اقتصاد کشاورزی/جلد /01شماره 0-01/ 3

کاربرد الگوهای رگرسیون ضربی در شناسایی عاملهای
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چکیده
استفاده بیرویه از سموم شیمیایی همواره آسیبهای زیانباری بر محیطزیست وارد کرده است .چنین چالشهایی ،اهمیت
توسعه و اجرای برنامههای مدیریت تلفیقی آفات ( )Integrated Pest Managementرا بیشتر میکند .در این راستا،
بررسی عوامل مؤثر بر تعداد عملیات  IPMبه کارگرفته شده توسط زارعین ،میتواند گام مؤثری در جهت کاربرد گسترده
مدیریت تلفیقی آفات باشد .از سویی ،چنین بررسیهایی راهنمای مناسبی برای تصمیمگیران و برنامهریزان در انتخاب
سیاستهای صحیح در زمینه عملیاتیکردن کشاورزی پایدار میباشد .برای این منظور ،در این بررسی سعی شده است،
عاملهای مؤثر بر تعداد عملیات مدیریت تلفیقی آفات بهکارگرفته شده توسط زارعین استان خوزستان برای کاهش
اثرگذاریهای زیانبار زیستمحیطی مصرف سموم شیمیایی ارزیابی شوند .اطالعات مورد نیاز با تکمیل پرسشنامه از 081
زارع در استان خوزستان در سال  0131گردآوری شد .با توجه به ماهیت شمارشی و گسسته متغیر وابسته از الگوهای
رگرسیون ضربی استفاده گردید .پارامتر پراکندگی الگوهای توزیع دو جملهای منفی نوع اول ،دوم و حالت تعمیم یافته آن
نزدیک به صفر و در الگوی پوآسن تعمیمیافته برابر با  -1/923بود .آماره  در آزمون  LRنیز به ترتیب در انواع الگوی
دوجملهای منفی نزدیک به صفر و در الگوی پوآسن تعمیم یافته برابر  99/10بود که نشان میدهد ،الگوی مورد بررسی
پراکندگی کمتر از حد داشته و الگوی پوآسن تعمیم یافته برای بررسی عوامل مؤثر بر متغیر وابسته الگوی ارجحتری است.
بنابر نتایج ضرایب برآوردی ،میزان تجربه ،تحصیالت ،سطح آگاهی ،میزان رویارویی با خطرات سموم شیمیایی و درآمد تاثیر
مثبت معنیدار و شدت تراکم آفات تاثیر منفی معنیدار بر متغیر تعداد عملیات  IPMدارد .براساس نتایج نسبت خطر،
بیشترین تاثیر مربوط به سطح آگاهی با  0/133و کمترین مربوط به شدت تراکم آفات  1/838است .لذا تهیه پوستر و بازدید
از کشتزارهایی که اثرگذاریهای سموم شمیمیایی را نشان میدهند ،همچنین اتخاذ سیاستهایی برای تشویق زارعین در
استفاده از مبارزه بیولوژیک و دیگر عملیات مدیریت تلفیقی آفات برای کشاورزان ضروری است.
طبقهبندیG22, J65, N55, O13, Q10: JEL
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مقدمه
در اقتصاد ایران بخش کشاورزی یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی است که حدود  31درصد
تولید ناخالص داخلی 31 ،درصد اشتغال و تامین غذای بیش از  08درصد جامعه را پوشش
میدهد (مرکز آمار ایران)3111 ،بنابراین آسیب و زیان ناشی از آفات میتواند منجر به کاهش
معنیداری در تولید و درآمد حاصل از این بخش شود .شمار عاملهای خسارتزای گیاهی مهم
و اقتصادی در ایران بالغ بر  786عامل شامل آفات (حشرات ،کنهها ،موشها و پرندگان)،
بیماریها (باکتریها ،قارچها ،نماتدها ،ویروسها ،فیتوپالسماها و  )...و علفهای هرز که
بهترتیب سهم آفات از این عوامل  80درصد ،بیماریها  82درصد و علفهای هرز  16درصد
است (آمارنامه کشاورزی .)3113 ،در نتیجه مدیریت آفات نقش بسیار مهمی را در فرایند تولید
محصوالت کشاورزی بازی میکند .مدیریت آفات از با کاربرد سموم شیمیایی نه تنها باعث
کنترل خسارت آفات نمیشود؛ بلکه سطح آلودگی کشتزارها را روزبهروز افزایش میدهد و
همچنین از آنجاییکه مصرف بیش از حد سموم اثرگذاریهای زیانباری بر محیط ،سالمت
انسان و حیوان دارد« ،مدیریت تلفیقی آفات» )IPM( 3به جای مبارزه شیمیایی میتواند به
عنوان یک رهیافت مؤثر و حساس از نظر حفظ محیطزیست به کار گرفته شود .مدیریت تلفیقی
آفات ،مصرف کمینه آفتکشها و یا استفاده بیشینه از کنترلهای زراعی و طبیعی برای ایجاد
تعادل بین موجودات زنده در یک نظام زراعی میباشد (قربانی وهمکاران .)3101 ،در ایران
ساالنه در سطحی حدود  38میلیون هکتار مبارزه شیمیایی و حدود  8/2میلیون هکتار عملیات
مبارزه غیرشیمیایی صورت میپذیرد (آمارنامه کشاورزی .)3113 ،آمار نشان میدهد که مبارزه
شیمیایی در سطح کشور زیاد است.
استان خوزستان یکی از مناطق مهم کشاورزی کشور است که از نظر سطح زیرکشت و تولید
محصوالت کشاورزی ،مانند گندم ،ذرت ،سبزی ،صیفی و محصوالت جالیزی جایگاه بسیار مهم
و مناسبی در کشور دارد .بنابراین ساالنه مقادیر زیادی سموم شیمیایی و آفتکش در مناطق
مختلف استان خوزستان برای مبارزه با آفات بیماریها و علفهای هرز بهکار گرفته میشود .به
طوری که از نظر توزیع و مصرف سموم ،این استان بهترتیب پس از استانهای فارس ،قم،
مازندران ،آذربایجانشرقی ،خراسانرضوی و مرکزی در رتبه هفتم کشوری قرار دارد (آمارنامه
کشاورزی .)3113 ،با توجه به سطح باالی کشت محصوالت سبزی ،صیفی و جالیزی در استان
Integrated pest management
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خوزستان به نظر میرسد که مصرف سموم و آفتکشها در این استان برای این محصوالت
چالشهای بسیاری را از ابعاد مختلف انسانی و زیستمحیطی ایجاد کرده باشد .از این رو از
جمله راهکارهایی که در سالهای اخیر برای کاهش مصرف سموم مطرح شدهاست میتوان به
برنامههای مدیریت تلفیقی آفات ( )IPMاشاره کرد .در نتیجه شناسایی عوامل مؤثر بر به
کارگیری  IPMامری مهم و ضروری است .مطالعاتی که در این رابطه در داخل و خارج از کشور
صورت گرفته بهطور معمول ،بر عوامل مؤثر بر پذیرش و عدم پذیرش مدیریت تلفیقی آفات
تاکید کردهاند که از مطالعات داخلی میتوان به مطالعه اسدپور ( ،)3118نوری و همکاران
( )3118و شوشتری و عمانی ( )3113و از مطالعات خارجی به مطالعه گاجانانا و همکاران3
( )8887و گافو همکاران )8881( 8اشاره کرد.
در سالهای اخیر ،انجام عملیات کشاورزی پایدار در راستای کاهش مصرف سموم در اولویت و
دستور کار اداره حفظ نباتات استانها قرار گرفته است (حسینزاد و همکاران )3101 ،و
کشاورزان نسبتاً در این زمینه آگاهی کسب کردهاند .مشکل امروزه کمتر بودن بهکارگیری این
عملیات میباشد؛ از اینروی ،در مطالعه حاضر سعی شده است عاملهای مؤثر بر تعداد عملیات
مدیریت تلفیقی آفات که توسط کشاورزان استان خوزستان صورت میگیرد ،شناسایی شود که
این امر در جهت افزایش این فعالیتها میتواند مؤثر واقع شود.
در الگوهای رگرسیونی یکی از اجزای اصلی آن ،توزیع شرطی متغیر وابسته میباشد که به طور
معمول از میان توزیعهای نرمال ،لوجستیک ،پوآسن ،گاما و غیره (در الگوی رگرسیونی خطی
ساده توزیع متغیر وابسته نرمال است) انتخاب می شود .در این مطالعه متغیر وابسته (تعداد
عملیات مدیریت تلفیقی آفات صورت گرفته) ماهیت شمارشی دارد؛ از اینروی ،نمیتوان از
روشهای رگرسیون خطی ساده استفاده کرد .استفاده از الگوی رگرسیون خطی ساده در
پیشبینی متغیرهای شمارشی محدودیتهایی دارد ،چرا که متغیر وابسته باید در این الگوها از
توزیع نرمال پیروی کند و ماهیت پیوسته داشته باشد .همچنین ،با توجه به اینکه بازه
پیشبینی توزیع نرمال ،از منفی بینهایت تا مثبت بینهایت میباشد ،لذا ممکن است مقدار
منفی برای فراوانی متغیر وابسته تخمین زده شود .افزون بر این دادههای شمارشی
معموالًچولگی به راست یا چپ دارند (مارازی .)3110 ،1در نتیجه یک راه حل مناسب به منظور
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بررسی عوامل مؤثر بر تعداد فعالیتهای  IPMصورت گرفته ،استفاده از الگوهای رگرسیون
ضربی 3میباشد .در این الگوها از توزیعهای پوآسن 8و دوجملهای منفی 1استفاده میگرددکه
امکان در نظر گرفتن ماهیت شمارشی و غیر منفی را برای متغیر وابسته فراهم میآورند .از
مطالعات داخلی صورت گرفته در این زمینه میتوان به مطالعات حسنزاده و هکاران ()3107
در بررسی عواعل مؤثر بر بیماری عروق کرونر ،زارع و همکاران ( )3101در تحلیل باروری زنان
روستایی ،رودباری و صالحی ( )3111برای الگوسازی دادههای آموزشی و از مطالعات خارجی
بهوانگ و فاموی )3116( 1در الگو سازی تصمیم به حاصلخیزی زمین ،قیتانی و همکاران2
( ) 8883در بررسی عوامل مؤثر بر توزیع فراوانی کرمهای ذرت در کشتزارهای ذرت اروپا ،فرلی7
( )8888د ر مورد شیوع جهانی سرطان و مرگ و میر ،فاموی و همکاران )8881( 6در الگوسازی
دادههای تصادف ،اسماعیل و جماین )8886( 0در الگوسازی دادههای اتومبیل ،موتور و کشتی،
پارک )8838( 1در بررسی تصادف وسایل نقلیه ،معتسم و ایزاهد )8838( 38در مورد تعداد
مدعیان بیمه سالمت در مراکش ،فرم و همکاران )8838( 33در تجزیه و تحلیل دادههای
مراقبتهای پزشکی در آمریکا و مفجول اسالم و همکاران )8831( 38در بررسی سوء تغذیه
کودکان در بنگالدش اشاره کرد .با توجه به پیشینه پژوهش ،بیشتر مطالعاتی که تاکنون از
الگوهای رگرسیون ضربی استفاده کردهاند مربوط به حیطه پزشکی بوده و در مطالعات اقتصادی
داخل کشور از این الگوها استفاده چندانی صورت نگرفته است .بنابراین این بررسی نخستین
کاربرد چنین الگوهایی در زمینه اقتصادکشاورزی بهشمار میآید.
مواد و روشها
عملیات  IPMبهکارگرفته شده در استان خوزستان ،شامل «بهکارگیری واریتههای مقاوم»،
«تناوب زراعی»« ،استفاده از حشرات مفید برای مبارزه بیولوژیک»« ،مدیریت آبیاری»،
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«بذرهای اصالحشده» و «بهینهسازی مصرف کود» و « کاربرد درست سموم شیمیایی» هستند.
متغیر وابسته یا تعداد عملیات  IPMبهکارگرفته شده ماهیت گسسته و شمارشی داشته و
میتواند مقادیر صفر تا هفت را دریافت کند .در چنین شرایطی متغیر وابسته دیگر نمیتواند
توزیع نرمال داشته باشد؛ زیرا در توزیع نرمال متغیر وابسته به صورت پیوسته تغییر میکند .در
نتیجه میتوان از الگوهای رگرسیون ضربی بهمنظور بررسی عوامل مؤثر بر آن استفاده نمود .از
جمله معروفترین الگوهای رگرسیون ضربی میتوان به الگوهای پوآسن ،دوجملهای منفی نوع
اول و نوع دوم ،دوجملهای منفی تعمیم یافته 3و پوآسن تعمیم یافته 8اشاره کرد که در زیر به
شرح آنها پرداخته میشود.
الف) الگوی پوآسن :اگر  Yiیک متغیر تصادفی شمارشی به صورت  i  1,2,.., nو دارای
توزیع پوآسن باشد ،تابع چگالی احتمال آن به صورت زیر خواهد بود:
exp( i )i i
,
! yi
y

() 3

yi  8,3,8,...

Pr(Yi  yi ) 

  iپارامتر توزیع پوآ سن است که برابر با امید ریاضی و واریانس
(  ) E (Yi | xi )  Var (Yi | xi )  iنیز میباشد که تحت تاثیر عاملهای مختلفی قرار
میگیرد؛ لذا میتوان برای آن یک معادله رگرسیونی تعریف کرد .برای اطمینان از غیرمنفی
بودن   iو  ، Yiالگوی رگرسیونی یا )  E (Yi | xiبه صورت یک تابع نمایی به شکل زیر نمایش
داده میشود (اسماعیل و جماین:)8886،
T
() 8
) E (Yi | xi )  i  exp( xi 
لگاریتم رابطه ( )8به صورت زیر نمایش داده میشود:
Yi

ln i  xi 
T

() 1
 xiبرداری از متغیرهای مستقل و  برداری از پارامترهای الگو است .تابع درستنمایی برای
الگوی پوآسن عبارت است از:
yi

() 1

exp( i )i
! yi

n

n

i 1

i 1

L   Pr(Yi  y i )  

با گرفتن لگاریتم از رابطه ( )1میتوان تابع درستنمایی را به صورت رابطه ( )2بیان کرد
(سوری.)3118 ،
Generalized Negative Binomial
Generalized Poisson
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exp( i )i i n
() 2
ln L(  )  
)!  (i  yi lni  ln yi
! yi
i 1
i 1
در رابطه ( ، i )2پارامتر توزیع پوآسن ، yi ،مجموعه مقادیری است که متغیر تصادفی Yi
y

n

میتواند با احتمالهای منتسب به هر یک از مقادیر اختیار کند ،عالمت  ، expنشاندهنده تابع
نمایی عدد نپر )!( ،نشاندهنده عالمت فاکتوریل و  lnنشاندهنده لگاریتم طبیعی میباشد .در
الگوی پوآسن ،امید ریاضی و واریانس باید برابر باشند که این ویژگی معروف به «پراکندگی
یکسان» 3است .این ویژگی باعث محدودیت الگوی پوآسن میشود .اگر واریانس بزرگتر از امید
ریاضی باشد که معروف به ویژگی «پراکندگی بیش از حد» 8است ،برآوردهای الگوی پوآسن
دارای انحراف معیار با تورش منفی هستند که ناکارا خواهند بود .لذا مقدار آماره آزمون هر یک
از ضرایب را افزایش میدهد .در صورتی که واریانس کوچکتر از میانگین باشد «پراکندگی کمتر
از حد» 1ظاهر شده که باعث بیش برآوردی انحراف معیار و در نتیجه کاهش مقدار آماره آزمون
ضرایب میشود.
ب) الگوی پوآسن تعمیمیافته :برتری استفاده از توزیع پوآسن تعمیمیافته در این است که
امکان برازش هر دو حالت پراکندگی بیش از حد ( )  ) Var (Yi )  E (Yiو کمتر از حد
( )  ) Var (Yi )  E (Yiرا فراهم میآورد .برای توزیع پوآسن تعمیمیافته ،تابع چگالی احتمال به
صورت زیر قابل بازنویسی میباشد:
yi

() 7

 (1  yi ) yi 1
  (1  yi ) 

, yi  8,3,8,...
exp   i
y
!
1


i
i




 i
Pr(Yi  yi )  
 1  i

در رابطه ( )7میانگین و واریانس توزیع به ترتیب به صورت  E (Yi )   iو
 Var (Yi )   i (1  i ) 2است .اگر در رابطه باال  برابر صفر باشد ،الگوی پوآسن
تعمیمیافته به الگوی پوآسن ساده تبدیل میشود و در نتیجه )  Var (Yi )  E (Yiبرقرار
میشود .اگر    0باشد ،واریانس بزرگتر از میانگین شده و پراکندگی بیش از حد رخ
میدهد .در نهایت اگر    0باشد ،واریانس کوچکتر از میانگین شده و منجر به پراکندگی
کمتر از حد میشود .برای یک الگوی پوآسن تعمیمیافته با معادله رگرسیونی رابطه ( )8لگاریتم
درستنمایی به صورت رابطه زیر بیان میگردد:
1

Equi-Dispersion
Over-Dispersion
3
Under Dispersion
2

کاربرد الگوی های رگرسیون ضربی1...


  (1  yi ) 
  ( yi  1) ln(1  yi )    i
!   ln yi
1  i  i
() 6



n
 i
ln L(  , )   yi ln 
i 1
 1  i

در رابطه ( ،  )6میانگین توزیع پوآسن تعمیمیافته ،  ،نشاندهنده پارامتر پراکندگی، yi ،
مجموعه مقادیری است که متغیر تصادفی  Yiمیتواند با احتمالهای منتسب به هر یک از
مقادیر اختیار کند ،عالمت (!) نشاندهنده عالمت فاکتوریل و  lnنشاندهنده لگاریتم طبیعی
میباشد .با توجه به آنچه که گفته شد باید مشخص گردد که آیا الگو دچار مشکل پراکندگی
بیش از حد یا کمتر از حد می باشد یا نه .در صورتی که هیچ مشکلی وجود نداشته باشد ،الگوی
پوآسن بهترین گزینه برای برآورد الگوی رگرسیونی خواهد بود .در حالی که ،در صورت وجود
پراکندگی بیش از حد و کمتر از حد باید الگوهای دیگر بررسی گردند و بهترین الگو با توجه به
معیارهای خوبی برازش مانند نیکویی برازش خی-دو ،3نسبت درستنمایی ،8معیار آکائیک
( )AICو شوارتز بیزین ( )BICانتخاب شوند (اسماعیل و جماین.)8886،
ج) توزیع دوجملهای منفی :با در نظر گرفتن توزیع پوآسن ،میانگین یا  ،  iباید در درون

طبقات ثابت و همگن 1باشد .با تعریف یک توزیع خاص برای  ،  iامکان همگن بودن درون
طبقات فراهم میآید ،برای مثال با فرض یک توزیع گاما برای   iبا میانگین ، E (i )   i

واریانس  Var (i )   i 2 vi 1و تعریف رابطه  Yi | iکه نشاندهنده یک توزیع پوآسن به
شرط میانگین  E (Yi | i )  iاست ،میتوان نشان داد که توزیع حاشیهای  Yiاز یک توزیع
دوجملهای منفی با تابع چگالی احتمال زیر پیروی میکند:
yi

() 0





 i

 vi   i

vi

( y i  v i )  v i 


Pr(Yi  y i )   Pr(Yi  y i | i ) f (i )di 
( y i  1)(v i )  v i   i 

میانگین و واریانس  Yiبه ترتیب به صورت  E (Yi )   iو
میباشند.

1

V a (rYi )   i   i vi
2

1

Goodness of fit Chi-squares
Likelihood ratio
3
Homogeneous
2
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با پارامترسازیهای 3مختلف میتوان انواع مختلفی از توزیعهای دوجملهای منفی را ایجاد کرد.
برای نمونه اگر  vi   1باشد ،یک توزیع دوجملهای منفی با میانگین  E (Yi )   iو
واریانس )  Var (Yi )   i (1  iبه دست میآید که  نشاندهنده پارامتر پراکندگی
است .اگر  برابر صفر باشد ،میانگین و واریانس  Yiبا هم برابر شده و در نتیجه توزیع تبدیل
به یک توزیع پوآسن ساده میشود .اگر    0باشد ،واریانس از میانگین تجاوز میکند و
پراکندگی بیش از حد اتفاق میافتد .چنین توزیعی را دوجملهای منفی نوع اول مینامند.
اگر معادله رگرسیونی رابطه ( )8در نظر گرفته شود ،لگاریتم درستنمایی برای توزیع
دوجملهای منفی نوع اول به صورت زیر بیان میشود:
() 1

 yi 1

) ln L(  ,  )     ln(1   r )  yi ln( )  ln yi ! yi ln(i )  ( yi   1 ) ln(1  i
i  r 1


اگر  vi   i  1تعریف شود ،نوع دیگری از توزیع دوجملهای منفی بهدست میآید که میانگین
آن  E (Yi )   iو واریانس آن به صورت )  Var (Yi )   i (1  میباشد .همانند حالت قبل،
اگر  برابر صفر باشد ،میانگین و واریانس  Yiبا هم برابر شده و در نتیجه توزیع تبدیل به یک
توزیع پوآسن ساده میگردد .اگر    0باشد ،واریانس از میانگین بزرگتر شده و پراکندگی
بیش از حد به وجود میآید .چنین توزیعی را نیز توزیع دوجملهای منفی نوع دوم مینامند.
با فرض معادله رگرسیونی رابطه ( )8تابع لگاریتم درستنمایی توزیع دوجملهای منفی نوع دوم
به صورت رابطه ( )38قابل بیان است.
()38

) ln L( ,  )   ln((y i   i  1 ))  ln(( i  1 ))  ln y i ! i  1 ln( )  ( y i   i  1 ) ln(1   1
i

توزیع دو جملهای منفی را میتوان با یک اصالح ساده تعمیم داد .در واقع ،در توزیع دو جملهای
منفی تعمیمیافته لگاریتم پارامتر پراکندگی یا  ln دیگر ثابت نبوده و میتواند به صورت یک
رگرسیون خطی از متغیرهای مستقل  z iبه صورت رابطه زیر تبیین شود:
()33
ln  i  z i 
با توجه به مطالعه برتور و ویرسینک )8883( 8و حسینزاد و همکاران ()3101و بررسیهای
صورت گرفته در منطقه مورد مطالعه ،الگوی تجربی به صورت زیر تبیین شد:
()38

PIP    1 EX   2 EDU   3 SEV   4 KNOW   5 PEXI   6 IMI   7 REV
Parameterization
Brethour and Weersink

1
2

کاربرد الگوی های رگرسیون ضربی3...

که در آن : PIP ،تعداد عملیاات انجاام شاده مادیریت تلفیقای آفاات ( )IPMشاامل عملیاات
بهینهسازی مصرف کود و سموم شیمیایی ،استفاده از واریته مقااوم ،تنااوب زراعای ،اساتفاده از
حشرات مفید در مبارزه بیولوژیک ،مدیریت آبیاری و استفاده از بذرهای اصالح شاده باه عناوان
متغیر وابسته و  : EXتجربه کشاورز (سال) : EDU ،تعداد سالهاای تحصایل : SEV ،شادت
تراکم آفات (ناچیز= ،8کم= ،3متوسط= ،8زیاد= ،1خیلی زیاد= : KNOW ،)1مجماوع امتیاازات
آگاهی از ورود خطرات زیست محیطی سموم به پنج الیه زیستمحیطی شامل انسان ،پرنادگان،
پستانداران ،آبزیان و حشرات (امتیاز هر الیه صفر (ناآگاهی) و یک (آگااهی)) : PEXI ،مجماوع
امتیازهای رویارویی شدن با خطرات زیست محیطی سموم به الیههای زیسات محیطای (امتیااز
هر الیه صفر (روبهرو نشدن) و یک (روبهرو شدن)) : IMI ،مجماوع امتیازهاای ساطح اهمیات
قائل شدن به کاهش خطرات زیست محیطی سموم در الیه ها (امتیااز هار الیاه صافر (اهمیات
ندادن) و یک (اهمیت دادن)) و  : REVمیزان درآماد کشااورز (ریاال) ،باه عناوان متغیرهاای
مستقل می باشند .اطالعات الزم برای انجام محاسبات و برآورد الگوهاا باا تکمیال پرسشانامه از
308کشاورز در سال 3111که به فعالیتهای کشت سبزی ،صیفی و جاالیز در شهرساتانهاای
مختلف استان خوزستان مشغول بودند گردآوری شد .حجم نمونه با اساتفاده از رابطاه کاوکران
بهدست آمد و برای نمونهگیری از روش نمونهگیری خوشهای دومرحلهای استفاده شد ،باه ایان
صورت که برای نمونهگیری در مرحله اول ،در آغاز خوشه یاا شهرساتانهاای نموناه کاه دارای
سطح زیرکشت شایان توجهی در رابطه با محصوالت صیفی ،جالیزی و سابزی بودناد 3انتخااب
شدند و سپس از هر شهرستان منتخب ،تعدادی کشاورزان به روش نمونهگیاری سااده تصاادفی
انتخاب شد.
نتایج و بحث
در وهله اول از زارعین در مورد تعداد عملیات مدیریت تلفیقی آفات که به کار میگیرند،
پرسشهایی شد .نتایج مربوط به بررسی تعداد عملیات  IPMو فراوانی هر دسته از آنها در
جدول ( )3ارائه شده است .با توجه به نتایج جدول ( )3به ترتیب  12درصد زارعین حداقل دو
مورد از عملیات  IPMو  8/81درصد زارعین هر  itjمورد این عملیات را به کار گرفتهاند.

 0آبادان ،امیدیه ،اندیمشک ،اهواز ،ایذه ،باغملک ،بندر ماهشهر ،بهبهان ،دزفول ،دشت آزادگان ،رامشیر ،رامهرمز ،شادگان ،شوش ،شوشتر،
گتوند ،اللی ،مسجد سلیمان و هندیجان.
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بیشترین تعداد عملیات  IPMبه کار گرفته شده مربوط به عملیات بهینهسازی مصرف سموم
شیمیایی و کمترین آن مربوط به استفاده از حشرات مفید برای مبارزه بیولوژیک میباشد.
جدول()1نتایج مربوط به تعداد عملیات IPM
نام عملیات
بهینهسازی مصرف
سموم شیمیایی
واریته مقاوم
تناوب زراعی
حشرات مفید
مدیریت آبیاری
بذرهای اصالح شده
بهینه سازی مصرف
کود

فراوانی هر عملیات
فراوانی (نفر)

361

درصد

11/12

فراوانی (نفر)

21

درصد

18/66

فراوانی (نفر)

367

درصد

16/60

فراوانی (نفر)

13

درصد

36/81

فراوانی (نفر)

10

درصد

83/38

فراوانی (نفر)

66

درصد

18/60

فراوانی (نفر)

11

درصد

30/01

تعداد عملیات
IPM
3
8
1
1
2
7
6

فراوانی تعداد عملیات
فراوانی (نفر)

-

درصد

-

فراوانی (نفر)

03

درصد

12

فراوانی (نفر)

11

درصد

83/76

فراوانی (نفر)

37

درصد

0/01

فراوانی (نفر)

36

درصد

1/12

فراوانی (نفر)

81

درصد

38/66

فراوانی (نفر)

1

درصد

8/88

منبع :یافتههای تحقیق

همانگونه که اشاره شد ،در الگوی پوآ سن میانگین و واریانس متغیر وابسته باید با یکدیگر برابر
باشند .لذا میانگین و واریانس متغیر تعداد عملیات  IPMانجام شده برای  308مشاهده،
محاسبه گردیدند که به ترتیب برابر  1/1و  8/11میباشند .واریانس  IPMحدود  8/6برابر
میانگین است در نتیجه میتوان بیان کرد که توزیع  IPMپراکندگی کمتر از حد دارد .ولی برای
اطمینان بیشتر انواع الگوهای رگرسیون ضربی برآورد گردید تا با بررسی پارامتر پراکندگی در
انواع مختلف توزیع در مورد نوع پراکندگی تصمیمگیری بهتری صورت گیرد .ابتدا الگوی تجربی
ارائه شده در رابطه ( ،)38با در نظر گرفتن توزیع پوآسن برآورد گردید که نتایج مربوط به آن
در جدول ( )8ارائه شده است.

کاربرد الگوی های رگرسیون ضربی00...
جدول( )2تعیین عوامل مؤثر بر تعداد عملیات  IPMبا استفاده از مدل پوآسن معمولی
متغیرها

ضرایب برآوردی

آماره ()Z

نسبت خطر

تجربه کشاورز
شمار سالهای تحصیل
شدت تراکم آفات
سطح آگاهی
روبهرو شدن با خطرات زیست
محیطی
سطح اهمیت قائل شدن به
کاهش خطرات زیست محیطی
درآمد کشاورز
عرض مبدا

*8/886
**8/881
*-8/802
***8/801

3/00
3/13
-3/21
8/73

3/886
3/881
8/130
3/811

8/881

3/18

3/888

-8/888

-8/01

8/116

**8/112
**8/281

8/88
8/86

3
-

log =-187/00
likelihod

(LR=11/81

لگاریتم درستنمایی:
شاخص نیکویی برازش خی-دو:

(chi2=61/217

معیارهای نیکویی برازش:
Psudo_R 2 =8/831
* ** ،و *** به ترتیب معنیداری در سطح  2 ،3و  38درصد میباشد.
منبع:یافتههای تحقیق

AIC=786/673

p-=8/888
)value
p-=3/888
)value
BIC=728/333

برای بررسی نیکویی برازش این الگو از آماره نیکویی برازش خی-دو استفاده شد .مقدار آماره
برابر  61/217و  p-vlueمربوط به آن نزدیک به یک بود که نشان میدهد فرض صفر یا
مناسب بودن الگوی پوآسن رد نمی شود .با این حال به منظور بررسی وجود پراکندگی بیش از
حد ،توزیعهای دوجملهای منفی نوع اول و دوم و همچنین توزیع دو جملهای منفی تعمیم
یافته نیز برآورد گردیدند.
پارامتر پراکندگی در الگوهای توزیع دو جملهای منفی نوع اول ،دوم و حالت تعمیم یافته به
ترتیب برابر 3/18  38-1،1/81  38-81و  1/01  38-1بود .به منظور بررسی معنیداری پارامتر
پراکندگی در انواع الگوی دوجملهای منفی از آماره  LRاستفاده شد .آماره   2برای هر سه
الگو تقریبا برابر صفر بود در نتیجه میتوان گفت الگو دچار پراکندگی بیش از حد نبوده و
الگوی پوآسن در مقایسه با انواع الگوی دوجملهای منفی الگوی مناسبتری است .همچنین از
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آنجایی که پارامتر پراکندگی در این الگوها تقریبا برابر با صفر بود ،نتایج بهدستآمده از برآورد
انواع توزیع دوجملهای منفی با نتایج الگوی پوآسن یکسان شد.
الگوی پوآسن تعمیم یافته در مقایسه با دیگر الگوها ،الگوی جامعتری میباشد؛ چرا که میتواند
هم الگوی پوآسن ساده را در برگیرد و هم مشکل پراکندگی بیش از حد و کمتر از حد را نیز
حل نماید .در ادامه به منظور بررسی وجود پراکندگی کمتر از حد ،الگوی پوآسن تعمیم یافته
برآورد شد که نتایج مربوط به آن در جدول ( )1گزارش شده است.
جدول( )3تعیین عاملهای مؤثر بر تعداد عملیات  IPMبا استفاده از الگوی پوآسن تعمیمیافته
متغیرها

ضرایب برآوردی

آماره ()Z

نسبت خطر

تجربه کشاورز
شمار سالهای تحصیل
شدت تراکم آفات
سطح آگاهی
روبهرو شدن با خطرات زیست محیطی
سطح اهمیت قائل شدن به کاهش
خطرات زیست محیطی
درآمد کشاورز
عرض مبدا

***8/886
***8/881
**-8/381
***8/811
**8/881

8/00
8/06
-8/80
1/88
8/16

3/886
3/881
8/017
3/811
3/881

-8/888

-3/36

8/116

***8/811
***8/281

8/76
1/81

3
-

( شاخص پراکندگی)

-8/181

مقدار لگاریتم درستنمایی:

log =-801/286
likelihod

بررسی   0
معیارهای نیکویی برازش:
Psudo_R 2 =8/171
* ** ،و *** به ترتیب معنیداری در سطح  2 ،3و  38درصد میباشد.
منبع:یافتههای تحقیق

(LR=61/38
(chi2=11/63
AIC=202/827

p-=8/888
)value
p-=8/888
)value
BIC=738/211

با توجه به نتایج جدول ( )1پارامتر پراکندگی برابر با  -8/181میباشد .آماره   2در آزمون
 LRبرابر  11/63است که فرض صفر بودن پارامتر پراکندگی را در سطح اطمینان یک درصد
رد میکند .در نتیجه با توجه به منفی بودن این پارامتر میتوان بیان کرد که واریانس متغیر
تعداد عملیات  IPMصورت گرفته کمتر از میانگین آن بوده و الگو دچار مشکل پراکندگی
کمتر از حد است .بنابراین استفاده از الگوی پوآسن ساده باعث بیش برآوردی انحراف معیار و
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در نتیجه کاهش مقدار آماره آزمون ضرایب میشود .از سوی دیگر ،با توجه به نتایج جدول ()8
و ( )1میتوان مشاهده کرد که آماره  AICو  BICدر الگوی پوآسن به ترتیب برابر  786/673و
 728/333میباشند ،در حالی که این آمارهها در الگوی پوآسن تعمیم یافته به مقادیر
 202/827و  738/211کاهش یافتند .آماره   2در آزمون  LRکه برای بررسی معنی داری کل
ضرایب به کار میرود از  11/81در الگوی پوآسن به  61/38در الگوی پوآسن تعمیم یافته بهبود
مییابد .همچنین « R2ساختگی» ( )Pseudo-R2با بهکارگیری الگوی پوآسن تعمیم یافته از
 8/831به  8/171افزایش مییابد .همه این آمارهها گواه این هستند که الگوی پوآسن تعمیم
یافته برای بررسی عوامل مؤثر بر تعداد عملیات  IPMصورت گرفته در استان خوزستان الگوی
بهتری نسبت به سایر الگوهای رگرسیون ضربی میباشد؛ لذا از نتایج مربوط به این الگو برای
تشریح نتایج استفاده گردید.
با توجه به نتایج جدول ( ) 1همه ضرایب به غیر از سطح اهمیت قائل شدن به کاهش خطرات
زیست محیطی سموم معنیدار هستند .ضرایب متغیرهای تجربه ،تحصیالت ،سطح آگاهی،
سطح رویارویی با خطرات زیست محیطی سموم و درآمد کشاورز مثبت و معنی دار هستند.
انتظار می رود به ازای هر سال افزایش در تجربه و تحصیالت زارعین ،لگاریتم شمار مورد انتظار3
تعداد عملیات  IPMبه کار گرفته شده به ترتیب  8/886و  8/881واحد افزایش یابد .همچنین
به ازای هر سطح افزایش در آگاهی ،میزان رویاروییه با خطرات زیستمحیطی سموم و درآمد
کشاورز این شمار به ترتیب حدود  8/881 ،8/811و  8/811واحد افزایش مییابد .ضریب متغیر
شدت تراکم آفات تاثیر منفی معنیدار بر تعداد عملیات  IPMانجام شده دارد .در نتیجه در
صورتی که تراکم آفات زیاد باشد افراد گرایشی به استفاده از عملیات  IPMاز خود نشان
نمیدهند .مقدار ضریب این متغیر برابر با  -8/381است که نشان میدهد به ازای هر سطح
افزایش در شدت تراکم آفات (مثال افزایش شدت تراکم از سطح دو یا متوسط به سطح  1یا
زیاد) ،لگاریتم شمار مورد انتظار تعداد عملیات  IPMبه کار گرفته شده به اندازه  8/381واحد
کاهش مییابد  ،به عبارتی به ازای هر سطح افزایش در شدت تراکم آفات ،به اندازه 8/381
واحد ،لگاریتم شمارنده متغیر وابسته یا تعداد عملیات ( IPMبا توجه به ماهیت شمارشی بودن
آن یا  ) Yi  0,1,2,..کم میشود.

The expected log count

1
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با توجه به رابطه ( )1به نظر میرسد ،درک مفهوم لگاریتم شمار مورد انتظار پیچیده باشد؛ لذا
در چنین مواردی به جای ضرایب یا  ،  iبه بررسی مفهوم نسبت خطر )IRR( 3ضرایب یا e  i

پرداخته میشود .برای هر واحد افزایش در سالهای تجربه و تحصیل ،نسبت خطر تعداد
عملیات  IPMبه کارگرفته شده به ترتیب  3/886و  3/881درصد افزایش مییابد .به عبارتی به
ازای هر سال افزایش در تجربه و تحصیل زراع نرخ به کارگیری عملیات  IPMبه ترتیب 3/886
و  3/881برابر افزایش مییابد .با توجه به مقدار  IRRبرآوردی میتوان بیان کرد که هر سطح
افزایش در آگاهی فرد ،نرخ بهکارگیری این عملیات را  3/811برابر نسبت به افراد در سطح
پایینتر آگاهی افزایش میدهد .همچنین افرادی که با خطرات زیستمحیطی بیشتری روبهرو
شدهاند عملیات بیشتری را به کار میگیرند به طوری که هر سطح افزایش در میزان رویاروییه
با خطرات ،نسبت خطر تعداد عملیات استفاده شده را  3/881درصد افزایش میدهد .به ازای
هر ریال افزایش در درآمد کشاورز ،نرخ بهکارگیری این عملیات  3برابر افزایش مییابد .افزایش
شدت تراکم آفات نیز به ازای هر سطح ،نرخ بهکارگیری عملیات مدیریت تلفیقی آفات را
 8/017برابر کاهش میدهد.
نتیجهگیری و پیشنهادها
با توجه به ماهیت شمارشی و گسسته متغیر وابسته یا تعداد عملیات  IPMبه کار گرفته شده
توسط زارعین ،فرض نرمالیتی برای متغیر وابسته باعث نااطمینانی نتایج میگردد؛ لذا ضرورت
دارد از الگوهای رگرسیون ضربی که توزیعهای پوآسن ،دو جملهای منفی و حالت تعمیمیافته
آنها را برای متغیر وابسته در نظر میگیرند ،استفاده نمود .محدودیت الگوی پوآسن فرض
یکسان بودن میانگین و واریانس متغیر وابسته میباشد .در این مطالعه نیز نشان داده شد که
واریانس کمتر از میانگین بوده و در نتیجه الگو دچار مشکل پراکندگی کمتر از حد میباشد .در
چنین شرایطی الگوهای دوجمله ای منفی نیز که برای حل مشکل پراکندگی بیش از حد تعمیم
داده شدهاند الگوهای مناسبی نیستند و تنها گزینه ممکن برای برآورد الگوی و بررسی عوامل
مؤثر بر آن استفاده از توزیع پوآسن تعمیم یافته است .افزون بر این ،معیارهای مختلف نیکویی
برازش نیز برای انتخاب و مقایسه الگوها نیز استفاده شدند که همه آنها مناسب بودن توزیع
پوآسن تعمیم یافته را نسبت به دیگر الگوهای رگرسیون ضربی تایید کردند.

Incident rate ratios

1
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نتایج برآورد ضرایب و نسبتهای خطر نشان داد که میزان تجربه ،تحصیالت ،سطح آگاهی،
میزان رویارویی با خطرات سموم شیمیایی و درآمد تاثیر مثبت معنیداری بر متغیر تعداد
عملیات  IPMاستفاده شده دارند .بهنظر میرسد اختصاص زمانهایی برای سخنرانی افراد با
تجربه و تحصیلکرده و کارآزموده در کالسهای ترویج و گنجاندن مفاهیم کشاورزی پایدار در
درسهای مدرسه و دانشگاه ،میتواند تاثیر مثبتی در افزایش آگاهی کشاورزان از برتری و
سودمندی عملیات مدیریت تلفیقی آفات و کاستیهای کشاورزی تجاری داشته باشد .نتایج
نشان داد ،افرادی که با خطرات زیستمحیطی سموم شیمیایی روبهرو شدهاند ،تعداد بیشتری از
عملیات  IPMرا به کار میگیرند .در نتیجه تهیه پوستر و برنامههایی که اثرگذاریهای زیانبار
سموم شیمیایی مانند گیاهسوزی ،تخریب خاک و آلودگی آب را به تصویر میکشند ،همچنین
بازدید از کشتزارهای شاهد (کشتزارهایی که از سموم شیمیایی استفاده میکنند و کشتزارهایی
با تولیدات ارگانیک) ،می تواند کمک مؤثری در کاهش مصرف این مواد داشته باشد .شدت
تراکم آفات تاثیر منفی بر تعداد عملیات  IPMدارد .همانگونه که نتایج توصیفی نیز نشان داد،
زارعین اندکی از حشرات مفید برای مبارزه بیولوژیک با آفات استفاده میکنند .تصور نادرست
این است که سموم شیمیایی در صورت افزایش شدت تراکم آفات گزینه مناسبتری است.
درحالی که افزایش آگاهی در مورد مزایای مبارزه بیولوژیک و توانایی جهش ژنتیکی آفات در
مقابل مواد شیمیایی ،بهمنظور تشویق زارعین در استفاده از کشاورزی پایدار ضروری است .گذر
از کشاورزی متداول به کشاورزی ارگانیک در کوتاهمدت باعث کاهش تولید میشود و شاید از
این منظر گرایش زارعین برای بهکارگیری عملیات پایداری را کاهش دهد .لذا استفاده از ابزار
تشویقی و اطالعرسانی در مورد سودمندی و تقاضای محصوالت کشاورزی ارگانیک با توجه به
مثبت و معنیداری متغیر درآمد میتواند انگیزه زارعین را در مصرف سموم کاهش دهد .در
مواردی نیز الزام زارعین و وضع استانداردها و قوانین مناسب میتواند مؤثر باشد.
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