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2- Multiple Correspondence Analysis (MCA). 
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  مقدمه

ــت   ــم  فعالي ــشاورزي ه ــاي ك ــاطره ه ــا مخ ــت   راه ب ــاگون اس ــاي گون ــاني،(ه  و 1383 قرب

ها سبب شده است تا توليدكنندگان محصوالت كـشاورزي          وجود انواع مخاطره   .)1384تركماني،

هاي مهمي كه در فراينـد توليـد،    يكي از مخاطره). 1967رأي، (رو باشند     با شرايط نامطمئن روبه   

 خلـوص محـصوالت و افـزايش ضـايعات سـبب آلـودگي              كـرد، كـاهش     افزون بر كاهش عمل   

ها و بـه ويـژه        شود، ريسك مرتبط با آفت     مي محيطي به ويژه آلودگي آب و خاك و غيره           زيست

هـاي فراوانـي را بـه محـصوالت كـشاورزي بـه ويـژه                هاي هرز است كه ساليانه خسارت      علف

واروبار جهاني سـاالنه بـيش   نمايد؛ به طوري كه بر اساس آمار سازمان خ  محصول گندم وارد مي   

 ).1370زمردي،(رود  ها از بين مي از يك صد ميليون تن غله در اثر انواع آفت

هاي هرز، گياهان ناخواسـته از نظـر مكـاني و زمـاني هـستند كـه بـه عنـوان يكـي از             علف  

هـاي كـشاورزي هـستند،       كرد اكوسيـستم    ها در فرايند توليد، عامل كاهش عمل       ترين ريسك   مهم

هـاي   كنند، طعم فـرآورده    هاي فراواني را به محصوالت كشاورزي وارد مي        ا ساالنه خسارت  ه آن

هاي غذايي حاصـل از محـصوالت زراعـي          دهند و حتي در برخي از فرآورده       غذايي را تغيير مي   

هاي گوناگون مانند فقيرتر كردن       هاي هرز به روش    نبود مديريت علف   .كنند ايجاد مسموميت مي  

ها، باعث جلوگيري     كرد و درآمد آن     ي كاهش در عمل     ع كوچك مقياس به وسيله    خانوارهاي زار 

هاي هرز در كـشورهاي جهـان سـوم و در         خسارت علف . شود ي بخش كشاورزي مي     از توسعه 

برآوردها حكايـت از    . است)  درصد 5(بيش از كشورهاي توسعه يافته      )  درصد 25(حال توسعه   

به محـصوالت كـشاورزي در مـزارع ايـران بـه طـور              هاي هرز    آن دارد كه ميزان خسارت علف     

با توجـه بـه تـاثير منفـي ناشـي از نبـود          ).1387راشد محصل،   ( درصد است    30متوسط حدود   

گيـري از مـواد در       كرد محصوالت كشاورزي، بهره     هاي هرز از جمله كاهش عمل      مديريت علف 

هـاي هـرز از طريـق بـه         هاي منفي آثار بيروني، مديريت علـف       رس گياهان زراعي و جنبه      دست

 و   هاي وارد به محصوالت كـشاورزي      هاي مختلف كنترلي براي كاهش خسارت      كارگيري روش 

در واقع  . رسد امري ضروري به نظر مي    حركت در جهت كشاورزي پايدار      تامين امنيت غذايي و     

كـرد محـصوالت زراعـي افـزايش       درصـد عمـل  30هاي هرز حـدود      در صورت مبارزه با علف    
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گيـري، شـيميايي، زراعـي، بيولـوژيكي و           هاي مختلفي از جمله كنترل پيش      روش. فتخواهد يا 

هاي هرز وجود دارند كه هر يـك بـه نـوعي در كنتـرل و مـديريت                   تلفيقي براي مديريت علف   

ي ديگر اين است كـه        نكته). 1996كاران،    سوانتون و هم  (هاي هرز نقش بازي خواهد كرد        علف

 اجتمـاعي كـشاورز،     -هـاي اقتـصادي    ي كنترل افزون بر ويژگـي     ها به كارگيري هر يك از روش     

هاي هرز مورد    هاي هرز است كه بايد در مديريت علف        هاي فني مزرعه و علف     تابعي از ويژگي  

  .توجه قرار گيرد

اي در سـبد مـصرفي    بردي و اصلي ايران اسـت و نقـش عمـده    گندم يكي از محصوالت راه      

 گندم در ايـران محـسوب      ترين مناطق كشت   ي يكي از عمده    رضو  استان خراسان . خانوارها دارد 

شـده از سـوي وزارت جهـاد          اسـاس آمـار منتـشر        كـه بـر    طـوري    ، به   )1386شكري،  (شود   مي

 درصد از كل اراضي گندم      55/16رضوي با     استان خراسان    1386-87زراعي   كشاورزي در سال     

هاي كوچـك    نسبت به بسياري از استان    كشت گندم  را      ترين سطح زير    كشور، بيش ) آبي و ديم  (

هـاي   تـرين علـف    مهم). 1386ي آماري خراسان رضوي،       نامه  سال(به خود اختصاص داده است      

 كه ساالنه   استان شامل چاودار، شلمي، قياق، يوالف و سلمه است        بردي در     هرز اين محصول راه   

كشاورزان استان بـراي    . كند  ناپذيري را به محصول گندم كشاورزان وارد مي        هاي جبران  خسارت

هـاي مختلـف كنتـرل بـه ويـژه كنتـرل             ساله اقدام به استفاده از روش      هاي هرز، هر     كنترل علف 

هاي مصرفي بـه كـار بـرده      ترين سم   مهم. كنند كه پيامدهاي وخيمي را به دنبال دارد         شيميايي مي 

 پوماسوپر و ايلوكـسان  كار استان؛ تاپيك، توفوردي، گرانستار، توتال، شده توسط كشاورزان گندم 

نـشان  ) آبي و ديـم (كش در مزارع گندم   ي مصرف علف    اطالعات موجود در زمينه    و   آمار  . است

هاي مصرفي در استان همـواره در حـال افـزايش بـوده  بـه طـوري كـه از                       كه ميزان سم   دهد مي

يش  افـزا  1387-88 ليتـر در سـال زراعـي         7/152968 بـه    1386-87  ليتر در سال زراعي    48970

چنـين توجـه بـه       با توجه به جايگاه استان در سطح زيركشت و توليـد گنـدم و هـم               . يافته است 

هـاي مختلـف      هاي هرز، شناسايي عوامل موثر بر بـه كـارگيري روش           هاي فراوان علف    خسارت

تـر و بـا كيفيـت، توسـط كـشاورزان در اسـتان                يابي به توليد محصول بيش      مديريتي براي دست  

هـاي   هاي كنترلي بر تراكم علـف       بنابراين، از آن جا كه اثربخشي روش       .سدر ضروري به نظر مي   
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كار استان خراسان رضوي و در نتيجه كـارايي اثـر آن بـر كـاهش        هرز در مزارع كشاورزان گندم    

اي به سطح پـذيرش و كـاركرد كـشاورزان در بـه              هاي هرز به طور قابل مالحظه      خسارت علف 

اي بـراي    هاي هرز بـستگي دارد، الزم اسـت مطالعـه          فهاي مناسب مديريت عل    كارگيري روش 

هـاي هـرز     هاي مبارزه با علف    شناسايي و تعيين تاثير نسبي عوامل مختلف بر به كارگيري روش          

هـاي   گـزاري كنتـرل علـف      ريزي و سياست   تواند براي  نظام برنامه     اين بررسي مي  . صورت گيرد 

هـاي   اي كه بر اساس نتايج آن، سياسـت       نههرز در استان از اهميت خاصي برخوردار باشد به گو         

هـاي هـرز ارايـه       پذيري كشاورزان در جهت مديريت علـف       گون و اثربخشي را براي رفتار       گونه

پاسـخه و    به همين دليل در اين مطالعه تالش شده است تا در چارچوب روش تحليل چند              . كند

سـطح مـزارع گنـدم مـورد        در    هاي هـرز   مديريت علف  هاي   به كارگيري الگوي الجيت، سازنده    

  . بررسي قرار گيرد

  

 روش تحقيق

 با نگرش به اين كه كشاورزان مورد مطالعه از يك و يا از چندين روش                -پاسخه تحليل چند   

اند؛ در ايـن مطالعـه از روش تحليـل     هاي هرز استفاده كرده زمان براي مديريت علف به طور هم  

هـاي هـرز اسـتفاده شـده       موثر بر مديريت علفپاسخه براي بررسي عوامل    اي يا چند   گزينه چند

رود كه تنها يك متغير      اي از مطالعات به كار مي       الگوي الجيت متداول فقطً براي مجموعه      .است

هايي مورد     روش تحليل چندپاسخه در مطالعه     اما. وجود دارد ) 1 و   0(وابسته رفتاري دو عددي     

). 2007ابدي و والنتين،    (دارد  ته قطعي وجود    گيرد كه در آن چندين متغير وابس       استفاده قرار مي  

هاي هرز به عنوان متغيرهاي وابسته وجـود دارد         كنترل علف   روش   3 در اين مطالعه     براي نمونه 

زمـان از چنـدين روش بـراي مـديريت            كه ممكن است كشاورزان از يـك و يـا بـه طـور هـم               

هـاي   يـابي بـه هـدف    براي دستپس با توجه به اين شرايط     .  هاي هرز استفاده كرده باشند     علف

تواند به عنـوان     پاسخه مي   تحليل چند . پاسخه استفاده شده است    اين مطالعه از روش تحليل چند     

چنـين    هم. تعريف شود ) 1973 و   1980 و بنزكري،    1984گريناكر،   (اي   كاربردي از تحليل گزينه   

) 1980نيشيـساتو،   ( يا كيفي ) 1 و   0(گيري متغيرهاي دو حالتي      توان براي اندازه   از اين روش مي   
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). 1967كنـدال و اسـتوارت،       (اسـتفاده كـرد     ) G(و يا تحليل استاندارد براي ماتريس مورد نظر         

 نسبت دادن امتيازات عوامل به هر مشاهده و هـر دسـته اسـت بـه نحـوي كـه                     MCAهدف از   

 نـشان  بعـد  هاي اختصاصي در فـضاي كـم   ها و ستون فراواني نسبي بر اساس فواصل بين رديف    

اي اسـتاندارد، در يـك مـاتريس شـاخص           گزينه  چند  هاي   با استفاده از تحليل    MCA.  داده شود 

)X (  ابعاد اين ماتريس  . آيد به دست ميMJ  در آن بردار سطوح براي هر متغير        KJ است كه    ×

∑با   (Kاسمي   = JJK (  وM  فرض كنيد بتـوان هـر شـاخص اوليـه          .  ها است   شاهده تعداد م

KI   1 و   0(ي متغير دو حالتي        را با مجموعه (KJ مرتبط كرد به نحوي كه هر يك با يك گروه 

ي مشهودي بـين   آورد تا رابطه در اين مطالعه، تحليل شرايطي را فراهم مي    . شاخص منطبق باشد  

شـود بـه كـار گرفتـه         هاي هرز مـي    هاي كنترل علف   رهاي مستقل كه موجب انتخاب روش     متغي

MJبـا شـاخص   ) X( از طريـق سـاخت يـك مـاتريس           MCAدر اين مطالعه،    . شود  انجـام   ×

طوح بـردار سـ   ) هـاي كنترلـي    به كارگيري و يا به كار نگرفتن روش        (KJ=2شود كه در آن      مي

 تعداد متغيرهاي وابسته است كه توسط تعدادي از متغيرهـاي           =3K  .براي هر متغير اسمي است    

در اين  . مورد مطالعه است  ) هاي نمونه(هاي     تعداد مشاهده  =M 180شود و  مستقل نشان داده مي   

هاي هرز به كار گرفته خواهـد   مطالعه سه الگوي الجيت جداگانه براي سه روش مديريت علف   

 . شد

شود  هايي استفاده مي  الگوي رگرسيوني است كه به طور معمول، در محيط-الگوي الجيت  

 ي هاي با متغير وابسته ها، الگو گونه الگو اين. گيرد به خود مي) 1 و 0(كه متغير وابسته دو حالت 

روش به كار برده شده در اين مطالعه مبتني بر به كارگيري الگوي . شوند  ناميده مي1كيفي

پذيرش يا به كارگيري با متغير وابسته  هاي رفتاري الي الجيت است كه از انواع الگواحتم

تر به عنوان چارچوب نظري بررسي عوامل مرتبط با به  تفكيك شده به دو گروه است كه بيش

تواند احتمال به  اين الگو مي. گيرد ها يا نوآوري مورد استفاده قرار مي آوري، روش  كارگيري فن

در اين مطالعه آن دسته از . هاي مختلف تعيين كند را تحت تاثير عوامل و سياستكارگيري 

اند  هاي هرز كرده هاي مختلف براي مديريت علف كشاورزاني كه اقدام به به كارگيري روش

____________________________________________________ 
1- Models with Qualitative Dependent Variable 



١٤٤  ١٣٨٩/ ٤ی  شماره/٣جلد / اقتصاد كشاورزي

هاي مختلف مديريت   و آن دسته از كشاورزاني كه اقدام به به كارگيري روش1مقدار 

بنابراين با توجه به گسسته بودن . گيرند به خود مي) 0(صفر اند مقدار  هاي هرز نكرده علف

، الگوي هاي هرز هاي مديريت علف متغير وابسته يعني به كارگيري يا به كار نگرفتن روش

هاي هرز، الگوي الجيت  هاي مديريت علف هاي روش مورد استفاده براي شناخت تعيين كننده

توان آن را به صورت  ي متغير وابسته، مي  دوگانههاي تجربي  بنابراين با توجه به ويژگي.است

  :بندي كرد زير فرمول

)1(  
Ziiii e1

1
)X(F)Z(F)XUse(p −η +

=β+α==  

 مقدار تابع چگالي تراكم لجستيكي ηF(.)ي يك پاسخ مثبت،   احتمال مشاهدهiPكه   

 بردار متغيرهاي توضيحي iX نظر است،   موردiZمربوط به هر مقدار احتمالي شاخص 

   بردار پارامترهاي مجهول است وβ عرض از مبدا، αمستقل، 

)2(  ε+β++β+β+α=
−

= nn2211
i

i
i X...XX)

P1

P
log(Z  

فردي است، پس روش ي اطالعات منحصر به  گيرنده ها به طور معمول دربر چون منبع داده  

متغير .  است1نمايي درست) بيشينه(شود، روش حداكثر  برآوردي كه به شكل معمول استفاده مي

 1988جاج، (شود  ، لگاريتم احتمال است كه از يك انتخاب خاص ايجاد مي)2( در iZوابسته 

  ). 1378و گجراتي، 

هاي هرز در مزارع گندم  ش مختلف مديريتي علفدر اين مطالعه با توجه به وجود سه رو  

كشاورزان نمونه، سه الگوي الجيت جداگانه مورد بررسي قرار گرفته كه هر الگو براي يك 

، الگوي تجربي به صورت )2(ي  بنابراين با توجه به رابطه. هاي هرز است روش مديريتي علف

  :شود زير بيان مي

)3(  ε+γ+β+α= ∑∑
==

i

7

1i
ii

8

1i
i DXY  

____________________________________________________ 
1- Maximum Likelihood (ML) 
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هاي مختلف   متغير وابسته است كه بيانگر به كارگيري و يا به كار نگرفتن روشYآن كه در 

. ي كشاورزان است هاي هرز به وسيله براي مديريت علف) شيميايي، مكانيكي و تناوب زراعي(

در صورتي كه كشاورز اقدام به به . است) 1 و 0(بنابراين اين متغير به صورت دو حالتي 

، در غير اين حالت عدد صفر 1هاي هرز كرده باشد عدد  يريت علفهاي مد كارگيري روش

جز عرض از مبدا و متغيرهاي مستقل در اين مطالعه شامل   α. به آن تعلق خواهد گرفت) 0(

 1X   سال(كشاورز  سن( ،2X گندم  كشت  ي   تجربه)سال( ،3X  ميزان تحصيالت )كالس( ،

4X  1، )نفر( تعداد افراد خانوار شاغل در كار كشاورزيD متغير مجازي نوع مالكيت مزرعه 

ميزان سطح   6X ، )ريال(ي كشاورز  ميزان درآمد كل ساالنه  5X،   )0=، ساير1=شخصي(

 متغير  2Dهاي مزارع گندم هر كشاورز،  تعداد قطعه  7X، )هكتار(زيركشت گندم آبي و ديم 

  متغير مجازي چندساله بودن3D، )0=، ساير1=بلي(هرز  هاي  ساله بودن علف يكمجازي 

هرز در  هاي  ي كشاورزان با علف  متغير مجازي مبارزه 4D، )0=، ساير1=بلي(  هرز هاي  علف

هاي هرز  ي كشاورزان با علف  متغير مجازي مبارزه 5D  ،)0=، خير1=بلي(  زني   جوانه ي مرحله

هاي  ي كشاورزان با علف  متغير مجازي مبارزه 6D، )0=، خير1=بلي( رويشي  ي رشد در مرحله

هاي هرز به   درصد خسارت علف8X، )0=، خير1=بلي(ي رشد زايشي  هرز در مرحله

هاي شيميايي  هاي هرز به سم  متغير مجازي شاخص مقاومت علف 7Dمحصول گندم و 

هاي هرز در  ي كشاورزان با علف متغيرهاي مبارزه. است) 0=نداشتن مقاومت، 1=مقاومت(

زني، رشد رويشي و يا رشد زايشي، بيانگر اين است كه كشاورزان در چه  ي جوانه مرحله

اقدام به كنترل و ) زني، رويشي و زايشي جوانه(هاي هرز  اي از مراحل رشد علف مرحله

هميت در پيوند با متغيرهاي مجازي در اين مطالعه اين ي داراي ا نكته. كنند مديريت آن مي

براي نمونه يك كشاورز ممكن . ها در چند متغير وجود داشته است است كه برخي از نمونه

به همين . هاي هرز مبارزه كرده باشد  رويشي با علف زني و رشد ي جوانه است در دو مرحله

  .رفتار نخواهد شددليل الگوي برآورد شده در دام متغيرهاي مجازي گ
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تغيير در احتمال اين كه بر اثر تغيير يك واحدي در متغير مستقل يك كشاورز در گروه به 

 معروف است كه به صورت  1ي روش مديريتي علف هرز قرار گيرد، به اثر نهايي كارگيرنده

 : شود زير محاسبه مي

)4(  
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i

i

i
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ي اثر نهايي مربوط به متغيرهاي مجازي  چنين براي محاسبه هم. اثر نهايي است MEكه در آن 

 :ي زير استفاده شده است از رابطه

)5(  ),01(),11( ** XXYPXXYPME KKd ==−===  
 :آيد ي زير به دست مي ام از رابطهiچنين كشش متغير توضيحي  هم
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 كه در آن
ixEكشش متغير توضيحي iدهد كه يك درصد تغيير  اين كشش نشان مي. ام  است

شود كه كشاورز در گروه به  در متغير مستقل باعث چند درصد تغيير در احتمال اين مي

كشش در الگوي الجيت از بين دو نوع . ي روش مديريتي علف هرز قرار گيرد كارگيرنده

بنابراين در اين ). 1999ويستلر، ( قابل اعتمادتر است  2كل وزن داده شده كشش  برآورد شده، 

  . هاي كل وزن داده شده اشاره شده است مطالعه به تفسير كشش

ها وارد شده است بايد از  در پيوند با الگوهاي رگرسيوني كه بيش از دو متغير مستقل در آن  

. رفت) چندگانه(بستگي مركب   جزيي پرهيز كرد و به سمت همبستگي هاي مبتني بر هم روش

بستگي چندگانه بين متغيرهاي مستقل، روش  ها براي بررسي هم ترين آزمون يكي از مهم

حالتي را در نظر  . است كه در زير به صورت خالصه به آن اشاره شده است3ي اصلي مولفه

 :توان نوشت  باشد، در اين صورت مي2x برابر ستون a مساوي 1xبگيريد كه ستون 

)7(  )(... 212.2112211 axxxxxx −++=+ θββββ  

____________________________________________________ 
1 - Marginal effect (ME)  
2 - Weighted Aggregate Elasticity 
3 - Principal Components (PC) 
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بستگي كامل بين چند متغير توضيحي در يك الگوي رگرسيوني،  در صورت وجود هم  

XXاز اين رو . برآورد ضرايب الگو غير ممكن خواهد شد ود كه  وقتي ويژه خواهد ب′

XXاگر .  استقالل خطي از هم نداشته باشندXهاي ماتريس  ستون خطي   ويژه نباشند ولي هم′

هاي راكد مثبت  شديدي بين متغيرهاي توضيحي وجود داشته باشد، در اين صورت تمام ريشه

)(1خواهند بود ولي بعضي از عناصر قطر اصلي  −′XXگ خواهند بود كه تاثير آن  خيلي بزر

توان  در اين صورت مي. بر روي كميت انحراف معيار ضرايب رگرسيو ن مربوطه معلوم است

mkبرآورد الگو را با استفاده از  ي اصلي به عنوان متغيرهاي توضيحي به دست آورد   مولفه−

)( و برآورد  mk پاريخ و (به عنوان متغيرهاي توضيحي به دست آورد ي اصلي را   مولفه−

  ).1381بيلي، 

  1نمايي ي آزمون نسبت درست از آماره داري كلي الگو و خوبي برازش براي سنجش معنا  

(LR) آزمون . استفاده شده استLRدار  دهدكه الگوي برآورد شده به طور كلي معنا  نشان مي

ي خوبي برازش  دهنده فادن نشان ، كراگ اوهلر و مكمقادير ضرايب تعيين استرال، ماداال. است

بيني صحت براي  صد پيش در ، افزون بر اين. متغير وابسته بر اساس متغيرهاي مستقل الگو است

 1هر چقدر اين معيار به عدد . ي خوبي برازش الگو است دهنده الگوي برآورد شده نيز نشان

براي بررسي واريانس . ويي برازش الگو خواهد بودتر بودن نيك ي به دهنده تر باشد نشان نزديك

  . استفاده شده است  LM2 از آزمون  2ساني ناهم

گيري تصادفي ساده  از روش نمونه اين مطالعه  آوري اطالعات مورد نياز  براي جمع-ها داده  

عد، ي ب در مرحله.  تعيين شد180ي نمونه   اندازه)1963(ي كوكران  رابطهبر اساس . استفاده شد

جام و  هاي مشهد، نيشابور، سبزوار، تربت كار شهرستان  از كشاورزان گندم نفر180

و سپس اطالعات مورد نياز از طريق انتخاب  به طور تصادفي 1387حيدريه در سال  تربت

  . آوري شد  جمعي حضوري نامه و انجام مصاحبه پرسش

  

____________________________________________________ 
1 - Likelihood Ratio (LR) 
2 - Heteroscedasticity  
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  وبحثنتايج 

بر اساس . دهد  مزارع گندم را نشان ميهاي هرز هاي مديريت كنترلي علف  روش1جدول   

درصد   2/17 درصد كل كشاورزان مورد مطالعه از روش شيميايي، 7/91اطالعات اين جدول 

 درصد نيز از روش 6/10از كشاورزان افزون بر روش شيميايي از روش تناوب زراعي و 

خود استفاده هاي هرز در مزارع گندم  راه روش شيميايي براي كنترل علف مكانيكي به هم

  .اند كرده

  

  هاي هرز در مزارع گندم هاي مديريت علف روش). 1(جدول 

  درصد  فراواني  هاي كنترل روش

  %77  165  شيميايي

  %9  19  مكانيكي

  %14  31  تناوب زراعي

  %0  0  بيولوژيكي

  100  215*  كل
اسـتفاده  ) اي هـرز  هـ  مـديريت تلفيقـي علـف     (هاي هرز    برخي از كشاورزان از چند روش براي مديريت علف        *

  .اند كرده

  هاي تحقيق يافته: ماخذ

  

دهد از بين تمامي متغيرهاي مستقل الگوي الجيت براي بررسي   نشان مي2جدول   

هاي هرز، هفت متغير  هاي احتمال به كارگيري روش شيميايي مديريت علف كننده تعيين

كشت گندم، ويژگي  يري كشاورز، سطح ز كل ساالنه گندم، مالكيت، درآمد   ي كشت تجربه

هاي هرز و درصد خسارت  زني علف ي جوانه هرز، مبارزه در مرحله ساله بودن علف چند

اين موضوع . دار است  درصد معنا90هاي هرز با اطمينان بيش از  محصول توسط علف

ي متغيرها از جمله  تر اين متغيرها در الگوي مورد نظر است و بقيه ي اهميت بيش دهنده نشان
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 تحصيالت، تعداد افراد خانوار شاغل در كار كشاورزي، تعداد قطعات به لحاظ آماري سن،

  .  ها نست تاثيري آن معنا هستند، اما اين به معناي بي بي

كـه    دهـد  نتايج حاصل از برآورد الگوي الجيـت در اسـتفاده از روش شـيميايي نـشان مـي                     

ي كشاورز    طوري كه ضريب متغير تجربه     به   تر متغيرها مطابق انتظار است،      عالمت ضرايب بيش  

. ي كشاورزان بر احتمال به كارگيري روش شيميايي خواهد بـود  ي تاثير مثبت تجربه    دهنده  نشان

هـاي شـيميايي      گيـري از سـم     اند كه بهره   دهد كه كشاورزان به تجربه دريافته      اين متغير نشان مي   

به همين دليل كشاورزان با     . اشته باشد هاي هرز د   ترين اثربخشي را در كنترل علف       تواند بيش  مي

ي شـيميايي     هاي جديد با ريسك باال بـه سـمت مبـارزه           تر به جاي روي آوردن به روش       تجربه

دار و داراي عالمت مثبت بـوده و       غير نوع مالكيت مزرعه معنا    ضريب مت . تري دارند   گرايش بيش 

در واقـع   .  روش شـيميايي اسـت     ي تاثير مثبت مالكيت مزرعه بر احتمال اسـتفاده از           دهنده  نشان

هـاي   هاي كشاورزي هـستند بـراي ايـن كـه هزينـه      كشاورزاني كه داراي مالكيت شخصي زمين  

تري را در بـه كـارگيري    اي دارند، احتمال بيش تري نسبت به كشاورزان داراي مالكيت اجاره       كم

دار و    معنـا  ي كـشاورز    چنين ضريب متغير كل درآمد سـاالنه        هم.  روش شيميايي خواهند داشت   

ي تاثير مثبت درآمـد كـشاورزان بـر احتمـال اسـتفاده از       دهنده داراي عالمت مثبت بوده و نشان   

در واقع بـراي ايجـاد تـوان مـالي ناشـي از             . هاي هرز است   روش شيميايي براي مديريت علف    

كـش و بـه    هاي شيميايي علـف    درآمد كشاورزي و غير كشاورزي كشاورزان، احتمال خريد سم        

هـاي هـرز وجـود     تر از روش شيميايي بـراي كنتـرل علـف    ي بيش  از آن احتمال استفاده پيروي

ي مثبت بـين سـطح        ي وجود رابطه    دهنده  كشت نيز نشان   عالمت متغير سطح زير   . خواهد داشت 

هـاي   ي شيميايي بـراي كنتـرل علـف         كشت و متغير وابسته يعني احتمال به كارگيري مبارزه         زير

هـاي هـرز بـه       ساله بودن علف   متغير ويژگي چند  . دار است  ري نيز معنا  هرز است و از لحاظ آما     

دهد كشاورزاني كه در مزارع گنـدم بـا          دار است، اما عالمت منفي آن نشان مي        لحاظ آماري معنا  

 كه كنترل شيميايي براي مديريت اين دسـته از           كنند براي آن    هاي هرز چند ساله مبارزه مي      علف

هـاي كنتـرل دارد؛ بنـابراين احتمـال بـه            تري نسبت به ساير روش      هاي هرز، اثربخشي كم    علف

تـر تمايـل دارنـد از     ايـن گـروه از كـشاورزان بـيش    . تر خواهد بود كارگيري روش شيميايي كم 
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ي   ضـريب متغيـر مبـارزه در مرحلـه        . و تركيبـي اسـتفاده نماينـد      ) تـر   بيش(مكانيكي  هاي   روش

در واقـع بيـانگر   . دار اسـت    از لحاظ آماري معنا    هاي هرز داراي عالمت مثبت و      زني علف  جوانه

هاي هرز، بـه مراتـب تمايـل         علف)  برگي 2-5(زني   ي جوانه   اين است كه كشاورزان در مرحله     

زيـرا در   . هاي هـرز خواهنـد داشـت       تري به استفاده از روش شيميايي براي مديريت علف          بيش

تر از مراحل رشـد رويـشي و          يشبخشي روش شيميايي ب    هاي هرز، اثر   زني علف  ي جوانه   مرحله

هـاي هـرز     چنين ضريب درصد خسارت به محصول ناشـي از علـف            هم. زايشي آن خواهد بود   

دهـد كـه هـر چقـدر         اين ضريب نشان مي   . دار است  داراي عالمت مثبت و از لحاظ آماري معنا       

، هـا بـاالتر رود      هـاي هـرز در مزرعـه       درصد از بين رفتن محصول به دليل نبود مديريت علـف          

زيرا بـه لحـاظ منطـق اقتـصادي،         . هاي شيميايي نيز افزايش خواهد يافت       احتمال استفاده از سم   

. شـود  كرد محـصول توجيـه مـي     شيميايي از طريق جلوگيري از كاهش عملي  هاي مبارزه  هزينه

هـاي هـرز در      هاي هرز، كنترل علـف     ساله بودن علف   متغيرهاي سن، تعداد قطعات مزرعه، يك     

هـاي   ي رشد زايـشي و مقاومـت علـف          هاي هرز در مرحله    ويشي، كنترل علف  ي رشد ر    مرحله

معنـا   اگر چه سن به لحاظ آماري بـي    . هاي شيميايي داراي عالمت منفي است       هرز نسبت به سم   

دهد كه با افزايش سن كشاورزان، احتمال به كارگيري روش            مي  است اما عالمت منفي آن نشان     

هـاي    بـا افـزايش تعـداد قطعـه       . ز كـاهش خواهـد يافـت      هاي هـر   شيميايي براي مديريت علف   

هاي زياد ولي با مساحت پـايين        هاي گندم به ويژه براي كشاورزاني كه داراي تعداد قطعه           مزرعه

چنـين   هم. يابد هاي هرز كاهش مي هستند؛ احتمال به كارگيري روش شيميايي براي كنترل علف   

ي رشـد     دهـد كـه كنتـرل در مرحلـه         يهاي الگوي الجيت نـشان مـ        اطالعات مربوط به ضريب   

هـاي شـيميايي باعـث        هاي هرز بـه سـم      هاي هرز و مقاومت علف     رويشي و رشد زايشي علف    

هـاي گنـدم      هـاي هـرز مزرعـه      كاهش احتمال به كارگيري روش شيميايي براي مبارزه با علـف          

  . شود شود كه به لحاظ رفتارشناسي كشاورزان، رفتاري منطقي محسوب مي مي

اين . است 165/0ي كشاورز برابر با  وزن داده شده براي متغير درآمد كل ساالنهكشش كل   

 درصد از مقدار متوسط 1ي كشاورز،  ي آن است كه اگر متغير درآمد ساالنه كننده كشش بازگو

 ميليون ريال برسد و عوامل ديگر نيز 82/82افزايش يابد و به )  ميليون ريال82يعني (خود 
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 درصد 165/0هاي هرز   به كارگيري روش شيميايي براي مديريت علفثابت باشد، احتمال

 يك شود كه  به اين ترتيب تفسير مي) 000003/0(چنين اثر نهايي اين متغير  هم. يابد افزايش مي

 منجر به - در شرايط ثبات ديگر عوامل–ي كشاورز  افزايش در درآمد ساالنه) ريال(واحد 

ي مورد مطالعه خواهد  به كارگيري روش شيميايي در نمونه درصد افزايش در احتمال 0003/0

ي  با فرض ثابت بودن عوامل ديگر، به طور ميانگين يك درصد افزايش در متغير تجربه. شد

به بيان .  درصد افزايش خواهد داد143/0كشت گندم، احتمال به كارگيري روش شيميايي را 

قدار ميانگين خود افزايش يابد يعني از  درصد از م1ي كشت گندم  ديگر، اگر متغير تجربه

 احتمال به كارگيري روش - در شرايط ثابت بودن ديگر عوامل– برسد 88/22 به 66/22

. يابد  درصد افزايش مي143/0ي مورد مطالعه  شيميايي براي مديريت علف هاي هرز در نمونه

ي از آن است كه يك اين ضريب حاك.  است00009/0چنين اثر نهايي اين متغير برابر با  هم

ي مورد  ي كشاورزي، احتمال به كارگيري روش شيميايي را در نمونه سال افزايش تجربه

.  درصد افزايش خواهد داد، به شرط اين كه ديگر عوامل ثابت نگه داشته شوند009/0مطالعه 

هد د  است كه نشان مي123/0كشش كل وزن داده شده براي متغير نوع مالكيت مزرعه برابر با 

هايي كه زمين  با فرض ثابت ماندن ديگر عوامل، كشاورزاني كه مالك زمين هستند نسبت به آن

تري دارد كه از روش شيميايي براي مديريت   درصد احتمال بيش123/0كنند،  اجاره مي

دهد كشاورزان داراي  چنين اثر نهايي اين متغير نشان مي هم. هاي هرز استفاده كنند علف

 درصد احتمال 17/0اي،  مين نسبت به كشاورزان داراي مالكيت اجارهمالكيت شخصي ز

كشش كل وزن . هاي هرز استفاده كنند تري دارند كه از روش شيميايي براي كنترل علف بيش

دهد به   است كه نشان مي074/0برابر ) آبي و ديم(كشت گندم  داده شده براي متغير سطح زير

كشت گندم، احتمال به كارگيري روش  زان سطح زيرطور ميانگين يك درصد افزايش در مي

به بيان ديگر، اگر متغير سطح زيركشت گندم .  درصد افزايش خواهد داد074/0شيميايي را 

 برسد و 02/4 به 98/3 يعني از - درصد از مقدار ميانگين خود افزايش يابد1، )آبي و ديم(

روش شيميايي براي مديريت ديگر عوامل ثابت نگه داشته شوند، احتمال به كارگيري 

.  درصد افزايش خواهد يافت074/0ي مورد مطالعه،  هاي گندم در نمونه هاي هرز مزرعه علف
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دهد كه با فرض ثابت بودن ديگر شرايط، يك هكتار افزايش  اثر نهايي اين متغير نيز نشان مي

 018/0مطالعه، ي مورد  كشت گندم، احتمال به كارگيري روش شيميايي را در نمونه سطح زير

 .واحد افزايش خواهد داد

 -026/0هـاي هـرز برابـر        كشش كل وزن داده شده براي متغير ويژگي چندساله بودن علف            

دهد با فرض ثابت بودن عوامل ديگر، به طور ميـانگين يـك درصـد افـزايش        است كه نشان مي   

مـال بـه كـارگيري    كـار نمونـه، احت   هاي كشاورزان گندم هاي هرز چندساله در مزرعه رشد علف 

 درصد كاهش خواهد    026/0 ساله چندهاي هرز    روش شيميايي را نسبت به شرايط وجود علف       

ي اين مطلب است كه كشاورزاني كه داراي علـف هـاي             اثر نهايي اين متغير نيز بازگوكننده     . داد

له هاي هرز چندسا   هاي گندم خود هستند نسبت به كشاورزاني كه علف          ساله در مزرعه   هرز چند 

تري دارد كه از روش شيميايي براي          درصد احتمال كم   034/0هاي گندم خود ندارند،       در مزرعه 

هـاي هـرز     يـك واحـد افـزايش رشـد علـف         . مديريت اين نوع از علف هاي هرز استفاده كنند        

هاي گنـدم و بـا فـرض ثابـت بـودن ديگـر عوامـل، احتمـال بـه كـارگيري               چندساله در مزرعه  

 واحـد كـاهش     034/0 هاي هرز يـك سـاله      سبت به شرايط وجود علف    هاي شيميايي را ن    روش

  .خواهد داد

هـاي هـرز نـشان       زني علـف   ي جوانه   كشش كل وزن داده شده براي متغير مبارزه در مرحله           

دهد كه با فرض ثابت بودن ديگر عوامل، به طور ميانگين يك درصـد افـزايش در اقـدام بـه            مي

زني، احتمال به كارگيري روش شـيميايي را نـسبت بـه     هي جوان   هاي هرز در مرحله    كنترل علف 

چنين اثر نهـايي ايـن متغيـر نيـز            هم.  درصد افزايش خواهد داد    059/0مراحل رويشي و زايشي     

هـاي هـرز، احتمـال بـه         زني علف  ي جوانه   دهد كه يك واحد افزايش كنترل در مرحله        نشان مي 

.  واحد افزايش خواهد داد    094/0يشي  كارگيري روش شيميايي را نسبت به مراحل رويشي و زا         

هاي هرز بـه محـصول گنـدم نـشان          كشش كل وزن داده شده براي متغير درصد خسارت علف         

دهد كه با فرض ثابت بودن ديگر عوامل، به طور ميانگين يك درصـد افـزايش در خـسارت             مي

فـزايش   درصـد ا 125/0هاي هرز به محصول گندم، احتمال به كارگيري روش شيميايي را        علف

هـاي هـرز     هـاي علـف    خواهد داد كه واكنشي منطقي از سوي كشاورزان براي كاهش خسارت          
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 1هاي هرز به محـصول گنـدم،     به بيان ديگر، اگر متغير درصد خسارت علف  .شود محسوب مي 

 و ديگـر عوامـل   - برسـد 89/29 بـه  59/29 يعني از  -درصد از مقدار ميانگين خود افزايش يابد      

هـاي هـرز در      ند، احتمال به كارگيري روش شيميايي براي مـديريت علـف          ثابت نگه داشته شو   

دهـد كـه يـك       اثر نهايي نيز نشان مي    .  درصد افزايش خواهد يافت    125/0ي مورد مطالعه      نمونه

ي  روش شـيميايي را در نمونـه   هاي هرز، احتمال به كـارگيري  واحد افزايش در خسارت علف

  . هد داد واحد افزايش خوا00068/0مورد مطالعه 
  

  هاي هرز برآورد ضرايب الگوي الجيت روش شيميايي مديريت علف). 2(جدول 

  اثر نهايي

  كشش كل 

وزن داده 

  شده

  كشش در 

  ميانگين
  نام متغير  ضرايب  tي  آماره

- 355/0 00004/0 00017/0ns 33/12 عرض از مبدا  

00004/0-  145/0-  00019/0-  ns90/0-  12/0-  سن كشاورز  

  ي كشت گندم تجربه  27/0  98/1**  00021/0  143/0  00009/0

0003/0  031/0  00039/0  ns51/0  89/0  ميزان تحصيالت  

00004/0  018/0  00025/0  ns22/0  12/0  تعداد افراد خانوار شاغل در كار كشاورزي  

  نوع مالكيت مزرعه  90/4  32/2*  00016/0  123/0  0017/0

  ي كشاورز النهدرآمد سا  0001/0  11/2*  0003/0  165/0  000003/0

  سطح زيركشت گندم  54/0  86/1**  00015/0  074/0  00018/0

000017/0-  046/0-  00059/0-  ns89/0-  51/0-  هاي گندم تعداد قطعات مزرعه  

00033/0-  068/0-  00076/0-  ns33/1-  94/0-  هاي هرز ساله بودن علف يك  

  اي هرزه چندساله بودن علف  -97/0  -83/1**  -00014/0  -026/0  -00034/0

  زني ي جوانه مبارزه در مرحله  69/2  56/1***  00086/0  059/0  00094/0

0001/0-  004/0-  00039/0-  ns18/0-  30/0-  رويشي ي رشد مبارزه در مرحله   

00005/0-  000004/0-  000003/0-  ns0017/0-  55/16-  ي رشد زايشي مبارزه در مرحله  

  هاي هرز به گندم سارت علفدرصد خ  19/0  28/2*  00019/0  125/0  0000068/0
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  هاي هرز برآورد ضرايب الگوي الجيت روش شيميايي مديريت علف). 2(جدول ادامه 

  اثر نهايي

  كشش كل 

وزن داده 

  شده

  كشش در 

  ميانگين
  نام متغير  ضرايب  tي  آماره

000095/0-  784/0-  0006/0-  ns003/0-  18/27-  
شاخص آگاهي كشاورزان از مقاومت 

  هاي شيميايي به سمهاي هرز  علف

 Likelihood ratio test (LR)    *6/71  

 Maddala 2R      32/0  

 McFadden  2R      69/0  

 Estrella    2R      49/0    

 Cragg-Uhler  2R      75/0  

 Percentage of right predictions   96/0  
  معنا  بيnsدار در سطح ده درصد   معنا***دار در سطح پنج درصد   معنا**دار در سطح يك درصد   معنا*

  هاي تحقيق   يافته: ماخذ
  

مقادير ضرايب . دار است دهد كه الگوي برآورد شده به طور كلي معنا  نشان ميLRآزمون 

ي خوبي برازش متغير وابسته بر  دهنده فادن كه نشان تعيين استرال، ماداال، كراگ اوهلر و مك

% 75، %32، %49اساس متغيرهاي مستقل الگو است، براي الگوي برآورد شده به ترتيب برابر با 

% 96بيني صحت براي الگوي برآورد شده نيز برابر  صد پيش در  افزون بر اين. است% 69و 

تر باشد  عيار هر چقدر به عدد يك نزديكزيرا اين م. رسد است كه رقم مطلوبي به نظر مي

مقادير احتمال به دست آمده از آزمون . تر بودن نيكويي برازش الگو خواهد بود ي به دهنده نشان

LM2نتايج آزمون . اطمينان حكايت دارد% 95 در سطح 1 از وجود نداشتن واريانس ناهمساني

 است كه بين متغيرهاي اساسي در ي اين واقعيت كننده ي اصلي بازگو خطي به روش مولفه هم

 .خطي جود ندارد الگو و هم

____________________________________________________ 
1 - Heteroscedasticity 
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ي   كشاورز، تعداد افراد خانوار، درآمد ساالنه سن دهد كه هفت متغير   نشان مي3جدول   

 رويشي، درصد خسارت  ي رشد هاي گندم، مبارزه در مرحله هاي مزرعه كشاورز، تعداد قطعه

شاورزان از مقاومت و يا مقاومت نداشتن هاي هرز به محصول گندم و شاخص آگاهي ك علف

دار   درصد به لحاظ آماري معنا90هاي شيميايي با اطمينان بيش از  هاي هرز نسبت به سم علف

ي  بقيه. استهاي هرز موثر  و بر احتمال به كارگيري روش مكانيكي براي مديريت علف

يري روش مكانيكي براي مديريت دار نيستند اما بر احتمال به كارگ متغيرها به لحاظ آماري معنا

  .  هاي هرز تاثيرگذار است علف

ي تـاثير منفـي      دهنـده   دار و داراي عالمت منفي است و نشان        ضريب متغير سن كشاورز معنا      

در . هـاي هـرز اسـت      سن كشاورزان بر احتمال استفاده از روش مكانيكي براي مديريت علـف           

تري در به كارگيري روش مكانيكي بـراي          يل كم تر تما  واقع بيانگر اين است كه كشاورزان مسن      

هاي هرز خواهند داشت؛ زيرا اين گونه عمليات نيازمند توان و قدرت بـاال و يـا                  مديريت علف 

بـه  . يابد  كه با افزايش سن كاهش مي      هاي مكانيكي است   گيري از روش   توان مالي باال براي بهره    

. نـد داشـت  هـاي شـيميايي خواه    روشگيـري از  تر تمايل بـه بهـره      همين علت كشاورزان مسن   

ي اين است كه هر چقـدر         دهنده  دار متغير تعداد افراد خانوار نشان      چنين عالمت مثبت و معنا      هم

ي  تر باشد احتمال به كـارگيري روش مبـارزه   تعداد افراد خانوار شاغل در بخش كشاورزي بيش  

ضـريب متغيـر   .  منطقي استتر خواهد شد كه به لحاظ عملياتي       هاي هرز بيش   مكانيكي با علف  

هـاي   ي كشاورز بر احتمال به كارگيري روش مكانيكي بـراي مـديريت علـف               كل درآمد ساالنه  

مقياس بـا تـوان    در واقع كشاورزان بزرگ. دار و داراي تاثير مثبت است هرز به لحاظ آماري معنا    

در به كارگيري روش    تري    مالي باالتر  نسبت به كشاورزان با درآمد اندك، به مراتب تمايل بيش            

ضـريب متغيـر    .  خواهنـد داشـت  - افزون بر كنتـرل شـيميايي  -هاي هرز  كنترل مكانيكي علف 

ي   دهنـده   دار و نشان   هاي گندم داراي عالمت منفي و از لحاظ آماري معنا           هاي مزرعه   تعداد قطعه 

رگيري روش  هاي گندم افزايش يابد احتمال به كا         مزرعه  هاي  اين است كه هر چقدر تعداد قطعه      

مقيـاس در   هاي هرزكاهش خواهد يافت؛ زيرا كـشاورزان كوچـك         مكانيكي براي مديريت علف   

هـاي   تـر و پراكنـدگي بـاالتر زمـين     هـاي بـيش   ي مورد مطالعه به طور عمده داراي قطعـه          نمونه
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تـري بـر مـديريت         كـم   مقياس هستند كه به مراتب تمايـل        كشاورزي نسبت به كشاورزان بزرگ    

رويـشي   ي رشـد      متغيـر مبـارزه در مرحلـه      .  به روش مكانيكي خواهنـد داشـت       هاي هرز  علف

كـه   در صـورتي  دهـد    در واقـع نـشان مـي      . دار و داراي عالمت مثبت اسـت       هاي هرز معنا   علف

هاي هرز اقدام به مبارزه بـا آن كننـد، چـون در ايـن                رويشي علف  ي رشد     كشاورزان در مرحله  

ي رشـد   تـر از مرحلـه   هـاي هـرز بـه مراتـب كـم         علـف بخشي روش شيميايي كنترل      مرحله اثر 

هاي هرز در    ي علف   زني خواهد بود؛ بنابراين كشاورزان به طور عمده براي مديريت بهينه           جوانه

از . ي مكانيكي نيز اسـتفاده خواهنـد كـرد          اين مرحله، افزون بر روش شيميايي، از روش مبارزه        

عالمت متغير درصد خسارت    . خواهد يافت اين رو احتمال به كارگيري روش مكانيكي افزايش         

ي   دهنـده   دار و نشان   هاي هرز به محصول گندم داراي ضريب مثبت و به لحاظ آماري معنا              علف

تر باشد، احتمال به      هاي هرز به محصول گندم بيش      اين است كه هر چقدر ميزان خسارت علف       

ضريب متغيـر  . يابد ميكارگيري روش مكانيكي براي كاهش خسارت وارده به محصول افزايش     

دهـد   هاي شيميايي نشان مـي     هاي هرز نسبت به سم     شاخص آگاهي كشاورزان از مقاومت علف     

هاي شـيميايي آگـاهي كـافي دارنـد، بـه           هاي هرز نسبت به سم     كشاورزاني كه از مقاومت علف    

  .تري در به كارگيري روش مكانيكي خواهند داشت مراتب تمايل بيش

ايـن كـشش    . اسـت  -47/4 برابـر بـا      سـن كـشاورز   بـراي متغيـر     كشش كل وزن داده شده        

ي آن است كه به طور ميانگين يك درصد افزايش در مقدار متوسـط سـن كـشاورز،                بازگوكننده

  47/4احتمال استفاده از روش مكانيكي را در شرايطي كه عوامل ديگر ثابت نگه داشـته شـوند،                

 درصـد از مقـدار ميـانگين        1ن كـشاورز،    به سخن ديگر اگر متغير س     . درصد كاهش خواهد داد   

 و ديگر عوامل ثابت نگه داشته شوند،        - سال برسد  01/48 به   54/47 يعني از    -خود افزايش يابد  

ي مـورد مطالعـه    هـاي هـرز در نمونـه    احتمال به كارگيري روش مكانيكي براي مديريت علـف   

كه  است   -0026/0 رابر با چنين اثر نهايي براي اين متغير ب        هم.  درصد كاهش خواهد يافت    47/4

دهد يك سال افزايش در متغير سن كشاورز در شرايط ثابـت بـودن عوامـل ديگـر بـه               نشان مي 

هـاي هـرز در       درصد كاهش در احتمال به كارگيري روش مكانيكي براي مديريت علـف            26/0

  .كار نمونه منجر خواهد شد هاي كشاورزان گندم مزرعه
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شاغل در ) نيروي كار خانوادگي( تعداد افراد خانوار كشش كل وزن داده شده براي متغير  

دهد اگر متغير تعداد نيروي كار شاغل  اين كشش نشان مي. است 99/1 كار كشاورزي برابر با

 و - نفر برسد13/6 به 07/6 يعني از - درصد از مقدار ميانگين خود افزايش يابد1خانوادگي، 

 كارگيري روش مكانيكي براي مديريت ديگر عوامل ثابت نگه داشته شوند، احتمال به

دهد كه يك نفر افزايش  اثر نهايي نشان مي.  درصد افزايش خواهد يافت99/1هاي هرز  علف

در نيروي كار خانوادگي و با فرض ثابت بودن ديگر عوامل، احتمال به كارگيري روش 

وزن داده شده كشش كل .  واحد افزايش خواهد داد0083/0ي مورد مطالعه  مكانيكي در نمونه

ي آن است  كننده اين كشش بازگو. است 11/1 ي كشاورز برابر با براي متغير درآمد كل ساالنه

كه به طور متوسط يك درصد افزايش در درآمد كل كشاورز، احتمال به كارگيري روش 

. درصد افزايش خواهد داد، البته در شرايطي كه ديگر عوامل ثابت باشند 11/1 مكانيكي را

دهد كه يك واحد  اثر نهايي نشان مي. است 0032/0ين اثر نهايي براي اين متغير برابر با چن هم

ي كشاورز و با فرض ثابت بودن ديگر عوامل، احتمال به كارگيري  افزايش در درآمد ساالنه

  . واحد افزايش خواهد داد32/0ي مورد مطالعه را  روش مكانيكي در نمونه
  

 هاي هرز وي الجيت روش مكانيكي مديريت علفبرآورد ضرايب الگ). 3(جدول 

  اثر نهايي

  كشش كل 

وزن داده 

  شده

  كشش در 

  ميانگين
  نام متغير  ضرايب  tي  آماره

  عرض از مبدا -35/5 -89/1** -267/5 -291/3 -

  سن كشاورز  -15/0  -78/1**  -29/7  -47/4  -0026/0

0021/0  87/1  83/2  ns45/1  12/0  ي كشت گندم تجربه  

0093/0  43/0  68/0  ns93/0  55/0  ميزان تحصيالت  

   شاغل در كار كشاورزي تعداد افراد خانوار  48/0  39/2*  93/2  99/1  0083/0

0050/0  18/0  28/0  ns20/0  29/0  نوع مالكيت مزرعه  

  ي كشاورز درآمد ساالنه  00018/0  97/1**  52/1  11/1  0032/0
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 هاي هرز انيكي مديريت علفبرآورد ضرايب الگوي الجيت روش مك). 3(جدول ادامه 

  اثر نهايي

  كشش كل 

وزن داده 

  شده

  كشش در 

  ميانگين
  نام متغير  ضرايب  tي  آماره

0024/0-  66/0-  13/1-  ns39/1-  14/0-  سطح زيركشت گندم  

  هاي گندم هاي مزرعه تعداد قطعه  -85/0  -22/2*  -80/2  -29/1  -014/0

0003/0-  02/0-  04/0-  ns06/0-  02/0-  هاي هرز ودن علفساله ب يك  

0075/0-  06/0-  18/0-  ns04/1-  44/0-  هاي هرز چندساله بودن علف  

0020/0  06/0  11/0  ns12/0  12/0  زني ي جوانه مبارزه در مرحله  

   رويشي ي رشد مبارزه در مرحله  23/1  89/1**  45/0  40/0  020/0

41/0-  000064/0-  13/0-  ns00028/0-  27/24-  ايشيي رشد ز مبارزه در مرحله  

  هاي هرز به گندم درصد خسارت علف  06/0  09/2*  97/1  37/1  0011/0

048/0  63/1  06/2  *25/2  86/2  
شاخص آگاهي كشاورزان از مقاومت 

  هاي شيميايي هاي هرز به سم علف

   Likelihood ratio test (LR)  *4/44  

  Maddala 2R     21/0  

  McFadden  2R      36/0  

   Estrella    2R     26/0  

  Cragg-Uhler  2R    44/0  

   Percentage of right predictions  89/0  

  معنا   بيnsدار در سطح ده درصد   معنا***دار در سطح پنج درصد   معنا**دار در سطح يك درصد   معنا*

  هاي تحقيق  يافته:ماخذ
  

دهد كه به  هاي گندم نشان مي هاي مزرعه كشش كل وزن داده شده براي متغير تعداد قطعه  

احتمال استفاده از روش مكانيكي را ها،  طور متوسط يك درصد افزايش در ميانگين تعداد قطعه

ير برابر اثر نهايي اين متغ. درصد كاهش خواهد داد 29/1در شرايط ثابت بودن ديگر عوامل، 
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هاي گندم و  هاي مزرعه دهد يك واحد افزايش در مقدار تعداد قطعه  است كه نشان مي-014/0

احتمال به كارگيري روش مكانيكي  واحد كاهش در 4/1با فرض ثابت بودن ديگر عوامل به 

ي رشد رويشي  كشش كل وزن داده شده براي متغير مبارزه در مرحله. خواهد شدمنجر

دهد كه با فرض ثابت بودن ديگر عوامل، به طور متوسط يك درصد  ان ميهاي هرز نش علف

ي رشد رويشي، احتمال به كارگيري روش  هاي هرز در مرحله افزايش در اقدام به كنترل علف

اثر نهايي اين متغير بيانگر اين است كه يك واحد .  درصد افزايش خواهد داد40/0مكانيكي را 

هاي هرز، احتمال به كارگيري روش شيميايي را   رويشي علفي رشد افزايش كنترل در مرحله

  .  واحد افزايش خواهد داد2ي مورد مطالعه  در نمونه

هاي هرز به محصول گندم نشان       كشش كل وزن داده شده براي متغير درصد خسارت علف           

دهد كه با فرض ثابت بودن ديگر عوامل، به طور متوسط يك درصـد افـزايش در خـسارت                    مي

 درصـد افـزايش     37/1هاي هرز به محصول گندم، احتمال به كارگيري روش شـيميايي را              علف

هـاي هـرز،    دهد كه يـك واحـد افـزايش در خـسارت علـف      اثر نهايي نيز نشان مي . خواهد داد 

  .  واحد افزايش خواهد داد11/0ي مورد مطالعه  احتمال به كارگيري روش شيميايي را در نمونه

هـاي هـرز    براي متغير شاخص آگاهي كشاورزان از مقاومت علف      كشش كل وزن داده شده        

هـاي    هاي هرز نسبت به سـم      دهد كشاورزاني كه از مقاومت علف      هاي شيميايي نشان مي     به سم 

هـا   هاي هرز نسبت به ايـن سـم   شيميايي آگاهي دارند نسبت به كشاورزاني كه از مقاومت علف   

د كـه از روش مكـانيكي بـراي مـديريت           تـري دار     درصـد احتمـال بـيش      63/1آگاهي ندارنـد،    

هاي هرز استفاده كنند كه با فرض ثابت بودن ديگر عوامل، به طـور متوسـط يـك درصـد           علف

هـاي شـيميايي، احتمـال بـه          هـاي هـرز بـه سـم        افزايش در آگاهي كشاورزان از مقاومت علف      

ر نيز بيانگر اين    اثر نهايي اين متغي   .   درصد افزايش خواهد داد    63/1كارگيري روش مكانيكي را     

هـاي   هاي هرز به سم است كه يك واحد افزايش در شاخص آگاهي كشاورزان از مقاومت علف  

 واحـد افـزايش     8/4ي مـورد مطالعـه        شيميايي، احتمال به كارگيري روش شيميايي را در نمونه        

  .خواهد داد
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مقادير . استدار  دهد كه الگوي برآورد شده به طور كلي معنا  نشان ميLRي آزمون  آماره  

فادن براي الگوي برآورد شده به ترتيب برابر با  ضرايب تبيين استرال، ماداال، كراگ اوهلر و مك

بيني صحيح الگوي برآورد شده نيز  صد پيش افزون بر اين، در. است% 36و % 44، 21%، 26%

كي از  حاLM2چنين نتايج انجام آزمون  هم. رسد است كه رقم مطلوبي به نظر مي% 89برابر 

دهد كه چهار متغير   نشان مي4جدول . اطمينان است% 95نبود واريانس ناهمساني در سطح 

كشت  ي كشاورز و ميزان سطح زير ي كشت گندم، نوع مالكيت مزرعه، كل درآمد ساالنه تجربه

تر اين متغيرها بر احتمال به  ي اهميت بيش دهنده دار است كه نشان گندم به لحاظ آماري معنا

يري تناوب زراعي است و ديگر متغيرها بر روي متغير وابسته تاثيرگذار است اما به لحاظ كارگ

  .دار نيست آماري معنا

دهد كشاورزاني كه  دار بوده است كه نشان مي ضريب متغير نوع مالكيت مزرعه مثبت و معنا  

تري  بيش  هاي زراعي هستند نسبت به ساير انواع مالكيت تمايل داراي مالكيت شخصي زمين

هاي هرز دارند زيرا اطمينان دارند كه  زراعي براي مديريت علف  تناوب  براي استفاده از روش

ي كشت گندم داراي ضريب مثبت بوده و به  تجربه. ها است زمين براي بلندمدت در اختيار آن

ضاوت قتوان به اين  در واقع به نوعي مي. دار است  درصد معنا90لحاظ آماري با سطح اطمينان 

هستند و به اين خاطر احتمال به تر داراي زمين زراعي  دست يافت كه كشاورزان با تجربه

 .هاي هرز در اين گونه كشاورزان باالتر است كارگيري تناوب زراعي براي مديريت علف

دار است كه نشان  داراي عالمت مثبت و از لحاظ آماري معنا ضريب سطح زيركشت گندم نيز

تري بر به  مقياس به مراتب تمايل بيش كوچك  بزرگ نسبت به كشاورزاندهد كشاورزان مي

هاي هرز خواهند داشت؛ زيرا افزون بر توان مالي،  زراعي براي مديريت علف كارگيري تناوب 

متغير درآمد . دهد ها قرار مي ي بزرگ مزرعه شرايط الزم را براي اين مهم در اختيار آن اندازه

دهد كه كشاورزان با درآمد باال توانايي استفاده از تناوب زراعي  ان ميي كشاورز نيز نش ساالنه

در واقع توان مالي يكي از شرايط الزم براي . هاي هرز خواهند داشت را براي مديريت علف

  .هاي هرز است هاي كنترل علف استفاده از تناوب زراعي در كنار ساير روش
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دهد به طور متوسط يك درصد  شان ميي كشت گندم ن ي تجربه كشش كل وزن داده شده  

ي كشت گندم و با ثابت بودن ديگر عوامل، احتمال به كارگيري تناوب  افزايش در ميزان تجربه

دهد يك سال افزايش  اثر نهايي اين متغير نشان مي.  درصد افزايش خواهد داد26/1زراعي را 

 احتمال به كارگيري ي كشاورز در كشت گندم و با فرض ثابت بودن ديگر عوامل، تجربه

كشش كل وزن داده شده براي نوع مالكيت .  واحد افزايش خواهد داد16/0تناوب زراعي را 

كنند،  هايي كه زمين اجاره مي دهد افرادي كه مالك زمين هستند نسبت به آن مزرعه نشان مي

فاده هاي هرز است تري دارد كه از تناوب زراعي براي مديريت علف  درصد احتمال بيش78/0

كنند كه به طور متوسط يك درصد افزايش در نوع مالكيت شخصي نسبت به ساير انواع 

اثر نهايي نشان .  درصد افزايش خواهد داد78/0مالكيت احتمال به كارگيري تناوب زراعي را 

 يك واحد 2/2كنند،  هايي كه زمين اجاره مي دهد افرادي كه مالك زمين هستند نسبت به آن مي

مالكيت شخصي و با فرض ثابت بودن ديگر عوامل نسبت به انواع ديگر مالكيت، افزايش در 

  .  واحد افزايش خواهد داد2/2احتمال به كارگيري تناوب زراعي را 

 است كه نشان 64/0ي كشاورز برابر  كشش كل وزن داده شده براي متغير درآمد ساالنه  

مد ساالنه و با ثابت بودن ديگر دهد به طور متوسط يك درصد افزايش در ميانگين درآ مي

اثر نهايي براي .  افزايش خواهد داد64/0عوامل، احتمال به كارگيري روش تناوب زراعي را 

ي كشاورز و  دهد يك واحد افزايش در درآمد ساالنه باشد كه نشان مي مي% 2اين متغير برابر 

 واحد افزايش 2عي را با فرض ثابت بودن ديگر عوامل، احتمال به كارگيري روش تناوب زرا

به .  است54/0كشش كل وزن داده شده براي متغير سطح زير كشت گندم برابر . خواهد داد

طور متوسط يك درصد افزايش در ميزان سطح زير كشت گندم و با ثابت بودن ديگر عوامل، 

رابر اثر نهايي براي اين متغير ب.  افزايش خواهد يافت54/0احتمال به كارگيري تناوب زراعي 

دهد يك هكتار افزايش در سطح زير كشت و با فرض ثابت بودن   است كه نشان مي0017/0

  . واحد افزايش خواهد يافت17/0ديگر عوامل، احتمال به كارگيري تناوب زراعي 

هاي  گيري از تناوب زراعي براي مديريت علف ها مشخص است كه بهره با توجه به كشش  

پس از آن درآمد كل .  كشاورزان بستگي داردي الكيت، به تجربه بر مافزون اول ي هرز در درجه
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ها و  گزاري بنابر اين در سياست. قرار دارد) مقياس توليد(ي كشاورز، سطح زير كشت  ساالنه

هاي گندم بايد به اين سه مولفه توجه جدي  هاي هرز مزرعه هاي مديريت علف ريزي برنامه

  .شود

 درصد به طور كلي 95وي برآورد شده با اطمينان بيش از دهد كه الگ نشان مي LRي  آماره  

فادن براي الگوي برآورد  ، ماداال، كراگ اوهلر و مك مقادير ضرايب تعيين استرال .دار است معنا

دهد متغير وابسته بر اساس  است كه نشان مي% 36 و% 47، %28، %34شده به ترتيب برابر با 

بيني صحت الگوي  صد پيش در. بي برازش شده استالگو به خو) مستقل(متغيرهاي توضيحي 

چنين نتايج انجام آزمون  هم. رسد است كه رقم مطلوبي به نظر مي% 88برآورد شده نيز برابر 

LM2 اطمينان است% 95 بيانگر نبود واريانس ناهمساني در سطح.  
  

  كشاورزانهاي هرز توسط  برآورد ضرايب الگوي الجيت تناوب زراعي مديريت علف). 4(جدول 

  اثر نهايي

 كشش كل

وزن داده 

  شده

 كشش در

  ميانگين
  نام متغير  ضرايب  tي  آماره

- 957/14- 971/28- 00016/0-ns 434/29- عرض از مبدا  

0019/0-  86/2-  77/5-  ns07/1-  12/0-  سن كشاورز  

  ي كشت گندم تجربه  11/0  66/1***  49/2  26/1  0016/0

0071/0  31/0  57/0  ns86/0  46/0  ان تحصيالتميز  

00048/0  09/0  18/0  ns16/0  03/0  شاغل در كار كشاورزيتعداد افراد خانوار   

  نوع مالكيت مزرعه  47/1  54/1***  41/1  78/0  022/0

  ي كشاورز درآمد ساالنه  00001/0  91/1**  07/1  64/0  2%

  سطح زير كشت گندم  11/0  13/2*  90/0  54/0  0017/0

0019/0  22/0  41/0  ns72/0  12/0  هاي گندم هاي مزرعه عداد قطعهت  

0008/0-  05/0-  11/0-  ns18/0-  05/0-  هاي هرز ساله بودن علف يك  
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  …برآورد ضرايب الگوي الجيت تناوب زراعي مديريت ). 4(جدول ادامه 

  اثر نهايي

كشش كل 

وزن داده 

  شده

كشش در 

  ميانگين
  نام متغير  ضرايب  tي  آماره

0004/0-  005/0-  01/0-  ns09/0-  02/0-  هاي هرز چندساله بودن علف  

39/0  86/12  97/22  ns014/0  312/25  زني  جوانهي مبارزه در مرحله  

0045/0  05/0  1/0  ns53/0  29/0  رويشي ي رشد مبارزه در مرحله   

38/0-  0000006/0-  13/0-  ns00003/0-  09/25-  ي رشد زايشي مبارزه در مرحله  

00013/0  13/0  25/0  ns36/0  008/0  هاي هرز به گندم سارت علفدرصد خ  

011/0  32/0  54/0  ns99/0  74/0  
شاخص آگاهي كشاورزان از مقاومت 

  هاي شيميايي هاي هرز به سم علف

  Likelihood ratio test (LR)   *3/60  

  Maddala 2R      28/0   

  McFadden  2R     36/0  

  Estrella    2R      34/0  

   Cragg-Uhler  2R   47/0  

   Percentage of right predictions  88/0  

  معنا  بيnsدار در سطح ده درصد   معنا***دار در سطح پنج درصد   معنا**دار در سطح يك درصد   معنا*

  هاي تحقيق  يافته: ماخذ

  

  گيري  نتيجه

دار در احتمال به  ي كشاورز داراي تاثير مثبت و معنا شان داد كه متغير درآمد ساالنهنتايج ن  

هاي هرز  هاي كنترل شيميايي، مكانيكي و تناوب زراعي براي مديريت علف كارگيري روش

 گندم، مالكيت مزرعه، ميزان  ي كشاورز در كشت افزون بر اين متغيرهاي ميزان تجربه. دارد

دار  هاي هرز به محصول گندم تاثير مثبت و معنا م و درصد خسارت علفكشت گند سطح زير 
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داري بر به كارگيري روش كنترل  هاي هرز نيز تاثير منفي و معنا و ويژگي چندساله بودن علف

ي رشد رويشي  متغيرهاي تعداد افراد خانوار، مبارزه در مرحله. هاي هرز دارد شيميايي علف

هاي  هاي هرز و شاخص آگاهي از مقاومت به سم فهاي هرز، درصد خسارت عل علف

هاي گندم نيز  هاي مزرعه دار و متغيرهاي سن كشاورز و تعداد قطعه شيميايي، تاثير مثبت و معنا

چنين  هم. هاي هرز دارد دار و منفي بر به كارگيري روش مكانيكي براي مديريت علف تاثير معنا

داري بر به  كشت گندم تاثير مثبت و معنا سطح زيري كشت گندم، مالكيت مزرعه و ميزان  تجربه

  .هاي هرز دارد كارگيري تناوب زراعي براي كنترل علف

  

  نهادها پيش

هاي هرز  نهادهاي زير براي مديريت مطلوب علف هاي مطالعه، پيش  با توجه به يافته  

 :هاي گندم استان خراسان رضوي ارايه شده است مزرعه

هاي  كار استان در به كارگيري روش  تحصيالت كشاورزان گندم با توجه به تاثير مثبت-1

هاي آموزشي  هاي هرز، بايستي دوره زراعي براي كنترل علف شيميايي، مكانيكي و تناوب 

هاي آموزشي و  چنين با رونق بخشيدن كالس هم . متناسب با سن كشاورزان برگزار شود

اورزاني را كه داراي تحصيالت اندكي هاي سني كش ي گروه توان سطح آگاهي همه ترويجي مي

هاي گندم افزايش  هاي هرز مزرعه هاي صحيح مديريت علف هستند براي به كارگيري روش

انساني و تنوع (ترين آسيب را به سالمت محيط زيست  ها كم داد تا به كارگيري اين روش

  .و خاك و آب داشته باشد) زيستي

اي هرز نيازمند شناخت دقيق بسياري از پارامترهاي ه ي صحيح با علف  از آن جا كه مبارزه-2

هاي هرز پيوند دارد؛ بنابراين توجه بيشتر مسووالن به افزايش  محيطي است كه با كنترل علف

هاي هرز بر روي  هاي ناشي از نبود مديريت علف آگاهي كشاورزان در پيوند با ميزان خسارت

هاي هرز،  اي اصولي مديريت علفه مدت كاربرد روش محصول و اثرات مطلوب و دراز

  .رسد ضروري به نظر مي
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ها مورد  هاي شيميايي بيش از ديگر روش دهد كه استفاده از سم  نتايج مطالعه نشان مي-3

هاي هرز،  هاي علف اند كه به دليل تنوع گونه ها نشان داده اما مطالعه. استفاده قرار گرفته است

زيست؛ كاربرد  چنين آلودگي محيط  كش و هم فهاي عل سازوكارهاي مقاومت نسبت به سم

آسيب وارد به گياه زراعي از طريق روش . پذير نيست هاي شيميايي به تنهايي امكان سم

هاي  كنترل تلفيقي علف  ها، به كارگيري روش كش هاي هرز به علف مكانيكي و مقاومت علف

 بر كنترل مناسب و كاهش  كه افزون-ي پايدار هاي توسعه ههرز را به عنوان يكي از مولف

 ضروري -راه دارد هاي شيميايي را به هم هاي هرز، افزايش كارايي استفاده از سم خسارت علف

  .سازد مي

دهد كه توان مالي كشاورزان، نقش به سزايي در به كارگيري   نتايج مطالعه نشان مي-4

تر،  كارشناسي قويشود با كار  بنابراين توصيه مي. هاي هرز دارد هاي مديريت علف روش

مقياس و  در سطح واحدهاي بزرگ) ماشيني(ي مكانيكي  هاي مبارزه گيري از روش بهره

مقياس در دستور كار قرار   كوچكهاي هدر سطح مزرع) دستي(هاي شيميايي و مكانيكي  روش

  .گيرد

 ي حلههاي هرز و نيز تاثير مثبت مبارزه در مر  با توجه به تاثير منفي چندساله بودن علف-5

شود  نهاد مي هاي هرز، پيش هاي شيميايي مديريت علف زني بر احتمال به كارگيري روش جوانه

هاي مكانيكي  هاي ترويجي در سطح مزرعه، كشاورزان را به سمت استفاده از روش با آموزش

. زني تشويق كرد ي جوانه ي شيميايي در مرحله هاي هرز چندساله و مبارزه  با علفپيونددر 

هاي هرز چندساله فقط هزينه  هاي شيميايي براي علف  توجه داشت كه استفاده از روشبايد

  .ترين كارايي را خواهد داشت است و كم

هاي  هاي الزم براي مبارزه با علف شود آموزش نهاد مي ي مكانيكي، پيش  در پيوند با مبارزه-6

   .مزرعه داشته باشد رويشي صورت گيرد تا اثربخشي الزم را در سطح ي هرز در مرحله

) براي عملياتي شدن در سطح مزرعه(هاي اين مطالعه در عمل  رسد يافته در مجموع به نظر مي

تا بتواند  برداران است ه در سطح بهرهياي ترويجي و آموزشي قوي براي ارا نيازمند نسخه

 با -زهاي هر  مديريت مطلوب علفبرايگيري مناسب  اثربخشي و كارايي الزم را براي هدف
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 داشته -هاي هرز هاي كنترل علف هاي هرز و روش هاي كشاورز، مزرعه، علف توجه به ويژگي

   .باشد
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