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  چکیده
دستگاه کمبینات الزم و ضروري به  استفاده ازبراي مقابله با فرسایش خاك و توسعه مکانیزاسیون در تولید گندم،        

. استقبال کمتر کشاورزان برخودار استاز  جمله کاهش فرسایش خاك رغم مزایاي فراوان آن از اما علی. رسدنظر می
ها به سمت آنها، از جمله راهکارهاي اصلی پذیرش این تکنولوژي سیاستو جهت دادن اثرگذار بنابراین شناسایی عوامل 

هدف از مطالعه حاضر شناسایی عوامل تأثیرگذار بر پذیرش دستگاه کمبینات بین  ،در این راستا .توسط کشاورزان است
هاي فاده از دادهبا استبدین منظور از الگوي الجیت و تکنیک آنالیز تشخیصی  .باشدگندمکاران شهرستان مرودشت می

دار و اولویت با توجه به اهمیت متغیرهاي معنیپس از برآورد توابع در هر دو روش،  .گردید استفاده 1390مقطعی سال 
اثرگذاري آنها، همخوانی نتایج با واقعیت جامعه گندمکاران مرودشت و معیار درصد صحت پیش بینی در هر دو تکنیک 

نتایج این الگو نشان داد ویژگی و خصوصیات کمبینات، . الگوي مناسب انتخاب گردید یاد شده، الگوي الجیت به عنوان
از مزایاي کمبینات، مالکیت زمین، سطح زیر کشت گندم گندمکاران ، آگاهی اي گندمکارانمیزان انطباق کمبینات با نیازه

بیشترین و . دارندر پذیرش کمبینات داري باثر مثبت و تعداد قطعات زمین و فاصله تا مرکز خدمات اثر منفی و معنی
  .کمترین اثر نهایی به ترتیب مربوط به متغیرهاي ویژگی و خصوصیات کمبینات و فاصله تا مرکز خدمات می باشد

 
 JEL  :C25 ، Q16بندي طبقه

 .دستگاه کمبینات، گندم، مرودشتالگوي الجیت، آنالیز تشخیصی، پذیرش، : ي کلیديها واژه
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Abstract  

      To deal with soil erosion and the development of mechanization in wheat production, the need 

to expand the application of Combination machine considered necessary. Despite its many 

advantages, including reducing soil erosion, fewer farmers have welcomed it. So, determining these 

factors and orienting the policy toward them, is the main strategies in this regard. The aim of 

present study is to determine factors affecting the adoption of Combination machine between wheat 

farmers in Marvdasht County. Thus, the logit model and discriminate analysis were applied using 

cross-sectional data in year 1390. After estimating both functions, the logit model was selected as 

the appropriate model based on the importance of significant variables and theirs priorities, 

consistency with the fact and measure of percentage of prediction accuracy. Finally, subsequent 

analyses were performed based on this model. The results showed that the characteristics and 

properties of Combination machine, consistency with the framers’ requirements, farmers' awareness 

of the machine benefits, land ownership, land area under wheat cultivation has significantly positive 

effects and the number of lean area and the distance from service center has significantly negative 

effects on  the adoption of Combination machine.  The characteristics and properties of machine 

and the distance from the service center have the highest and lowest marginal impact on application 

of Combination machine, respectively.  

JEL classification: C25, Q16 
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  مقدمه
 یشافزا  در نوین هاي تکنولوژياستفاده از 

 را بسزایی نقش کشاورزي محصوالت کیفی کمی و

در جریان تولید اقتصادي  تکنولوژي. دارد بر عهده
نقش اساسی بر عهده داشته و سبب افزایش سریع 

.گرددتولیدات و کاهش هزینه هاي تولید می
 

لذا 
روي آوردن به مکانیزاسیون که استفاده از 

-تکنولوژي روز در کشاورزي براي افزایش بهره

باشد الزم و وري و رسیدن به توسعه پایدار می
امروزه اهمیت کشت مکانیزه در   .ضروري است

تولید محصوالت کشاورزي از جمله گندم بیش از 
میزان تولید گندم . هر زمان دیگري محسوس است

 5/13برابر با  1388-89 در سال زراعیدر ایران 
درصد آن  69باشد که از این مقدار میلیون تن می

آبی و مابقی دیم بوده که استان فارس با تولید 
مقام ) درصد گندم کشور 9(میلیون تن گندم  19/1

در این بین نیز . را در کشور دارا است دوم
 21(گندم  تن 280000شهرستان مرودشت با تولید 

به عنوان مقام نخست در ) گندم استاندرصد 
هاي کشاورزي در استان، یکی از مهمترین قطب

مدیریت (شود تولید گندم کشور محسوب می
  ). 1389جهادکشاورزي شهرستان مرودشت 

در شهرستان مرودشت پس از برداشت ذرت 
ورزي و کشت علوفه اي بالفاصله اقدام به خاك

ه تنوع و زیادي بنابراین با توجه ب. کنندگندم می
عملیات خاکورزي و کاشت و تردد زیاد تراکتور و 
ادوات بر روي خاك، مشکل فرسایش و تخریب 

طوري که  به. شودساختمان خاك بیشتر مطرح  می
شود با امروزه در کشاورزي مدرن دنیا سعی می

کمترین تردد تراکتور در زمین، بیشترین عملیات، 
هاي ادوات ي ویژگیبکارگیر. شود توأم با هم انجام

مختلف از جمله گاوآهن، دیسک، ماله، بذر کار، 
غلتک وغیره در مجموعه اي متمرکز و درغالب یک 
ماشین باعث بوجود آمدن دستگاهی به نام کمبینات 

از جمله مزایاي استفاده از دستگاه . شده است
توان به صرفه جویی در زمان، حفاظت کمبینات می

ه موقع انجام گرفتن عملیات خاك، افزایش عملکرد، ب
کشاورزي و افزایش پایداري منبع خاك اشاره 

 .نمود

 1382با وجود این که ماشین کمبینات از سال 
شهرستان مرودشت معرفی گردیده است ولی از  در

هکتار گندم در شهرستان مرودشت که هر  65000
 26هکتار یعنی  17000رود، فقط ساله زیر کشت می
شود اده از کمبینات کشت میدرصد آن با استف

مدیریت جهادکشاورزي شهرستان مرودشت (
با توجه به مزایاي کمبینات در حال حاضر ). 1389

پذیرش آن بین گندمکاران شهرستان در سطح 
هاي پائینی قرار دارد و کشاورزان بیشتر از روش

لذا گسترش و توسعه آن  .کنندسنتی استفاده می
  . رسدضروري به نظر می

ش از این نیز مطالعاتی در خصوص پذیرش پی
تکنولوژي جدید در فعالیت هاي مختلف کشاورزي 
صورت گرفته است که از جمله می توان به فیدر و 

اي به ایشان در مطالعه. اشاره نمود )1993( یومالی
بررسی پذیرش نوآوري در کشاورزي با استفاده 

 پرداختند و نشان دادند که مداخالت الجیتاز مدل 
سیاستی براي ترویج پذیرش تکنولوژي، 
ساختاربازار، ماهیت و مدت زمان مداخله سیاست 

 ترونگ و یامادا .باشنددر پذیرش نوآوري موثر می
عوامل موثر بر پذیرش تکنولوژي در ) 2002(

مورد بررسی ) ژاپن(سیستم کشاورزي در اومون 
عواملی نتایج کار موید آن است که قرار داده و 
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دسترسی به آموزش فنی، جلسات حضوري، چون 

ها و فن آوري هاي جدید، اعتماد اعتماد به تکنسین
به کشاورزان پیشرو، آموزش و سن کشاورزان 

. داري بر پذیرش تکنولوژي جدید داردتاثیر معنی
گیري از الگوي با بهره) 2007( نامارا و همکاران

ي الجیت،  عوامل موثر بر پذیرش و اثرات تکنولوژِ
-یافه. آبیاري میکرو در هند مورد تحلیل قرار دادند

که سطح تحصیالت، هاي تحقیق حکایت از آن دارد 
دسترسی به آبهاي زیر زمینی، الگوي کشت، وجود 
سرمایه اولیه و وضعیت اجتماعی کشاورزان در 

با ) 2008(ترونگ . باشدپذیرش تکنولوژي موثر می
ژي در بر پذیرش تکنولوبررسی فاکتورهاي موثر 

، نشان دادند سطح میان کشاورزان در مکونگ دلتا
آگاهی و درك کشاورزان از چگونگی تکنولوژي، 

هاي سازمان و مدیریت برنامه سطح دانش، روش
موثر توسعه و شرایط محلی از جمله فاکتورهاي 

با استفاده از ) 2008(لیو و همکاران  .باشندمی
منابع  در کشور چین بیان کردند کهالگوي توبیت 

آب در دسترس، دخالت هاي سیاستی، ساختار 
محصول، سرانه منطقه زراعی، اشتغال 

، سطح پذیرش آنها غیرکشاورزي و آموزش
هاي صرفه جویی در مصرف آب را تحت تکنولوژي

-با بهره) 2009( ادوتیهمچنین، . دهندتاثیر قرار می

مل موثر بر پذیرش گیري از از الگوي پروبیت، عوا
آبیاري و نقش آن در فقر خانگی در غنا  تکنولوژي

نشان دادند که متغیر را مورد تحلیل قرار دادند و 
هاي آموزش، تعداد خانوار و تعداد بازدیدهاي با 
کارشناسان، دسترسی به منابع آب و سطح سواد 
از عواملی هستند که افزایش احتمال پذیرش 

اکسوي و همکاران . شوندتکنولوژي را باعث می
اي به بررسی عوامل موثر بر طی مطالعه) 2011(

پذیرش نوآوري در مزارع لبنی در ارزروم ترکیه با 
نتایج مطالعه . استفاده از الگوي پروبیت پرداختند

ها حاکی از این بود که افرادي که از دانش و آن
سیاستهاي حمایتی دسترسی بهتر به آگاهی بیشتر، 

شتري هاي عمومی بیدولت و استفاده از رسانه
برخوردار بودند زودتر از دیگران به پذیرش 

 .آورندنوآوري روي می

 بررسی به )1383( صدیقیدر داخل کشور نیز 

 مکانیزاسیون در بکارگیري در ترویجی موثر عوامل

پرداخته و  فارس استان نمونه کارانذرت میان
 میان دارمعنی و مستقیم اثرگذاريکه نشان دادند 

 کشاورزان، اراضی زراعی مساحت میزان متغیرهاي

کارگیري  به میزان بر آنها فنی دانش سطح
حسین زاد و همکاران . است بوده مکانیزاسیون

وامل اقتصادي و مدیریتی موثر بر تمایل ع) 1387(
به سرمایه گذاري کشاورزان در سیستم هاي 

در شهرستان بوکان با  را آبیاري تحت فشار بارانی
. مورد تحلیل واقع دادند استفاده از مدل الجیت

نوع منبع به آب، هاي تحقیق موید آن بود که یافته
نوع مالکیت زمین و شرکت در جلسات توجیهی 

-ترویجی بیشترین اثرات را در تمایل به سرمایه

گذاري کشاورزان در سیستم هاي آبیاري تحت 
عوامل نیز ) 1387(بخشوده . کنندفشار ایجاد می

ش آبیاري بارانی در استان موثر بر توسعه و پذیر
اصفهان را از طریق مدل الجیت بررسی کرده و 
نشان داد که متغیرهاي اندازه مزرعه، سواد، شغل 
کشاورز، شیب زمین، ناهمگون بودن خاك، 
محدودیت متوسط آب و محدودیت فصلی آب و 

   .باشندگرفتن وام از جمله عوامل موثر می
 به شناساییاقدام ) 1388(قربانی  و دریجانی 

عوامل مؤثر بر سرمایه گذاري کشاورزان در 
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هاي کشاورزي در استان خراسان رضوي ماشین
ایشان ابراز . نمودندبا استفاده از مدل پروبیت 

تجربه و تحصیالت بهره بردار، میزان که نمودند 
سطح زیرکشت، دسترسی به اعتبارات بانکی، 
سرمایه شخصی، استفاده از سموم شیمیایی و 

الکیت با اثر مثبت و متغیرهاي سن بهره بردار و م
هاي اجاره اي با اثر منفی سطح دسترسی به ماشین

هاي بر اقدام به سرمایه گذاري در ماشین
 اب) 1389(قربانی و کهنسال  .کشاورزي نقش دارند

 مشارکت به تمایل بر تاثیرگذار مطالعه عوامل

 ايبر سبز یارانه برنامه در کارگندم کشاورزان

 خاك در استان حفاظتی عملیات و بکارگیري پذیرش

 رضوي با استفاده از الگوي الجیت نشان خراسان

 اراضی، شیب خانوار، درآمد متغیرهاي که داد

 سطح در خاك حفاظت براي نیاز مورد اعتبارات

 و حفاظت خاك اثرات از کشاورزان آگاهی مزرعه،
 بر زیرکشت سطح کل به شیبدار اراضی نسبت

 سبز یارانه برنامه در کشاورزان مشارکت احتمال

 تجربه حفاظت و مثبت تأثیر خاك حفاظتی عملیات

  .  دارند منفی تأثیر خاك
با توجه آنچه که بیان شد مالحظه می شود در 
خصوص عوامل موثر بر پذیرش نوآوري در بخش 
هاي مختلف کشاورزي تحقیقات زیادي انجام گرفته 

ي بر روي شناسایی عوامل است ولی کمتر مطالعه
آالت موثر بر پذیرش تکنولوژي در قسمت ماشین

در این . کشاورزي در کشور صورت گرفته است
راستا، هدف از مطالعه حاضر شناسایی عوامل 
موثر بر پذیرش دستگاه کمبینات در بین گندمکاران 

-نتایج این مطالعه می. باشدشهرستان مرودشت می

براي مسئوالن جهاد کشاورزي تواند زمینه مناسبی 
تر ریزي مناسباستان و شهرستان جهت برنامه

جهت گسترش کاربرد این دستگاه در منطقه ایجاد 
  . نماید

  

 هامواد و روش

العمل دو با توجه به ماهیت مطالعه یعنی عکس
 کمبیناتدستگاه اي پذیرش و عدم پذیرش گزینه

، جهت تحلیل عوامل موثر بر توسط کشاورزان
توان از دو روش متفاوت استفاده کاربرد آن می

روش و  1روش اول تکنیک آنالیز تشخیصی. نمود
هاي اقتصاد سنجی متکی بر مربوط به تکنیک دوم

هایی با متغیر وابسته محدود مانند الگوي رگرسیون
  .باشدیا پروبیت می2الجیت

 متغیر چند یا دو ترکیب تشخیصی، آنالیز

 را گروه دو تفاوت بین وجه بهترین به که را مستقل

 طریق از موضوع این .دهد می نشان نماید تبیین

 به ها نسبتگروه بین واریانس کردن حداکثر

-تصمیم قاعده یک مبناي بر هاگروه درون واریانس

 هاگروه بین واریانس نسبت بصورت(آماري  گیري

کالنتري (گیرد می انجام) هاگروه درون واریانس به
روش مذکور یک ترکیب خطی از متغیرهاي ). 1384

گندمکار به مستقل را براي بررسی وابستگی یک 
تشکیل پذیرنده و نپذیرنده کمبینات یکی از دو گروه 

منظور، می توان در تکنیک آنالیز  بدین. دهدمی
تشخیصی فرم و ترکیب خطی معادله تحلیل 

ارد را به ها وجود دتشخیصی که بین مشاهده
Z  :صورت زیر نشان داد = 1λ x + λ  x + ⋯+ λ  x         )1(  

                                                           
1 - Discriminant analysis 
2 - Logit model 
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متغیرهاي اقتصادي، اجتماعی و   x تا x که در آن 

فردي زارعین است که فهرست کامل این متغیرها 
تابع تجزیه و ،   z،بیان شده است) 1(در جدول 

تحلیل تشخیصی که نشان دهنده متغیر وابسته 
بندي است و به دو دسته پذیرنده و نپذیرنده گروه

 . نامندها را ضرایب تشخیص میλشده است و 

شوند  انتخابها به نحوي  بایستی می) 1(در تابع 
 Kبردارهایی با ابعاد  Xو   (   λکه واریانس 

ها نسبت به واریانس آن در در بین گروه) هستند
با توجه به دو گروه  .ها حداکثر باشدداخل گروه

) متغیر وابسته تحقیق(پذیرنده و نپذیرنده کمبینات 
ترتیب میانگین  به    و    و فرض اینکه 

هاي پذیرنده و متغیرهاي تشخیصی در گروه
ترتیب میانگین  به  Sو   نپذیرنده کمبینات بوده و 

باشند و متغیرها و واریانس مشاهدات در دو گروه 
−  ) λ ا گروهی نیز برابر ب  واریانس بین و   (  

  باشد،      λ گروهی آن برابر با  واریانس درون
باید طوري انتخاب شود که عبارت زیر حداکثر 

: شود
    )2(                                                                              

                         
( )

λλ
λ

S
XX

′
−′

=Φ
2

21

    
و مساوي صفر λنسبت به Φا مشتق گیري از ب

  :آیدقرار دادن آن رابطه زیر به دست می

خواهیم و مرتب نمودن رابطه، که با ساده سازي 
  :داشت

 )4(                                ( )21
1 XX −= −σλ                                                                                                                                          

        
. شودبراي تخمین ضرایب بکار گرفته می 4رابطه 

آنالیز تشخیصی بکار رفته  تابعتوان میدر نهایت 
=   :بیان نمودبه صورت زیر را  در مسئله  ∑ λ                                                   )5(  

، مقدار تابع آنالیز تشخیصی z ،رابطه فوقدر 
 بر .، متغیر هاي مستقل هستند x براي کل نمونه و 

 متغیر تشخیصی هر تکنیک آنالیز ،)5(رابطه  اساس

 هم با را آنها و کرده خود ضرب وزن در را مستقل

تفاوت  یک واقع آمده در بدست نتیجه .کندمی جمع
 شده لحاظ افراد از یک هر ترکیبی براي) تشخیص(

   میانگین محاسبه با .است تحلیل و تجزیه در
 گروه میانگین گروه، در یک افراد کلیه هايتفاوت

 بعنوان واقع در گروه، هر میانگین. آیدمی بدست فوق

 وجود گروه دو اگر .گرددتلقی می  ثقل مرکز یک

 وجود گروه سه اگر و ثقل مرکز باشد دو داشته

 .بود خواهد آن نظیر و مرکز ثقل سه باشد، داشته
 فرد هر خاص موقعیت بیانگر یک هر ثقل، مراکز

 ثقل مرکز مقایسه .است مورد نظر گروه به نسبت

 جایگاهی چه در یک هر که دهندمی نشان نیز هاگروه

 آزمون .دارند قرار بررسی ابعاد مورد به نسبت

 سنجش طریق از) تفاوتها(تشخیص بودن دارمعنی

 تابع مقایسه طریق از( هاگروه مراکز ثقل بین فاصله

 انجام )گروه چند یا دو براي تشخیص مقادیر توزیع

 باشد، کم توزیع مقادیر همپوشانی گیرد چنانچهمی

 تفکیک هم از روشن بطور را هاگروه تشخیصی، تابع

 ).1384کالنتري (کند  می
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-به هدف تحقیق می همچنین جهت دستیابی

نیز بهره  پروبیت و لوجیتهاي توان از الگوي
 از ترتیب به که پروبیت و جیتال الگوهاي. گرفت

 تجمعی توزیع تابع و لوجستیک تجمعی تابع توزیع
 توسط شده بینی مقادیر پیش انتقال براي نرمال
 احتمال استفاده درصد به خطی رگرسیون الگوي

-می اختیار در را مشابهی بسیار نتایج کنند،می

از طرف دیگر الگوي الجیت در مقایسه با . گذارند
پروبیت از لحاظ برآورد مدل، تفسیر نتایج و 

 .باشدتر میها آسانمحاسبه اثرات نهایی و کشش
 ازالگويحاضر  مطالعه در اساس، بر همین

 الجیت الگوي. دوشمیالجیت استفاده  اقتصادسنجی
 صفر مقادیر که است کیفی وابسته متغیر داراي

یک براي  براي گندمکاران عدم پذیرنده کمبینات و
شکل  و گیردمی خود گندمکاران پذیرنده کمبینات به

  :باشدمی زیر صورت به آنریاضی 

  )6(                    iii xZ εβα ++=*

 به نسبت کشاورزانپذیرش    *که در آن  
برداري از  ،   کمبینات،  جدید تکنولوژي

خصوصیات اقتصادي، اجتماعی، فردي و 
iεو پارامترهاي الگو  , ، امiجغرافیایی کشاورز  

   .جزء خطایی الگوست نیز
که از  تعریف شود   متغیر دیگري بنام  اگر

بطوریکه اگر  ،مقادیر صفر و یک تشکیل شده باشد   ∗ > داراي مقدار یک و در غیر     متغیر باشد 0
 در آن صورت اینصورت داراي مقدار صفر باشد،

متغیر وابسته مدل، یک متغیر صفر و یک تعریف 
=   که شامل گرددمی براي کشاورزانی که از  0

استفاده ) عدم بکارگیري کمبینات(سنتی  هايروش
=  و کردند می  کمبیناتبراي کشاورزانی که از  1

 الجیت الگوي در . خواهد بود کردنداستفاده می
 را کمبینات کشاورز امین iاینکه احتمال ،مورد نظر

  :)1389ابریشمی (آید از رابطه زیر بدست می بپذیرد

)7       ()(1
1

1
1

)(1)(11

ii xZ

iii

ee

xFZFP

βα

βα

++
=

+
=

+−=−=−
  

تابع   F(o)و )نپر عدد( طبیعی لگاریتم پایه e که
  . استتوزیع تجمعی 

 امین i توسطکمبینات  پذیرش احتمال تقسیم با
 گرفتن و آن پذیرش عدم احتمال به کشاورز
را  8توان رابطه می طرفین، از طبیعی لگاریتم

  : بدست آورد

)8                   (
i

i

i
i x

P
PLnL βα +=








+

=
1                                                           

 عدم به پذیرش نسبت لگاریتم ،L  در آن، که
 است خطی پارامترها و xسب ح بر و بوده پذیرش

و در عمل این رابطه از طریق روش حداکثر 
 همچنین .گیردراستنمایی مورد برازش قرار می

 بر توضیحی متغیرهاي در تغییر اثر بینیپیش براي
-می ام i کشاورز سوي از کمبینات پذیرش احتمال

 گیريمشتق  xi متغیر به نسبت) 8( رابطه ازتوان 
گویند  xi  که اصطالحا به آن اثر نهایی متغیر نمود 
   .گرددبیان می) 9(صورت رابطه که به

 )9  (                         

در ادبیات موضوع اجماع الزم به ذکر است که 
کلی بر برتري یکی از این روشها وجود ندارد و 

-هاي خود مطالعه مالك قضاوت میبیشتر واقعیت

مطالعه حاضر نیز از هر دو روش استفاده در . باشد
و در  خواهد شد و نتایج هر کدام تحلیل خواهد شد

( ) k
zi

zi

ik

i

e

e
X
P

β2
1 +

=
∂
∂
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باق آنها با طنهایت براساس نتایج حاصله و میزان ان

الگو برتر شناسایی شده  گندمکاران منطقه،واقعیت 
  .هاي نهایی براساس آن شکل خواهد گرفتو تحلیلی

 بررسیمنطقه مورد در مطالعه حاضر، 
و بوده  1390در سال شهرستان مرودشت 

به ) 15861به تعداد (گندمکاران این شهرستان 
با . شده استعنوان جامعه آماري در نظر گرفته 

نفر  290استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 
محاسبه گردید که براي افزایش اطمینان در شرایط 

به . نفر در نظر گرفته شد 300میدانی حجم نمونه 
ر پوشش مناسب جامعه اماري مورد نظر، منظو

گیري براي انتخاب گندمکاران  از روش نمونه
شهرستان به چهار بخش (اي متناسب تصادفی طبقه

اطالعات با استفاده از . گردیداستفاده ) تقسیم شده
اي که پایایی آن با ضریب آلفاي کرونباخ پرسشنامه

بدست آمده از طریق مصاحبه حضوري  80/0برابر 
متغیرهاي مورد استفاده در هر الگوي  .تکمیل گردید

ز تشخصی به طور خالصه در الجیت و تابع انالی
   .مده استآ 1جدول 

  
 نتایج و بحث

   نتایج برآورد تابع آنالیز تشخیصی
تابع آنالیز تشخصی در مطالعه حاضر از 

مورد برازش  3ویکس يالنداحداقل طریق روش 
آمده ) 2(قرار گرفت که نتایج حاصل در جدول 

-کاي داري کلی تابع آمارهبراي سنجش معنی .است

جدول مقدار آماره  ، محاسبه گردید که مطابق  χدو،
یک احتمال بوده که در سطح  322/298برابر با 

به این معنا که میانگین . باشددار میدرصد معنی

                                                           
3 . Wilks' Lambda 

دو گروه به طور  تمامی متغیرهاي تشخیصی در
و دو گروه با  هستندهمزمان کامال متفاوت از هم 

 .استفاده از این متغیرها قابل تفکیک و تمایز هستند
همچنین جهت سنجش خوبی برازش تابع آنالیز 

معیار درصد صحت پیش بینی برابر با  ،تشخیصی
درصد از  7/93یعنی  ،درصد محاسبه گردید 7/93

کل مشاهدات به صورت صحیح در این دو گروه 
  ، مالحظه 2 مطابق جدول. طبقه بندي شده است

گردد متغیرهاي سابقه کشت گندم، سطح زیر می
 کشت گندم، میزان آگاهی از مزایاي کمبینات، میزان

نیازها، ویژگی هاي کمبینات و  با کمبینات انطباق
بت و متغیرهاي سن و مالکیت زمین  به صورت مث

فاصله تا مرکز خدمات به طور معکوس منجر به 
ایجاد تمایز میان دو گروه پذیرنده و نپذیرنده 

  . شوندکمبینات می
شود متغیرهاي همانگونه که مشاهده می

ویژگی کمبینات، سابقه کشت گندم، میزان آگاهی از 
مزایاي کمبینات، مالکیت زمین و سطح زیر کشت 

تیب بیشترین تمایز را در میان دو گروه گندم، به تر
در . کنندپذیرندگان ونپذیرندگان کمبینات ایجاد می

مقابل متغیرهاي فاصله تا مرکز خدمات و سن 
. کنندکشاورز تمایز را در میان دو گروه کمتر می

در این میان متغیر ویژگی و خصوصیات کمبینات 
ا بیشترین تمایز ر 575/0با ضریب استاندارد شده 

کند و متغیرهاي سابقه دربین دو گروه ایجاد می
کشت گندم، میزان آگاهی از مزایاي کمبینات، 

ترتیب با  همالکیت زمین و سطح زیر کشت گندم ب
و  402/0، 428/0، 436/0ضرایب استاندارد شده 

  . مقابل در . گیردمی هاي بعدي قرار رده در  364/0
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  متغیرهاي کمی و کیفی مورد استفاده در پژوهش -1 جدول

  متغیر  متغیر تعریف  ارزش

  )y( پذیرش و عدم پذیرش کمبینات  صفرنپذیرنده  1پذیرنده 

 X1 مساحت کل زمین زیر کشت  هکتار

 X2 سن  سال

 X3 تعداد نیروي کار خانوادگی  نفر

 X4 سابقه کار کشاورزي  سال

 X5 تعداد خانوار  نفر

  X6 تعداد قطعات زمین  قطعه
 X7 سابقه کشت گندم  سال

 X8 سطح زیر کشت گندم  هکتار

  X9 فاصله تا مرکز خدمات  کیلومتر
  X10 میزان آگاهی از مزایاي کمبینات  )پنج گویه( درقالب طیف لیکرت
  X11 میزان انطباق کمبینات با نیازها  )پنج گویه(درقالب طیف لیکرت 
  X12 ویژگی کمبینات  )گویهپنج (درقالب طیف لیکرت 
  X13 نگرش نسبت به حفاظت خاك  )پنج گویه(درقالب طیف لیکرت 

 D1 مالکیت زمین  صفرو در غیر اینصورت  1شخصی 

تحصیالت در سه سطح   1تحصیالت   و در غیر اینصورت صفر 1بی سواد 

  :شودتفکیک می
D2  
 

  2تحصیالت   و در غیر اینصورت صفر 1 ابتدایی
  3تحصیالت   و در غیر اینصورت صفر 1وباالتر سیکل 

 D3 فعالیت غالب کشاورزي  صفرو در غیر اینصورت  1کشت گندم 

  D4 فعالیت غیر کشاورزي  صفرو   بلی   1خیر 
  D5 حضور در کالس ترویجی مربوط به کمبینات  صفرو   خیر   1بلی 

    
خدمات و سن به ترتیب با متغیرهاي فاصله تا مرکز 
کمترین  344/0و  352/0ضرایب استاندارد شده 

تمایز را در بین دو گروه پذیرنده و نپذیرنده 
  کندکمبینات ایفاء می

همانگونه که اشاره شد، مقادیر ضرایب تابع 
تشخیصی هیچگونه شاخصی جهت بیان اهمیت 

هاي مورد نسبی متغیرهاي داراي اختالف در گروه
بدین منظور براي دستیابی . نمایندائه نمیبررسی ار

به این هدف از ماتریس ساختاري تابع تشخیصی 
) 2(شود که نتایج در ستون آخر جدول استفاده می

مقادیر این جدول در واقع نشان . آورده شده است
دهنده میزان همبستگی خطی میان هر یک از 
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به . بینی و تابع تشخیصی استمتغیرهاي پیش

گر مقادیر ماتریس ساختار یا ضرایب عبارت دی
همبستگی انعکاس دهنده مقدار واریانسی است که 
توسط هر یک از متغیرهاي مستقل در خصوص 

براساس قدر مطلق . تابع تشخیصی تبیین می گردد
هاي ویژگی مقادیر ماتریس ساختار، به ترتیب متغیر

و میزان  کمبینات، میزان آگاهی از مزایاي کمبینات
کمبینات با نیازها از بیشترین درجه اهمیت  انطباق

در تمایز بین دو گروه متغیر وابسته برخوردار 
و ) بیشترین مقدار قدر مطلق این ضریب(بوده 

-ها متعلق به متغیر سابقه کشت گندم میکمترین آن

  .باشد
  

  آنالیز تشخیصیتابع نتایج برآورد  -2جدول 

    متغیرها ضرایب استاندارد شده   ضرایب استاندارد نشده ساختاري ماتریس
 ویژگی کمبینات 575/0 197/1 579/0

میزان اگاهی از مزایاي  428/0 120/1 463/0
میزان انطباق کمبینات با  323/0 677/0 438/0
سطح زیر کشت گندم  364/0 086/0 300/0
فاصله تا مرکز خدمات  -353/0 -044/0 -241/0
 مالکیت زمین 402/0  827/0 193/0

 سن -344/0 -045/0 -161/0

 )سال(سابقه کشت گندم  436/0 046/0 001/0

Wilks' Lambda  =0.363 Chi-square = 298.322           93.7% of original grouped cases correctly 
classified   

  برآورد الگوي الجیت نتایج
در جدول الجیت نتایج حاصل از برآورد مدل 

جدول،  این اطالعات براساس .شده است منعکس) 3(
 توضیحی مورد نظر، متغیرهاي متغیرهاي بین در

میزان انطباق کمبینات با نیازها، ویژگی کمبینات، 
 سطحآگاهی از مزایاي کمبینات، مالکیت زمین و 

داري بر روي اثر مثبت و معنی کشت گندم ریز
و فاصله تا  نیتعداد قطعات زم پذیرش دارند و

داري در پذیرش و معنی منفیمرکز خدمات نیز اثر 
فعالیت غیر کشاورزي، سابقه . کنندکمبینات ایفاء می

کشت گندم، نگرش نسبت به حفاظت خاك، مساحت 
کل زمین زیر کشت، فعالیت غالب کشاورزي، 
تحصیالت، تعداد نیروي خانوادگی، تعداد خانوار و 
سابقه کار کشاورزي از نظر آماري معنی دار 

با توجه به . اندنشدند و از مدل نهایی حذف شده
رود و سن، سابقه کار هم باال می اینکه با افزایش

-این امر باعث هم خطی شدید بین این دو متغیر می

شود، براي رفع این مشکل در برآورد مدل، فقط 
متغیر سابقه کشت گندم که در برآورد مدل نقش 

  .بسزایی داشت وارد مدل شد
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  نتایج برآورد الگوي الجیت  -3جدول 
  اثر نهایی  کشش وزنی tآماره   مقدار ضریب  متغیر نام

  -  -  - 36/4  - 987/55  عرض از مبدا
  00034/0  15/0  329/0  341/0  نگرش نسبت به حفاظت خاك

  0066/0  267/3  32/4  486/6*  ویژگی کمبینات
  00435/0  39/1  49/3  277/4*  میزان انطباق کمبینات با نیازها
  00412/0  307/1  85/2  051/4*  آگاهی از مزایاي کمبینات
  0004/0  294/0  25/3  392/0*  سطح زیر کشت گندم

  -00013/0  -204/0  - 85/2  - 127/0*  تا مرکز خدمات فاصله
  -001138/0  -206/0  - 65/1  -117/1***  تعداد قطعات زمین

  001996/0  -  39/2  95/1**  مالکیت زمین
  000087/0  251/0  405/1  085/0  سابقه کشت گندم

  00108/0  -  842/0  068/1  تحصیالت
Log-Likelihood(0)  = - 159.33             Log-Likelihood Function = -25.694 
Likelihood Ratio Test= 267.268 (0.000) 
McFadden R2 = 0. 3873   Percntage of right predictions= 0.96667  

 
  . درصد 10و  5، 1داري در سطح احتمال به ترتیب معنی*** و** ، *

 

داري کلی الگو و نیکویی براي سنجش معنی
مقدار شد که استفاده  LRبرازش از آماره آزمون 

بوده و در سطح  268/267این آماره برابر با 
باشد، لذا کل الگوي دار میاحتمال یک درصد معنی

مقدار . دار می باشدلحاظ آماري معنی برآوردي از
R2  ،از حاکی برآورد شد که  38/0 برابر بامک فادن

همچنین آزمون  .مدل داردنیکویی برازش باالیی 
LM2  براي سنجش مشکل واریانس ناهمسانی

صورت گرفت که مقدار آماره این آزمون برابر با 
بر بوده و درصد معنی دار  5در سطح احتمال    χ دوبحرانی کاي بوده که در مقایسه با جدول  567/0

توان نتیجه گرفت که الگو داراي این اساس می
-درصد پیش. باشدنمیواریانس ناهمسانی  مشکل

درصد  6/96بینی صحیح الگوي برآورد شده نیز 
  . دهدرقم مطلوبی را نشان می کهبرآورد گردید 

گردد که اثر مالحظه می 3با توجه به جدول 
 کمبینات هاينهایی به دست آمده براي ویژگی

باشد یعنی اینکه یک واحد افزایش در می 0066/0
تر شدن مسائل فنی از قبیل آسانویژگی کمبینات 

راحتی کار با آن یا کاهش بیشتر  آن جهت کاربرد یا
درصد در  66/0منجر به افزایش مصرف بذر 

همچنین . شودکمبینات میکاربرد پذیرش احتمال 
به  26/3براي ویژگی کمبینات  یکشش کل وزن

دست آمده است یعنی یک درصد افزایش در ویژگی 
احتمال ) با فرض ثابت بودن سایر عوامل(کمبینات 

درصد  26/3پذیرش کمبینات را در بین گندمکاران 
این متغیر بیشترین اثرنهایی را در . دهدافزایش می

به عبارت دیگر خصوصیات . بین متغیرها داراست
تر شدن آسانکمبینات از قبیل  ژي لوونخود تک

مسائل فنی آن جهت کاربرد، راحتی کار، کاهش 
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هاي کاربري آن بیشتر مصرف بذر و هزینه

اثر  .کندایفاء میآن  کاربردبیشترین سهم را در 
نهایی به دست آمده براي فاصله تا مرکز خدمات 

یعنی اگر یک کیلومتر  .به دست آمده است 00013/0
با فرض ثابت بودن (رعه تا مرکز خدمات فاصله مز

افزایش یابد این امر منجر به کاهش ) سایر عوامل
. گردددرصد در احتمال پذیرش کمبینات می 013/0

این متغیر کمترین ضریب نهایی را در بین متغیرها 
داراست یعنی متغیر فاصله تا مرکز خدمات کمترین 

 بقیه. کندسهم را در ایجاد پذیرش ایفاء می
-نیز به همین صورت تفسیر می ك الگومتغیرها

-می طور کلی بر اساس اثر نهایی متغیرها به. شوند

ترتیب اولویت را به میزان اهمیت متغیرها  توان
ویژگی و خصوصیات کمبینات، میزان : بصورت

، آگاهی ي گندمکارانانطباق کمبینات با نیازها
از مزایاي کمبینات، مالکیت زمین، تعداد گندکگاران 

مزرعه قطعات زمین، سطح زیر کشت گندم و فاصله 
 .بندي نموداولویتتا مرکز خدمات 

عوامل موثر بر نظر به اینکه جهت شناسایی    
پذیرش کمبینات توسط گندمکاران شهرستان 

هر دو الگوي الجیت و تابع انالیز مرودشت 
بود که لذا الزم می تشخصی بکار گرفته شده است،

. یکی از این الگوها به عنوان مدل برتر انتخاب گردد
جهت انتخاب مدل برتر نتایج هر دو الگو در جدول 

ا توجه به ب .جهت مقایسه گزارش شده است 4
شود که هر دو روش تحلیل، مالحظه می 4جدول 

ویژگی و خصوصیات کمبینات یعنی در حقیقت 
هاي تولید و کاهش هزینهراحتی کار با آن، کاهش 

هاي فنی آن را نسبت به سایر متغیرها در پیچیدگی
پذیرش کمبینات و ایجاد تمایز بین دوگروه پذیرنده 

بعد از این، در . اندتر دانستهو نپذیرنده کمبینات مهم
الگوي الجیت در رتبه دوم میزان انطباق کمبینات با 

 گاهینیازهاي گندمکاران و در رتبه سوم میزان آ
این در . گندمکاران از مزایاي کمبینات قرار دارد

حالی است که در روش آنالیز تشخیصی این 
ها بر عکس است یعنی آگاهی از مزایاي جایگاه

کمبینات در رتبه دوم و میزان انطباق کمبینات با 
نظر به اینکه . نیازها در رتبه سوم قرار دارد

است، موضوع بحث، بکارگیري کمبینات در مزرعه 
رسد که میزان انطباق کمبینات با نیازهاي به نظر می

تر از میزان آگاهی از مزایایی کشاورزان ارجح
هر چند این مسئله در کار میدانی نیز . کمبینات باشد

ضمن مصاحبه با گندمکاران مشهود بوده لذا قرار 
گرفتن متغیر میزان انطباق کمبینات با نیازها در 

یعنی کشاورز اگر . باشدتر میردیف دوم صحیح
در . کندببیند کمبینات نیازهایش را برطرف می

رود هرچند آگاهی کافی از نتیجه به سراغ آن می
-این نتیجه منطبق بر یافته. مزایاي آن نداشته باشد

بعد از این، متغیر . هاي میدانی تحقیق نیز است
شود که این در آگاهی از مزایاي کمبینات مطرح می

این . یت در ردیف بعدي قرار گرفته استالگوي الج
همخوانی ) 1374(مطالعات چیذري  نتیجه با یافته

طوري که ایشان در مطالعات خود انطباق دارد به
تکنولوژي را بر آگاهی از مزایاي تکنولوژي ارجح 

  . داشته است
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  متغیرهاي اثر گذار بر پذیرش کمبینات از دیدگاه الگوي الجیت و آنالیز تشخیصی  -4جدول 

  آنالیز تشخیصیتابع     الگوي الجیت  

  ویژگی و خصوصیات کمبینات

  میزان انطباق کمبینات با نیازها

  آگاهی از مزایاي کمبینات

  مالکیت زمین

  تعداد قطعات

  سطح زیر کشت گندم

  فاصله تا مرکز خدمات

  خصوصیات کمبیناتویژگی و 

  آگاهی از مزایاي کمبینات

  میزان انطباق کمبینات با نیازها

  سطح زیر کشت گندم

  فاصله تا مرکز خدمات

  مالکیت زمین

  سن

  سابقه کشت گندم

  
در ردیف چهارم در الگوي الجیت متغیر 
مالکیت زمین ذکر شده است و در تکنیک آنالیز 

قرار . زیرکشت گندم آمده استتشخیصی سطح 
گرفتن مالکیت زمین در ردیف چهارم به واقعیت 
نزدیکتر است زیرا کشاورزي که خود به صورت 

باشد به زمین خود با می خود شخصی مالک زمین
کند و در نگاه میو به شکل توسعه پایدار دید دائمی 

-نتیجه تمام سعی خود را بر حفاظت آن عملی می

توان عنوان نمود که مالکیت زمین در نتیجه می .کند
. نسبت به سطح زیرکشت گندم در اولویت قرار دارد

لذا نتیجه الگوي الجیت از این دید نیز بر آنالیز 
در روش الگوي الجیت . تشخیصی ارجحیت دارد

متغیرهاي تعداد قطعات زمین، سطح زیر کشت گندم 
عدي قرار هاي بو فاصله تا مرکز خدمات در اولویت

ولی . تر استداده شده است که به واقعیت نزدیک
بندي متغیرها و نقش در آنالیز تشخیصی در اولویت

متغیرها در تشخیص بین دو گروه با توجه به 

. تفاسیر باال از اعتبار کمتري برخوردار است
همچنین میزان صحت پیش بینی در آزمون الجیت و 

درصد  7/93و   6/96آنالیز تشخیصی به ترتیب 
 ).دار نیستندان معنیچهر چند اختالف (باشد می

در گرفت الگوي الجیت  عنوانتوان می نهایتدر 
مقایسه با برآورد تابع انالیز تشخیصی اول اینکه 

هاي جامعه با واقعیت يانطباق بیشترداراي داراي 
گندمکاران شهرستان مردوشت در شناسایی عوامل 

مطابق جدول (موثر در بکارگیري دستگاه کمبینات 
صحت پیش بینی باالي دارد؛ دوم اینکه داراي ) 3

هاي اماري بر است و سوم اینکه امکان انجام آزمون
. روي ضرایب برآوردي الگوي الجیت وجود دارد

ه با تکنیک انالیز در مقایسدر نتیجه الگو الجیت 
به و  بودهتر براي این پژوهش مناسبتتشخیصی، 

  . دیگردعنوان الگوي برتر انتخاب 
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  پیشنهادهاگیري و نتیجه
در مجموع نتایج حاصل از این مطالعه نشان 
داد که سابقه کشت گندم، سطح زیر کشت گندم، 

 انطباق میزان آگاهی از مزایاي کمبینات، میزان
نیازها، ویژگی هاي کمبینات و مالکیت  با کمبینات

زمین  به طور مثبت و متغیرهاي سن و فاصله تا 
مرکز خدمات به طور معکوس منجر به ایجاد تمایز 

 .اندمیان دو گروه پذیرنده و نپذیرنده کمبینات شده
با توجه به رابطه معکوس متغیر میزان فاصله 

هاي مزرعه تا مرکز خدمات استفاده از استراتژي
تشویقی و نیز ارائه امکانات رفاهی در مراکز 

  . گرددخدمات توسط موسسات مربوطه پیشنهاد می
 تعداد معنی دار و منفی تأثیرهمچنین نظر به 

یکپارچه  الزم است کمبینات، پذیرش در زمین قطعات
 سیاستهاي اصلی هاياولویت در اراضی سازي

 جهت در مناسب و سیاستهاي گیرد قرار کشاورزي

 هايزمین بیشتر پراکندگی و خرد شدن از جلوگیري

ها و ابزارهاي برنامه گیرد و انجام کشاورزي
تشویقی جهت یکپارچه نمودن اراضی استفاده 

دار سطح با توجه به تاثیر مثبت و معنی .شود
کارشناسان جلب موافقت  شودزیرکشت، توصیه می

هاي گندمکاران بزرگ مالک با اتخاذ سیاست
هاي و حمایتی مناسب را در اولویت فعالیتتشویقی 

-خود قرار دهند و در مرحله بعدي از طریق کالس

هاي آموزشی و بازدید از این مزرعه ها توسط 

مالک نسبت به جلب رضایت آنان گندمکاران خرده
سازي زمین ها و پذیرش به پذیرش طرح یکپارچه

 .کمبینات اقدام نمایند

دار مثبت و معنیتاثیر نتایج حاصله بیانگر 
سطح آگاهی کشاورزان از مزایاي کمبینات و 

-توصیه میلذا  ،داردهاي کمبینات همچنین ویژگی

جهاد کشاورزي شهرستان مدیریت شود مسئوالن 
در خصوص افزایش سطح آگاهی گندمکاران در 

ریزي مورد مزایا و خصوصیات کمبینات برنامه
دنبال تري را هاي مشخصتر و استراتژيمنسجم

دار میزان مثبت و معنیتاثیر با توجه به  .نمایند
توصیه می  ي گندمکارانانطباق کمبینات با نیازها

هاي شود از طریق موسسات تحقیقات ماشین
کشاورزي و همچنین هدایت بخش خصوصی جهت 

هاي منطقه بومی سازي دستگاه کمبینات با ویژگی
 شودپیشنهاد میدر نهایت  .بیشتر تالش شود

تنظیمات و آشنا به استفاده  از آگاه مروجانی
 هايدانستنی تا گردد تربیت  صحیح کمبینات

 منتقل کشاورزان به را به استفاده صحیح مربوط
 بخش صمیمانۀ همکاري کار نیازمند این. کنند

 مراکز عبارتی، به. است آموزش و تحقیقات
 این در باید آموزشی نیز مؤسسات و تحقیقاتی

 بخش یاري به و باشند داشته عالی همت زمینه
  .بشتابند ترویج

  مورد استفاده منابع
  .انتشارات دانشگاه تهران، جلد دوم، چاپ هشتم.). گجراتی د: تالیف. (مبانی اقتصادسنجی. 1389. ابریشمی ح

  
مجله ). مطالعه موردي استان اصفهان(بارانی بررسی عوامل موثر بر توسعه و پذیرش آبیاري . 1387. بخشوده م

عوامل . 1387. ، بیحسین زاد ج، خیاط ش و حیات.21-30): 1( 29تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ایران، 
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اقتصادي و مدیریتی موثر بر تمایل به سرمایه گذاري کشاورزان در سیستم هاي آبیاري تحت فشار بارانی در 
  .29-37): 4( 18کشاورزي،  مجله دانش. شهرستان بوکان

 
 به میزان بر فارس استان کاران ذرت فنی و اي حرفه هايویژگی و ترویجی تاثیرگذار عوامل بررسی . 1383.  ح صدیقی

  .113-123: 10 کشاورزي، علوم مجله .سیون کشاورزي مکانیزا کارگیري
 براي سبز یارانه برنامه در مکار گند کشاورزان مشارکت به تمایل بر تاثیرگذار عوامل. 1389. قربانی م و کهنسال م

 توسعه و اقتصاد نشریه). رضوي خراسان مطالعه موردي استان(خاك  حفاظتی عملیات بکارگیري و پذیرش

  .59- 71): 1(24، )کشاورزي صنایع و علوم(کشاورزي
کاربرد : ن هاي کشاورزيبررسی عوامل موثر بر سرمایه گذاري کشاورزان در ماشی. 1388. قربانی م و دریجانی ع

  .1- 12: )4( 16مجله علوم کشاورزي و منابع طبیعی، . روش دو مرحله اي هکمن
 

  .تهران شریف، انتشارات .اقتصادي -اجتماعی تحقیقات در ها داده تحلیل و پردازش. 1384 .خ کالنتري
 

  .آمار گزارش آمار کشاورزي شهرستان مرودشت، بخش. 1390. مدیریت جهاد کشاورزي مرودشت
 

  .اطالعات و فناوري آمار دفتر اقتصادي، و ریزي برنامه معاونت آمارنامه کشاورزي. 1391. وزارت جهاد کشاورزي
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