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مقدمه
يااز محصوالت غدهیکی) Solanumtuberosum L(ینیزمبیس

ا است.یع در دنین توزیترگستردهيبعد از ذرت، دارااست که 
ک یینیزمبیس،(فائو)یجهانخواروبارطبق اعالم سازمان 

ون نفر در جهان و یلیم800زا است که اشتغاليمحصول کشاورز
ارزش ازنظر.اشتغال دارندآند یبه تولیرانیهزار کشاورز ا50
يو دارادر مقام چهارم پس از ذرت، گندم و برنج قرار داردییغذا

هر واحد يتواند به ازایرا میاست زییت غذایامنيل باالیپتانس
از تر کوتاهک چرخه ییو عملکرد باال طتیفیباکینهاده، محصول

د یتولروز)120(اغلب کمتر از ذرترینظیاصلتغال
Hirpa)کند et al., 2010).
تحت کشت یزراعیهزار هکتار از اراض180ران حدود یدر ا

تن در هکتار 22عملکرد آنتوسط موقرار دارد ینیزمبیس
,FAO)است ن محصول ید، دومیتولازنظرینیزمبیس.(2008
که یمشکالتازجملهرود. یکشورمان بعد از گندم بشمار مییغذا

کمبود بهتوانیران وجود دارد میدر اینیزمبید سیبر سر راه تول
در هکتار و يغده بذريها، مصرف بااليماریاز بيبذر سالم و عار

اشارهد یمناطق تولدر یمناسب و کافيهاسردخانهعدم وجود 
ز یر مناطق جهان نیکاران ساینیزمبیس).1378، ینمود (ضرغام

& Deffo)دفو و دمو،مثالعنوانبه.اندمواجهیبا مشکالت مشابه

Demo, کار کامرون را ینیزمبیکشاورزان سیاصلمعضل(2003
ها و يماریوم به آفات و بو مقاپر محصولشدهاصالحفقدان ارقام 
زینرپا و همکاران یهند. اهمرغوب برشمردینیزمبیفقدان بذر س
ت یفیکيو داراع بذر اغلب نامرغوبید توزمتعديهاوجود سامانه

نداهعنوان کردیوپیکار اتینیزمبیسین را از مشکالت اساسییاپ
(Hirpa et al., 2010).

د ینه تولی، هزینیزمبید سیدر تولیاصلمعضالتاز یکی
له با أن مسیکه ايطورهب،آن است)Seed potato(يبذريهاغده

شامل را آند ینه تولیهزدرصد 30- 50ا منطقه یتوجه به کشور 
يبذر)Mini tuber(ز غدهیرد یتولل،ین دلیبه هم.شودیم

.افته استید بذر در سراسر جهان یستم تولیگاه خود را در سیجا
با ار کارا و ارزان هستند چون یبسغدهزیردیتوليهاستمیس

ن ییپانسبتاًيانهیبا هزيادیزيهاغدهها، ن روشیاستفاده از ا
,Struik)شود ید میتول و آفت يماریعامل ب300حدود .(2007

آلوده يهاق غدهیها از طرکه انتقال آنشدهشناخته،اهین گیدر ا
درصد 90تا یهش محصول حتتواند باعث کایبه نسل بعد م

در ییبسزاسهم یروسیويهايماریبکهنیابا توجه به .گردد
جاد یت ایاهم،ت محصول دارندیفیکاهش عملکرد و ک

ر یاد و تکثیروس و ازدیاز ويعاريهاچهسالم و غدهيهااهچهیگ
). 1380(پژوهنده، روشن استکامالًع یها در سطح وسع آنیسر

ش یافزايریچشمگطوربهغالت یمت جهانیر قیاخيهادر سال
کهیدرحالت شد یتثبییها در سطح باالمتین قیدا کرد و ایپ
یدر طینیزمبیسازجملهياو غدهياشهیمت محصوالت ریق

دهد که ین نشان میماند. این باقییپانسبتاًییدوره بحران غذا
داردوجودياره محصوالت غدهیت ارزش افزوده در زنجیظرف

(Hirpa et al., نیتأمدر ینیزمبیسبا توجه به نقش .(2010
- یمد بذریتولیمردم کشور، استفاده از روش سنتییت غذایامن

، سوکیمردم را به خطر اندازد. از ییت غذایق امنیاز دو طرتواند
به خاك بذر مجدداًعنوانبهيدیاز محصول توليادیر زیمقاد
متأثرشدتبهمحصول را يضه و تقاضاو تعادل عرگرددیبرم

محصول و شدهتماممت یش قیگر، باعث افزایديسواز سازد؛یم
با توجه به .شودیمکنندگانمصرفن آن به ینه سنگیل هزیتحم
در اندازه استاندارد و د بذر سالم یتولر ینظ،يبذرغدهزیريایمزا
د  یتول، ورارز از کشروجاز خيریلوگج،يماریباز آفت ويعار

ن یاشاعه ا،غدهزیرر سال بعد از کشت ت دیبذر کالس سوپر ال
کمک يوربهرهسطح يارتقابهتواندین کشاورزان میدر بيفناور

از یکیتوسط کشاورزانيفناوررشیپذکن، یل.ندینمایانیشا
Neupane)باشدیميوربهرهکنندهنییتعن عوامل یترمهم et al.,

2002; Rogers, 2003).
و عوامل بازدارنده و يکشاورزيهايرش فناوریپذينهیدرزم

و شدهانجامیعیمطالعات وس،هايرش فناوریش برنده پذیپ
و نجفلو ییرجااز اطالعات موجود است.يادامنه گسترده

ن یبدار دریپايرش کشاورزیبر پذمؤثرعوامل یبررسبا) 1390(
که سن کشاورزان ندشان دادانه نیم شهرستان میدگندم کاران

، سطح یکار خانوادگيروینت، یمه محصول، مالکیو بیاثر منف
ج، مراجعه به یترویآموزشيهاالت، شرکت در کالسیتحص

رش یمثبت بر پذریتأث،یو مساحت اراضيت جهاد کشاورزیریمد
ه پژوهش عمانی نتیجدار در منطقه داشت.یپايت کشاورزایلعم

درآمد ،که سطح سواد، میزان اراضیشان داد ) ن1385و چیذري (
رابطه کشاورزي پایدار کم نهادهيهاروشبا پذیرش محصول

، سابقه کشت گندم و سابقه سن، تعداد افراد خانوارولی ،مثبت
داري داشته رابطه منفی و معنی،پذیرشبااشتغال به کشاورزي 

ه رابطه نشان داد ک)1385(هاي فرجی و میردامادي. یافتهاست
بین سن و پذیرش بیمه محصول سیب توسط باغداران شهرستان 

ریتأث،دماوند منفی بود ولی سطح سواد کشاورزان بر پذیرش
)1381(یمسائلو یپزشکدر مطالعه.داشتيداریمعنمثبت و 

ه یق علیرش مبارزه تلفیپذسواد و دارا بودن شغل دوم باسطح
. اندهمثبت داشتیهمبستگ،نتوسط کشاورزابرنجساقه خوارکرم 
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از یل آگاهیداله رش کشاورزان که بیزان پذیتفاوت معنادار در م
به مرکز خدمات مراجعه شدهاصالحبه سموم و بذور یدسترس

زان ارتباط ی. ماستشدهمشاهدهدهندگانپاسخر یاند با ساکرده
و دانش ک یولوژیمبارزه بينهیزمدرت افکار یزان رهبریمبا شهر،

.اندبودهرش یرات پذییتغيهاکنندهنییتبن یک بهتریولوژیب

بر پذیرش مؤثربررسی عوامل با)1388تبرایی و حسن نژاد (
که افزایش سن کشاورز، تعداد ند هاي ترویجی نشان دادبرنامه

طوربهيکشاورزریغهاي فرزندان و اشتغال در فعالیت
هاي ترویجی رش برنامهداري منجر به کاهش احتمال پذیمعنی

و متغیرهاي تعداد فرزندان با تحصیالت عالیه، سابقه دهش
فعالیت کشاورز در تولید گندم، نوع مالکیت و میزان استفاده از 

دار معنیمثبت وریتأثنوین نیز داراي يهايفناوراطالعات و 
کشاورز و همکاران يهاافتهی.باشندبرنامه میاینپذیرشبر
مت ینان از قیچون عدم اطمیشان داد که عواملن)1388(

ت و یفین بودن کییپا،در زمان فروشمحصولپرارقام 
سه با ین در مقاییپايسودآور،محصولپرارقام يبازارپسند
بودن دوره یطوالن،نهادهموقعبهنیتأمعدم ،یارقام بوم

شتر و مقاومیاز به مصرف کود بین،شتریاز آب بین،کشت
رش یپذها بريماریفات و بآنسبت به محصولپرارقام نبودن 

یمنفریتأثالنیبرنج در استان گمحصولپرکشت ارقام 
هاي یافته.کنندیبازدارنده عمل ميروهاینصورتبهداشته و 
هاي ) نشان داد که پذیرش و کاربست فناوري1392باقري (

ماس با متغیرهاي تکارانینیزمبیسکشاورزي پایدار توسط 
هاي در برنامههاآنبا منابع اطالعات کشاورزي و مشارکت 

و یمنافقیتحقجینتاداشت. يداریمعنترویج رابطه مثبت و 
مه کردن یر بیچهار متغد کهانشان د)1388همکاران (

ت در تعاون یج، عضویترويهامحصول، شرکت در کالس
رش یپذبريداریمعنومثبتالت اثر یو سطح تحصییروستا
م یدکارانگندمان یدار در میکشاورز پايايتکنولوژاکثر 
تعداد قطعات و ریتأثخود هايدر یافتهاکثر محققین .دارند

کشاورزي منفی و يهاينوآوررا بر پذیرشهاآنپراکندگی 
باقري ؛1381،یمسائلو رادیپزشکاند (گزارش کردهدارمعنی

). 1388کهنسال و همکاران، ؛1384،محمديو ملک
رش یبـر پـذ  مـؤثر عواملينهیدرزميو پاندیجوشيهاافتهی

زان یـ ، متالیتحصـ سـطح نشـان داد د برنج در نپال یارقام جد
بـر  يداریاثـر مثبـت و معنـ   يج دارایتجربه و ارتبـاط بـا تـرو   

دفع آفـات و وقـوع   اما اندازه مزرعه،د بودند،یجدارقامرش یپذ
Joshi)نشان ندادهاآنرش یبر پذيداریر معنیتأثیخشکسال

& Pandi, يهــاتــهیرش واریپــذیبررســيهــاافتــهی.(2005
یجنـوب غربـ  يپـا ان کشـاورزان خـرده  یبرنج در مشدهاصالح

ن یت زمـ یـ نشـان داد کـه مالک  ط ساکا و همکـاران توسهیجرین
ر یتـأث ،ر کشـت یـ و سـطح ز یجـ یترويهاتعداد تماس،یزراع

کهیدرحالداشته است، شدهاصالحرش ارقام یبر پذيداریمعن
ییرهـا یمتغازنظـر ينـوآور کنندهردرنده و یان دو گروه پذیم

و مخـتلط) و  یکشـت تـک (یت، نوع نظام زراعـ یهمچون جنس
Saka)وجود نداشتيداریها، تفاوت معندر انجمنت یعضو et

al., رش یبـر پـذ  مؤثرعوامل یبا بررساقبال و همکاران.(2005
الت، اندازه مزرعه و تجربه کشـت  یتحصيرهایکه متغافتندیدر

د را در یـ بریذرت هرش یزان پـذ یـ بـر م يداریر معنـ یذرت تأث
ــتان ــاب پاکس ــتپنج Iqbal)نداش et al., ــو.(1999 هن و ب

مـــزارع          يکشـــاورزان دارايافتنـــد کـــه بـــرایدرهمکـــاران
يانـده یفزاطوربهیالت بانکیبه تسهیاس، دسترسیمق-بزرگ

،ها شده بودآنياز سويرش نوآوریش احتمال پذیموجب افزا
ها از آنیت شبکه اجتماعیپا، حمااما در مورد کشاورزان خرده

ن یبـه مـروج  یدسترسـ ریـ نظینداشت. عـوامل يرین تأثیچن
ر یـ کـار مزدبگ يرویـ نيریکـارگ بهیی، آموزش و توانايکشاورز

د داشـته اسـت  یـ بریهيرش ارقـام کاکـائو  یر مثبت بر پـذ یتأث
(Boahene et al., 1999).

يهــايرش فنــاوریپــذينــهیزمدرز یــنيقــات محــدودیتحق
یبررسـ بـا  کافله و شـاه است. شدهانجامدر جهان ینیزمبیس

در نپال نشان ینیزمبیسشدهاصالحيهارش رقمیت پذیوضع
يرهـا یمتغیولـ یمنفـ ریتـأث يکـه انـدازه خـانوار دارا   ندداد

ج، سـن و سـطح   یت دام، تماس با عوامل تـرو ی، مالکيداراجاره
ــ ــأثيالت دارایتحصـ ــریتـ ــذ یمثبتـ ــر پـ ــدیبـ رش بودنـ

(Kafle & Shah, رش یپـذ شـکالت ملعـل و همکـاران  .(2012
الـت بهـار   یاکارانینیزمبیسدگاه یرا از دینیزمبیسيفناور

ج نشان داد که مداخلـه  ی. نتادادندقراریابیهندوستان مورد ارز
، کمبود برق، مـازاد عرضـه،   مت فروشین بودن قییپاها، واسطه
ــارچ ــشق ــاک ــيه ــم کیتقلب ــفیو ک ــهی ــدان تس الت یت، فق

کـاران،  ینـ یزمبین سـ ییپـا يریپـذ سکی، قدرت رياسردخانه
ــدان انگ ــفق ــان ی ــش باغب ــاورزیزه الزم در بخ و يوزارت کش

موانـع ن یتـر يجد،نداشتن کشاورزان به بذر مرغوبیدسترس
Lal)اندرش بودهیپذ et al., یابیبا ارزشاکوك و اونونکا.(2011
در )Abia(ایالت آبیدر اینیزمبیسد یتوليهايرش فناوریپذ

قرار یها در حد متوسطيرش فناوریپذادند کهنشان ده یجرین
مزرعـه، انـدازه   ياتکـا قابـل ج، درآمـد  ین نتایااساسبرداشت. 
،شـده برداشـت ینیزمبیسمحصول زان یمو شدهکشتمزرعه 

هــــا داشــــتنديرش فنــــاوریبــــا پــــذیرابطــــه مثبتــــ
(Ekwek & Onunka, کـاران مباناسـو و هم يهـا افتـه ی. (2006

کمبـود  نشان دادینیزمبیسد یتوليرش فناوریپذينهیدرزم
د موجـود،  ینظام تولباینیزمبیسيفناورق یتلفن، مشکل یزم
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ـ یـ فقدان بازار، در دسترس نبودن کود غ یاز موانـع اصـل  یر آل
رش وجود داشتند که یپذيز براینيگریموانع د.رش بودندیپذ

موجود، فراهم نبودن مواد یر آلیغيکودهاينه باالیهزشامل 
موجود، فقدان يکشاورزییایمیمواد شينه باالی، هزییایمیش

، ینـ یزمبیسمحصول ينهیدرزمتماس با منابع مهم اطالعات 
کشـت یات زراعـ یـ عملهیتوصـ يبـرا یکافیفقدان دانش فن

Mbanaso)بودندینیزمبیس et al., 2012).
رایرا و تــوبیپیســینــیزمبیســرش دو رقــم یپــذدفــو و دمــو

)Cipira and Tubira( دادنـد قـرار مطالعـه موردکامرون را در .
ید آگـاه یج نشان داد که اکثر کشاورزان از وجود ارقام جدینتا

ر کشـاورزان بودنـد.   ین منبع اطالعات آنان سـا یترداشتند. مهم
را بــه یپین کشـاورزان گــزارش داده بودنـد کـه مقاومــت سـ    یـ ا

موجـود  ییو اروپـا یش از ارقام محلیب)Late blight(یبادزدگ
ت بــهیحساســ،رش ارقــام مــذکورین مــانع پــذیتــرمهــم.بــود

ــ ــباکتریدگیپوس ــل  ییای ــکل اص ــود. مش ــریدیب ــدان ،گ فق
از طـرف  کـار ینـ یزمبیسـ کشاورزان يبرایفنيهاییراهنما

از يال عـده یدلن یهمکامرون بود. به يج کشاورزیخدمات ترو
را رهــــا کردنــــد ن ارقــــامیــــکشــــاورزان کشــــت ا 
(Deffo & Demo. 2003).

یوپیاتکشور در راینیزمبیسبذر يهانظامرپا و همکارانیه
، یرسميهاج نشان داد که نظامی. نتادادندقرارموردمطالعه

، سامانه نیبنیادروجود دارند. همبایررسمیغن و یگزیجا
یب است و سامانه رسمن، غالییبذر پاتیفیباکیررسمیغ

ت را بهبود یست که بتواند وضعیبزرگ نيقدربهعید و توزیتول
ش ید با افزایذر بابیرسمریبخشد. به نظر آنان، سامانه غ

ت قرار یت بذر را در اولویفیبهبود ک،کشاورزانو مهارتیآگاه
د با فراهم کردن ارقام یبایررسمین و غیگزیجايهاداد. سامانه

یت و بهبود آگاهیفیکنترل کيهاروشیحد، طرایجد
ت قرار ید بذر مرغوب را در اولویت تولیفیکشاورزان، بهبود ک

Hirpa)دهند et al., 2010).
درکهنیاو با در نظر گرفتن قیت موضوع تحقیتوجه به اهمبا 
هاي پژوهشینیزمبیسيبذرغدهزیررش یپذينهیزم

ک یواقعدرهش حاضر پژو،نشدهانجاماي در کشور گسترده
هاي اخیرسالدرکه نیرغم ایعل.باشدیمیمطالعه اکتشاف

شروعیتوسط بخش خصوصلیردبدر ايبذرغدهزیرد یتول
گرفته نقرار منطقهگسترده کشاورزانمورد استقبال، اما شده

زیررش یپذعوامل مؤثر بریبررسهدفباق حاضر یتحقاست.
انجاملیکاران اردبینیزمبیستوسطینیزمبیسبذريغده

قرار نظرمدر یزیاهداف اختصاص،ن منظوریابه است.شده
گرفت:

ینظام زراعو ی، اجتماعي، اقتصاديفرديهایژگیوتوصیف-
؛کارانینیزمبیس
؛ ینیزمبیسيبذرغدهزیريرش فناوریت پذیوضعتوصیف-
يبذرغدهزیررش و عدم ادامه استفاده ازیل پذیدالبررسی -
؛ینیزمبیس
بذري غدهزیرهاي فردي بر پذیرش ویژگیریتأثبررسی -
؛ینیزمبیس
اي و نظام کشاورزي بر هاي حرفهویژگیریتأثبررسی -

؛ینیزمبیسبذري غدهزیرپذیرش 
بذري غدهزیرر پذیرش دمنابع اطالعاتی بررسی نقش-
؛ینیزمبیس
بذري غدهزیرپذیرش نقش عوامل اقتصادي بریبررس-
؛ینیزمبیس
نظرازبذري غدهزیررندگانیپذنمقایسه پذیرندگان و -

.موردمطالعههاي متغیر
ي چارچوب مفهومی پژوهش ، نشان دهنده1همچنین نگاره 

باشد. می
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قیتحقمفهومیچارچوب -1نگاره 
روش پژوهش

به روشبوده که یهمبستگ-یفیتوصق از نوعین تحقیا
کاران ینیزمبیس،پژوهشيد. جامعه آماریام گردانجیشیمایپ

اقدام به کشت که نینظر از اصرفبودند،غدهزیرآشنا با بذر 
که هستندمنظور از این کشاورزان کسانی ر.یا خیکرده بودند 

در حداقل یکی از شرایط زیر را دارا بودند: براي کسب اطالعات
مراجعه غدهزیرهاي تولیدکننده به شرکتغدهزیرمورد کاشت 

غدهزیرو تا مرحله استفاده ازکرده و اطالعات الزم را کسب 
از یا ولی به هر دلیل بودندهاي معمولی پیش رفتهغدهيجابه

از غدهزیرو یا بعد از یک سال زراعی کشت آن استفاده نکردند
غدهزیر، اقدام به کشت داري کردندادامه استفاده از آن خود

استفاده غدهزیرکرده بودند و یا عضو شرکت بودند و از 
دو ن گروه در دست نبود.یاز ایقیآمار مستند و دق.کردندیم

در اردبیل وجود دارد که به دلیل ریز غده دکنندهیتولشرکت 
يهاغدهریز هاشرکتیکی از ،کارانینیزمبیساستقبال کم 

ینیزمبیسدکنندهیتولهاي دیگر خود را به استانديتولی
تولیدي خود را به يهاغدهزیر،کند و شرکت دیگرصادر می

غدهزیري از کشاورزان . همچنین تعدادفروشدیماعضاي خود 
هاآنکه تعداد کنندیمرا از سایر مناطق تهیه خودازیموردن

ها سایر استانمعدود است ولی تعداد خریداران غده بذري از 
تولیدات گیاهی و ترویج ،با کشاورزانگفتگو.باشدیمزیاد 

هاي جهاد استان نیز نشان داد که ترویج ریز غده در برنامه
کشاورزي قرار ندارد و به مشاوران بخش خصوصی مربوط 

برهیتکاب،هابا این شرکتآمدهعملبهضمن مشورت .شودیم

زیردکنندگانیتولو ارشناسانن و مشورت با کیشیمطالعات پ
ل یتکميبرایتصادفطوربههاآننفر از 100، تعداد يبذرغده

اطالعات از روش يآورجمعيبراند.شدپرسشنامه انتخاب
پرسشنامه و (یدانیو روش مي، مطالعه منابع اسنادياکتابخانه
پرسشنامه از نظرات یین رواییتعيبرااستفاده شد.)مصاحبه

اساتید دانشگاه و کارشناسان ترویج کشاورزي یاصالح
زان یسنجش ممنظوربه.دیاستفاده گردشهرستان اردبیل

از پرسشنامه30ل یو تکمیبا انجام مطالعه مقدمات، ییایپا
زیربذر دکنندهیتولکشاورزان یکی از روستاهاي اطراف شرکت 

تا 77/0ن یآزمون بيهاشاخصيکرونباخ براي، مقدار آلفاغده
ابزار پژوهش يباالییایپادهندهنشانبه دست آمد که 87/0

در SPSSرافزاها با استفاده از نرمدادهلیتحلوهیتجزباشد.یم
صورت گرفت. یو استنباطیفیبخش توصدو

توسط ینیزمبیسغدهزیررش کشت یپذ،قیر وابسته تحقیمتغ
با ياملهدوجر یک متغیکه بودهل یشهرستان اردبکشاورزان 

رندگان یپذير براین متغیک است. مقدار ایر صفر و یمقاد
اند، به آن نشان ندادهیلیکه تمایکشاورزانيک و برایينوآور

در است کهیرندگان کسانیصفر در نظر گرفته شد. منظور از پذ
ا تمام مزرعه خود ییدر بخشغدهزیرق از بذر یزمان انجام تحق

ينهیزمدربودند که یرندگان کسانیذکردند و نپیاستفاده م
رش یو تا مرحله پذرا کسب نمودهاطالعات الزم،غدهزیرکشت 

ده از آن نکردند ش رفتند اما اقدام به کشت و استفایو کاشت پ
متغیرهاي .را رها کرده بودنداستفاده آنبارکیبعد ازکهنیاا یو 

:باشندیمبه شرح زیر مستقل تحقیق 

ویژگی هاي فردي: سن، تاهل 
تحصیالت، بعد خانوار، تعداد 

باسواد خانوار

هاي اقتصادي: شغل، ویژگی
مین، منبع آب، نوع میزان ز

طعاتقمالکیت، تعداد 

ترویج و آموزش: شرکت 
هاي ترویجیدر کالس

منابع اطالعاتی: استفاده از 
اطالعاتی- هاي ارتباطیکانال

اي و کشاورزي: هاي حرفهویژگی
تجربه، نوگرایی، رضایت شغلی، 

رضایت از ناظران

ریز غده پذیرش کاشت 
سیب زمینی
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تأهل، وضعیت هاي عمر)(سالفردي، شامل سنهاي ویژگی
ز دیپلم، دیپلم و ، کمتر اسوادیب(، تحصیالت)متأهل(مجرد، 

؛ ، بعد خانوار، تعداد باسواد خانوارباالتر)
کشاورزي)، اقتصادي، شامل شغل (کشاورزي، غیرهاي ویژگی

میزان زمین (هکتار)، منبع آب (چاه، قنات، کانال سد، رودخانه و 
قطعات)، تعداد يبرسهماي و ، نوع مالکیت (شخصی، اجارهچشمه)
مندي و استفاده از ده بهره(ینیزمبیسمزارع مکانیزاسیونو سطح

؛ )ینیزمبیسدر زراعت مورداستفادهآالت و ادوات از ماشینعدد
منابع کسب اطالعات (دسترسی و استفاده از هشت منبع کسب 

اطالعات).
هاي فعالیت در (سالتجربه، شاملکشاورزياي و هاي حرفهویژگی

، نوگرایی، رضایت شغلی و رضایت از )يکارینیزمبیسکشاورزي و 
ناظران.

راي سنجش میزان نوگرایی پاسخگویان از پنج گویه به شرح زیر ب
جدید يهايفناورپذیرش (استفاده شد: سه گویه مثبت، شامل 

هاي جدید شیوهشود، باید در پذیرشباعث توسعه کشاورزي می
هاي جدید ها و روششد، تولید حاصل از کاربست نوآوريقدمشیپ

در کار (و دو گویه منفی شامل )هاي قدیمی استبیش از روش
رش و قبول ید به گذشته و تجربه متکی بود، خطر پذیکشاورزي با

. )هاستآنشتر از سود ید بیها جدوهیش
هاي ی با گویهسؤاالتقالب رضایت پاسخگویان از شغل کشاورزي در 

مندي به حرفه سنجیده شد: رضایت از کار کشاورز، عالقهزیر
خود، تمایل به ادامه دادن يت اقتصادیکشاورز، رضایت از وضع

حرفه کشاورزي، تمایل به ادامه حرفه کشاورزي توسط فرزندان، 
رضایت از منزلت اجتماعی کشاورزي، رضایت از خدمات ریست 

هاي کشاورزي. محیطی فعالیت
ي زمینی با سه گویهرضایت پاسخگویان از عملکرد ناظران سیب

احساس مسئولیت ناظران نسبت به کشاورزان، مفید بودن 
ل به استفاده از ناظران در سال آینده، یناظران و تمايهاتوصیه

. سنجیده شد
لیکرت از ايطیف پنج گزینهها در فوق، گویهوارددر هر یک از م

قرار گرفتند. در یبررسموردکم (صفر) تا چهار (خیلی زیاد) خیلی
هاي مربوط به هر هاي هر یک از پاسخگویان از گویهنمره،پایان

جمع شدند و پذیرندگان و نپذیرندگان ریز غده بذري همبامتغیر 
مورد مقایسه قرار گرفتند. tبا استفاده از آزمون 

رضایت شغلی و رضایت از سطوح نوگرایی، يبندگروهمنظوربه
شاخص اینیانگیاز ماریاز تفاوت انحراف مععملکرد ناظران

)ISDM(آندر که استفاده شدریصورت زبه:Mean =و نیانگیم
Sd=باشدیمنیانگیاز ماریانحراف مع.

:کم A<Mean- Sd

-Mean :متوسط Sd<B<Mean+ Sd

زیاد : C>Mean+ Sd

بر رگذاریتأثاهمیت هر یک از دالیل بررسی میزان منظوربه
زمینی از دیدگاه بذري سیبغدهزیرپذیرش و عدم پذیرش 

پاسخگویان، از آنان خواسته شد نظر خود را در مورد درجه 
اي لیکرت، از صفر اهمیت هر یک از عوامل در طیف پنج گزینه

) تا چهار (خیلی مهم) بیان کنند. این نتایج در تیاهمیب(
در شده است.ارائهل پذیرش و عدم پذیرش مبحث دالی

اساسبربندي ، رتبهمبحث پذیرش و عدم پذیرشهاي جدول
ها ضریب ها انجام شد و در صورت برابري میانگینمیانگین

تغییرات معیار قرار داده شد. 
، نظیر خطی بودن، نرمال آمارييهاهیفرضمحدودیت به دلیل 

نیز محدودیت مربعات و بودن و پیوستگی در رگرسیون حداقل
ها و ي در واریانسبرنرمال بودن چند متغیري همراه با شرط برا

ها در تحلیل تشخیصی، مدل رگرسیون لجستیک کوواریانس
در شده است کهیک جایگزین مناسب پیشنهاد عنوانبه

اي پیدا علوم اجتماعی و رفتاري استفاده گستردهيهاپژوهش
Pengکرد  et al., 2002).(

هايفناوری که براي بررسی پذیرش اکثر رویکردهاي پژوهش
)Dichotomous(یدوبخشيهادادهاز مدل شوندیمانجام 

هایی مثل . مدلکنندیم(پذیرش و عدم پذیرش) استفاده 
اي براي ارزیابی پروبیت و لوجیت و لجستیک استفاده گسترده

متغیرهاي نظیر ییهاکنندهنییتعروابط بین احتمال پذیرش و 
اقتصادي اجتماعی، ترتیبات نهادي و عوامل بیوفیزیکی 

این است که )Binary(ي دوتاییهاروشمزیت. اندداکردهیپ
تري از تصمیمات کشاورزان به پذیرش قیدقيهالیتحلقادرند 

تري در مورد داده و اطالعات کاملارائهیک  فناوري 
نندکخصوصیات کشاورزان پذیرنده فناوري فراهم 

(Mariano et al., هاي زیادي در این زمینه پژوهش.(2012
Marianoتوان بهمیهاآنازجملهکه استشدهانجام et al.,

2012 ،Jara-Rojas et al., Zhou؛ 2012 et al., اشاره 2008
یل لبا توجه به ماهیت متغیر وابسته این تحقیق از تحکرد.

زیربر پذیرش رگذاریتأثوامل رگرسیون لجستیک براي تحلیل ع
.  شده استاستفادهینیزمبیسبذري غده

ها و بحثیافته
هاي جمعیت شناختیویژگی

میانگین سنی و تجربه کشاورزي پاسخگویان به ترتیب حدود 
) سال 54/10(انحراف معیار 6/25) و 12(انحراف معیار 48

نفر 24/2د که نفر بو33/5متوسط طوربههاآنبود. بعد خانوار 
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نفر داراي تحصیالتی 35سطح تحصیالت، نظرازباسواد بودند. 
در سطح دیپلم و باالتر بودند و میزان بقیه پاسخگویان کمتر از 

درصد از 97بودند. سوادیبپنج نفر هاآندیپلم بود که از بین 
ترویجی يهاکالسدرصد نیز در 49بودند و متأهلپاسخگویان 

.  )1(جدول دندشرکت کرده بو
هاي نظام زراعیویژگی

زمینی پاسخگویان به کمینه و بیشینه سطح زیر کشت سیب
درصد از افراد 33هکتار بوده است. در حدود 80و 1ترتیب 

1- 9با بیشترین فراوانی داراي سطح کشتی بین موردمطالعه
کاران زمینیدهد که بیشتر سیباند. نتیجه نشان میهکتار بوده

کنند. این وضعیت هایی با مساحت کم کشاورزي میزمیندر 
ازنظرتواند در پایین بودن سطح تولید و درآمد تأثیر بگذارد. می

نوع مالکیت، تقریباٌ تمامی پاسخگویان داراي زمین ملکی 
هاي در زمینهاآندرصد 97اند که از این میان کشاورزي بوده

اي مشغول کشت هدر زمین اجارهاآنملکی و سه درصد از 
زمینی اند. میانگین سطح زیر کشت سیبزمینی بودهسیب

هکتار و میانگین تعداد قطعات آن حدود نه 45/8ملکی حدود 
فاقد زمین یبررسمورددرصد از افراد 45باشد. حدود قطعه می

زمینی اي بودند. همچنین میانگین سطح زیر کشت سیباجاره
قطعه 82/1ین تعداد قطعات آن و میانگهکتار36/2اي اجاره

زمینی براي کاشت ،موردمطالعهدرصد افراد 55بوده است. 
هاي درصد از زمیندوازدهاند. زمینی اجاره نکردهسیب

درصد آن سه 10درصد آن دو قطعه و 7کشاورزان یک قطعه، 
باشد. در مورد اي بوده و مابقی بیشتر از سه قطعه میقطعه

در باشند.اي میدرصد آن دو قطعه15،ياتعداد قطعات اجاره
درصد 60توان گفت که آب کشاورزي مینیتأممورد منبع 

کنند. چهار درصد از آب قنات کشاورزان از آب چاه استفاده می
آب سد، ده درصد هم به آب چاه هم به قناتازدرصد13و 

. بقیه آنان از دو منبع آب چاه و سد استفاده دسترسی دارند
5،خوراکی،درصد کشاورزان70محصول تولیدي نند.کمی

هردو نوع محصول تولید صورتبهدرصد 25بذري و ،درصد
براي مدیریت تولید، توزیع و ياافتهیتوسعههاي نظامکنند. می

و مناسب در سطح منطقه وجود ندارد و شدهیگواهکشت بذور 
Hirpa)که هیرپا و همکارانطورهمان et al., نیز اظهار (2010

،هاي غیررسمی و سنتی تولید بذرداشتند، وجود سامانه
اي، نظیر مصرف زیاد بذر، کاهش عملکرد، مشکالت عدیده

ها را به دنبال دارد.گسترش آفات و بیماري
رضایت شغلی

تواند مندي به شغل یک عامل انگیزشی است که میعالقه
هاي نوین ريهاي و فناوانگیزه الزم را براي پذیرش نوآوري

نشان 2طور که جدول . همانکشاورزي در کشاورزان ایجاد کند
74/20پاسخگویان یشغلرضایت دهد میانگین نمراتمی

. نتیجه تفاضل انحراف معیار از ) بود66/2(انحراف معیار 
متوسطی از رضایت اکثریت پاسخگویانکه میانگین نشان داد

ت زیاد داشتند. درصد نیز رضای2/11شغل خود داشتند و 
نوگرایی

,Rogers)مطالعات راجرز  نشان داد که نوگرایی (2003
هاي ها و فناوريکشاورزان عامل مهمی در پذیرش نوآوري

نتایج نشان داد که اکثر پاسخگویان جدید کشاورزي است. 
درصد از پاسخگویان شانزدهدرصد) نسبتاً نوگرا بودند. 7/83(

). با توجه به نتایج، به 2ودند (جدول نیز در حد زیادي نوگرا ب
مندي از مندي به شغل کشاورزي و بهرهدلیل نوگرایی، عالقه

از ادامه پذیرش یا عدم ادامه استفاده نظرصرفتر، مزارع وسیع
بسیاري از کشاورزان منطقه تمایل کهیدرحال، غدهزیراز 

ن چندانی به این فناوري نشان ندادند، این گروه از کشاورزا
اند تا مرحله پذیرش فناوري پیش روند و در شمار توانسته

فناوري قرار نیاازمستمر کنندگاناستفادهپذیرندگان اولیه یا 
گیرند.

رضایت از عملکرد ناظران
نتیجه بررسی رضایت پاسخگویان از عملکرد ناظران 

از آنان رضایت کدامچیهنشان داد که 2زمینی جدول سیب
درصد از 90ز عملکرد ناظران نداشتند و بیش از خیلی زیادي ا

آنان رضایت متوسط تا زیادي از عملکرد ناظران داشتند. 
وضعیت مکانیزاسیون

و ادوات آالتنیماشمیزان استفاده از ،دیگریبررسموردمتغیر 
گین زمینی بود. محاسبه مقادیر میان(مکانیزاسیون) زراعت سیب

نشان داد که سطح مکانیزاسیون )44/3) و انحراف معیار (4/7(
در بین پاسخگویان باال بوده ولی با توجه به ینیزمبیسزراعت 

وجود داشت. این هاآنی بینتوجهقابلانحراف معیار، تفاوت 
کشت مکانیزه در ازنظرکه شکاف زیادي دهدیمنتیجه نشان 

.وجود داشتموردمطالعهبین کشاورزان 
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=n)100(انیپاسخگویو نظام زراعجمعیت شناختیيهایژگیو- 1جدول

انحراف معیارمیانگیننام متغیرانحراف معیارمیانگیننام متغیر
45/802/7زمینی ملکی (هکتار)مزارع سیب9/4702/12سن

36/241/4اي (هکتار)زمینی اجارهمزارع سیب6/2554/10تجربه کشاورزي
فراوانینام منبعآبنیتأممنبع 33/596/1بعد خانوار

60چاه24/269/1تعداد باسوادان خانوار
10قنات و چاه

13سدفراوانیسطوحسطح تحصیالت
17چاه و سد5سوادیب

94کشاورزيشغل اصلی60کمتر از دیپلم
6سایر23دیپلم
94فروشهدف تولید12باالتر

6یخودمصرف97متأهلتأهلوضعیت 

شرکت در ترویج3مجرد
کالس

49

انیپاسخگواز دیدگاهینیزمبیست از عملکرد ناظرانیرضا،یی، نوگرایت شغلیرضا-2جدول 
موارد

سطوح
رضایت شغلی

)فاصله انحراف معیار از میانگین(درصد 
نوگرایی

درصد (فاصله انحراف معیار از میانگین)
رضایت از ناظران 

له انحراف معیار از میانگین)درصد (فاص
>A)کم 43/15 ) 1/5(A< 86/15 ) ۳(A< 78/8 ) ۱/۸

)متوسط 43/15 <B< 4/23 ) ۷/۸۳( 86/15 <B< 7/19 ) ۸۱( 23/7 <B< 31/12 ) 9/91
<C)زیاد 4/23 ) 2/11(C> 7/19 ) ۱۶(C> 31/12 ) ۰

٧٤/٢٠78/1755/10میانگین 
66/292/177/1انحراف معیار

اطالعاتمنابع کسب 
زیرمنابع اطالعاتی کشاورزان در خصوص کشت براي شناخت

، وضعیت استفاده از منابع کسب اطالعات ینیزمبیسغده
قرار گرفت. نتایج نشان داد که یبررسمورد3مندرج در جدول 

ترین منبع کسب اطالعات پاسخگویان در سایر کشاورزان مهم
هاي دفو و دموبا یافته. این نتیجه اندمورد کشت ریز غده بوده

(Deffo & Demo, مطابقت دارد. اما مشکل این است (2003
و شودیمیک فناوري نسبتاً جدید و فنی محسوب غدهزیرکه 

هاي پژوهش مذکور، کشاورزان تجربه کافی در یافتهبرعکس
منبع غدهزیربذر دکنندهیتولشرکت اند.کاربست آن نداشته

درصد کشاورزان اطالعات خود را 31اطالعاتی دیگري بود که
، مرکز تحقیقات و مهندسین آنازبعدآن کسب کرده بودند. 
درصد از پاسخگویان اطالعات خود را 13ناظر قرار داشتند. تنها 

درصد از 49از ترویج کسب کرده بودند. این در حالی است که 
پاسخگویان شرکت کرده بودند.

يده بذرز غیرش ریرش و عدم پذیل پذیدال
يبذرغدهزیررش یپذيبرال کشاورزانیدر خصوص دال

شتر در واحد سطح، سالم یعملکرد ب، 4جدول ینیزمبیس
زیراز شدهدیتولمحصول يت باالیفیکو يبازار پسندبودن، 

غدهزیررش یپذيل کشاورزان براین دالیترب مهمیبه ترت،غده
افت یاز  ناظران و درت در استفاده یبودند. در مقابل، اولويبذر

و در رش بودندیپذيل برایدالنیترتیاهمکم،ياارانهیبذر 
رغمیعلز نشان داد ینیج قبلینتاآخر قرار گرفتند.يهارتبه

يهادر برنامهموردمطالعهاز کشاورزان یمیب به نیکه قرنیا
از عملکرد ناظران ییت باالیشرکت کرده بودند و رضایجیترو
اکثر یمنابع اطالعات،ج و ناظرانیترویداشتند ولینیزمبیس

ج به انضمام ین نتاینبودند. اغدهزیرکشت يکشاورزان برا
توسعه و اشاعه استفاده ن موضوع است که ید ایمؤ،ریجه اخینت

ج یترويهابرنامهو ياست کاریجزء سيبذرغدهزیراز 
. به استان قرار نداشته استینیزمبیسن یو ناظريکشاورز

يهاکشاورزان در برنامهيمشارکت باالرغم یل علین دلیهم
ریز رش یدر پذینقش مهمهاآنت آنان از ناظران، یج و رضایترو
توسط کشاورزان نداشتند. غده

زمینی از دیدگاه بررسی دالیل عدم پذیرش ریز غده بذري سیب
ریز ترین مانع پذیرش بذر نشان داد که مهم5کشاورزان جدول 

، هزینه زیاد خرید بذر بود. به دنبال آن، فقدان اطالعات کافی، غده
قطعه قطعه بودن مزارع و عدم رعایت ایزوالسیون، و فنی بودن 

به ترتیب دالیل مهم دیگر عدم پذیرش ریز ریز غدهکشت و کار 
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کشاورزان بودند. در مقابل، نیاز آبی بیشتر، نیاز به نظرازغده 
به ریز غدهنی بودن دوره کشت و تولید مصرف کود بیشتر، طوال

دالیل عدم پذیرش ریز غده برشمرده شدند. نیترتیاهمکمترتیب 
دهد که اصالح زیرساخت اراضی و تسهیالت این نتایج نیز نشان می

تواند پذیرش و هاي آموزشی ترویجی میاعتباري و گسترش برنامه
. مایدتوسط کشاورزان را تسهیل نبذرييغدرزیرکاربست 

تحلیل استنباطی
نوگرایی، رضایت شغلی و ازنظرمقایسه پذیرندگان و نپذیرندگان 

رضایت از عملکرد ناظرین
براي بررسی نقش رضایت شغلی، نوگرایی، رضایت از عملکرد 
ناظران و مکانیزاسیون در پذیرش ریز غده بذري، دو گروه 

یسه قرار مورد مقاtپذیرنده و نپذیرنده با استفاده از آزمون 
نشان داد که سمیرنوف - آزمون کولموگروفگرفتند. نتیجه 

مناسب tها داراي توزیع نرمال بوده و براي آزمون داده
ازنظرمستقل نشان داد که tهاي . نتیجه آزمونباشندیم

، t=-03/1(نوگرایی، ).t ،286/0=Sig=-07/1(رضایت شغلی 
303/0=Sig.(سیب زمینو رضایت از عملکرد ناظرین)287/0 -

=t،775/0=Sig.(داري بین دو گروه یافت نشدتفاوت معنی .
ریز دهد کسانی که به دنبال فناوري جدید این نتایج نشان می

اعم از پذیرندگان موردمطالعهبذري بودند، یعنی کشاورزان غده
و نپذیرندگان، جزء  کشاورزان پیشرو منطقه خود بودند که در 

هاي ترویجی شرکت کرده بودند و کالسسطح باالیی در 
زمینی داشتند. هاي قابل قبولی با مهندسین ناظر سیبتماس

ریز اي که وجود دارد این است که موضوع ترویج لهأولی مس
در دستور کار ترویج و ناظرین استان قرار نداشت و غده

توسط بخش خصوصی انجام ریز غدهتکثیر و توزیع ازآنجاکه
اي بخش دولتی خود را ملزم ج و خدمات مشاورهمی شود، تروی

داند به همین دلیل دو گروه پذیرنده و به دخالت در آن نمی
داري از این نظر نشان ندادند.نپذیرنده تفاوت معنی

مکانیزاسیون کشاورزي ازنظرمقایسه پذیرندگان و نپذیرندگان 
مکانیزاسیون سطح ازنظرریز غدهپذیرندگان و نپذیرندگان 

. نتیجه )6جدول (مورد مقایسه قرار گرفتند ینیزمبیسزراعت 
آالت و ادوات نشان داد که پذیرندگان از ماشینtآزمون 

. انحراف معیار گروه اندبودهبرخوردارمکانیزاسیون بیشتري 
وجود دارد هاآنبین یتوجهقابلکه تفاوت دادنپذیرنده نشان 

وامل مهم دیگري نیز در له داللت بر آن دارد که عأکه این مس
باشند. عدم پذیرش دخیل می

بذريغدهزیراز منابع کسب اطالعات براي کشت کنندهاستفادهفراوانی پاسخگویان - 3جدول 

نام منبع 
اطالعات

کالس 
ترویج

نشریات 
ترویجی

رادیو اینترنت
تلویزیون

مرکز 
تحقیقات

مهندسین 
ناظر

سایر 
کشاورزان

شرکت 
بذر

13111025233431فراوانی

دگاه کشاورزانیاز ديبذرریز غدهرشیپذلیداليبندتیاولو-4جدول 
رتبهراتییب تغیضراریانحراف معنیانگیمگویه ها

62/3681/00188/01عملکرد بیشتر در واحد سطح
35/3900/0268/02ديیسالم بودن بذر و محصول تول

32/3849/0255/03سندي محصول  باال بودن کیفیت و بازارپ
20/3947/0295/04ر ارقام یتر نسبت به سات ماندگاري طوالنییقابل

09/3945/0305/05ر ارقامیسه با سایمت باالتر محصول در مقایداشتن ق
73/2880/0322/06ر ارقامیشتر در مقایسه با سایسودآوري ب

22/2058/1476/07نییزمبیاده از ناظران سدر استفریز غدهاولویت کشت بذر 
04/2213/0594/08ايدریافت بذر یارانه
= خیلی مهم4، تیاهمیب= 0دامنه میانگین: 
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ي دالیل عدم پذیرش ریز غده بذري از دیدگاه کشاورزانبندتیاولو-5جدول 
رتبهضریب تغییراتانحراف معیارمیانگینشرح

50/3820/0234/01ریز غدهقیمت بذر بودنباال
99/2962/0321/02کارونداشتن اطالعات کافی در مورد کشت 

95/2052/1356/03قطعه قطعه بودن مزارع و عدم رعایت ایزوالسیون
94/2979/0332/04فنی بودن کشت و کار

94/2058/1359/05عدم اطمینان از قیمت محصول در زمان فروش
93/2991/0338/06ها و دسترسی به بذرنهادهموقعبهنیتأمعدم 

89/2975/0337/07ریز غدهو ادوات کشت آالتنیماشنداشتن 
73/2159/1669/08نبود قیمت تضمینی

66/2096/1412/09نبود بازار فروش محصول
45/2003/1409/010هابیمارينسبت به آفات و ریز غدهمقاوم نبودن بذر 

22/2089/1490/011نیاز آبی بیشتر
17/2966/0445/012نیاز به مصرف کود بیشتر
85/1877/0474/013طوالنی بودن دوره کشت

= خیلی مهم4، تیاهمیب= 0دامنه میانگین: 

يکشاورزونیزاسیمکاننظرازریز غدهرندگان یرندگان و نپذیسه پذیمقا-6جدول
tآزمون انحراف معیار میانگینتعدادپذیرش 

.tSigغدهزیر

4646/866/294/2004/0بلیمکانیزاسیون
5450/678/302/3003/0خیر

از دیدگاه غدهزیرو بازدارنده پذیرش کشت کنندهبیترغعوامل 
پاسخگویان.

کنندهبیترغعوامل 
يبذرریز غدهرش کشت یبر پذمؤثرمل عوایبررسمنظوربه
رابطه براي بررسی وجود (اسکویريکاآزموناز ینیزمبیس

به این معنی نبودن آنداریمعنکه سیستماتیک بین دو متغیر 
شد (جدول استفاده)دو متغیر از یکدیگر مستقل هستنداست که

رش یبر پذشتر در واحد سطحیعملکرد بد که ج نشان داینتا).7
بقیه دارد.نانیدرصد اطم99در سطح يداریمعنریتأثينوآور

داري بر پذیرش معنیریتأثپاسخگویان نظراز7جدول متغیرهاي 
.نداشت

عوامل بازدارنده
بذري ریز غدهبررسی عوامل بازدارنده در پذیرش کشت منظوربه

). 8کاي اسکویر استفاده شد (جدول زمینی نیز از آزمونسیب
ریز هاي باال بودن قیمت دهد که عاملآزمون نشان مینتایج
و نداشتن اطالعات )2χ،012/0=P=032/11(بذري غده

داري بر عدم پذیرش معنیریتأث) 2χ ،016/0=P=333/10(کافی
دهد که مینشان7هاي جدول داشتند. مقایسه این نتایج با یافته

اهمیت بیشتري ،پذیرشکنندهبیترغامل پذیرندگان براي عو
اهمیت ،بودند ولی نپذیرندگان براي عوامل بازدارندهقائل

.بودندقائلبیشتري 
زیربر پذیرش مؤثرن عوامل یرگرسیون لجستیک براي تعی

بذريغده
هاي واحد زراعی برخی متغیرها و ویژگیریتأثبررسی به منظور

ه از رگرسیون لجستیک بر پذیرش و عدم پذیرش کشت ریز غد
. براي دستیابی به چنین ساختاري از )9جدول (استفاده شد 

صورت گروهی از پذیرندگان فناوري بهازآنجاکهمتغیر وابسته، 
اقدام به کشت ریز غده نموده و سپس آن را بارکناقص، تنها ی

نپذیرندهاند، با ادغام این گروه از پاسخگویان با گروه رها نموده
ریز نپذیرندهدو گروه پذیرنده و صورتبه، متغیر وابسته فناوري

) تعریف شد.0، رد فناوري=1غده (پذیرش فناوري=
درصد است. این امر بدان 4/86بینی صحیح این مدل درصد پیش

. اندشدهکیتفکی درستبهها درصد مشاهده4/86معنی است که 
رصد باالیی از توانسته است دآمدهدستبهبنابراین، مدل لجستیک 

مقادیر متغیر وابسته را با توجه به متغیرهایی که وارد معادله 
بینی نماید. بر اساس مدل رگرسیونی بدست آمده اند را پیششده
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اي، سطح کشت توان گفت که متغیرهاي تعداد قطعات اجارهمی
اي، تعداد خانوار کشاورز اي، مساحت زمین اجارهزمینی اجارهسیب

ریز غده داري بر پذیرش کشت معنیریتأثکشاورز و شغل اصلی
اي که ندارد. همچنین در رگرسیون لجستیک آمارهزمینیسیب

موردیکی از معیارهاي نیکویی برازش مدل عنوانبهگسترده طوربه
است. Log likelihood 2-گیرد مقدار قرار میاستفاده

ابق داشته باشد، ی تطخوببهها مدل برآورد شده با دادهکهیهنگام
، مقدار این 9یابد. با توجه به نتایج جدول مقدار آن کاهش می

که مؤید نکویی برازش افتهیکاهش645/75به 894/107آماره از 
باشد.مدل می

، تعداد قطعات ملکی موردمطالعههاي واحدهاي کشاورزي از ویژگی
کشتریزمنفی و مساحت زمین ملکی، سطح ریتأثداراي 

داري بر پذیرش کشت مثبت و معنیریتأثی ملکی داراي نیزمبیس
مطالعهموردهاي فردي نمونه باشند، و از ویژگیریز غده می

داري بر مثبت و معنیریتأثتحصیالت و تعداد افراد باسواد خانواده، 
منفی ریتأثدارد، اما سن و تجربه داراي ریز غدهپذیرش کشت 

زانی که داراي سن و تجربه زیادي باشد. بدیهی است که کشاورمی
استقبال از فناوري باشند ریسک گریزند و تمایل زیادي برايمی

جدید ندارند.

ینیزمبیسيبذرریز غدهرش کاشت یدر پذکنندهبیترغر عوامل یتأثیبررس- 7جدول 
.χ2DfSigشرح

482/193000/0عملکرد بیشتر در واحد سطح
496/33321/0دن بذر و محصول تولیديسالم بو

029/33387/0باال بودن کیفیت و بازارپسندي محصول
419/73060/0تر نسبت به سایر ارقامقابلیت ماندگاري طوالنی

260/43235/0داشتن قیمت باالتر محصول در مقایسه با سایر ارقام
440/23486/0سودآوري بیشتر در مقایسه با سایر ارقام

832/43185/0بیشتريریپذکود
353/13716/0در استفاده از ناظران غدهزیراولویت کشت بذر 
050/03997/0ايدریافت بذر یارانه

ینیزمبیسيبذرریز غدهرش کاشت یر عوامل بازدارنده در پذیتأثیبررس-8جدول 
.χ2DfSigشرح

032/113012/0ینی تیوبرباال بودن قیمت بذر م
333/103016/0کارونداشتن اطالعات کافی در مورد کشت 

878/43181/0قطعه قطعه بودن مزارع و عدم رعایت ایزوالسیون
561/73056/0عدم اطمینان از قیمت محصول در زمان فروش

380/63095/0فنی بودن کشت و کار
942/23401/0ریز غدهو ادوات کشتآالتنیماشنداشتن 

090/33378/0ها و دسترسی به بذرنهادهموقعبهنیتأمعدم 
781/33286/0نبود قیمت تضمینی

912/53116/0نبود بازار فروش محصول
125/13771/0هامقاوم نبودن بذر ریزغده نسبت به آفات و بیماري

802/33284/0نیاز آبی بیشتر
270/43234/0کود بیشترنیاز به مصرف

812/13612/0طوالنی بودن دوره کشت
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ینیزمبیسيبذرریز غدهرش یبر پذمؤثرک عوامل یون لجستیب مدل رگرسیضرا-9جدول 
BS.EWaldExp(B)متغیر

048/0980/71.146-136/0**سن
048/0886/7875/0-134/0**تجربه 

159/0194/0932/0-07/0تعداد خانوار
191/0180/0132/1210/1**تعداد افراد باسواد خانوار

254/0461/0303/0289/1شغل اصلی
343/0221/0407/2409/1**تحصیالت 

041/0026/0476/2041/1*مساحت زمین ملکی
043/0080/0289/0044/1ايمساحت زمین اجاره

048/0058/0674/0953/0*زمینی ملکیسطح کشت سیب
060/0100/0358/0062/1ايزمینی اجارهسطح کشت سیب

036/0938/0036/1-035/0*تعداد قطعات ملکی 
139/0189/0941/0-060/0ايتعداد قطعات اجاره

-2 Log likelihood894/107
-2 Log likelihood645/75

درصد95اطمینانداري در سطحمعنی=*،  درصد99اطمینانداري در سطحعنیم**= 
هاو پیشنهاديریگجهینت

قرار داردچهارم در مقام ییارزش غذانظرازینیزمبیساگرچه 
یمحصول در واحد سطح طيادید مقدار زیل تولیبه دلیلو
ل یسپتانيدارا،ر ذرتینظیتر از غالت اصلک چرخه کوتاهی

Hirpa)است ییباالییت غذایامن et al., در، حالنیابا.(2010
از يادید که کشاورزان مجبورند مقدار زیتولیسنتروش

ت یبذر به خاك برگردانند، امنعنوانبهرا يدیمحصول تول
ریز غدهاستفاده از ،لین دلیهم. به افتدیمبه مخاطره ییغذا
.افته استییت روزافزونیاهميبذر

کـاران عملکـرد   ینـ یزمبیپژوهش حاضر، سيهاافتهیبر اساس 
سـه بـا   یدر مقاینیزمبیسيبذرریز غدهشتر در واحد سطح یب

رش و اسـتفاده از  ین عامـل در پـذ  یترمهمعنوانبهر بذور را یسا
وتیـ فیکبـودن بـاال آنازپـس انـد. ن کـرده یـی تعيآورن نویا

ت ی، قابليدیو محصول تول، سالم بودن بذر محصوليبازارپسند
يبعـد يهـا ر ارقام را در رتبـه یتر نسبت به سایطوالنيماندگار
در ینـ یزمبیسـ عملکـرد  متوسـط  نکهیابا توجه به ند.قرار داد

,FAO)باشدیتن در هکتار م22ران یا ییل بـاال ی، پتانس(2008
ریـز غـده  هـا بـا اسـتفاده از    نـه ید و کاهش هزیش تولیافزايبرا

Hirpa)ن یر محققیسايهاافتهیجه با ین نتیارد. وجود دا et al.,

2010; Struik, براین در حالی است که .باشدیمهمسو (2007
بـراي مـدیریت   ياافتـه یتوسـعه هـاي  نظام،نتایج تحقیقاساس

و مناسـب در سـطح   شـده یگـواه تولید، توزیـع و کشـت بـذور    
منطقه وجود ندارد.

ریـز  رش یپذيبراکشاورزانیرغبتیبلین دلیترمهمدر مقابل،
ت قـرار یـ در رتبـه اول اهم بـود کـه  مـت بـذر   یبودن قباال،غده

قطعه قطعه ،کاردر مورد کشت وینداشتن اطالعات کاف.گرفت
مت محصـول در زمـان فـروش،   ینان از قیعدم اطم،بودن مزارع

يبعـد يهـا در رتبـه ریز غـده سـیب زمینـی   بودن کشت یفن
و ادوات آالتنیماشـ نداشـتن  هاآنپس از تند.گرفت قرار یاهم

بـه بـذر،   یها و دسترسنهادهموقعبهنیتأم، عدم ریز غدهکشت 
. ت قـرار دارد یاهميبعديهانبود بازار فروش محصول در درجه

) مطابقـت  1388کشـاورز و همکـاران (  يهـا افتهیجه با ین نتیا
نیققــر محیســايهــاپــژوهشيهــاافتــهی،آنبــردارد. عــالوه 

)Boahene et al., 1999; Lal et al., 2011; Mbanaso et al.,

و عـدم  يبـودن نـوآور  ی، فنیع اراضینشان داد که تقط)2012
د یخر، بازار نامناسب هاآنکشاورزان در کاربست یاطالعات کاف

يکشاورزيهايرش فناوریها و فروش محصول از موانع پذنهاده
در همـین رابطـه،   باشـند. یمـ ینـ یزمبیسـ يهايفناورژهیوبه

& Deffo)هاي دفـو و دمـو   یافته Demo, نشـان داد کـه   (2003
هـاي  و فقدان راهنمایییاطالعیببسیاري از کشاورزان به دلیل 

بعـد از پـذیرش ارقـام    ،فنی از طرف خدمات تـرویج کشـاورزي  
، نتیجـه  آنبـر آن را رها کردند. عـالوه  ،ینیزمبیسشدهاصالح

و ادوات آالتنیماشـ نشـان داد کـه پذیرنـدگان داراي    tآزمون 
هـاي  بذري بودنـد. فقـدان سـامانه   ریز غدهبیشتري براي کشت 

و مناسـب در سـطح منطقـه یکـی از     شـده یگواهمدیریت بذور 
طـور کـه   است. همـان غدهزیرمشکالت اساسی پذیرش فناوري 



1394/ 2/ شماره 11علوم ترویج و آموزش کشاورزي ایران / جلد 

161

Hirpa)هیرپا و همکاران  et al., ، وجود نیز اظهار داشتند(2010
اي، هاي غیررسمی و سنتی تولید بـذر مشـکالت عدیـده   سامانه

نظیــر مصــرف زیــاد بــذر، کــاهش عملکــرد، گســترش آفــات و  
ها را به دنبال دارد.بیماري

وسنيرهایک، متغیون لجستیل رگرسیج تحلینتااساسبر
رش کشتیبر پذيداریمعکوس و معنریتأثيسابقه کشاورز
Iqbal)اقبال و همکاراندارد.ینیزمبیسریز غده بذري et al.,

رش گزارش نمودند. یبر پذمؤثرز سن را از عوامل ین(1999
یی)، تبرا1385(يذریو چیچون عمانیمحققان،نیعالوه بر ا

) گزارش 1385(يردامادیو می) و فرج1388و حسن نژاد(
از شدهیبررسيهايرش نوآورین سن افراد و پذیاند که بکرده

در مقابل، وجود دارد.يداری، رابطه معکوس و معنهاآنيسو
و تعداد افراد باسواد خانوار از انالت کشاورزیسطح تحص

ر ین نظیر محققیسااند.رش بودهیبر پذرگذاریتأثمهم يرهایمتغ
و ی) و جوش1390و نجفلو (ییرجا)،1381(یمسائلو یپزشک
Joshi)يپاند & Pandi, الت بر یثبت تحصمریتأثز ین(2005
اند.را گزارش کردهيکشاورزيهايرش نوآوریپذ

و یمنفریتأثک یون لجستیمدل رگرسيهاافتهیگریاز د
باشد. یمریز غدهرش یدر پذیدار تعداد قطعات زراعیمعن

و رادیپزشکج یدر نتاهاآنیو پراکندگیتعداد قطعات اراض
ریتأث) 1384(يمحمدو ملکي)، باقر1381(یمسائل

) 1388رش داشت. کهنسال و همکاران (یبر رفتار پذيداریمعن
يرش نوآوریتعداد قطعات را بر پذیمنفریتأثج خود یز در نتاین

ارائهر یزيشنهادهایق، پیج تحقیبا توجه به نتااند.گزارش کرده
.شودیم
ج و یترويهادر برنامهموردمطالعهکشاورزان يمشارکت باال- 

ن یاریتأثدر مقابل عدم ینیزمبیسن یان از عملکرد ناظرت آنیرضا
ن موضوع در یدهد که اینشان مریز غدهرش یها در پذبرنامه

ز غده، الزم است یت ریج قرار ندارد. با توجه به اهمیدستور کار ترو
نموده و توجه یاساسدنظریتجدخود يهاج استان در برنامهیترو
د. یبه آن مبذول نمايتريجد

کم یو آگاهینیزمبیسيبذرریز غدهبودن کشت یفن- 
ن یترباشد. مهمیمریز غدهرش یاز موانع مهم پذیکیکشاورزان 

ر کشاورزان بودند که با توجه به یان، سایپاسخگویمنبع اطالعات
. لذا، برخوردار نبودندیدانش کافز از یآنان ن،د بودن موضوعیجد

کارشناسان زبده خود با يریارگکبهج استان با یالزم است ترو
کشاورزان و صرف زمان ییمدرسه صحرایجیاستفاده از روش ترو

يبراالزماطالعاتمشکل موجود را مرتفع نموده و ،یو بودجه کاف
.کندارائهکشاورزان به راریز غدهکشت 

توان گفت که باال بودن سواد، در ین مطالعه میج ایبا توجه به نتا- 
اثر مثبت دارد. يرش نوآوریو نگرش فرد نسبت به پذیزان آگاهیم

از انبردارگسترده، مداوم (آگاه کردن بهرهطوربهن، آموزش یبنابرا
مؤثر خواهد يآورفناینرشیدر پذ)يجهات مرتبط با نوآورهمه
بود.

يکشاورزیو قطعه قطعه بودن اراضیپراکندگاینکهبا توجه به- 
الزم است، آیدمیبه شمار يبذرز غدهریرش یاز موانع پذیکی

يهانیبرداران بتوانند زمرد تا بهرهیانجام گیدرستيزیربرنامه
کپارچه کنند.ییمناسبخود را به 

بردارانبه بهرههايانتقال فناورکنندهتسهیلج یتروازآنجاکه- 
ج و مراکز خدمات و امکانات مروجان در یت ترویتقو،باشدمی

مشروط برخواهد بود مؤثريرش نوآوریو پذيرزتوسعه کشاو
موردنظربزرگ و کوچک بردارانبهرهبرداران اعم از همه بهرهکهآن

اي هم آگاهی گستردهزمینیسیبغدهریزيدرزمینهرند.یقرار گ
ریزر داده شود و هم موضوع ترویج به کشاورزان سیب زمین کا

اورزي و نظام مهندسی در دستور ترویج کشزمینیسیببذري غده
کشاورز و مهندسین مشاور قرار گیرد.،کشاورزي

ت دولت از یمانند حمايدیبرنده جدشیها و عوامل پمشوق- 
، ادوات و آالتماشیند یخريالت برایق پرداخت تسهیطر

و د بذریو خرریز غدهکاشت يمزرعه برايساززات و آمادهیتجه
اتخاذ وریز غدهکارانکشتبهياارانهیا اختصاص دادن بذر ی

ینید تضمیمت خریاعالم قرینظگر یدیتیحمايهااستیس
.کمک کندزمینیسیبيبذرریز غدهند به توسعه کشت اتویم
، الزم است آبیکميهابه تنشزمینیسیبت یبا توجه به حساس- 
یت آبیبرنامه کشت متناسب با وضعیزراعسالهرش از آغاز یپ

شتر سازمان یبین منظور هماهنگیايگ گردد. براموجود هماهن
و اداره کل ياآب منطقهیاستان، شرکت سهامکشاورزيجهاد

باشد.یميل ضروریاستان اردبیهواشناس
ریز غدهيریکارگبهيکشاورزان با تجربه برايالزم است همکار- 

ج و یدر ترومؤثرين امر نقش یجلب شود، که اینیزمبیسيبذر
ن بذر دارد.یگر کشاورزان از ایده داستفا

کشاورزان و يازهاینشناساییبا یقاتیاست مراکز تحقيضرور- 
يمناسب برايد بذرهاینه، اقدام به تولین زمیدر ایازسنجیانجام ن

يل و رغبت کشاورزان برایند تا میل نمایکشاورزان منطقه اردب
ابد.یش ین بذر افزایاستفاده از ا

و یماليگذارهیسرما،موارد باالیفتن تمامبا در نظر گر- 
ج بذر ین ترویو همچنیدر آموزش و افزودن آگاهيگذارهیسرما

.نه خواهد داشتین زمیدر ایاساستأثیر، ینیزمبیسریز غده
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Abstract
One of the main constraints of potato production is the cost of seed potato tubers that accounts for 30-50 percent
of production costs. From an economic point of view, the mini-tuber system of seed tuber production has a world
wide important place in potato production.The aim of this survey study was to investigate factors influencing
adoption of seed potato mini-tuber in Ardabil County. The statistical population of the study was potato growers
who were familier with seed potato mini-tuber. A sample of 100 farmers was randomly selected and the data
were collected from them. Questionnaire was the instrument of the study. It was validated by specialists and
potato field experts. A pilot study was conducted using 30 farmers for reliability and the obtained Cronbach’s
Alpha were between 0.77- 0.87. Results revealed that higher yield was the main farmers’ reason for the adoption.
On the contrary, more seed cost and lack of technical knowledge about mini-tuber cultivation were the main
reasons for non-adoption, respectively. According to the results, adopters had more mechanized farms.The
findings revealed that the number of parcels hold by a farmer, age of farmer and years of farming had a negative
relationship with adoption. On the other hand, farm size, year of education and number of literate person in the
farm household had a positive impact on adoption. .
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