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 چکیده

 انتقتا   مسترر  ايتن  است.  در  به کشاورزي صنعتي کشاورزي سنتي از گذار مرحله اقتصادي کشور در هايبخش کشاورزي يكي از مهمترين بخش
هتاي  برنامه سأر جدي در طور به بايد اس. که ناپذير برداري کشاورزي امري اجتناببهرههاي تولرد و عرصه به پژوهشي سساتؤم از موجود فني دانش

ثر بر سرع. پذيرش بذور اصالح شده گندم )بهتار،  ؤپژوهش حاضر ضمن معرفي روش تجزيه و تحلرل بقا، به شناسايي عوامل م .گررد قرار توسعه کشور
هاي مورد نراز از طريق مرداني و تكمرل پرسشنامه پردازد  دادهرستان ساوجبالغ در استان البرز ميپرشتاز، پرشگام، پارسي و سروند( توسط کشاورزان شه

يد آن ؤ، گردآوري شده اس.  مهمترين نتايج حاصل م1394 -95ساده در سا  زراعي  گرري تصادفينمونه روش از استفاده کار منتخب باگندم 140براي 
دهندگي باالتري برخوردار اس.  متغررهتاي درآمتد رررکشتاورزي، تولرتد در هكتتار،      هاي رقرب از قدرت توضرحد اس. که الگوي وايبو  در قراس با م

دار بتر کتاهش متدت زمتان پتذيرش بتذور جديتد توستط         هاي آموزشي اثر مثب. و معنيکاري، مرزان تحصرالت هر کشاورز، گذراندن دورهتجربه گندم
دهد  همچنرن متغررهاي هاي شهري مدت زمان انتخاب را افزايش ميرزي و فاصله برن محل زندگي و فروشگاهکشاورزان نشان دادند  شغل اصلي کشاو

ثرر بودند  با أتهاي محلي بر روند انتخاب بذرهاي جديد بيي محصو ، کرفر. بذور عرضه شده، فاصله منز  تا فروشگاهمالكر. زمرن، سن کشاورز، برمه
گتردد از  داري در کاهش مدت زمان انتخاب بذرهاي جديد دارند، پرشنهاد متي هاي آموزشي اثر معنيکاري و شرک. در دورهتوجه به اينكه تجارب گندم

کاران بته  دمتجارب افراد پرشرو در استفاده از بذرهاي جديد گندم جه. آموزش ساير کشاورزان بهره گرفته شود و امكان تباد  و انتقا  تجربرات برن گن
 اهم گردد صورت عملي فر

 
 شهرستان ساوجبالغ ،آنالرز بقا، الگوي کاکس و وايبو ، تكنولوژي های کلیدی:واژه

 

 مقدمه

 و تجتارت  و کتار  دنرتاي  در رقاب. طاليي کلرد تكنولوژي امروزه،
 افترادي  پرش، هاهاس.  سا مل. و هاسازمان ي رشد اقتصاديالزمه

 کتارگرري و  بته  در گتذاري سترمايه  ضترورت 2سولو و1شومپتر قبرل از
 انجتام  براي جديد هايتكنولوژي  کردند مطرح را ي تكنولوژيتوسعه
 بشتر  هتاي درفعالر. و آورندمي وجود به را کاراتر هاييشروه امور دادن
 بهبتود  امكتان  ترترتب،  ايتن  ستازند  بته  مي مطرح را جديد هاييجنبه

ي عرضته  زمتان  کتاهش  وري،بهتره  افزايش، خدمات و کرفر. کاالها
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 فتراهم  بشتر  ناپتذير پايتان  نرازهاي و ارضاي بازار به جديد محصوالت
 تكنولوژيكي، بازار، تحوالت به متفاوت خدمات و ي کاالشود  ارائهمي
 تغرررات تكنركتي،  ارزيابي و کنتر  اجرا، ريزي،ي برنامهشروه در تغررر
 صتنايع  رشتد  و پذيريرقاب. ها،توانايي افزايش براي فرصتي يک هر

 منتدي بهره و يکارگرر به تكنولوژي،، ترترب اين شود  بهمحسوب مي
 اقتصادي -اجتماعي منافع ي ايجادبهترين زمرنه همواره، آن از مناسب

 توسعه و رشد فرآيند به کمک در کشاورزي (  بخش7آيد )مي شمار به
  است.  اي برختوردار ويتژه  جايگاه از اقتصاد مختلف هايبخش برن در
 اشتتغا ،  داخلي، ناخالص تولرد از مهمي سهم کننده مرنأت بخش اين

 محصتوالت  بته  صتنايع  نرازهتاي  و رررنفتي رذايي، صادرات نرازهاي
 متداوم  کنتد ولتي   رشتد  بتا  گذشتته  دهه چند طي که اس. کشاورزي
 در حتي و نموده ايفا کشور اقتصاد در را ايکننده تعررن نقش همچنان
 را نتويني  هايظرفر. و شكوفايي نرز اقتصادي بسرار نامطلوب شرايط
 ضتروري  نراز و پرش شرط کشاورزي بخش توسعه  اس. کرده عرضه
 بخش اين در توسعه موانع که زماني تا و اس. کشور اقتصادي توسعه

 نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی  
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 دست.  توستعه  و رشتد  و شكوفايي به نرز هابخش نشود، ساير برطرف
  ياف.  نخواهند

 نمايان پرش از برش هاييوجود تئوري با امر اين ضرورت امروزه،
ي پايته  بتر  در بخش کشاورزي را مستمر بهبود و رشد امكان که اس.
بروتكنولوژي را در . دانندمي استوار تكنولوژي و بروتكنولوژي يتوسعه

ينتدهاي  آا فريت  ارگانرستم  يتا  انتدامگان  يک تعريف کلي به کتارگرري 
ه طور کلي هتر گونته     باندزيستي در صنايع تولردي يا خدماتي دانسته

هتاي  کنش هوشتمندانه بشتر در آفترينش، بهبتود و عرضته فتراورده      
هتا در  از جانداران، به ويژه از طريق دستتكاري آن  گوناگون با استفاده

 ( 27) گرردقرار ميبروتكنولوژي سطح مولكولي در حرطه، 
 محصوالت تولرد افزايش براي گوناگوني هايراه پرش دهه چند تا

 وجتود  ولي اس. بوده نظر در زير کش. سطح افزايش مانند کشاورزي
بته   تتا  است.  شده سبب زمرن مانند منابع کمبود چون هاييمحدودي.
 بته  همچنترن   شود ايويژه توجه تولرد عوامل وريبهره ارتقا روشهاي
 بختتش ريتتزانبرنامتته و تولرد،کشتتاورزان هتتايکمرتتابي نهتتاده دلرتتل

 بكتارگرري  بتا  بتوانند تا کنندمي را جستجو هاييراه همواره کشاورزي
تولرتد   مقتدار  تتر، کمرتاب  هتاي نهتاده  خصوص به مقادير کمتر نهاده،

 هتاي فتراوان متاستفانه   ررم ظرفر.( علي18آورند ) دس. به برشتري
 استتانداردهاي  بتا  کشاورزي تولرد عواملوري بهره و تولرد محصوالت

 .باشدنمي مقايسه قابل جهاني
 بتذور  روي سرع. پذيرش را که متغررهايي دارد قصد مطالعه اين

شتتنايي محصتتو  کتته از زمتتان ورود بتته منطقتته و آ عرضتته شتتده پتتر
و  کنتد  کشاورزان با اين بذرها تا زمان انتخاب براي کش. را شناسايي

 توستط  بتذرها  ايتن  سرع. پتذيرش  بر ثرؤم عوامل بهتر عبارت به يا
نمايد، اين شهرستتان رتبته    بررسي شهرستان ساوجبالغ را کارانگندم

دوم سطح زير کش. گندم در استان البرز را دارد  از مطالعتات داخلتي   
هاي جديتد بتر بختش    ي اثرات تكنولوژي و نهادهشده در زمرنهانجام 

کشاورزي و همچنرن مطالعاتي با تحلرل آنالرز بقا در علتوم پزشتكي و   
( در 25توان به موارد زير اشاره کرد  مقدستي و نراقتي )  کشاورزي مي

 سروند و پارسي گندم ارقام پذيرش بر ثرؤم عوامل پژوهشي به بررسي
 نشتان  تحقرتق  ايتن  از آمتده  دست.  به داختند، نتايجالبرز پر استان در
 و مثبت.  اثتر  تحصرالت سطح و هكتار هر در مرزان تولرد که دهدمي
سابقه کشاورزي و سابقه  خانوار، افراد تعداد کشاورزان، سن و دارمعني
 .انتد گذاشته سروند و پارسي گندم ارقام پذيرش بر منفي کاري اثرگندم

( در تحلرلي به منظور بررسي اثرات توستعه  27پرهرزکاري و صبوحي )
تكنولوژي بر بخش کشاورزي استان قزوين پرداختنتد، بته طتور کلتي     
نتايج ايتن تحقرتق نشتان داد کته اگرچته کتاهش مصترف ستموم و         

ها و افزايش مصرف کودهاي شرمرايي در سطح مزارع استان کشآف.
ذرت، چغنتدر، کلتزا و يونجته     سبب کاهش عملكرد محصوالتي نظرتر 

ي شود، اما افزايش تكنولوژي و مكانرزاسرون افزايش عملكرد کلرهمي

( به بررستي  13محصوالت الگو را در پي داش.  دين پناه و همكاران )
کاران شهرستان اصفهان ثر بر پذيرش تكنولوژي توسط گندمؤعوامل م

گتام،  بهند متغرره گامپرداختند  نتايج نشان داد که با انجام رگرسرون چ
متغررهاي سطح زير کش. گندم، ستطح تحصترالت و ستابقه کشت.     

کنتد   برنتي متي  درصد از تغرررات پذيرش تكنولوژي را پترش  59گندم 
هتاي ارتبتاطي و   همچنرن متغررهاي منزل. اجتماعي، استفاده از کانا 

درصتد از   3/50کتاران پررامتون متزارع نمايشتي گنتدم      نگرش گنتدم 
کند  عتالوه بتر ايتن بترن     برني ميپذيرش تكنولوژي را پرش تغرررات
هاي پذيرش تكنولوژي در رابطه با نظام زراعي، روش کشت.  مرانگرن

 داري وجود دارد گندم و نوع بذر مصرفي اختالف معني
( در تحقرقتي در رابطته بتا تحلرتل متدت زمتان       4)1احساناوزامان

متؤثر و بتالقوه در    انتخاب تكنولوژي در بنگالدش به بررستي عوامتل  
پردازد  در اين مطالعه همزمان با تخمرن احتما  انتخاب تكنولوژي مي
هاي بلندمدت پارامتري و نرمه پارامتري )مد  انتخاب تكنولوژي، مد 
شتوند   نرما  و مد  کاکس( نرتز ارزيتابي متي    وايبل، مد  گاما، لوگ

هتاي  دهد کته شترايط اقتصتادي و ويژگتي    ي حاصل نشان مينترجه
شخصي کشاورز بر رونتد انتختاب تكنولتوژي تتأثرري نداشت. بلكته       

ي منز  کشاورز عواملي مانند عضوي. در يک انجمن، آموزش، فاصله
هاي محلي و بازارهاي شهري و نظر او در مورد استتفاده از  تا فروشگاه

ثرر داشتتتند  دادي و أبتتر ايتن رونتتد تت   2روش متديري. تلفرقتتي آفتات  
رقتي در رابطته بتا تحلرتل متدت زمتان انتختاب        ( در تحق12)3بورتون

تكنولوژي در اتروپي، به بررسي تأثرر متغررهاي زماني و رررزماني بتر  
کش و تجزيه و تحلرتل زمتان   سرع. انتخاب )استفاده از( کود و علف

با استتفاده از روش کتاپالن متاير در ايتن خصتوص پرداختته است.         
هتاي اقتصتادي،   هالگوهاي بترآورد شتده حتاکي از آنست. کته انگرتز      

کننده زماني اس. که برشتترين تتأثرر را برکشتاورزان    ترين تعررنمهم
هاي نوين داشتته است.  عوامتل زيتر بنتايي      پرش از اتخاذ تكنولوژي

اند )البته خرلي کمتتر  )بويژه نزديكي به بازار( نرز تأثررات مهمي داشته
عتي،  )مستاح. اراضتي زرا   ثر ديگتر ؤها(  عوامل کشاورزي مت از قرم.

هتتاي شخصتتي کشتتاورزان )ستتطح  نرتتروي کتتار و اعتبتتار(، ويژگتتي 
انتد   تحصرالت، جنسر.، سن( ظاهراً تأثرر کمي بر اين فرآينتد داشتته  

ثر بر پذيرش ارقام اصالح شتده  ؤ( به بررسي عوامل م21)4کافل و شاه
سرب زمرني توسط کشاورزان در نپا  پرداختند  نتايج به دس. آمده در 

همچتون   تفاده از مد  الجر. نشتان دادنتد عتواملي   اين مطالعه با اس
ثرر ماس با مروجان، سن و سطح آموزش تأاجاره زمرن، مالكر. گاو، ت

مثب. و اندازه خانوار تأثرر مثب. و اندازه خانوار تأثرر منفي بر پتذيرش  
 ارقام سرب زمرني دارند  

                                                           
1- Ahsanauzzaman Kafle and Shah 

2- Integrated Pest Management 

3- Dadi and Burton 

4- Kafle and Shah 
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تكنولتوژي   پتذيرش  صورت گرفتته در زمرنته   مطالعات به توجه با
 توانمي کاران،گندم توسط پذيرش آن و اصالح شده گندم ارقام بويژه
 بتا  آن کرفر. و عملكرد افزايش و گندم تولرد مبحث که گرف. نترجه

 بته  عناي. با باشد  لذامي اهمر. پر بسرار محصو  پر ارقام استفاده از
 کته  پراکنتده  و جزئي گذارثررأت مطالعات کلره که اس. نراز مطلب اين
 در را است.  شتده  اجرايتي  هتا دول. توسط يا و مطرح علمي جوامع در

يک روش علمي و کاربردي، عنوان و عملي سازند تا بتا تجمرتع    قالب
هاي مفرد، بهترين راهكار را در خصوص افزايش تولرتد گنتدم و   روش

عملكرد آن در کنار حقظ محرط زيس. و منابع طبرعتي ارائته نماينتد     
هزار هكتار از اراضي کشاورزي و 74/10شهرستان ساوجبالغ با حدود 

 که، وجودرود به طوريباري، قطب کشاورزي استان البرز به شمار مي
هكتتار   100 هتزار هكتتار بتاغ و    2/6هزار هكتار اراضي زراعتي،   1/8

هكتتار   2493 هاي کشاورزي اين شهرستان اس. کهگلخانه از قابلر.
 ( 35) باشداز اراضي زراعي ساوجبالغ زير کش. گندم مي

 

 هامواد و روش

ابزار گردآوري آمار و اطالعات با توجه به اينكته ايتن تحقرتق در    
مقطع زماني ختاص و معرنتي انجتام گرفتته از لحتان زمتاني از نتوع        

ها از طريق مصتاحبه مستتقرم   هاي مقطعي بوده، و پرسشنامهپژوهش
هتا،  کار نمونه تكمرل شدند  در تجزيه و تحلرل دادهبا کشاورزان گندم
برازش و نتتايج حاصتل متورد     Rافزار ها از طريق نرماطالعات و مد 

 تعتداد  به کوکران فرمو  از استفاده با نمونه بررسي قرار گرف.  حجم
 تصتادفي گرري نمونه روش از استفاده با که شده اس. برآورد نفر 140
 در شهرستان ساوجبالغ استتان البترز نمونته    کارگندم کشاورزان ساده،

در اين تحقرتق از اختتالف بترن ستالي کته       .شدند نظر انتخاب مورد
کتار تصتمرم   بذرهاي جديد به کشاورزان معرفي شده و سالي که گندم

خرر در انتختاب  رهاي جديد گرفته اس.، مدت زمان تأبه استفاده از بذ
ثر بتر زمتان انتختاب متورد بررستي و      ؤمحاسبه شد و سپس عوامل م

 تحلرل قرار گرف. 
رحله براي الگوسازي زمان انتختاب بتذرهاي جديتد از    در اولرن م

مد  خطرهاي نسبي استفاده شده اس. که از مران متغررهاي مستقل 
دار تشتخرص داده نشتد و   در نظر گرفته شده، برخي از متغررها معنتي 

بنابراين اين متغررها از مد  حتذف شتدند و در هتر متد  متغررهتاي      
سپس با در نظتر گترفتن متغررهتاي    ثررگذار باقي ماندند  أدار و تمعني

 مورد نظر، تابع خطر براي هر بذر به صورت

nn

X
XethtXh 

 ...)()( 11

0  

متد  را   دار درمتغررهتاي معنتي   n,…,X1Xخواهد بود که در آن 
دهد که نتايج برازش مد  خطرهاي متناسب کاکس بتا ايتن   نشان مي

 متغررها در جداو  مربوط به هر بذر گزارش شده اس. 
بندي برآورد پارامترها، انحراف معرتار، خطتر   براي ارائه نتايج مد 

مترهتا گتزارش شتده    اداري بترآورد پار مقدار آزمون معنتي  -pنسبي و 
است.، اگتر    β( تابعي صتعودي از پتارامتر   βeاس.  چون خطر نسبي )

ورد هر يک از پارامترها مثب. باشد، با افزايش مقدار متغرر مستتقل  آبر
 tار تابع خطر واحد آماري مورد نظر در زمان مشتخص  متناظر آن مقد

افزايش خواهد ياف. و اگر برآورد منفتي باشتد افتزايش مقتدار متغرتر      
شتود  بتر ختالف مطالعتات پزشتكي      مستقل موجب کاهش خطر متي 

معمو ، در اين مطالعه کاهش زمان بقا مطلوب اس.  به همرن علت.  
عبارت مرزان سترع.   به جاي عبارت مرزان خطر انتخاب بذر جديد از

 انتخاب بذر جديد استفاده خواهد شد 

 

 1تجزیه و تحلیل بقا

هاي آماري متنوع، جه. تحلرل اي از تكنرکتحلرل بقا، مجموعه
 هتدف باشتند   متغررهاي تصادفي اس. که داراي مقتادير نتامنفي متي   

 بتوانتد  شتده  هتاي سانستور  داده وجتود  با که اس. آن بقا آنالرز اصلي
تحلرل همه در واقع در  آورد بدس. نظر مورد هايشاخص از تخمرني
 استاس آنهتا   بتر  و داريتم  اخترتار  در تمامتاً  را هتا داده يتا  آمتاري  هاي

 و ررتره را  واريتانس ، مرتانگرن  متثالً  نظتر  متورد  آمتاري  هايشاخص
 ايتن  اساس بر و کنرممي گررينمونه ابتدا اينكه يا و کنرممي محاسبه
 بنتابراين  .کنترم متي  برآورد را نظر مورد پارامترهاي و هاشاخص نمونه
 آنتالرز  در زيترا  شودمي متمايز آماري مقوالت ساير از بقا آنالرز مباحث

 (  10) دارند قرار نظر نرز مد شده سانسور هايداده بقا

 

 2تابع بقا

نشان داده مي شود و با احتمالي که يک فرد يتا   s(t)تابع بقا را با 
هتاي  در مورد توزيتع  ؛تكنولوژي را بپذيردواحد زماني  tمؤلفه کمتر از 

 شود:گسسته و پروسته به صورت زير تعريف مي

(1)                            t0)tT(pr)t(S 

                                        0)(s1)0(s  
 ه اس. يک تابع ررر صعودي و از چپ پروست s(t)واضح اس. که 

 ايتن   t زمتان  از انتخاب بذر جديد پس احتما  از اس. عبارت که
 نهايت. بتي  در و يتک  مقدار مبدأ در که اس. يكنوا و نزولي تابعي تابع

 توزيتع  تتابع  تتابع،  ايتن  متتمم  همچنترن   داش. خواهد را مقدار صفر
 :داريم پس اس. احتما 

(2)                      )t*T(p1)t(F1)t(S  
 متغرر زمان بقا اس.  Tشود، که در آن تابع بقا نامرده مي

بتذر   t زمتان  در کشاورز اينكه احتما  يعني T احتما  چگالي تابع
 :از عبارتس. انتخاب کند، را

                                                           
1- Survival Analysis 

2- Survival Function 
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lim)tT(P)t(f

1t 




 

(4)                    
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dt

)t(s1d

dt

)t(fd





 
s(t) هتا بتر   طور مثتا  اگتر زمتان   دهد به نرخ بقا را نرز نشان مي

 دهد  نرخ بقاي دو ساله را نشان مي ،s(t) حسب سا  باشند،
براي هر فترد بته عنتوان يتک      1تابع مخاطره  در ساختن مد  بقا

کته   از آنجتائي  شتود  ه متي با زمان ثاب. در نظر گرفتت  هاتابع از متغرر
زمتان  ممكن اس. در طو  مطالعه همه متغررها يا بعضتي از آنهتا بتا    

توان مد  را با استفاده از متغررهتاي وابستته بته زمتان     تغررر کنند مي
 ساخ. و اثر تغررر زمان روي تابع بقا را مورد ارزيابي قرار داد 

 

 مخاطره تابع

 فاصتله  در انتختاب بتذر جديتد    احتما  از عبارتس. مخاطره تابع 
(t,t+Δt) زمان بداند تا وقتي t يتر ز صتورت  بته  اس.  و انتخاب شده 
 :شودمي تعريف

0t,e)t(f
t




 

(5)     
t

)tTttTt(P
lim)t(

0t 





 

اينكه  ( و9) رابطه به توجه با
)B(P

)BA(P
)BA(P


 :داريم 
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 انتگرا  بگرريم داريم: t((حا  اگر از 

(9)                                  
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0
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)t(F1
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(10)                                                 )t(F1LN  
 دس. آورد:توان رابطه مهم زير را بهدر نترجه مي

(11)                                             





t

0
du)u(

e)t(S 
بنابراين   1)(F1)(S        خواهتد بتود اگتر و فقتط اگتر





0

du)u( هايي مانند وايبل، گاما، پارتو، لت  نرمتا ،   توزيع

 لوژسترک در آنالرز بقا کاربرد دارند لوژسترک و ل 

                                                           
1- Hazard Function 

 2توزیع وایبول

W~T,...,T),(با فرض آنكه 
n1

     تابع چگتالي، تتابع بقتا و

 هاي بقا به ترترب عبارتند از:تابع خطر زمان

(12)                            





t1
et)t(f 

(13)                                         





t
e)t(s 

(14)                                       
1

hvt)t(h


 
پارامتر شكل هستتند  اگتر    پارامتر مقراس و  در اين توزيع 

),(W~T   .آنگاه براي هر ضريب مثبa :داريم 

),(~T 


 

 

 3توزیع نمایی

Exp~T,...,T)(فرض کنرد 
n1

 آنگاه تابع چگالي، تابع بقا و

 هاي بقا به ترترب عبارتند از:تابع خطر زمان

(15)                                         
t

e)t(s


 
(16)                                          )t(h 

طتور کته   توزيع نمايي حال. خاص توزيتع وايبتو  است.  همتان    
هاي بقا نمايي باشد تابع خطر ثاب. است.   مالحظه شد، اگر توزيع داده

متغرر وابسته در اين تحقرق، مدت زمان انتخاب يا عدم انتختاب بتذور   
 باشند  کار شهرستان ساوجبالغ مياصالح شده توسط کشاورزان گندم

 در مد  عبارتند از:متغررهاي لحان شده 

,

( , , , , , , ,

, , , , , , , )

i i i i i i i

ii i i i i i i i

ta f AGE GEN DIM EDU FE WPE MJ

NAA LO LA AI PTC P DCS DLS BQ


 

 متغررهاي مستقل در اين تحقرق عبارت اند از:
 ح، ستط DIM ، تعتداد افتراد ختانوار   GEN، جنسر. FAGE سن

، WPE کتاري ، ستابقه گنتدم  FE، سابقه کشاورزي EDU تحصرالت
، MJ باشتد( )آيا کشاورزي شتغل اصتلي فترد متي     شغل اصلي کشاورز

 La، سطح زير کش. LO، مالكر. زمرن NAAفعالر. رررکشاورزي 
، مرتزان  PTCهتاي ترويجتي و آموزشتي    ، شرک. در کارگاهAIبرمه 

 مراکز خريد يا فروش گنتدم ، فاصله منز  کشاورز تا Pتولرد در هكتار 
 مراکتز خريتد و فتروش گنتدم    ، فاصله منز  کشاورز تتا  DCSشهري 
  BQر بذور جديد اعتقاد به کرفر. بهت DLSمحلي 

بته عقتب    جه. ورود متغررها به رگرسرون از دو روش حتذف رو 
 استفاده گرديد  5و انتخاب رو به جلوي متغررها 4متغررهاي مستقل

 

                                                           
2- Weibul Model 

3- Exponential Model 

4- Backward Elimination 

5- Forward Selection  
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 نتایج و بحث

در اين پژوهش تالش شده اس. تا ضمن مرور برختي تحقرقتات   
زير بختش کشتاورزي   پرشرن و براساس مباني نظري موجود در زمرنه 

متغررهتاي مستتقل   ، بته بررستي   به محصو  گندم در منطقته مربوط 

کتاکس،  هتاي  بته کمتک متد     تحقرق و متغرر زمان انتخاب وابستته 
نرتز   وايبو ، نمايي، نرما ، ل  نرما ، لوجستترک و لت  لوجستترک   

  شودپرداخته مي

 

 
 تابع چگالی مدل وایبول -1شکل 

Figure 1- Weibull density function         

 

 
 های تحقیقتابع چگالی مدل وایبول داده -2شکل 

Figure 2- Weibull model density function of research finding 

 

هتاي  شتود توزيتع داده  ( مشتاهده متي  2) شتكل طور که در همان
بذر به کشاورزان و زمان انتختاب   مربوط به اختالف برن زمان معرفي

باشتد و نمتودار بته صتورت دو     بذر مورد نظر چوله به سم. راس. مي
ي اين اس. کته بتراي بترآورد عوامتل     دهندهباشد که نشاناي ميقله
هاي ذکر شده بايد از مركس ها عالوه بر برازش مد ثر بر اين دادهؤم

چگتالي رفتتار و توزيتع     ها استفاده کرد  و با توجه به اينكته تتابع  مد 
دهتد کته برشتتر    دهد نشان متي نمايش مي شكلمتغرر زمان را روي 

 بذرها را انتخاب کردند  5و  2کشاورزان برشتر در سا  هاي 
ي پايرن نشان داده شتده بتراي همته    هايشكلطور که در همان

هاي ابتتدايي يعنتي يتک    بذرها به جزء بذر پارسي، کشاورزان در سا 
ي مورد مطالعته اقتدام   سا  تا دو سا  بعد از معرفي اين بذر به منطقه

به انتخاب بذر کردند  کشاورزان از بذر پارسي بر خالف بذرهاي ديگر 
 اند داني نكردههاي اولره معرفي بذر استقبا  چندر سا 

 
 تابع خطر بذر بهار -3 شکل

Figure 3- Bahar seed hazard function 
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 تابع خطر بذر پیشتاز -4شکل 

Figure 4- Pishtaz deed hazard function 

 

 
 تابع خطر بذر پیشگام -5شکل 

Figure 5- Pishgam seed hazard function 

 

 
 تابع خطر بذر سیوند -6شکل 

Figure 6- Sivand seed hazard function 

 

 
 تابع خطر بذر پارسی -7شکل 

Figure 7- Parsi seed hazard function 
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 پارامتری و پارامتری سرعت پذیرش بذر بهار با استفاده از روش حذف رو به عقبهای نیمهبرآورد مدل -1جدول 

Table 1- Results of semi-parametric and parametric models when selecting Bahar seed using backward elimination 

 مدل
Model 

 متغیر مستقل
Independent variable 

 ضرایب
Coefficients 

دخطای استاندار  
Standard 

Error 

 خطر نسبی
Relative 

Risk 

سطح 
 معناداری
p - value 

معیار 
 آکائیک
AIC 

میم ضریب تعیین تع
 یافته
 𝑹𝑮𝟐  

پارامترينرمه  
Semi-

parametri
c 

 شغل اصلي
Main job 

-0.67 0.27 0.52 0.015 

739.81 0.124 
 درآمد ررر کشاورزي

Non-farming income 
0.01 0.002 1.04 0.026 

 تولرد در هكتار
Production per hectare 

(yield) 
0.18 0.07 1.21 0.013 

 نمايي
Exponential 

 شغل اصلي
Main job 

-1.05 0.13 0.35 5.08 10-17 

379.19 0.093 
 درآمد ررر کشاورزي

Non-farming income 
0.01 0.01 1.005 0.005 

 تولرد در هكتار
Production per hectare 

(yield) 
- - - - 

 وايبو 
Weibul 

 شغل اصلي
Main job 

-1.71 0.42 0.18 0.001 

312.74 0.079 
 درآمد ررر کشاورزي

Non-farming income 
0.01 0.004 1.007 0.02 

 تولرد در هكتار
Production per hectare 

(yield) 
0.13 0.08 1.13 0.098 

 نرما 
Normal 

 شغل اصلي
Main job 

-1.44 0.6 0.24 0.016 

464.15 0.116 

 درآمد ررر کشاورزي
Non-farming income 

0.008 0.004 1.01 0.017 

 تولرد در هكتار
Production per hectare 

(yield) 
0.36 0.16 1.43 0.02 

 ل  نرما 
Log-normal 

 شغل اصلي
Main job 

-2.28 0.69 0.102 0.001 
355.45 0.086 

 درآمد ررر کشاورزي
Non-farming income 

0.014 0.005 1.014 0.02 

 تولرد در هكتار
Production per hectare 

(yield) 
0.34 0.13 1.41 0.009   

 لوژسترک
Logistic 

 شغل اصلي
Main job 

-2.20 0.26 0.11 6.2610-17 

472.39 0.071 
 درآمد ررر کشاورزي

Non-farming income 
0.008 0.004 1.09 0.007 

 تولرد در هكتار
Production per hectare 

(yield) 
- - - - 

 ل  لوژسترک
Log-

logistic 

 شغل اصلي
Main job 

-1.83 0.57 0.16 0.001 

337.50 0.073 
 درآمد ررر کشاورزي

Non-farming income 
0.01 0.01 1.011 0.02 

 تولرد در هكتار
Production per hectare 

(yield) 
0.21 0.11 1.23 0.04 

  هاي تحقرقمأخذ: يافته
 Source: Research finding  

 

 

 

 

http://jouybari.blogfa.com/post/4938
http://jouybari.blogfa.com/post/4938
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 پارامتری و پارامتری سرعت پذیرش بذر پیشتاز با استفاده از روش حذف رو به عقبهای نیمهنتایج برآورد مدل -2 دولج
Table 2- Results of semi-parametric and parametric models when selecting Pishtaz seed using backward elimination 

 مدل
Model 

 متغیر مستقل
Independent variable 

 ضرایب
Coefficients 

خطای 
 استاندارد

Standard 
Error 

 خطر نسبی
Relative 

Risk 

سطح 
 معناداری
p - value 

معیار 
 آکائیک
AIC 

یم ضریب تعیین تعم
𝑹𝑮𝟐یافته   

پارامترينرمه  
Semi-

parametri
c 

 تجربه کشاورزي
Farming experience 

0.011 0.01 1.01 0.089 

815.76 0.143 

 آموزشيشرک. در کارگاه 
Participation in training 

workshop 
-0.92 0.26 0.41 0.0005 

 فاصله منز  تا مراکز خريد شهري
Distance to urban shopping 

center 
-0.099 0.046 0.906 0.033 

 نمايي
Exponential 

 تجربه کشاورزي
Farming experience 

0.017 0.006 1.017 0.003 

319.06 0.156 

 در کارگاه آموزشيشرک. 
Participation in training 

workshop 
-0.72 0.133 0.49 8.5410-8 

 فاصله منز  تا مراکز خريد شهري
Distance to urban shopping 

center 
-0.067 0.038 0.93 0.08 

 وايبو 
Weibul 

 تجربه کشاورزي
Farming experience 

0.029 0.013 1.03 0.03 

226.41 0.07 

 شرک. در کارگاه آموزشي
Participation in training 

workshop 
-0.95 0.29 0.39 0.001 

 فاصله منز  تا مراکز خريد شهري
Distance to urban shopping 

center 
- - - - 

 نرما 
Normal 

 تجربه کشاورزي
Farming experience 

0.025 0.01 1.026 0.0201 

426.57 0.134 

 کارگاه آموزشيشرک. در 
Participation in training 

workshop 
-1.66 0.22 0.19 4.8510-14 

 فاصله منز  تا مراکز خريد شهري
Distance to urban shopping 

center 
-0.13 0.057 0.88 0.025 

 ل  نرما 
Log-normal 

 تجربه کشاورزي
Farming experience 

- - - - 

276.74 0.038 

 کارگاه آموزشيشرک. در 
Participation in training 

workshop 
-1.86 0.87 0.156 0.034 

 فاصله منز  تا مراکز خريد شهري
Distance to urban shopping 

center 
- - - - 

 لوژسترک
Logistic 

 تجربه کشاورزي
Farming experience 

- - - - 

435.21 0.068 

 شرک. در کارگاه آموزشي
Participation in training 

workshop 
-1.28 0.12 0.278 9.4110-26 

 فاصله منز  تا مراکز خريد شهري
Distance to urban shopping 

center 
- - - - 

 ل  لوژسترک
Log-

logistic 

 تجربه کشاورزي
Farming experience 

0.044 0.022 1.045 0.04 

266.88 0.033 

 آموزشيشرک. در کارگاه 
Participation in training 

workshop 
-0.71 0.42 0.491 0.093 

 فاصله منز  تا مراکز خريد شهري
Distance to urban shopping 

center 
- - - - 

 هاي تحقرقمأخذ: يافته
Source: Research finding 
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 بذر پیشگام با استفاده از روش حذف رو به عقبپارامتری و پارامتری سرعت پذیرش های نیمهنتایج برآورد مدل -3 جدول
Table 3- Results of semi-parametric and parametric models when selecting Pishgam seed using backward elimination 

 مدل
Model 

 متغیر مستقل
Independent variable 

 ضرایب
Coefficients 

 خطای استاندارد
Standard Error 

 خطر نسبی
Relative Risk 

 سطح معناداری
p - value 

کمعیار آکائی  
AIC 

فته ضریب تعیین تعمیم یا 𝑹𝑮
𝟐  

پارامترينرمه  
Semi-parametric 

 تجربه کشاورزي

 Farming experience 
-0.07 0.02 0.93 0.00 

485.39 0.25 

 کاريتجربه گندم
 Wheat planting Experience 

0.09 0.03 1.09 0.00 

 شغل اصلي
Main job 

-0.69 0.31 0.50 0.03 

 تولرد در هكتار
Farming experience 

0.25 0.10 1.28 0.02 

 نمايي
Exponential 

 تجربه کشاورزي

 Farming experience 
-0.22 0.03 0.80 8.3610-15 

257.97 0.38 

 کاريتجربه گندم
 Wheat planting Experience 

0.24 0.03 1.27 4.2910-19 

 شغل اصلي
Main job 

-0.77 0.030 0.46 0.01 

 تولرد در هكتار
Farming experience 

0.29 0.10 1.34 0.00 

 وايبو 
Weibul 

 تجربه کشاورزي

 Farming experience 
-0.24 0.06 0.78 0.00 

165.82 0.27 

 کاريتجربه گندم
 Wheat planting Experience 

0.31 0.06 1.36 0.00 

 شغل اصلي
Main job 

-1.81 0.84 0.16 0.03 

 تولرد در هكتار
Farming experience 

0.53 0.27 1.70 0.05 

 نرما 
Normal 

 تجربه کشاورزي

 Farming experience 
-0.12 0.06 0.89 0.05 

354.24 0.26 

 کاريتجربه گندم
 Wheat planting Experience 

0.18 0.06 1.19 0.00 

 شغل اصلي
Main job 

-1.42 0.65 0.24 0.03 

 تولرد در هكتار
Farming experience 

0.60 0.21 1.81 0.01 

 ل  نرما 
Log-normal 

 تجربه کشاورزي

 Farming experience 
-0.21 0.09 0.81 0.02 

180.9 0.26 

 کاريتجربه گندم
 Wheat planting Experience 

0.33 0.09 1.39 0.00 

 شغل اصلي
Main job 

-3.28 0.58 0.04 1.8610-8 

 تولرد در هكتار
Farming experience 

- - - - 

 لوژسترک
Logistic 

 تجربه کشاورزي

 Farming experience 
-0.112 0.05 0.89 0.03 

358.22 0.28 

 کاريتجربه گندم
 Wheat planting Experience 

0.18 0.05 1.20 0.00 

 شغل اصلي
Main job 

-1.67 0.69 0.19 0.02 

 تولرد در هكتار
Farming experience 

0.64 0.22 1.90 0.00 

 ل  لوژسترک
Log-logistic 

 تجربه کشاورزي

 Farming experience 
-0.20 0.07 0.82 0.00 

177.84 0.24 

 کاريتجربه گندم
 Wheat planting Experience 

0.30 0.07 1.35 0.00 

 شغل اصلي
Main job 

-2.81 0.55 0.06 2.5910-7 

 تولرد در هكتار
Farming experience 

- - - - 

 هاي تحقرقمأخذ: يافته
Source: Research finding 
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 پارامتری و پارامتری زمان سرعت پذیرش بذر سیوند با استفاده از روش حذف رو به عقبنیمههای نتایج برآورد مدل -4 جدول
Table 4- Results of semi-parametric and parametric models when selecting Sivand seed using backward elimination 

 مدل
Model 

 متغیر مستقل
Independent variable 

 ضرایب
Coefficients 

خطای 
 استاندارد

Standard 

Error 

 خطر نسبی
Relative 

Risk 

سطح 
 معناداری
p - value 

معیار 
 آکائیک
AIC 

ن ضریب تعیی
 تعمیم یافته

 𝑹𝑮𝟐  

پارامترينرمه  
Semi-

parametr
ic 

 تجربه کشاورزي
 Farming experience -0.089 0.03 0.91 0.00 

443.79 0.26 
 کاريتجربه گندم

 Wheat planting 
Experience 

0.10 0.02 1.10 0.00 

 Production per تولرد در هكتار
hectare (yield) 0.54 0.11 1.71 1.210-6 

 نمايي
Exponential 

 تجربه کشاورزي
 Farming experience -0.24 0.03 0.79 1.1610-17 

234.14 0.36 
 کاريتجربه گندم

 Wheat planting 
Experience 

0.24 0.03 1.28 1.6610-19 

 Production per تولرد در هكتار
hectare (yield) 0.58 0.11 1.79 2.0710-7 

 وايبو 
Weibul 

 تجربه کشاورزي
 Farming experience -0.293 0.07 0.75 1.7310-5 

146.2 0.25 

 کاريتجربه گندم
 Wheat planting 

Experience 
0.32 0.07 1.37 2.4310-6 

 تولرد در هكتار
 Production per hectare 

(yield) 
1.32 0.32 3.73 4.810-5 

 نرما 
Normal 

 تجربه کشاورزي
 Farming experience -0.13 0.05 0.88 0.02 

318.8 0.24 

 کاريتجربه گندم
 Wheat planting 

Experience 
0.15 0.05 1.16 0.01 

 تولرد در هكتار
 Production per hectare 

(yield) 
0.99 0.21 2.68 0.00 

 ل  نرما 
Log-normal 

 تجربه کشاورزي
 Farming experience -0.27 0.11 0.76 0.01 

166.08 0.2 

 کاريتجربه گندم
 Wheat planting 

Experience 
0.33 0.11 1.39 0.00 

 تولرد در هكتار
 Production per hectare 

(yield) 
1.54 0.42 4.65 0.00 

 لوژسترک
Logistic 

 تجربه کشاورزي
 Farming experience -0.13 0.05 0.88 0.01 

322.21 0.26 
 کاريتجربه گندم

 Wheat planting 
Experience 

0.15 0.05 1.06 0.00 

 Production per هكتارتولرد در 
hectare (yield) 1.09 0.22 2.97 9.5610-7 

 ل  لوژسترک
Log-

logistic 

 تجربه کشاورزي
 Farming experience -0.27 0.08 0.76 0.00 

160.61 0.21 

 کاريتجربه گندم
 Wheat planting 

Experience 
0.30 0.08 1.35 0.00 

 تولرد در هكتار
 Production 

 per hectare (yield) 
1.33 0.37 3.76 0.00 

 هاي تحقرقمأخذ: يافته
  Source: Research finding 
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 پارامتری و پارامتری سرعت پذیرش بذر پارسی با استفاده از روش حذف رو به عقبهای نیمهنتایج برآورد مدل -5 جدول
Table 5- Results of semi-parametric and parametric models when selecting Parsi seed using backward elimination 

 مدل
Model 

 متغیر مستقل
Independent variable 

 ضرایب
Coefficients 

خطای 
 استاندارد

Standard 

Error 

 خطر نسبی
Relative 

Risk 

سطح 
 معناداری
p - value 

معیار 
 آکائیک
AIC 

ضریب تعیین 
 تعمیم یافته

 𝑹𝑮𝟐  

پارامترينرمه  
Semi-

parametr

ic 

 تحصرالت
 Education level 

0.20 0.08 1.22 0.01 

614.64 0.22 

 تجربه کشاورزي

 Farming experience 
-0.073 0.03 0.93 0.01 

 کاريتجربه گندم
 Wheat planting Experience 

0.08 0.03 1.09 0.00 

 Production per hectare تولرد در هكتار

(yield) 
0.27 0.08 1.31 0.00 

 اعتقاد کشاورز به کرفر. بهتر بذر جديد
 Farmer’s belief in higher quality 

of the new seed 
1.47 0.39 4.34 0.00 

 نمايي
Exponential 

 تحصرالت
Education level 

0.17 0.08 1.19 0.03 

  

 تجربه کشاورزي

 Farming experience 
-0.19 0.04 0.83 4.510-6 

 کاريتجربه گندم
 Wheat planting Experience 

0.20 0.04 1.22 9.44810-7 

 Production per hectare تولرد در هكتار

(yield) 
0.27 0.08 1.31 6.7810-4 

 اعتقاد کشاورز به کرفر. بهتر بذر جديد
 Farmer’s belief in higher quality 

of the new seed 
1.48 0.37 4.38 5.5110-5 

 وايبو 
Weibul 

 تحصرالت
 Education level 

0.29 0.17 1.34 0.09 

215.18 0.17 

 تجربه کشاورزي

 Farming experience 
-0.19 0.06 0.82 0.00 

 کاريگندم تجربه
 Wheat planting Experience 

0.23 0.06 1.25 0.00 

 تولرد در هكتار
 Production per hectare (yield) 

0.43 0.17 1.54 0.01 

 اعتقاد کشاورز به کرفر. بهتر بذر جديد
 Farmer’s belief in higher quality 

of the new seed 
2.12 0.79 8.36 0.01 

 نرما 
Normal 

 تحصرالت
 Education level 

0.25 0.13 1.28 0.05 

358.34 0.2 

 تجربه کشاورزي

 Farming experience 
-0.06 0.03 0.94 0.06 

 کاريتجربه گندم
 Wheat planting Experience 

0.09 0.03 1.09 0.01 

 تولرد در هكتار
 Production per hectare (yield) 

0.38 0.12 1.47 0.00 

 اعتقاد کشاورز به کرفر. بهتر بذر جديد
 Farmer’s belief in higher quality 

of the new seed 
1.70 0.58 5.48 0.00 

 ل  نرما 
Log-normal 

 تحصرالت
 Education level 

- - - - 251.9 0.13 
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 تجربه کشاورزي

 Farming experience 
-0.176 0.07 0.84 0.02 

 کاريتجربه گندم
 Wheat planting Experience 

0.22 0.07 1.25 0.00 

 تولرد در هكتار
 Production per hectare (yield) 

0.62 0.28 1.86 0.03 

 اعتقاد کشاورز به کرفر. بهتر بذر جديد
 Farmer’s belief in higher quality 

of the new seed 
3.09 1.38 21.93 0.02 

 لوژسترک
Logistic 

 تحصرالت
 Education level 

0.25 0.14 1.28 0.08 

363.32 0.21 

 تجربه کشاورزي

 Farming experience 
-0.06 0.03 0.94 0.05 

 کاريتجربه گندم
 Wheat planting Experience 

0.09 0.03 1.10 0.00 

 تولرد در هكتار
 Production per hectare (yield) 

0.40 0.12 1.50 0.00 

 اعتقاد کشاورز به کرفر. بهتر بذر جديد
 Farmer’s belief in higher quality 

of the new seed 
1.68 0.56 5.36 0.00 

 ل  لوژسترک
Log-

logistic 

 تحصرالت
 Education level 

- - - - 

241.63 0.13 

 تجربه کشاورزي

 Farming experience 
-0.178 0.06 0.84 0.00 

 کاريگندمتجربه 
 Wheat planting Experience 

0.20 0.06 1.23 0.00 

 تولرد در هكتار
 Production per hectare (yield) 

0.49 0.22 1.63 0.02 

 اعتقاد کشاورز به کرفر. بهتر بذر جديد
 Farmer’s belief in higher quality 

of the new seed 
2.37 1.18 10.72 0.05 

 هاي تحقرقيافتهمأخذ: 
Source: Research finding 

 
برنترم کته کمتترين مقتدار     با توجه به مالک انتخاب آکائرک متي 

هتاي  مربوط به مد  وايبو  در همه جداو  اس.، لذا اين مد  بر مد 
تر اس. و به بررسي ضرايب و نتايج حاصل از اين متد  در  ديگر ارجح

 پردازيم ميذيل 
خطر نسبي بزرگتر از يک به اين معنتي است. کته آن متغرتر بتر      

ي دهنتده احتما  انتخاب بذر تأثرر مثب. و نسب. کمتر از يتک نشتان  
عتدم تتأثرر    يدهنتده باشد  و عدد يک نشتان تأثرر منفي آن متغرر مي

متغرر بر روند انتخاب اس.  رابطته بترن خطتر نستبي و متدت زمتان       
طه عكس هس. هرچه خطر نسبي برشتر باشتد متدت   انتخاب يک راب

شود در جداو  طور که مالحظه ميزمان انتخاب بذر کمتر اس.  همان
هتتا ضتتريب متغرتتر شتتغل اصتتلي کشتتاورزي در همتته متتد     3و  1

ضتريب مربوطته    پارامتري منفي به دس. آمده است.،  پارامتري ونرمه
درصتد و   1 منفي )خطر نسبي کمتر از يک( و از نظر آماري در ستطح 

دار هستند، يعني در صورت عتدم وجتود شتغل    ها معنيي مد در همه

ي متغررهتا،  ديگري در کنار شغل کشاورزي و با ثاب. نگه داشتن بقره
وايبتو    خطر نسبي انتخاب بذر بهار و پرشگام به طور متوسط در مد 

برابر کمتر از زماني که کشاورز شغل ديگتري هتم    16و  18به ترترب 
دهد  اگر کشاورزي تنها شغل کشاورز باشد، لذا متدت  ، کاهش ميدارد

 زمان انتخاب بذر بهار توسط کشاورز برشتر خواهد بود 
داشتتن درآمتدي ررتر از کشتاورزي خطتر نستبتي را        1در جدو  
دهد کساني با درآمد ررر نشان مي 007/1دهد  خطر نسبي افزايش مي

رزي در مقايسته بتا کستاني    مد حاصل از کشاوآاز کشاورزي در کنار در
کننتد خطتر نستبي يتا نترخ      که فقط از راه کشاورزي امرار معاش متي 

واحد برشتر از کشاورزي که درآمد رررکشاورزي  1انتخاب بذر را حدود 
دهد و مدت زمتان انتختاب بتذر بهتار نرتز کتاهش       ندارد، افزايش مي

 يابد مي
همه جتداو   همچنرن تولرد در هكتار يا عملكرد با خطر نسبي در 

حتدود   1باشد به طور مثتا  در جتدو    مي 1باالي  2به ررر از جدو  
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ي اين اس. که هرچه عملكرد اين بذرها برشتر باشد دهندهنشان 13/1
کشاورز تمايل برشتري به استفاده از اين بذر دارد، لذا بتا فترض ثابت.    

 13/1بودن ساير عوامل يک واحد افزايش در عملكرد اين بذر، حتدود  
دهد و باعث کاهش مدت زمان انتخاب برابر خطر نسبي را افزايش مي

 شود  بذر مي
و  4، 3کاري در مد  وايبو  در جتداو   ضريب متغرر تجربه گندم

باشد، مثب. بودن ضريب اثتر مستتقرم در افتزايش خطتر     مثب. مي 5
نسبي دارد به ايتن معنتي کته در شترايط يكستان بتراي دو کشتاورز،        

 25/1و  37/1، 36/1کاري دارد بته ترترتب   به گندمکشاورزي که تجر
کاري ندارد نرخ انتخاب بذر يا برابر نسب. به کشاورزي که تجربه گندم

دهد لذا مدت زمان انتخاب بذرهاي پرشگام، ا افزايش ميرخطر نسبي 
 يابد  سروند و پارسي نرز کاهش مي

 29/0 شود ضريب متغرر سطح تحصرالتمالحظه مي 5در جدو  
دهد با افتزايش  به دس. آمده اس.  مثب. بودن اين ضريب نشان مي

سطح تحصرالت قدرت خطرپذيري کشاورزان در پذيرش بتذر پارستي   
رود کشاورزان با سطح تحصترالت بتاالتر   شود  لذا انتظار ميبرشتر مي

نسب. به کشاورزان با سطح تحصرالت کمتر متدت زمتان کمتتري را    
کننتد  خطتر نستبي متغرتر ستطح      براي انتختاب بتذر پارستي صترف     

دهد در شرايط يكستان اگتر يتک    ، نشان مي33/1تحصرالت با مقدار 
واحد سطح تحصرالت افزايش يابتد انتظتار داريتم نترخ انتختاب بتذر       

 افزايش يابد برابر  33/1پارسي 

 

 گرري و پرشنهادهانترجه

با توجه بته تحقرتق انجتام شتده نتتايج و پرشتنهادات زيتر ارائته         
 گردد:مي

متغررهاي تعداد افراد در هر خانواده، مالكر. زمرن، جنسر.، سن، 
برمه محصوالت، کرفر. برتر بذرهاي اصالح شتده، فاصتله منتز  تتا     

ها وجود نداشته و ي مد هاي محلي به اين دلرل که در همهفروشگاه
در صورت حضور، چندان اهمرتي نداشتند، بر روند مدت زمان انتختاب  

رزاق و احستانوزامان  ر چشمگرري نخواهتد داشت.    بذرهاي جديد تأثر
هاي مربتوط بته مزرعته    ( در بنگالدش مشاهده کردند، ويژگي2009)

مانند مالكر. مزرعه و مساح. آن نرز در رونتد انتختاب تكنولتوژي از    
هتاي مربتوط بته    تظار ويژگياهمر. بااليي برخوردارند اما بر خالف ان

  جديد در اين تحقرق نداشتتند  ثرري در روند انتخاب بذرهايمزرعه تأ
دلرل عدم تأثررگذاري مساح. و مالكر. زمرن، ممكن اس. ايتن امتر   

کنند، جوان و باشد که اکثر کشاورزاني که از بذرهاي جديد استفاده مي
تازه کار بوده و اينكه زمرن هتاي زراعتي در ايتن شهرستتان کوچتک      

هتاي  ستند  ويژگيهستند  در نترجه چندان در روند انتخاب بذر مؤثر نر
مربوط به مزرعه ماننتد مالكرت. مزرعته و مستاح. آن نرتز در رونتد       
انتخاب تكنولوژي از اهمر. بااليي برخوردارند امتا بتر ختالف انتظتار     

ثرري در روند انتخاب بذرهاي جديد در أهاي مربوط به مزرعه تويژگي
ي اصتلي ايتن مطالعته ايتن است. کته       اين تحقرتق نداشتتند  نترجته   

)جنسر.، سن کشاورزان( در مدت زمان انتختاب   هاي شخصيويژگي
چندان اهمرتي ندارند  بنابراين از آنجا که عالم. و اهمرت. بعضتي از   

هتاي آموزشتي و تجربته کشتاورزي     متغررها به جز شرک. در کتالس 
توان فرض را بر اين گذاش. که برخالف انتظار تغررر نكرده اس.، مي

ن متغررها ممكن اس. به دلرل ناهمگني نترجه دور از انتظار ضريب اي
ناشي از حذف برخي متغررها )مانند منفعت.، نگترش آنهتا نستب. بته      
ريسک و ابهام( باشد  بر اساس نتايج حاصل از تحقرق از متغرر تجربه 

دهد که با افزايش مدت تجربته کشتاورز، تمايتل    کشاورزي، نشان مي
لتذا متدت زمتان     فرد براي اتخاذ انتخاب اين بذرهاي جديتد کتاهش،  

 يابد انتخاب اين ارقام جديد افزايش مي
کتاري  هاي تحقرق کشاورزاني که داراي سابقه گندمبراساس يافته

و عملكرد در هكتار بااليي هستند، تمايل برشتري براي پتذيرش ايتن   
تر از ساير کشاورزان به سم. انتختاب ايتن بتذور    ارقام دارند لذا سريع

ي تكنولتوژي بتر   رالت کشاورزان در زمرنته معلومات و تحص روند مي
( 1990؛ يارون 2003روند انتخاب تكنولوژي، تأثرري مثب. دارد )فولتز 
(  در 2003کنتد )راجترز   در حالركه سن آنها از الگوي ثابتي تبعر. نمي

 يرد شد أاين تحقرق هم اين موارد ت
Gشود مقدار متالک  طور که مالحظه ميهمان

2R      هتر سته متد
شتود در آينتده از   يادي بتا عتدد يتک دارد  لتذا پرشتنهاد متي      فاصله ز
ها استفاده شود  هاي پارامتري شكنندگي براي برازش به اين دادهمد 

هاي بخش کشاورزي و همچنرن شكل مربتوط  با توجه به ماهر. داده
اي بودند پرشتنهاد  هاي اين تحقرق که به صورت دو قلهبه نمودار داده

 ها در اين زمرنه استفاده شود  تي از مركس مد شود در تحقرقات آمي
با توجه به اينكه تولرد در هكتار و بعضا براي برخي از بذرها مرزان 

داري در کاهش مدت زمان انتخاب بذرهاي جديد تحصرالت اثر معني
گردد که از تجارب افراد پرشرو در استفاده از اين دارند، لذا پرشنهاد مي

آموزش و انتقا  تجارب بته کشتاورزان ديگتر    بذرهاي جديد گندم در 
بهره گرفته شود  ارتباط اين دستته از کشتاورزان بتا ستاير کشتاورزان      

تواند اثر مثبتي در کاهش مدت زمان انخاب بذر داشتته باشتد  بته    مي
شود کشاورزان برتري که از اين ارقام جديتد  همرن منظور پرشنهاد مي
ر کشاورزان معرفتي شتوند و نرتز    اند، به ساياصالح شده استفاده کرده

امكان تباد  و انتقا  تجربرات برن کشاورزان به صورت عملي فتراهم  
 گردد 

بذرهاي ارائه شده بته کشتاورزان بايتد داراي ضتمان. باشتند تتا       
کشاورزان با اطمرنان خاطر از اين بذور استفاده نمايند و اين اطمرنتان  

شده جديتدتر در متدت    سبب استفاده مستمر کشاورزان از بذور اصالح
 زمان کمتري شود 
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