  بنابراين تحقيق حاضر در صدد تببين چيستی عواماش تأثيرگاذار بار ساازگا     ،گرددله مهم مطرت میئيک مس

 .شده كودهای زيستی به عنوان يکی از عوامش موثر در راستای توسعه مصرف اين كودها است

 های محيطی از جمله عوامش بيماری زا استيکی از كاركردهای كودهای زيستی افزايش مقاومت گياهان به تنش
های مهم بهبود وضعيت خا  و مبارزه با انواع استفاده از كودهای زيستی يکی از جنبه. (0100و همکاران،  باهاردواج)

. (0101رياورا،   والاه  ارمن دلاراگاناوكاناا و دل كا  ب) های خود محصوالت كشاورزی اسات و آفات، و بيماری هاپاتوژن
يکای از  . گيری از كودهای زيستی استبهبود ساختار، بافت و ظرفيت نگهداری آب در خا  يکی ديگر از مزايای بهره

تااالپ و  )زراعای اسات   ترين كاركردهای اين كودها كاهش قابش توجه آلودگی زيست محيطی، بهبود سالمت بوممهم
اوكاناا و دل   باراگاان )هاا  طور خالصه رشد گياه، بهبود كيفيت خا  و محصول و كاهش هزينهبه(. 0100، 0 کارانهم

و يا به ( 0350، حمزه ای و نجاری)و رعايت بهداشت مواد غذايی و ايمنی محي  زيست  (0101ريورا، -واله كارمن دل
 والاه  اوكاناا و دل كاارمن دل   باراگان) ها استوری و پايداری از كاركردهای اين نهادهعبارت ديگر در هم تنيدن بهره

تواند بسترساز تحقق مزايای شده كودهای زيستی توس  كشاورزان میاری در بنابراين شناسايی سازگ.  (0101ريورا، 
 .گرددخوبی مشخص میالذكر باشد  بر اين اساس، ضرورت تحقيق حاضر از حيه نظری و كاربردی بهفوق

 ايان . گياری كشااورزان بساتگی دارد    ها در كنار ديگر عوامش در نهايت به تصاميم كارگيری اين نهادهپذيرش و به
نوعی متأثر از ادرا  كشاورز در خصوص ميزان سازگاری نوآوری ارائه شده باا شاراي  طبيعای، اقتصاادی،     پذيرش به

هاای هار ناوآوری كاه باا آهناگ       ، يکی از ويژگی(0375)راجرز و شوميکر بر اساس نظريه . باشداجتماعی و غيره می
. ها، تجارب پيشين و نيازهای افراد پذيرنده اسات شت افراد از سازگاری آن با ارزشپذيرش آن مرتب  است ميزان بردا

كننده در پذيرش اين گوناه  تواند نقشی تعييناز اين نظر سازگاری ادار  شده كودهای زيستی از ديدگاه كشاورزان می
نطبااق ايان كودهاا باا شاراي       در واقع، منظور از سازگاری ادرا  شده كودهای زيساتی، ميازان ا  . كودها داشته باشد

كه تا چه اندازه كشاورزان، طور كلی، اينبه. باشدها میاقتصادی كشاورزان و نيز دانش پيشين آنان جهت استفاده از آن
دانناد،  مای ( كودها)های خود در جهت بکارگيری و مصرف كودهای زيستی را منطبق با شراي  مالی و دانش و مهارت

يکی از ابعاد مهم سازگاری برای اين  ،شود چنانچه در ادامه بيشتر توضيح داده می. باشدده میمبين سازگاری ادرا  ش
له تحت عنوان سازگاری ناوآوری  ئاين مس. های پيشين كشاورزان است ها با دانش و مهارتدسته كودها، سازگاری آن
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همچنين با توجاه باه اهميات شاراي      . مورد توجه قرار گرفته است( 0375)با دانش پيشين به وسيله راجرز و شوميکر 
آالت كشااورزی، ساازگاری    های كشاورزی و همچنين امکانات فنی موجود كشاورزان مانناد ماشاين   اقليمی در فعاليت

فعلی اين كشااورزان، امکاناات و ادوات فعلای آناان و     های  ها با دانش و مهارت ادرا  شده شامش سازگاری اين نهاده
مطالعات تجربی زيادی ارتبااط باين   . همچنين شراي  اقليمی منطقه به عنوان سازگاری ادرا  شده در نظر گرفته شد

هاای   برخای ويژگای   از ساوی ديگار  ( 0375راجرز و شوميکر، )اند  سازگاری نوآوری و آهنگ پذيرش آن را تأييد نموده
از جملاه ايان   . شود كه سازگاری ادرا  شده آن با شراي  كشاورزان، محش سؤال قرار گيارد كودهای زيستی باعه می

مانند نگهداری در يخچال يا حساس باودن باه ناور    )توان به شراي  نگهداری خاص برخی از اين كودها ها می ويژگی
-از سوی ديگر، عليرغم تحقيقات قابش توجاه در زميناه  . زنده اشاره كرد ها به موجودبه دليش متکی بودن آن( خورشيد

اسادی  )هايی نظير خاكشناسای  های مرتب  با مسائش فنی و زيست شناختی اين كودها در كشور توس  محققان رشته
به طور كلی، عواماش  . رار گرفته استتر مورد توجه ق ، مسائش اجتماعی و يا ترويجی آن كم(0350رحمانی و همکاران، 

دانش به عنوان يکای از  . شده كشاورزان از يک نوآوری را متأثر سازندتواند سازگاری ادرا متعددی وجود دارند كه می
اورزان از تواناد بار ادرا  كشا   مای ( 0375راجارز و شاوميکر،   )عوامش فردی و نيز اولين مرحله فرآيند تصميم نوآوری 

ساز هار   توان گفت دانش كشاورزان درباره كودهای زيستی زمينهبنابراين می. سازگاری كودهای زيستی تأثيرگذار باشد
، مشاخص  (0117)ورماانی  در پژوهش . ها استهای اين كودها و از جمله سازگاری آن گونه ادار  آنان درباره ويژگی

نگارش  . هاا باوده اسات   مش عدم پذيرش كودهای زيستی فقدان دانش كشااورزان دربااره ايان نهااده    شد يکی از عوا
-كشاورزان نسبت به كودهای زيستی و مثبت بودن نقش اين كودها در فرآيند توليد يکی ديگر از ابعادی است كه می

برناماه ريازی شاده، نگارش يعنای      بر اساس مدل رفتاار  . ثر باشدؤتواند بر ادرا  كشاورزان از سازگاری اين كودها م
 در ايان زميناه مطالعاه    (. 0550، 0آيازن )ارزيابی مثبت يا منفی از يک اقدام كه بر نيت و در نهايت رفتاار ماؤثر اسات    

نشان داده است  عدم اعتماد به كودهای زيستی يکی از موانع به كاارگيری ايان كودهاا     (0101)جاياسنکر و تيگارجن 
 .  است

شود تا دسترسی به كودهاای  ودهای زيستی و يا سازوكارهای نامناسب توزيعی سبب میكمبود بازارهای فروش ك
به كودهای زيستی يکی ( فيزيکی)برای نمونه، دسترسی . زيستی بر ادرا  كشاورزان از سازگاری اين كودها مؤثر باشد

همچناين در  (. 0100تااالپ و همکااران،   )از موارد مرتب  با پذيرش اين كودها در منطقه ناگپور هندوستان بوده است 
كارگيری كودهای زيستی عدم وجود كودهای مناسب به عنوان يکی از موانع به (0101)جاياسنکر و تيگارجن پژوهش 

نشان داده است  عدم وجود مراكز عرضه اين   (0115) بودا ، گيکواد و شير  گزارش شده است و باز نتايج پژوهش 
رسد وجود اين گونه كودها در باازار و  به نظر می. ها استنوع كودها يکی از موانع پيش روی كشاورزان در پذيرش آن

 . ها مؤثر باشدان نسبت به سازگاری آنتواند بر ادرا  كشاورزدر معرض ديد كشاورزان می

تواناد باا   مای ( 0375راجارز و شاوميکر،   )های سازگاری، ساازگاری اقتصاادی اسات     كه يکی از جنبهتوجه به اين
يارانه برای توان رقابت با كودهای شيميايی موضوعی است كاه باه ناوعی     اختصاص. دسترسی اقتصادی مرتب  باشد
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رجاالی و همکااران،     0350رحماانی اسادی و همکااران،    )تداعی كننده دسترسی اقتصادی به كودهای زيستی اسات  
0353    .) 

( 0353)و همکااران  رجاالی  در زمينه عوامش حمايتی و سياستی مرتب  بر استفاده از  كودهاای زيساتی در كشاور    
هاا  چنين معرفای ايان نهااده   هم. زيستی ضروری است كودهای توليد از عملی وزارت جهاد كشاورزی معتقدند حمايت

بيولوژياک، ايجااد    هایمالکيت فرآورده حق از در حمايت الزام آور و مشخص قوانين های ترويجی  وجودفعاليت طريق
اناد   نموده تأكيدهای توليد كننده بندی شركت زيستی و رتبه هایهفرآورد كيفی كنترل های خصوصی متخصصشركت

 از بار حمايات   (0353)رجاالی و همکااران   همچناين   (.0353رجالی و همکاران،   0350رحمانی اسدی و همکاران، )

 دنيا روز با تکنولوژی مطابق الزم تجهيزات و بيولوژيک برای فراهم كردن امکانات هایفرآورده توليدكننده هایشركت

 نگهاداری كودهاای   تجهيز و ساخت انبارهای استاندارد برای مالی منابع داخلی  تأمين خصوصی هایشركت بيشتر در

نياز   (0351)كريميان وسيله توجه به ترويج از جمله مسائلی است كه به. اند كرده تأكيدصحيح   توزيع و انتقال و زيستی
نيز بر ضرورت تدوين استانداردهای الزم بارای تولياد   ( 0350)رحمانی اسدی و همکاران . مورد توجه قرار گرفته است

شاده كشااورزان در خصاوص كودهاای     بر اين اساس، عوامش تأثيرگذار بر سازگاری ادرا . اندكرده تأكيدها اين نهاده
-زيستی مشتمش بر دانش و نگرش كشاورزان در خصوص كودهای زيستی و دسترسی فيزيکی، اقتصادی و زيرسااخت 

در دو  0یِ شاکش  شده در قالب چاارچوب مفهاوم  ارتباط اين عوامش با سازگاری ادرا . باشدحمايتی می-های سياستی
االت ذيش ؤگويی به سطور كلی تحقيق حاضر در صدد پاسخبه. دسته عوامش فردی و عوامش محيطی ترسيم شده است

 :است

بينی كننده سازگاری ادار  شده كشاورزان شهرستان زنجاان در خصاوص   سهم هر يک از متغيرهای فردی پيش
 كودهای زيستی چقدر استع

بينی كننده سازگاری ادار  شده كشاورزان شهرستان زنجان در خصوص محيطی پيشسهم هر يک از متغيرهای 
 كودهای زيستی چقدر استع

 هامواد و روش

 303جامعه آماری اين مطالعه متشاکش از  . صورت پيمايش مقطعی در شهرستان زنجان انجام شدمطالعه حاضر به
در ايان  ( انجام تحقيق به فعاليت كشاورزی مشاغول بودناد   آن دسته از كشاورزانی كه در زمان)نفر از كشاورزان فعال 
باه  . گيری در دسترس انتخاب شدندنفر از آنان با استفاده از فرمول كوكران و به روش نمونه 030شهرستان بودند كه 

آن توس  متخصصاان   روايی صوری و محتوايیساخت استفاده گرديد كه ها از پرسشنامه محققآوری دادهمنظور جمع
 .قرار گرفت تأييدب  مورد يرذ
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 متغيرهای فرد

 دانش كشاورزان

 نگرش كشاورزان

   

( كود زيستی)شده نوآوری سازگاری ادرا  

 توس  كشاورزان

 

 متغيرهای محيطی

 دسترسی فيزيکی به كود زيستی

 دسترسی اقتصادی به كود زيستی

حمايتی-ساختارهای سياستی  

 شده نوآوری توسط كشاورزانثر بر سازگاری ادراکؤعوامل م: چارچوب مفهومی تحقيق -1شکل 

 

دانش كشااورزان در  "، "(كود زيستی)شده نوآوری سازگاری ادرا "متغيرهای مورد استفاده در اين تحقيق شامش 
و  "حماايتی -هاای سياساتی  زيرسااخت "، "نگارش كشااورزان در ماورد كودهاای زيساتی     "، "مورد كودهای زيستی

تمامی متغيرهای مذكور در سطح سنجش ترتيبای باوده و در قالاب    . بود "دسترسی فيزيکی"و  "دسترسی اقتصادی"
عناوان متغيار وابساته    شاده ناوآوری، باه   متغير ساازگاری ادرا  . مورد سنجش قرار گرفتند 0طيف ليکرت پنج سطحی

در ماورد كودهاای    همچنين متغيرهای مستقش تحقيق شامش، دانش كشااورزان . گويه سنجيده شد 1تحقيق، در قالب 
حمايتی باا  -های سياستیگويه، زيرساخت 7گويه، نگرش كشاورزان در مورد استفاده از كودهای زيستی با  7زيستی با 

باه منظاور اساتخراج    . گويه مورد سنجش واقاع شادند   7گويه و دسترسی فيزيکی با  3گويه، دسترسی اقتصادی با  0

                                                                                                                                                         
1- point  
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 0تر، ميانگين نمرات كشبه بيان ساده. استفاده شد 0بندینامه از معيار جزءهای موجود در پرسشمتغيرهای مزبور از گويه
شاده در  به منظور بررسی رواب  ديده. های مربوط به هر متغير، معيار تشکيش آن متغير قرار گرفتهر پاسخگو در گويه

-از آنجا كه به. شدو رگرسيون لجستيک دو وجهی استفاده  3چارچوب مفهومی تحقيق از دو تکنيک تحليش تشخيصی

بندی است، سعی گيری از متغيرهای مستقش كمی و متغير وابسته گروهكارگيری تکنيک تحليش تشخيصی مستلزم بهره
های نمرات كش استفاده شود  شده نوآوری از معيار ميانگينِ ميانگينبندی متغير سازگاری ادرا منظور گروهگرديد تا به

و كشاورزانِ  "شده پايينسازگاری ادرا "شده كمتر از ميانگين در گروه سازگاری ادرا طوری كه كشاورزانِ دارای به
بار ايان اسااس،    . بنادی شادند  طبقه "شده باالسازگاری ادرا "شده باالتر از ميانگين در گروه دارای سازگاری ادرا 

ی مستقش تحقيق در قالب ياک  گيری از تکنيک تحليش تشخيصی ناظر بر اين امر است كه تركيب خطی متغيرهابهره
در تکنيک رگرسيون لجساتيک دو  . تابع تشخيصی تا چه اندازه كارايی الزم جهت تفکيک سطوت متغير وابسته را دارد

گيری از متغيرهای مستقش كمی و كيفی وجود دارد كه در اين مطالعه متغيرهای كمی مورد استفاده وجهی قابليت بهره
های متفااوت ماورد   سانی نتايج با توجه به تکنيکتکنيک مزبور تابع اين مفروضه بود كه هماستفاده از دو . قرارگرفتند

 .شناختی تعيين گرددها بر محوريت يک نوآوری روشواكاوی قرار گيرد و كارايی تکنيک

 نتايج و بحث

 0/00شااورزی  ميانگين سابقه كاار آناان در بخاش ك   . سال بودند 01كشاورزان مورد مطالعه دارای ميانگين سنی 
دهاد  له نشان میئاين مس. سال بود 0/0سال بود  در حالی كه ميانگين سابقه مصرف كود در بين اين كشاورزان حدود 

كه سابقه مصرف كودهای زيستی در منطقه مورد مطالعه بسيار پايين بوده و اين كودها از حيه زمان نوآوراناه قلماداد   
درصد از آنان سطح تحصيالت زير ديپلم داشته و  5/00سواد بودند، مطالعه بیدرصد از كشاورزان مورد  0/00. شوندمی
دهاد  وضعيت سواد در بين كشاورزان مورد مطالعه نشان می. درصد از آنان درای تحصيالت باالتر از ديپلم بودند 5/00

ماورد مطالعاه حااكی از    وضعيت تحصيالت در بين كشاورزان . كه بيش از نيمی از آنان تحصيالت بيش از ديپلم دارند
به طاور كلای، از باين كشااورزان     . باشدعنوان يک نوآوری میكارگيری كودهای زيستی بهمستعد بودن آنان جهت به

درصد آنان از  0/01كه در حالی ،كردنددرصد از آنان در زمان مطالعه از كودهای زيستی استفاده می 1/05مورد مطالعه 
 .كردندتفاده نمیكودهای مزبور به هيچ عنوان اس

 نتايج تحليل تشخيصی

نفر آنان دارای  70نفر از كشاورزان فعال در شهرستان زنجان نشان داد كه  030نتايج تحليش تشخيصی مربوط به 
همچناين   ،بندی شادند بودند و در گروه اول طبقه( كود زيستی) پايينی از نوآوری مورد نظر شدهسطح سازگاری ادرا 

جاا كاه يکای از    از آن. بااليی از نوآوری بودند و در گروه دوم واقع شدند شدهی سطح سازگاری ادرا نفر آنان دارا 11
مفروضات زيربنايی استفاده از تکنيک تحليش تشخيصی اطمينان از برابری ماتريس كوواريانس جامعاه اسات، آزماون    

                                                                                                                                                         
1- Parcel  

2- Total scores  

3- Discriminant analysis  
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Box's M صافر و در نهايات براباری مااتريس     داری اين آزمون حااكی از عادم رد فارض    عدم معنی. محاسبه گرديد
كه بيانگر پتانسيش متغيرهای مستقش قبش از تشاکيش مادل اسات،     0بر اساس مندرجات جدول . كوواريانس جامعه بود

در ساطح  )دار معنای  Fحمايتی و دسترسی ماالی دارای آمااره   -توان دريافت كه تنها دو متغير ساختارهای سياستیمی
همچنين مقادار آمااره المبادای    . ترتيب در تبيين مدل تشخيصی سهم اساسی دارند هستند و به اين( درصد 0خطای 

الذكر نسبت به ساير متغيرها كمتار باوده و ايان موضاوع نشاانگر آن اسات كاه متغيرهاای         ويلکز برای دو متغير فوق
شاده  را حمايتی و دسترسی مالی دارای بيشترين نقش در تفکياک ساطوت متغيار ساازگاری اد    -ساختارهای سياستی

 . هستند

شده كودهای ثر بر سازگاری ادراکؤداری عوامل مهای گروهی در بررسی معنیهای برابری ميانگينآزمون -1جدول 

 زيستی
 داریسطح معنی F df1 df2 المبدای ويلکز متغيرهای مستقل

 105/1 033 0 11/0 511/1 دسترسی اقتصادی
 110/1 033 0 070/1 550/1 دسترسی فيزيکی
 000/1 033 0 30/0 551/1 دانش كشاورزان
 150/1 033 0 000/1 555/1 نگرش كشاورزان
 101/1 033 0 07/0 511/1 حمايتی-ساختارهای سياستی

 های تحقيقيافته: مأخذ

نتايج مربوط ( 0جدول )شده يک تابع تشخيصی استخراج گرديد با توجه به دو سطحی بودن متغير سازگاری ادرا 
. ويژه حاكی از آن است كه توان تشخيصای تاابع اساتخراج شاده از مناسابت نسابتًا خاوبی برخاوردار اسات         به مقدار 

هاا در ساطح متوساطی    دهد كه همبستگی بين نمرات تشخيصی و گروههمبستگی كانونی مندرج در جدول نشان می
درصد  01مدل مورد نظر حدود ( 3010/1)بر اساس مقدار ويژه محاسبه شده و نيز مجذور همبستگی كانونی . قرار دارد

 .نمايدشده كشاورزان را تببين میاز تغييرات متغير سازگاری ادرا 

 شده كودهای زيستیمقدار ويژه تابع تشخيصی سازگاری ادراک -2جدول
 همبستگی كانونی درصد تجمعی درصد واريانس مقدار ويژه تابع

1 000/1 011 011 301/1 

 های تحقيقيافته: مأخذ
 

تاوان اظهاار داشات كاه     دار اسات مای  درصاد معنای   0در سطح خطای ( 3جدول )اسکوير جا كه آماره كایآن از
متغيرهای مستقش وارد شده به مدل دارای توان تشخيصی قابش قبولی بوده و تابع تشخيصی استخراج شده در مقايساه  

مقادار  . نمايدتری از يکديگر تفکيک میمناسبهای دارای سازگاری ادرا  شده پايين و باال را به طرز با شانس، گروه
هاای باين گروهای    وسيله تفااوت المبدای ويلکزِ مربوط به تابع تشخيصی، سهم واريانسِ كش نمرات تشخيصی كه به

 .درصد از واريانس كش توس  مدل مذكور تبيين نشده است 51بنابراين، مقدار . كنداند را بيان مینشده تبيين

 



 81     ... کاربرد کودهای زیستی توسط کشاورزان بررسی عوامل مؤثر بر سازگاری ادراک شده
 

 ويلکز المبدای -9جدول

 داریسطح معنی df اسکويركای المبدای ويلکز آزمون تابع

1 51/1 701/03 0 107/1  
 های تحقيقيافته: مأخذ

دهاد كاه متغيرهاای    ب همبستگی كانونی استاندارد شده تابع تشخيصای نشاان مای   يضرا 0بر اساس نتايج جدول
بيشاترين تاوان تشخيصای داشاته و بار ايان اسااس        حمايتی به ترتيب -های سياستیدسترسی اقتصادی و زيرساخت

شاده پاايين   شده باال و كشاورزان دارای سازگاری ادرا بيشترين سهم را در تفکيک كشاورزان دارای سازگاری ادرا 
 . كشاورزان را به درستی تفکيک نمودند درصد از  10در مجموع متغيرهای وارد شده در مدل تحقيق حدود . است

 همبستگی كانونی استاندارد شده تابع تشخيصیضرائب  -4جدول 

 (1)تابع  متغيرهای مستقل
 700/1 دسترسی اقتصادی
 -000/1 دسترسی فيزيکی
 300/1 دانش كشاورزان
 170/1 نگرش كشاورزان
 -710/1 حمايتی-ساختارهای سياستی

 های تحقيقيافته: مأخذ

شده استاندارد نشده، تابع تشخيصی مربوط به سازگاری ادرا ب تابع تشخيصی كانونی يطور كلی، براساس ضرابه
 :نوآوری برای كشاورزان به شرت ذيش است

(0) DF = 00/0-  - 000/0  X1 + 075/1  X2 + 000/1  X3 + 075/0  X4 – 005/1  X5 

 شده نوآوری در بين كشاورزان ماورد مطالعاه،   بيانگر تابع تشخيصی مربوط به سازگاری ادرا   DFدر تابع فوق، 

X1حماايتی،  -های سياستیبيانگر متغير زيرساختX2        ،بياانگر داناش كشااورزان در خصاوص كودهاای زيساتیX3  
بياانگر دسترسای    X5دهناده دسترسای اقتصاادی و    نشاان  X4نمايانگر نگرش كشاورزان نسبت به كودهای زيساتی،  

و  -371/1شده بااال و پاايين باه ترتياب برابار     ها با سازگاری ادرا اكز ثقش گروهمر. فيزيکی به كودهای زيستی است
 :ها برابر ميانگين وزنی و به شرت ذيش استاست كه نقطه برش جهت تفکيک گروه 31/1

نقطه برش((= 70( 31/1+  )  11(-371/1))÷ (  11+ 70= ) 1103/1 (0)  

قش و نيز ضرائب همبستگی كانونی استاندارد شده تابع تشخيصای،  به طور كلی، بر اساس مقادير مربوط به مراكز ث
-افزايش دسترسی اقتصادی منجر به افزايش احتمال قرار گرفتن كشاورزان در طبقه سازگاری ادرا  شده پاايين مای  

حمايتی سبب افزايش احتمال گرايش كشاورزان به طبقاه ساازگاری ادرا    -شود، همچنين بهبود ساختارهای سياستی
 . گرددباال می شده
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 نتايج رگرسيون لجستيک دو وجهی

. های مطلق و نسبی برای بررسی برازندگی مدل بررسی شوند در مدل لوجيت در آغاز برای ارزيابی تابع بايد سنجه
شاده   اين آزمون بر پايه مقادار محاسابه  . ای مطلق برای بررسی روايی مدل است های مدل، سنجهضريب 0آزمون كلی
بينای  در صدد آزمون اين فرض صفر است كه اطالعات ارائه شده توس  متغيرهای مساتقش بارای پايش    كای اسکوير

صورت منفرد و تابع با مقدار ثابات و   تفاضش مقدار كای اسکوير بين دو تابع با مقدار ثابت به. متغير وابسته ناكافی است
 031/00شده تحقيق برابار   ر برای تابع محاسبهمقدار كای اسکوي. بين، مبنای قضاوت اين آزمون استمتغيرهای پيش

باين   دهد، عملکرد تابع با متغيرهای پيش دار بوده و نشان می درصد معنی 0در سطح خطای  0است كه با درجه آزادی 
نماايی اسات كاه معلاوم     دومين سنجه مطلق آزمون نسابت درسات  . تنهايی است بهتر از عملکرد تابع با مقدار ثابت به

. بينی بر پايه شانس و تصادف است ياا خيار   وسيله متغيرهای مستقش بهتر از پيش بينی متغير وابسته به پيشكند آيا  می
هاای   آمده كه مبنايی محکم برای مقايسه با مادل  دست به 301/070برای اين تابع  Log 2-نمايی مقدار بيشينه درست
 (.0جدول )رقيب ممکنه است 

 شده كشاورزان از كودهای زيستی به همراه آماره والداری ادراکهای تابع لوجيت سازگضريب -5جدول 

 Exp (B) داریسطح معنی S.E Wald df (B) ضريب متغيرهای مستقل

 010/0 151/1 0 005/1 301/1 000/1 دسترسی فيزيکی
 000/1 100/1 0 175/1 301/1 -751/1 دسترسی اقتصادی
 073/1 001/1 0 100/1 051/1 -031/1 نگرش كشاورزان
 100/1 000/1 0 000/0 335/1 -300/1 دانش كشاورزان
 117/0 101/1 0 000/0 351/1 500/1 حمايتی-ساختارهای سياستی
 010/3 110/1 0 005/1 000/0 000/0 مقدار ثابت

 های تحقيقيافته: مأخذ

شاده همخاوانی    های مشااهده  بينی شده با احتمال های پيش كند آيا احتمالنيز بررسی می 0آزمون هوسمر و لمشو
 101/1داری  و ساطح معنای   0است كاه دارای درجاه آزادی    577/0آمده مقدار آن برابر دست برای تابع به. دارد يا خير

ری كرد بين مقادير گي توان نتيجه لذا می. شود های واقعی پذيرفته می بينی احتمال است كه فرض صفر آن مبنی بر پيش
Rمقادار شابه   . شده بر پايه اين تابع هماهنگی الزم برقرار و نتايج قابش تفسير اسات  بينی شده با پيش مشاهده 

ناگاش   2
ايان مقاادير مبناايی بارای مقايساه باا ديگار        . آمده اسات  دست به 155/1برابر  0و كاكس و اسنش 033/1برابر  3كر 
های مزبور با كمی احتيااط  بر اين اساس، تفسير آماره. شود ای پژوهشی ارائه میه هايی است كه در ديگر موقعيت مدل

شاده  درصد تغييرات ساازگاری ادرا   00تواند حدود  شده با قيد احتياط می به طور كلی، تابع استخراج. قابش طرت است
 .كشاورزان را با يک مدل لجستيک تبيين كند

                                                                                                                                                         
1 - Omnibus test 
2- Hosmer and Lemeshow test 
3- Nagelkerke R Square 

4- Cox and Snell R Square 
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درواقع بر مبنای . درصد است 0/10بينی كلی برابر  دارای نرخ موفقيت پيشبر پايه نتايج، تابع لوجيت برآورد شده  
نمونه مورد بررسی اين توانايی را دارد كاه   030های موجود معلوم شد اين تابع از  آمده با داده دست همانندسازی تابع به

 :ت را به شرت زير بيان كردتوان تابع لوجي می 0بر پايه جدول . بندی كند درستی در طبقه خود رده نفر را به  03

(3) X5  500/1 X4+  300/1 -  X3  031/1 - X2 751/1-  X1 000/1  +000/0  = Ln (p/ (1-p) 

معاادل دسترسای    X2نشانگر دسترسی فيزيکای،   X1شده كشاورزان، احتمال برتری سازگاری ادرا  Pكه در آن 
نشانگر دانش كشاورزان در مورد كودهای زيستی  X4معادل نگرش كشاورزان در مورد كودهای زيستی،  X3اقتصادی، 
تنهاايی تفساير    جايی كه مقدار بتا در تابع لوجيات باه  از آن. حمايتی است-بيانگر ساختارهای سياستیX5  و در نهايت 

 .شود های استفاده مینمايی برای تفسير ضريب شود كه بايد از تابع لگاريتم گرفت، لذا از تابع نمی

درصاد   0بوده و مقدار آمااره والاد بارای آن در ساطح      -751/1د دسترسی مالی دارای ضريب ده نتايج نشان می
شاده   نمايش داده Exp(B)اين مقدار كه با عنوان . لذا مقدار نسبت برتری آن قابش تفسير و ارزش است. دار است معنی

ياار متغيار دسترسای اقتصاادی تاا      دهد كه يک واحد تغيير در انحراف مع اين مقدار نشان می. است 000/1است، برابر 
همچناين  . شده پايين را افازايش خواهاد داد  شانس كشاورزان جهت واقع شدن در گروه سازگاری ادار  000/1مقدار 

بوده و مقدار آماره والد برای آن در سطح پانج   500/1حمايتی دارای ضريب -دهد، ساختارهای سياستی نتايج نشان می
تاوجهی اسات و    است كه مقدار بسيار قابش 117/0ار نسبت برتری آن قابش تفسير و برابر لذا مقد. دار است درصد معنی

 117/0حماايتی منجار باه افازايش     -نشان از آن دارد كه يک واحد تغيير در انحراف معيار متغير ساختارهای سياساتی 
 .باشدشده باال میبرابری شانس كشاورزان جهت واقع شدن در گروه سازگاری ادرا 

 سه کارآمدی رگرسيون لجستيک و تشخيصی در تفکيک سطوح سازگاریمقاي

سطح زير منحنی برای تابع تشخيصی برابر . منظور بررسی كارايی تابع لجستيک از تحليش حساسيت استفاده شد به
 50 های آن در حدود اطميناندامنه پذيری. باشد یم 110/1داری برابر  شده است كه دارای سطح معنی محاسبه 100/1

شاده   محاسابه  177/1سطح زير منحنی برای مدل لجستيک دو وجهای برابار   . دست آمد 770/1تا  053/1درصد بين 
تا  007/1درصد بين  50های آن در حدود اطمينان دامنه پذيری. باشد یم 110/1داری برابر  است كه دارای سطح معنی

ساسيت الزم برای تفکيک سطوت ساازگاری برخاوردار   دهد هر دو تابع از دقت و حنتيجه نشان می. دست آمد 717/1
 (.0، شکش 1جدول )هستند  ليکن عملکرد تابع تشخيصی در مقايسه با مدل لجستيک دو وجهی تا حدی بهتر است 

 مقايسه كارآمدی دو تابع استخراج شده در پژوهش  -6جدول 

 .S.E ناحيه زير منحنی مدل
سطح معنی داری 

 منحنی مجانب

 مجانب 35/5 حدود اطمينان

 كران باال كران پايين

مدل لجستيک 
 دو وجهی

177/1 101/1 110/1        007/1  717/1  

110/1 100/1 100/1 تابع تشخيصی   053/1      770/1  



 1316 بهار، 1، شماره 4، جلد فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی      86

 

 
 شده استخراجتحليش حساسيت تابع لجستيک  -2 شکل

 گيری و پيشنهادهانتيجه

وری بخش كشاورزی بر بهره تأكيدكنندگان به استفاده از محصوالت ارگانيک و سالم از يک سو و گرايش مصرف
ايان در حاالی اسات كاه دسترسای فيزيکای،       . نمايداز سوی ديگر ضرورت استفاده از كودهای زيستی را مشخص می

. ها اهميت دارداز اين نهاده ای از مالحظات محيطی و فردی ديگر در استفادهدسترسی اقتصادی، دانش، نگرش و پاره
سازی مزايای مصرف كودهای زيستی و به تبع آن تقويت اثرات سوء ناشی از مصرف كودهای شيميايی منجر به شفاف

های هار ناوآوری ميازان انطبااق و ساازگاری آن باا       طوركلی، يکی از ويژگیبه. جايگاه نوآورانه اين كودها شده است
با شراي  محيطی و فاردی   -به عنوان يک نوآوری-اين رو، سازگاری كودهای زيستی از .كنندگان استشراي  مصرف

كننده بازار آتی آن بوده و از سوی ديگر متضامن نياش باه كشااورزی پايادار از حياه       بينیكشاورزان، از يک سو پيش
اری ناوآوری فاارغ از   توان اظهار داشت كه سازگبنابراين می ،باشدسالمت محي  زيست انسانی، گياهی و جانوری می

بار ايان اسااس،     .كنندگان بوده و به نوعی تابع نظام ادراكی فارد اسات  عينيت مترتب برآن وابسته به ذهنيت استفاده
 .نمايندهای ذهنی ترسيم میكشاورزان، سازگاری كودهای زيستی با شراي  فردی و محيطی خود را در قالب برداشت
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، دسترسی اقتصادی به كودهای زيستی سبب تمايش كشاورزان به ساازگاری  گونه كه نتايج تحقيق نشان دادهمان
اناد    دهد كه كشاورزانی كه دسترسی اقتصاادی بيشاتری ادرا  كارده   اين يافته نشان می. گرددتر میشده پايينادرا 

كاه دسترسای اقتصاادی    له به اين دليش است كه كشاورزانی ئشايد اين مس. اندتر ارزيابی كردهسازگاری كودها را پايين
اند و در عمش سازگاری اين كودها را باا شاراي     بيشتری داشته اند به علت تمکن اقتصادی از اين كودها استفاده كرده

( نظيار اعطاای تساهيالت   )گذاری در راستای توانمندساازی اقتصاادی كشااورزان    بنابراين، سرمايه ،اند خود پايين ديده
كاه قيمات كودهاای زيساتی در     اول آن. توان در دو مقوله مورد واكاوی قارار داد ا میداليش اين امر ر. ضرورتی ندارد

مقايسه با كودهای شيميايی تفاوت چشمگيری نداشته و تمامی كشاورزانی كه در گذشته از كودهای شيميايی مصارف  
دومين مقوله آن است كاه   .كردند، در صورت تغيير رويه توان مالی استفاده از كودهای زيستی را نيز خواهند داشتمی

-كودهای زيستی به عنوان يک نوآوری در منطقه مورد مطالعه از چنان وضعيت رقابتی منحصر به فردی برخوردار نمی

كنناده دانسات، بناابراين انطبااق قيمات      توان تغييرات قيمتی آن را خارج از توان مالی كشااورزان مصارف  هباشد كه ب
كاه  رغم ايان علی.  نمايدآوری تسهيالتی اقتصادی را غيرضروری میورزان، فراهمكودهای زيستی با شراي  مالی كشا
شده كودهای زيستی توس  كشاورزانِ منطقه مورد مطالعاه اثار مثبتای نداشاته     دسترسی اقتصادی بر سازگاری ادرا 

ی مثبات باشاد، بناابراين    های نوآوری نظير مزيت نسباست  اما اين امکان وجود دارد كه اثر اين متغير بر ديگر ويژگی
 .های نوآوری مورد بررسی قرار گيردشود كه در تحقيقات آتی اثر اين متغير بر ساير ويژگیپيشنهاد می

شاده  داری بار ساازگاری ادرا   حماايتی اثار معنای   -همچنين نتايج اين مطالعه نشان داد كه ساختارهای سياستی
هاای كشااورزی منجار باه افازايش      حمايتی در حوزه نهااده -سياستیبه بيان ديگر، بهبود ساختارهای . كشاورزان دارد
های مورد اساتفاده در پاژوهش،    بر اساس سنجه. گرددكشاورزان در خصوص كودهای زيستی می شدهسازگاری ادرا 

حمايتی معطوف به دو حوزه استانداردهای كيفی كودهای زيستی و حمايت دولت از گسترش اين -ساختارهای سياستی
اين موضوع حاكی از آن است كه كودهای زيستی از حيه كيفيت و نيز تنوع نياز به اصاالت و توساعه   . باشدمی كودها
مبنی بر حمايت دولت از اساتفاده از ايان كودهاا و    ( 0353)رجالی و همکاران اين يافته با نظرات و پيشنهادهای . دارند
در زمينه نظارت بر كيفيت كودهای تولياد شاده    (0353رجالی و همکاران،   0350رحمانی اسدی و همکاران، )نظرات 

مبنی بر ضرورت تدوين استاندارهای الزم برای تولياد  ( 0350)رحمانی اسدی و همکاران هماهنگ است و نيز نظرات 
در راساتای يافتاه ماذكور    . های دولت در اين زمينه راهگشاا خواهاد باود   بنابراين حمايت. هماهنگ است ها اين نهاده

هاای  افزايش نظارت در خصوص كيفيت كودهای زيستی باا اساتفاده از پتانسايش    -0: پيشنهادات ذيش قابش طرت است
يردولتی از آن حيه قابش اهميت اسات  های غهای سازماندر اين خصوص استفاده از توانمندی. های غيردولتیسازمان

ای داشته و در راستای شناسايی استانداردهای مورد نياز كودهای زيستی و نظارت كه اين نهادها رويکردی فنی و حرفه
تالش در راستای افزايش تنوع كودهای زيستی در منطقه مورد  -0. تر خواهند بودكارگيری اين استانداردها موفقبر به

ايان موضاوع منجار باه توساعه دامناه انتخااب        . سازی تسهيالت حمايتی حائز اهميت استراستای فراهممطالعه در 
 .نمايدهای حمايتی را تحکيم میكننده شده و از اين طريق بهبود زيرساختكشاورزان مصرف

-اثار معنای  های تحقيق حاكی از آن است كه دانش و نگرش كشاورزان در زمينه استفاده از كودهای زيستی يافته

ساازگاری ناوآوری در   ( 0375راجارز و شاومينکر،   )طبق نظريه نشر ناوآوری  . شده آنان نداردداری بر سازگاری ادرا 
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كه شواهد ناشای از ايان مطالعاه در تأيياد مادعای فاوق       استمرحله دانش كشاورزان بسيار اهميت دارد  اين در حالی
راجرز و شومينکر، )انشِ آگاهی، دانش چگونگی و دانش اصول است جا كه دانش بر سه نوع داز آن. ناموفق بوده است

تواند داليش عقاليی را در نموده است، می تأكيدو نظريه نشر نوآوری بر تأثير سازگاری در مرحله دانشِ آگاهی ( 0375
شاورزان ناظر های مورد استفاده برای سنجش دانش كچرا كه در اين مطالعه، سنجه ،ورای اين يافته جست و جو نمود
، داناش چگاونگی كااربرد كودهاای     (خود و سايرين)جا كه كشاورزان بر اساس تجربه بر دانشِ چگونگی بوده و از آن

اناد  از  ثر ارزيابی ننماوده ؤبنابراين نقش اين نوع دانش را در سازگاری ادرا  شده خود چندان م، دانستندزيستی را می
اثار  . شده مورد بررسی قارار گيارد  تی اثر سه نوع دانش مزبور بر سازگاری ادرا شود در تحقيقات آاين رو پيشنهاد می

تواند تابعی از دانش چگونگی باشد  چرا كاه نقاش اناد  داناشِ چگاونگی بار       شده نيز مینگرش بر سازگاری ادرا 
د و از سوی ديگار  باشزيستی در منطقه مورد مطالعه میادرا  شده نشانگر سابقه طوالنی در مصرف كودهایسازگاری

گيار  تر، همهبه بيان ساده. فراگيری استفاده از اين كودها، نقش نگرش بر سازگاری را تا حدودی خنثی جلوه داده است
 .نمايدتأثير میكند كه ناگزير نقش نگرش را بیمصرف را تداعی میبودن استفاده از اين كودها نوعی اجبار به
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Abstract 

The importance of bio-fertilizers has increased because of the negative 

consequences of using chemical fertilizers. This study that was conducted in the 

Zanjan County was aimed at examining the factors that affect farmers' perceived 

compatibility of bio- fertilizers. In this regard, among 313 active farmers in the 

Zanjan county, 135 farmers were contacted and surveyed through a convenient 

sampling to examine two categories of effective factors, i.e. personal (knowledge 

about and attitude toward bio-fertilizers) and environmental (economic 

accessibility, physical accessibility to bio-fertilizers and policy and support 

structures) factors. Binary logistic regression and discriminant analysis were 

applied to examine the consistency of the results. The results of two techniques 

showed that improving policy and support increased farmers' perceived 

computability and providing economic facilities decreased it. Furthermore, the 

results revealed that farmers' knowledge and attitude did not have a significant 

effect on the perceived compatibility.    
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