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 چکیده

 بوه  و بووده  کموی  تحقیقوات  نوو   از مطالعه این بود. کرمانشاه استان در گندمکاران توسط دیم گندم هشد گواهی بذر پذیرش بر موثر عوامل سنجش حاضر، تحقیق هدف

 شده گواهی بذر ینپذیرنده و پذیرنده کشاورزان از گروه دو را مطالعه مورد آماری یجامعه رسید. انجام به ساخته محقق یپرسشنامه ابزار از استفاده با و پیمایشی صورت

 کوه  داد نشوان  لجسوتی   رگرسویون  نتوایج  گرفتنود.  قورار  مطالعوه  موورد  گندمکار کشاورزان از نفر 302 ایخوشه گیرینمونه روش با 1330 سال در که ،دنددامی تشکیل

 روش اسوتفاده،  موورد  قوم ر کیفیت مصرفی، بذر کیفیت متغیرهای و دارمعنی و منفی یرابطه بذر سازیادهآم فنی دانش و زمین قطعات تعداد تحصیالت، سطح متغیرهای

 که داد نشان نیز مدل کلی توان ارزیابی د.ندار کرمانشاه استان گندمکاران توسط شده گواهی بذر پذیرش با را داریمعنی و مثبت یرابطه هامغذی ریز از استفاده و کشت

 اند.شده بندیطبقه درستی به مطالعه مورد افراد از درصد 2/25 مجمو  در

 دیم گندم خودمصرفی، بذر شده، گواهی بذر پذیرش، ی:کلید هایواژه
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Abstract 

The purpose of this study is to measure the effective factors on adoption of certified rain fed wheat seed by wheat 

producing farmers in Kermanshah province. This study is quantitative and conducted through a survey using researcher-

made questionnaire. The statistical population of the study was 372 wheat farmers, consisted of two groups of farmers 

who applied certified seed and those who do not apply certified seed, which were selected according to cluster sampling 

method. Logistic regression results indicated that the variables of education level, number of land lots and technical 

knowledge of seed preparation had a negative and significant relationship with the adoption of certified seed. Also seed 

quality, variety quality, way of cultivation and using micronutrients had positive and meaningful impact on adoption of 

certifies seed by wheat producing farmers in Kermanshah province. The overall ability assessment of the model also 

showed that 85.2% of the studied farmers were correctly classified. 
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 مقدمه

 و محصوول  تولیود  در اساسوی  و مهوم  بسویار  نقش بذر 

 پیشورفته  کشواورزی  در دارد. عهوده  بر غذایی امنیت تامین

 فنوی  هاینوآوری اغلب تقالان برای ایوسیله عنوان به بذر

 از توا  سازدمی قادر را کشاورزان و رفته شمار به کشاورزی

 موجوود  .شوند مندبهره گیاهی جدید ارقام ژنتیکی پتانسیل

 سوازگار  و جدیود  ارقوام  بوذر  بکارگیری و دسترسی بودن،

 اثربخشوی  و کارایی تظاهر در ایکننده تعیین نقش زراعی،

 افوزایش  در سوم  و کوود  آب، رنظیو  تولیود  هوای نهاده سایر

 فقور  کواهش  و غوذایی  امنیوت  ارتقای ضامن و داشته تولید

 از منودی بهره است. توسعه حال در کشورهای در روستایی

 اختیوار  در کیفیوت  بوا  بوذر  کوه  اسوت  آن مسوتلزم  مزایا این

 کیفیت .(Van Gastel et al,. 2002) گیرد قرار کشاورزان

 قبوول  قابول  سوطو   کوه  شوده  وضوع  اسوتانداردهای  بوا  بذر

 ایون  .شوود موی  سونجیده  باشوند،  می بذر کیفی خصوصیات

 کیفیووت ، ژنتیکووی یکنووواختی شووامل: کیفووی خصوصوویات

 سووایر و هوورز یهوواعلوو  بووذر از بووودن )عوواری فیزیکووی

 ویگوور(  و زنوی  )جوانه فیزیولوژیکی کیفیت (،هاناخالصی

 بوذرزاد(  بیمواریزای  عوامل از نسبی بودن )عاری سالمت و

 تولید بذرهای فقط است بدیهی (.Hampton, 2002) است

 بوذر  آن بوه  کوه  بوذر،  گوواهی  و تولید رسمی نظام در شده

 یواد  کیفی خصوصیات دارای ،شودمی اطالق شده گواهی

 باشند.می شده

 زیور  اراضی هکتار هزار 314 از بیش با کرمانشاه استان

 از همودان  و کردسوتان  یهوا استان از بعد دیم گندم کشت

 خوود  بوه  را سووم  رتبوه  دیوم  گنودم  کشت زیر سطح لحاظ

 سردسویر  مناطق در دیم اراضی بیشتر است. داده اختصاص

 بوذر  بورای  تقاضوا  بوودن  پوایین  دلیل به اند.شده واقع استان

 شوده  گوواهی  بوذر  تن هزار 13 حدود ساالنه شده، گواهی

 اسوتان  در 2آذر و سرداری رقم دو از سردسیری دیم گندم

 33 فقوط  میوزان  این .شودمی توزیع اورزانکش بین و تولید

 رقم دو این کننده مصرف کشاورزان نیاز مورد بذر درصد

 خودمصورفی  طریق به نیاز مورد بذر بقیه و کندمی تامین را

 گوواهی  بوذر  از اسوتفاده  میوزان  بوودن  پایین .شودمی تامین

 بذر منافع از مندی بهره از را کشاورزان آنکه بر عالوه شده

 توسوعه  کوه  گوردد موی  سوبب  ،کندمی محروم شده گواهی

 گوواهی  بوذر  مصورف  بوودن  پوایین  دلیل به نیز جدید ارقام

 موجوب  خوود  نوبه به امر این پذیرد. صورت کندی به شده

 .گرددمی ژنتیکی تنو  ماندن پایین

 بوا  مقایسوه  در نووآوری  ی  عنوان به شده گواهی بذر

 دارای نآ گفته پیش خصوصیات دلیل به مصرفی خود بذر

 کمیت افزایش باعث آن بکارگیری و بوده بیشتری مزایای

 همواره که چالشی اما .گرددمی تولیدی محصول کیفیت و

 چگوونگی  دارد، وجوود  هوا نوآوری بکارگیری روی پیش

 بوا  کوه  است هدف جامعه به وآورین انتقال فرآیند طراحی

 .شودمی شناخته خود مختص یهاگیویژ

 هوواینوووآوری نشوور و الانتقوو خصوووص در نمحققووا

 عنووان  بوه  .انود کورده  ارائوه  را گونواگونی  نظریات مختل 

 بور  اسوت.  نظریات این ترینقدیمی از یکی نشر مدل نمونه

 سوبب  اجتمواعی  -روانی هایگیریجهت نشر، مدل اساس

 1303 یدهووه در امووا .شووودمووی پووذیرش فرآینوود تسووهیل

 محققوان  داعتقوا  بوه  شد. وارد نشر مدل بر زیادی انتقادهای

 با کشاورزان، هایویژگی بر عالوه نوین، هایایده پذیرش

 فرهنگوی  و تمواعی اج اقتصادی، همچون خارجی هایسازه

 توسوط  بعودها  نیوز  مزرعوه  سواختار  مودل  اسوت.  مورتبط  نیز

 شد. مطر  نوآوری پذیرش و انتقال محققان و کارشناسان

 یروزموره  هوای گیوری تصومیم  در کشاورزان مدل، این در

 نتیجوه  در زننود. موی  اقتصوادی  هوای گوزینش  بوه  اقدام دخو

 هووایمحوودودیت بووا خووود هووایانتخوواب در کشوواورزان

 هسووتند  مواجووه  نیووز نهووادی  و تکنولوووژیکی  اقتصووادی،

(Karami et al., 2006). 

 بر موثر عوامل (Iqbal et al., 1999) همکاران و اقبال

 مطالعوه  موورد  پاکسوتان  پنجاب در را هیبرید ذرت پذیرش

 متغیرهوای  کوه  داد نشوان  محققین این یهایافته دادند. قرار

 تأثیر دارای ذرت کشت تجربه و مزرعه اندازه تحصیالت،

 داشوتند،  هیبریود  ذرت ارقوام  پذیرش برداری معنی و مثبت
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 پذیرش میزان بر یدارمعنی تاثیر کشاورزان سن حالیکه در

  تاکیووووا و هووووراس همطالعوووو در همچنووووین نداشووووت. آن

(Herath and Takeya, H. 2003)،  بوه  تحصویالت  سوطح 

 جدیود  ارقام پذیرش در مهم کننده تعیین عامل ی  عنوان

 است. شده معرفی مخلوط کشت و برنج ذرت،

 (Chaudhary et al, 2001) همکوواران و چادهوواری

 سواالنه  درآمود  و زموین،  اندازه سواد، سطح که دادند نشان

 و مثبووت هرابطوو تکنولوووژی پووذیرش میووزان بووا کشوواورزان

 دارد. یدارمعنی

 در (Joshi and Pandy, 2005) پانوودی و جوشووی

 بورنج  جدید ارقام پذیرش بر موثر عوامل تبیین به ایمطالعه

 تعوداد  همچوون  عوواملی  تحقیوق  ایون  در پرداختند. نپال در

 اثر دارای ترویج با ارتباط و تجربه میزان تحصیل، هایسال

 اموا  داشوتند،  جدیود  ارقوام  پوذیرش  بور داری معنوی  و مثبت

 تووأثیر خشکسووالی وقووو  و آفووات دفووع مزرعووه، انوودازه

 نداد. نشان آن پذیرش برداری معنی

 و فووو و (Adrian et al, 2005) همکوواران و آدریووان

 از نظوور صوورف معتقدنوود (Fu et al, 2005) همکوواران

 نووآوری  یو   هایویژگی است شده معرفی که نوآوریی

 دارد. را داریمعنی و مستقیم یرابطه آن پذیرش با

 سوووطح ((Kafle and Shah, 2012 شووواه و کفووول

 موثثر  متغیرهای ترینمهم از را کشاورزان سن و تحصیالت

 نپوال  کشوور  در زمینوی سویب  جدیود  هایواریته پذیرش بر

 در (Jamal et al, 2005) همکوواران و جمووال داننوود.مووی

 کشوور  در معطور  بورنج  کشت پذیرش با رابطه در پژوهشی

 هوای ویژگوی  ماننود  عواملی که رسیدند نتیجه این به یمالز

 برابور  در مقاوموت  کشوت،  یشویوه  باال، )عملکرد نوآوری

 اعتبوارات(،  بوه  )دسترسوی  ایسورمایه  منوابع  غیره(، و آفات

 بورنج  کشوت  پذیرش در نهادی عوامل و ترویجی خدمات

 اند.داشته تأثیر معطر

 ررسیب به پژوهشی طر  طی (Shafiei, 2003) شفیعی

 در نووآوری  پوذیرش  بور  مووثر  اجتمواعی -اقتصادی عوامل

 رفتوه  بکوار  مدل که پرداخته کرمان استان در زیتون کشت

 مطالعوه  ایون  نتوایج  است. بوده الجیت مدل مطالعه، این در

 تعوداد  تحصویالت،  مسوتقل  متغیرهوای  کوه  است داده نشان

 مودت  باغودار،  کشوت  زیور  سوطح  سال، 14 باالی فرزندان

 کاشوت  در هوا نووآوری  پوذیرش  بر زیتون تولید در فعالیت

 باشند.می تاثیرگذار باغدار توسط زیتون

 تحقیوق  نتایج در آنها پراکندگی و اراضی قطعات تعداد

 ،(Pezeshkirad and Masaeli 2002) مسایلی و رادپزشکی

 ,Bagheri and Malekmohammadi) محمدیمل  و باقری

 و کهنسوال  داشوت.  ذیرشپو  رفتار بر داریمعنی تأثیر (2005

 توأثیر  خود نتایج در نیز (Kohansal et al., 2009) همکاران

 اند.کرده گزارش نوآوری پذیرش را قطعات تعداد منفی

 بووه کووه ای مطالعووه در (Seddighi, 2004) صوودیقی

 مکانیزاسویون  بکوارگیری  در ترویجوی  موثر عوامل بررسی

 اسوت،  هپرداختو  فوارس  اسوتان  نمونوه  کواران  ذرت میان در

احت اراضوی کشواورزان و   مسو  انودازه  بین که گرفته نتیجه

 یدارمعنوی  و مسوتقیم  رابطه مکانیزاسیون گیریمیزان بکار

 دارد. وجود

 Ommani, and) چیوذری  و عموانی  همچون محققانی

Chizari, 2006)، میردامووووووووووادی و فرجووووووووووی  

(Faraji and Mirdamadi, 2006 )نوژاد حسون  و تبرایوی  و 

(Tabaraee and Hassannejad, 2009 ) کردنود  گوزارش 

 از شوده  بررسوی  هوای نووآوری  پذیرش و افراد سن بین که

 دارد. وجووودداری معنووی و معکوووس رابطووه آنهووا، سوووی

  لوییووووووان اسووووووالم و آبووووووادیعووووووزت عبووووووداللهی

(Abdollahi ezzatabadi and Eslamlolian, 2007) در 

 یافتند. دست پذیرش بر سن مثبت تأثیر به نتایجشان

 (Keshavarz et al, 2010) همکواران  و کشاورز اعتقاد هب

 تاثیر اصلی، شغل عنوان به کشاورزی سابقه سن، متغیرهای

 اموا  ندارنود،  پرمحصوول  ارقام کشت پذیرش برداری معنی

 تواثیر  دارای زراعوی  قطعوات  تعوداد  و ملکی زمین مساحت

 بورنج  جدیود  ارقوام  کشوت  پوذیرش  بور  داریمعنی و مثبت

 .است پرمحصول

 (Bagheri and Javadi, 2016) جوووادی و بوواقری

 ریز بذر پذیرش بر مثثر عوامل بررسی هدف با را پژوهشی

 نتوایج  دادنود.  انجوام  اردبیول  اسوتان  در زمینوی سویب  یغده
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 و سون  اراضوی،  قطعوات  تعداد که داد نشان هاآن یمطالعه

 تعوداد  و تحصویالت  و منفوی  اثور  دارای کشواورز  یتجربه

 بووذر پوذیرش  در مثبووت اثور  دارای خوانواده  دسوووا بوا  افوراد 

 .هستند شده معرفی

 Seyed yaghoubi and) صوودیقی و یعقوووبی سووید

Seddighi, 2016 )پووذیرش بوور مووثثر عواموول بررسووی در 

 در کووارانگنوودم دیوودگاه از پایوودار کشوواورزی هووایروش

 که رسیدند نتیجه این به تبریز شهرستان چایآجی دهستان

 از درصوود 34 کوول در پووذیرش انووعمو و کشوواورزان دانوش 

 .کنوودمووی تبیووین را پایوودار کشوواورزی هووایروش پووذیرش

 دانوش  نیوز  (Kpadonou et al, 2017) همکاران و کپادونو

 پووذیرش رفتووار در را حفووایتی هووایروش از آگوواهی و

 دانند.می مثثر آفریقا غرب کشاورزان

 در (Sabour et al., 2016) همکووواران و صوووبور

 پووذیرش بوور مووثثر عواموول بررسووی نظووورم بووه ایمطالعووه

 شهرسوتان  کشواورزان  بوین  در خوا   حفایت هایفعالیت

 دانوش  تحصویالت،  میزان که رسیدند نتیجه این به گرمسار

 و کشاورزی هایفعالیت برای دریافتی وام خا ، حفایت

 تغییورات  از درصود  22 کوه  توانستند اجتماعی روابط میزان

 توسووط خووا  تحفایوو هووایفعالیووت پووذیرش رفتووار در

 کنند. بینیپیش را کشاورزان

 در (Haddadi et al., 2017) همکوواران و حوودادی

 متغیرهای که رسیدند نتیجه این به البرز استان در ایمطالعه

 عملکورد  میوزان  و فوروش  قیموت  زیرکشوت،  سوطح  شغل،

 داریمعنوی  و منفوی  یرابطه درآمد و مثبت یرابطه دارای

 است. ارگانی  خیار محصول دتولی به کشاورزان تمایل با

 پوذیرش  بر موثر عوامل سنجش هدف با حاضر تحقیق

 انجوام  بوه  کرمانشواه  اسوتان  در دیوم  گندم شده گواهی بذر

 رسید.

 هاروشمواد و 

 نظوور از مطالعووه ایوون در اسووتفاده مووورد تحقیووق روش

 اسوت  کواربردی  هودف،  نظور  از و کمی کلی گیریجهت

 هوای داده پوژوهش،  افاهود  بوه  ستیابید منظور به همچنین

 تکمیوول طریووق از و پیمایشووی تحقیووق روش بووه نیوواز مووورد

 نیووز پرسشوونامه صوووری روایوی  شوود. گووردآوری پرسشونامه 

 بووا نمونووه حجووم .شوود تأییوود متخصصووان از جمعووی توسووط

 بوه  کشواورزان  انتخواب  و تعیوین  مورگان جدول از استفاده

 بوه  سوپس  و روسوتا  سوطح  توا  ایوشوه خ یگیور نمونه روش

 ایون  بوه  شود.  انجوام  روسوتائیان  بین در ساده ادفیتص روش

 اسوالم  کرمانشاه، شهرستان چهار ابتدا 1330 سال در منظور

 زیور  سوطح  بیشوترین  دارای کوه  سونقر  و صحنه غرب، آباد

 از سووپس و انتخوواب بودنوود سردسوویری دیووم گنوودم کشووت

 هور  از ها،شهرستان سایر از و دهستان 0 کرمانشاه شهرستان

 در شودند.  انتخواب  دهستان 13 مجموعا و دهستان 4 کدام

 بوه  نفور  323 مجموو   در و روسوتا  13 دهستان هر از نهایت

 تکمیول  بورای  تصوادفی  طوور  بوه  و آمواری  ینمونوه  عنوان

 پرسشوونامه 302 تعووداد ایوون از شوودند. انتخوواب پرسشوونامه

 شد. آوری جمع و تکمیل

 بووذر پوذیرش  عوودم و پوذیرش  پووژوهش یوابسوته  متغیور 

 اسوتان  گندمکار کشاورزان توسط دیم ندمگ یشده گواهی

 دووجهوی  اسومی  متغیور  یو   صوورت  به که است کرمانشاه

 مشخصوات  شوامل:  نیوز  پوژوهش  مسوتقل  متغیرهای .باشدمی

 یووا شهرسووتان مرکووز تووا فاصووله) او زراعووی زمووین و کشوواورز

 کشواورزی  خودمات  مراکوز  وجود روستایی، راه نو  استان،

 اصلی، شغل خانوار، دادتع سن، تحصیالت، سطح روستا، در

 وضووعیت قطعووات، تعووداد زمووین، مسوواحت سووکونت، محوول

 موورد  بذر مشخصات زراعی(، تناوب و زراعی زمین تسطیح

 در بوذر  کیفیوت  بوذر،  تأمین منبع صرفی،م بذر )میزان کشت

 قالوب  در کاشوت  موورد  رقوم  کیفیوت  و لیکرت طی  قالب

 )روش گنوودم برداشووت و داشووت کاشووت، (،لیکوورت طیوو 

 میوزان  کاشوت،  از قبول  بوذر  سوازی آماده فنی دانش کاشت،

 هوا، ریزمغوذی  از اسوتفاده  مصورفی،  فسفر و پتاس ازت، کود

 و آفوات  بوا  شیمیایی یمبارزه هرز، یهاعل  با مبارزه روش

 هستند. محصول( برداشت ینحوه و گیاهی هایبیماری

 کشووواورزان از گوووروه دو بوووین در حاضووور پوووژوهش

 سونجش  منظور به رسید. انجام به کرمانشاه استان گندمکار
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 یشوده  گوواهی  بذر پذیرش عدم و پذیرش بر مثثر عوامل

 لجستی  رگرسیون از استان، کشاورزان بین در دیم گندم

 (.1 )رابطه شد استفاده SPSS25 افزارنرم و

𝑃𝑖    (1) رابطه = 𝐹 (𝑍𝑖) = 𝐹 (𝛽0 + ∑ 𝐵𝑗𝑋𝑖𝑗)𝑛
𝑗=1 =  

1

1 + 𝑒−𝑍𝑖
=  

𝑒𝑍𝑖

1 + 𝑒𝑍𝑖
 

 گنودم  شوده  گوواهی  بذر پذیرش احتمال ip آن در که

 واکونش  شاخص iZ تابعی، یرابطه F ام،i زار  توسط دیم

 مشواهدات،  کول  تعوداد  n مدل، مبدأ از عرض 0β کشاورز،

jX تحقیوق،  مسوتقل  متغیرهای e  لگواریتم  )مبنوای  نپور  عودد 

 در باشوند. موی  مودل  بورآورد  مورد پارامترهای jB و طبیعی(

 تصوادفی  متغیور  یو   واکونش(  )شواخص   iZ الجیت، مدل

 .کنود موی  بینوی پیش را وابسته متغیر وقو  احتمال که است

 جوز   زار  باشود،  بیشتر iZ* مانند ایآستانه از iZ مقدار اگر

 نخواهد را نوآوری صورت این غیر در و است پذیرندگان

 بوه  زیور  صوورت  بوه  زار  ی  برای شاخص این پذیرفت.

 (:2 )رابطه آمد دست

𝑍𝑖 (2) رابطه = 𝐿𝑛
𝑃𝑖

1− 𝑃𝑖
=  𝛽0 + ∑ 𝐵𝑗 𝑋𝑗𝑖

𝑛
𝑗=1 

 محاسبه برای دهد،می نشان فوق یرابطه که طورهمان

 (:3 رابطه ) شود برآورد زیر رگرسیونی مدل ابتدا باید

𝑍𝑖 (3) رابطه =  𝛽0 + ∑ 𝐵𝑗 𝑋𝑗𝑖
𝑛
𝑖=1 + 𝑉𝑖 

 و مودل  شده برآورد پارامترهای کارگیریبه با سپس و

 کشواورز  هور  برای iZ مقدار بررسی، مورد متغیرهای مقادیر

 .(Einollahi Ahmadabadi, 2007) گردد محاسبه

 نتایج

 هوور دهوودمووی نشووان مسووتقل متغیرهووای بررسووی نتووایج

 راه کوه  دکننو موی  زنودگی  منواطقی  در کشاورزان دوگروه

 بهوره بوی  خودمات  مراکوز  وجوود  از اما دارد وجود آسفالته

 نوشوتن  و خوانودن  حود  در سوادی کشاورزان اکثر هستند.

 تحصویالت  از پذیرنوده  کشواورزان  از بیشتری تعداد دارند.

 کشواورزان  اکثور  نفور(.  25 )حدود برخوردارند دانشگاهی

 23 بواالی  افوراد  تعداد و هستند سال 43-23 سنی یرده در

 نفر 10) است برابر یکدیگر با کشاورزان گروه دو در سال

 را فراوانوی  بیشوترین  نفوره  4 تا 2 هایخانواده گروه(. هر از

 کشواورزان  اصولی  شوغل  دارند. کشاورزان گروه دو هر در

 در هوا آن بیشتر و است کشاورزی تحقیق در کنندهشرکت

 زراعوی  زموین  کشواورزان  اکثور  هسوتند.  ساکن روستا خود

 زموین  قطعوه  3 از کمتور  قطعات تعداد و هکتار 13 از مترک

 زموین  در را مالیوم  شویب  با تسطیح کشاورزان اکثر دارند.

 -نخوود  -گنودم  زراعی تناوب و اندداده انجام خود زراعی

 (.1 )جدول کنندمی دنبال را گندم

 توسووط اسووتفاده مووورد بووذر مشخصووات بررسووی نتووایج

 32 کوه  داد نشوان  (2 )جودول  کرمانشواه  استان گندمکاران

 سال محصول از را خود بذر نپذیرنده، کشاورزان از درصد

 کنند.می تأمین خودمصرفی شکل به خود پیش

 کشوواورزان ،2 جودول  در شووده ارائوه  نتووایج اسواس  بور 

 شوده  خریوداری  بذر کیفیت از شده گواهی بذر یپذیرنده

 کیفیوت  یگزینوه  نفور  100) دارنود  رضوایت  خوب حد در

 از دسوووته ایوون  همچنووین  انوود( کوورده  خوواب انت را خوووب 

 خووب  حود  در نیز را کاشت مورد رقم کیفیت کشاورزان،

 از درصود  24 کوه  اسوت  حوالی  در ایون  انود. کورده  ارزیابی

 بوذر  کیفیت خودمصرفی، بذر از کننده استفاده کشاورزان

 از درصود  04 نظر بینند.می متوسط حد در را خود مصرفی

 مووورد رقووم یفیووتک خصوووص در کشوواورزان اخیوور دسووته

 است. شده ارزیابی متوسط حد در نیز استفاده

نتایج پژوهش نشان داد که بیشتر کشواورزان از هور دو   

 45کننود.  کار جهت کشت بذر اسوتفاده موی  گروه از خطی

درصوود کشوواورزان نپذیرنووده پوویش از کاشووت اقوودام بووه    

 41در مقابول   .نماینود موی بوجاری ماشینی بذرخودمصرفی 

دسته از کشاورزان اقدام بوه بوجواری دسوتی    درصد از این 

 .نمایندمیبذرخودمصرفی پیش از کاشت 
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 پاسخگویان اجتماعی و اقتصادی یهاویژگی -1 جدول
Table 1- Socio-economic characteristics of respondents 

 متغیرها

(Variables) 

هاگویه  

(Items) 

پذیرنده کشاورزان  

Acceptor farmers 

نپذیرنده کشاورزان  

Non- acceptor farmers 

 فراوانی

Frequency 

 درصد

Percentage 

 فراوانی

Frequency 

 درصد

Percentage 

یلومتر()ک استان یا شهرستان مرکز تا فاصله  

(Distance to city-km) 

20-0 93 41.5 59 39.5 

40-20 111 49.6 57 38.5 

60-40 19 8.5 28 18.9 

60< 1 0.4 4 2.7 

 نو  راه روستایی

(Type of rural road) 

 آسفالت

(Asphalt) 
223 99.6 146 98.6 

 خاکی

(Dirt) 
1 4.0 2 1.4 

 وجود مراکز خدمات کشاورزی در روستا

(Existence of agricultural 

service centers in the village) 

 بلی

(Yes) 
8 3.6 9 6.1 

 خیر

(No) 
216 96.4 139 93.9 

 تحصیالت سطح

(Level of education) 

 سواد بی

(Illiterate) 
8 3.6 15 10.1 

 نوشتن و خواندن

(Less than high school) 
118 52.7 79 53.4 

 دیپلم

(Diploma) 
63 28.1 41 27.7 

 دیپلم فوق

(Associate Degree) 
10 4.5 5 3.4 

 کارشناسی

(BSc) 
19 8.5 8 5.4 

 ارشد کارشناسی

(MSc) 
6 2.7 ........ ....... 

 سن

(Age) 

40-30 50 22.3 28 18.9 

50-40 67 29.9 48 32.4 

60-50 90 40.2 55 37.2 

60< 17 7.6 17 11.5 

 خانوار تعداد

(Number of households) 

2-1 7 3.1 12 8.1 

4-2 136 60.7 89 60.1 

6-4 72 32.1 44 29.7 

6< 9 4 3 2 



 1332پاییز و زمستان /  2 شماره/ 2 جلد/  ایران بذر وریفنا و علوم نشریه  بذر... پذیرش بر موثر عوامل سنجش

240 

 1ادامه جدول 

Continued Table 1 

 متغیرها

(Variables) 

هاگویه  

(Items) 

 کشاورزان پذیرنده

Acceptor farmers 

 کشاورزان نپذیرنده

Non- acceptor farmers 

 فراوانی

Frequency 

 درصد

Percentage 

 فراوانی

Frequency 

 درصد

Percentage 

 اصلی شغل

(Main job) 

 کشاورزی

(Agriculture) 
196 87.5 134 90.6 

 آزاد

(Self- employment) 
6 2.7 3 2 

 کارمند

(Employee) 
13 5.8 4 2.7 

 مشاغل سایر

(Other jobs) 
9 4 7 4.7 

 روستا در سکونت

(Residence in village) 

 بلی

(Yes) 
171 76.3 128 86.5 

 خیر

(No) 
52 23.2 19 12.8 

 زراعی فصل در

(In crop season) 
1 0.4 1 0.7 

 زمین مساحت

 )هکتار(

(Land area-ha) 

10-1 112 50 101 68.2 

20-10 66 29.5 30 20.3 

30-20 14 6.3 2 1.4 

40-30 9 4 5 3.4 

40< 23 10.3 10 6.8 

 قطعات تعداد

(Number of land) 

3-1 141 62.9 100 67.6 

5-3 58 25.9 37 25 

7-5 14 6.3 6 4.1 

7< 11 4.9 5 3.4 

 تسطیح وضعیت

(leveling status) 

 شده طیحتس

(Leveled) 
12 5.4 5 3.4 

 مالیم شیب با

(With a gentle slope) 
199 88.8 130 87.8 

 تند شیب با

(With a steep slope) 
13 5.8 13 8.8 

 زراعی تناوب

(Crop rotation) 

 گندم-نخود-گندم

(Wheat, pea, Wheat) 
172 76.8 125 84.5 

 گندم-گندم-گندم

(Wheat, Wheat, Wheat) 
4 1.8 1 0.7 

 گندم-کلزا-گندم

(Wheat, rapeseed, Wheat) 
10 4.5 1 0.7 

 سایر

(Other) 
38 17 21 14.2 
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 کرمانشاه استان گندمکاران کشت مورد بذر مشخصات -2 جدول

Table 2- Characteristics wheat seed cultivated by farmers of Kermanshah province 

 متغیرها

(Variables) 
 هاگویه

(Items) 

 پذیرنده کشاورزان

(Acceptor farmers) 

 نپذیرنده کشاورزان

(Non- acceptor farmers) 

 فراوانی

(Frequency) 

 درصد

(Percentage) 

 فراوانی

(Frequency) 

 درصد

(Percentage) 

 مصرفی بذر میزان

 هکتار( در )کیلوگرم

(The amount of cultivated seed( 

(Kg/ha( 

180-170 83 37.1 60 40.5 

190-180 10 4.5 7 4.7 

200-190 84 37.5 54 36.5 

210-200 47 21 27 18.2 

 بذر تأمین منبع
(Seed supply source) 

 خدمات مراکز
(Agriculture service centers) 

224 100 ....... ....... 

 )خودمصرفی( قبل سال بذر
(Farm Saved Seed) 

..... ....... 142 96 

 پیشرو اورزانکش
(Leading Farmer) 

..... ........ 5 3.4 

 تعاونی
(Cooperative) 

...... ....... 1 0.7 

 بذر کیفیت
(Seed quality) 

 خوب

(good) 
177 79 52 35.1 

 متوسط

(medium) 
43 19.2 95 64.2 

 ضعی 

(weak) 
4 1.8 1 0.7 

 کاشت مورد رقم کیفیت
(Quality of cultivar) 

 خوب

(good) 
124 55.4 25 16.9 

 متوسط

(medium) 
87 38.8 110 74.3 

 ضعی 

(weak) 
13 5.8 13 8.8 

 

 خصوووص در نپذیرنووده و پذیرنووده کشوواورزان رفتووار

 اکثوور .باشوودمووی یکوودیگر مشووابه کودهووا انوووا  مصوورف

 و کنندنمی استفاده هاریزمغذی گروه، دو هر از کشاورزان

 هرز یهاعل  آفات، با یشیمیای یمبارزه و هاکشعل  با

 گووروه دو ایوون بووین امووا کننوود.مووی مبووارزه هووابیموواری و

 از بیشوتر  شوده  گوواهی  بذر یپذیرنده گندمکار کشاورزان

 کننود موی  اسوتفاده  ریزمغوذی  کودهوای  از کشاورزان سایر

 درصوود 5/3 مقابوول در پذیرنووده کشوواورزان درصوود 0/31)

 تورین صولی ا بوه  پاسوخ  در کشاورزان نپذیرنده(. کشاورزان

 گرانوووی آالت،ماشوووین از اسوووتفاده محووودودیت دالیووول

 عنووووان بوووه را قطعوووات بوووودن کوچووو  و آالتماشوووین

 (.3 )جدول اندکرده معرفی اصلی هایاولویت
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 کرمانشاه استان گندمکاران توسط گندم برداشت و داشت کاشت، مراحل -3 جدول

Table 3- the stages of planting, maintenance and harvesting of wheat by farmers of Kermanshah province 

 متغیرها

(Variables( 
هاگویه  

(Items) 

پذیرنده کشاورزان  

(Acceptor farmers( 

نپذیرنده کشاورزان  

(Non- acceptor farmers( 

 فراوانی

(Frequency( 

 درصد

(Percentage( 

 فراوانی

(Frequency( 

 درصد

(Percentage( 

کاشت روش  
(Method of planting) 

 کمبینات
(Combined Machine) 

1 0.4 1 0.7 

کارخطی  
(Linear) 

189 84.4 89 60.1 

 سانتریفیوژ
(Centrifuge) 

16 7.1 22 14.9 

 دستی
(Manual) 

18 8 36 29.3 

بذر سازی آماده و تولید فنی دانش  
(Technical knowledge for seed 

production and preparation) 

زیاد خیلی  
(Too much) 

39 17.4 67 45.3 

 زیاد
(Much) 

5 2.2 61 41.2 

 متوسط
(Moderate) 

9 4 6 4.1 

 کم
(Low) 

171 76.3 14 9.5 

ازت کود میزان  

 )کیلوگرم(
(The amount of nitrogen fertilizer) 

(Kg) 

0-25 56 25 54 36.5 

25-50 101 45.1 55 37.2 

50-75 23 10.3 9 6.1 

75-100 41 18.3 28 18.9 

>100 3 1.3 2 1.4 

پتاس کود میزان  

 )کیلوگرم(
(The amount of potash fertilizer) 

(Kg) 

0-25 27 12.1 35 23.6 

25-50 158 70.5 97 65.5 

50-75 36 16.1 14 9.5 

75-100 2 0.9 2 1.4 

>100 1 0.4 ...... ..... 

فسفر کود میزان  

 )کیلوگرم(
(Amount of phosphorus fertilizer) 

(kg) 

0-50 204 91.1 140 94.6 

50-100 19 8.5 7 4.7 

100-150 ..... ...... ...... ...... 

150-200 1 0.4 1 0.7 

>200 ....... ...... ..... ...... 

هااستفاده از ریزمغذی  
(Use of micronutrients) 

 بلی
(Yes) 

71 31.7 14 9.5 

 خیر
(No) 

153 68.3 134 90.5 

گیاهی هایبیماری و آفات با شیمیایی یمبارزه  
(Chemical combat against pests and 

plant diseases) 

 بلی
(Yes) 

172 76.8 96 64.9 

 خیر
(No) 

52 23.2 52 35.1 

محصول برداشت ینحوه  
(Harvesting method) 

 کمباین
(combined machine) 

223 99.6 141 95.3 

کوب خرمن و دستی شتبردا  
(Manual harvesting and 

threshing) 

1 0.4 5 3.4 

راکتورت با کوبیدن و دستی برداشت  
(Manual harvesting and 

tractor trimming) 

.... ..... 2 1.3 
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 عودم  یوا  و پوذیرش  بور  موثثر  عوامول  سنجش منظور به

 استان گندمکاران توسط گندم یشده گواهی بذر پذیرش

 بوه  گوام  روش بوا  لجسوتی   رگرسیون تحلیل از ،شاهکرمان

 4 جودول  قالب در محاسبات این نتایج شد گرفته بهره گام

 است. شده ارائه

 

 کرمانشاه استان گندمکاران توسط گندم یشده گواهی بذر پذیرش عدم یا و پذیرش بر مثثر عوامل سنجش -4 جدول

Table 4- Evaluation of the factors affecting the acceptance or non- acceptance of certified wheat seed by 

wheat farmers of Kermanshah province 
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تحصیالت سطح  

(Level of education( 
-0.42 0.17 6.28 1 0. 01 0.65 

  زمین قطعات تعداد

(Number of land) 
-0.4 0.19 4.24 1 0. 04 0.67 

مصرفی بذر کیفیت  

(Seed quality( 
0.85 0.36 5.5 1 0.02 2.34 

مصرفی رقم کیفیت  

(Quality of cultivar) 
0.98 0.34 8.24 1 0.004 2.67 

کشت روش  

(Method of cultivation( 
0.84 0.20 16.99 1 0.000 2.31 

بذر سازی آماده و تولید فنی دانش  

(Technical knowledge for seed 

production and preparation( 
-1.03 0.12 72.80 1 0.000 0.36 

هاریزمغذی از استفاده  

(Use of micronutrients( 
1.20 0.42 8.1 1 0.004 3.31 

ثابت عدد  

(Constant( 
-3.25 1.2 7.31 1 0.007 0.04 

 

 اسوت،  شوده  داده نشوان  نیوز  4 جدول در که طورهمان

 کیفیوت  زموین،  قطعوات  تعداد تحصیالت، سطح متغیرهای

 کشوت،  روش اسوتفاده،  موورد  مرقو  کیفیوت  مصورفی،  بذر

 ریووز از اسووتفاده و بووذر سووازی آموواده و تولیوود فنووی دانووش

 یمعادله وارد گام 0 قالب در که هستند متغیری 0 هامغذی

 بوین  در شودند.  گوام  به گام یشیوه به لجستی  رگرسیون

 دانوش  و قطعات تعداد تحصیالت، سطح مستقل، متغیرهای

 بور  منفوی  اثور  کاشوت  از قبول  بوذر  سازیآماده و تولید فنی

 سوطح  افوزایش  با که معناست بدین این دارند. وابسته متغیر

 سازیآماده و تولید فنی دانش و قطعات تعداد ،تحصیالت

 بوین  در گنودم  یشوده  گوواهی  بذر پذیرش کاشت، از قبل

 بالعکس. و کندمی پیدا کاهش کشاورزان

 یمعادلوه  تووان موی  ثابوت  مقدار و B مقادیر به توجه با

 نوشت: ذیل شر  به را لجستی  رگرسیون یبهینه
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 یشوده  گوواهی  بوذر  پوذیرش  عودم  بوه  پوذیرش  احتمال

 قطعوات  )تعوداد  -43/3+ تحصویالت(  )سطح -42/3 گندم=

 رقوم  )کیفیوت  32/3 مصورفی(+  بوذر  )کیفیوت  25/3 زمین(+

 تولیود  فنوی  دانش) -33/1 +کشت( روش ) 24/3 مصرفی(+

 -25/3 ها(+ریزمغذی از دهاستفا) 23/1 بذر(+ سازیآماده و
Possibility of acceptance to non-acceptance of 

certified wheat seed= -0.42 (Level of education) – 

0.40 (Number of parts) + 0.85 (Consumed seed 

quality) + 0.98 (The quality of the cultivated 

variety) + 0.84 (Method of cultivation) – 1.03 

(Production technical knowledge and seed 

preparation) + 1.20 (Use of micronutrients) – 3.25 

 وارد متغیرهای و لجستی  رگرسیون یمحاسبه از پس

 نیز آمده دست هب مدل برازش هایشاخص معادله، در شده

 (.5 جدول) شد بررسی

 لجستی  نرگرسیو از حاصل مدل برازش هایشاخص -5 جدول

Table 5 - Model fit indices derived from logistic regression 

 مراحل

Levels 

 متغیرها

(Variables) 

 اسکوئر کای در بهبود میزان

(Rate of 

improvement in  Chi-

square) 

 اسنل و کاکس تعیین ضریب

(The coefficient of 

determination Cox & 

Snell) 

 کر  نیجل تعیین ضریب

(The coefficient of 

determination 

Nagelkerke) 

1 
 تحصیالت سطح

(Level of education) 

a357.363 0.319 0.431 

2 
 زمین قطعات تعداد

(Number of lands) 

b326.267 0.373 0.505 

3 
 مصرفی بذر کیفیت

(Seed quality) 
b304.932 0.408 0.552 

4 
 مصرفی رقم کیفیت

(Quality of cultivar) 
b295.971 0.422 0.571 

5 
 کشت روش

(Method of cultivation) 

c289.863 0.432 0.584 

6 
 بذر سازیآماده و تولید فنی دانش

(Technical knowledge for seed 

production and preparation) 

c283.772 0.441 0.596 

7 
 هامغذی ریز از استفاده

(Use of micronutrients) 

c.264279 0.448 0.606 

 

 کوه  دهنود موی  نشوان  (5 )جودول  بورازش  هوای شاخص

 بووه اول یمرحلووه در 323/350 از اسووکوئر کووای مقوودار

 ایون  و است کرده پیدا کاهش هفتم یمرحله در 224/203

 اسوت.  اسوکوئر  کای مقدار در بهبود یدهندهنشان کاهش

 کواکس  تعیین ضریب مقادیر و 5 جدول اساس بر همچنین

 کوور  نیجوول یشووده تعوودیل عیووینت ضووریب و اسوونل و

 از درصوود 232/3 تووا 442/3 نوودتوانمووی مسووتقل متغیرهووای

 گوواهی  بذر پذیرش عدم یا )پذیرش وابسته متغیر تغییرات

 هوای شواخص  مجمو  در کنند. بینیپیش را گندم( یشده

 .است تحلیل مدل بودن مناسب بیانگر برازش

 25 مجموو   در کوه  داد نشوان  مودل  کلی توان ارزیابی

 از نفور  132 اسوت.  شوده  بنودی طبقه درست افراد از درصد

 22 و شده بندیطبقه درستی به پذیرنده کشاورزان نفر 224

 از هووم نفوور 113 انوود.شووده بنوودیطبقووه اشووتباه بووه هووم نفوور

 اشووتباه بووه نیووز نفوور 23 و درسووتی بووه نپذیرنووده کشوواورزان

 (.2 )جدول است شده بندیطبقه
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 لجستی  رگرسیون از حاصل نتایج اساس بر شده گواهی بذر نپذیرنده و پذیرنده ادافر بندیطبقه -2 جدول

Table 6- Classification of Individuals acceptors and non- acceptor certified seed based on the results of 

logistic regression 

 

 
 شده گواهی بذر یپذیرنده

(Acceptor of  

certified Seed( 

 شده گواهی بذر یپذیرندهن
(Non- acceptor of 

certified Seed( 

 صحیح بینیپیش درصد

(Correct prediction 

percentage) 

 شده گواهی بذر یپذیرنده

(Acceptor of certified Seed) 
198 26 4.88 

 شده گواهی بذر ینپذیرنده

(Non- acceptor of certified Seed( 
29 119 4.80 

مجمو  در  

(Total( 
  2.85 

 

 گیرینتیجه و بحث

 تحصیالت سطح که داد نشان لجستی  رگرسیون نتایج

 گنودم  یشوده  گوواهی  بوذر  پوذیرش  با گندمکار کشاورزان

 اسوت  مطالعاتی برخالف یافته این دارد. را معکوسی یرابطه

 افورادی  مطالعوات  اسوت.  گرفتوه  صوورت  حققانم توسط که

 ،(Herath and Takeya, H. 2003) تاکیا و هراس همچون

  ،(Chaudhary et al, 2001) همکووواران و چادهووواری

 شواه  و کفل ،(Joshi and Pandy, 2005) پاندی و جوشی

Kafle and Shah, 2012))، جوووووادی و بوووواقری  

(Bagheri and Javadi 2016)، همکووواران و صوووبور 

(Sabour et al., 2016) در تحصویالت  سطح که داد شانن 

 را یدارمعنوی  و مثبت اثر شده معرفی هاینوآوری پذیرش

 بوا  یافتوه  ایون  تفواوت  تورین اصولی  که رسدمی نظر به دارد.

 نهفتوه  گندم بودن خودگشن در گفته پیش تحقیقات نتایج

 و تولیود  بورای  افوراد  دانش تحصیل، سطح افزایش با است.

 خودگشن به توجه با و یابدمی افزایش نیز بذر سازی آماده

 طوول  در گیواه  ژنتیکوی  اصوالت  نیوافتن  غییور ت و گیواه  بودن

 بوذر  تهیوه  هوای دسوتورالعمل  بکوارگیری  بوا  تکثیر، سنوات

 بوا  اموا  خودمصرفی، شکل به را خود نیاز مورد بذر توانمی

 البتووه نمووود. تهیووه دانووه تولیوود مووزار  از مطلوووب، کیفیووت

 توسوط  کورده تحصویل  افوراد  بوه  تووجهی کوم  یوا  توجهیبی

 در است. موثر پذیرش عدم در بذر عرضه و تولید مسئولین

 شوده  گوواهی  بوذر  از استفاده به افراد این تشویق که حالی

 باشد. موثر کشاورزان سایر توسط آن پذیرش در دتوانمی

 پوذیرش  بوا  کوه  است دیگری متغیر زمین قطعات تعداد

 آورده دسووت بووه را معکوسووی یرابطوه  شووده گووواهی بوذر 

 مسووایلی  و ادرپزشووکی  مطالعووات  بووا یافتووه  ایوون  اسووت.

(Pezeshkirad and Masaeli 2002)، ملوو  و بوواقری 

 ،(Bagheri and Malekmohammadi, 2005) محمودی 

 و بواقری  و (Kohansal et al., 2009) همکاران و کهنسال

 و حوودادی و (Bagheri and Javadi 2016) جوووادی

 بوا  اموا  دارد. مطابقوت  (Haddadi et al., 2017) همکواران 

 ،(Iqbal et al., 1999) همکوواران و لاقبووا هوواییافتووه

 شفیعی ،(Chaudhary et al, 2001) همکاران و چادهاری

(Shafiei, 2003)، صدیقی (Seddighi, 2004) کشاورز و 

 این نیست. سازگار (Keshavarz et al, 2010) همکاران و

 بوه  تووان موی  را مختلو   محققوان  هوای یافتوه  در دوگانگی

 فنی و اقتصادی مختل  ائلمس و نوآوری خود هایویژگی

 قطعوات  تعودد  کوه  منواطقی  در مثوال  عنووان  بوه  داد. نسبت

 صوورفه دانووه تولیوود ،شووودمووی بیشووتر پراکنوودگی موجووب

 بووذر خریوود بیشووتر هزینووه بووا مقایسووه در چنوودانی اقتصووادی

 خودمصوورفی بووذر از کشوواورز لووذا و نوودارد شووده گووواهی

 نماید.می استفاده

 همکوواران و انآدریوو همچووون محققووانی اعتقوواد بووه

(Adrian et al, 2005)، همکواران  و فو (Fu et al, 2005) 
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 مختلو   هایویژگی (Jamal et al, 2005) همکاران و جمال و

 اسووت. مووثثر بسوویار نوووآوری آن پووذیرش روی نوووآوری هوور

 سوید  ،(Kpadonou et al, 2017) همکواران  و کپادونو مچنینه

 (Seyed yaghoubi and Seddighi, 2016) صودیقی  و یعقووبی 

 فنی دانش نیز (Sabour et al., 2016) همکاران و صبور و

 نتوایج  دانند.می کشاورزان پذیرش رفتار در مهمی عامل را

 و مصورفی  بوذر  کیفیوت  کوه  داد نشوان  نیوز  حاضر پژوهش

 پذیرش روی هاریزمغذی از استفاده و مصرفی رقم کیفیت

 اسوت.  موثثر  کشواورزان  توسوط  گنودم  یشده گواهی بذر

 کیفیوت  و بذر کیفیت چه هر که است انتظار قابل این البته

 گیرد.می صورت ترراحت نیز بذر پذیرش ،باشد باالتر رقم

 یهوا رقوم  ایجواد  متولی تحقیقاتی موسسات تالش این بنابر

 تور دقیوق  نظوارت  نیز و تر کیفیت با ارقام تولید برای جدید

 تور یوت کیف بوا  بوذر  تولیود  بورای  بذر گواهی متولی دستگاه

 بوا  اموا  باشود.  مووثر  شوده  گوواهی  بذر پذیرش در دتوانمی

 میزان کاشت از قبل بذر سازیآماده و تولید دانش افزایش

 نیوز  امر این علت یابد.می کاهش شده گواهی بذر پذیرش

 میوزان  بوین  رابطه خصوص در فوق در شده بیان علل مشابه

 گور دی عبارت به .باشدمی شده گواهی بذر پذیرش و سواد

 بوا  را خوود  نیواز  موورد  بوذر  کشواورز  فنی، دانش افزایش با

 مزار  از خودمصرفی شکل به و بذر تولید الزامات رعایت

 نماید.می تهیه خود دانه تولید

 متغیور  یو   کشاورز سن که داد نشان تحقیق ادبیات مرور

 ماننود  مطالعات از برخی است. نوآوری پذیرش فرآیند بر مثثر

 عبوداللهی  و ((Kafle and Shah, 2012 شاه و کفل مطالعات

 Abdollahi ezzatabadi and) لوییان اسالم و آبادی عزت

Eslamlolian, 2007) را نووآوری  پوذیرش  و سن یرابطه 

 مطالعوات  سوایر  داننود. موی  دارمعنوی  و مثبوت  یرابطه ی 

 ،(Ommani, and Chizari, 2006) چیووذری و عمووانی)

 ،(Faraji and Mirdamadi, 2006) میرداموادی  و فرجوی 

 ((Tabaraee and Hassannejad, 2009 نوژاد حسن و تبرایی

 این نیز ((Bagheri and Javadi 2016) جوادی، و باقری و

 پوژوهش  در اما اند.کرده معرفی دارمعنی و منفی را ارتباط

 و نداشوت  شده گواهی بذر پذیرش در را نقشی سن حاضر

 هور  در کشواورزان  اکثور  که است این آن علت تریناصلی

 قوورار سووال( 43-23) هووم مشووابه سوونی یرده در گووروه دو

 از گوروه  دو در سوال  23 بواالی  افوراد  تعوداد  حتی و دارند

 است. برابر یکدیگر با پژوهش در کنندهشرکت کشاورزان

 زمووین، قطعووات تعووداد تحصوویالت، سووطح متغیرهووای

 فنی دانش کشت، روش رقم، کیفیت مصرفی، بذر کیفیت

 از اسووتفاده کشووت، از قبوول بووذر سووازیآموواده و تولیوود

 و پذیرش از درصد 2/25 ندتوانمی مجمو  در هاریزمغذی

 اسووتان گنوودمکاران توسووط شووده گووواهی بووذر نپووذیرفتن

 موودل بنووابراین انوود.نموووده بینوویپوویش درسووت را کرمانشوواه

 وابسوته  متغیور  بینوی پویش  به قادر زیادی حد تا شده برآورد

 اسوت.  گنودم(  یشده گواهی بذر شپذیر عدم و پذیرش)

 بوه  پیشونهادهایی  تحقیوق  هاییافته به توجه با و مجمو  در

 نیوز  و گنودم  یشوده  گوواهی  بوذر  پوذیرش  افزایش منظور

 ارائوه  خودمصورفی  بوذر  کیفیوت  ارتقای و عملکرد افزایش

 :گرددمی

 و تولید فنی دانش ،تحصیالت سطح که جایی آن از -

 گوواهی  بوذر  پوذیرش  بوا  عوات قط تعداد و بذر سازی آماده

 از مهموی  بخش و دارد معکوسی اما دارمعنی یرابطه شده

 رسود موی  نظور  بوه  .گوردد میبر اقتصادی مسائل به یافته این

 یهادوره برگزاری و خودمصرفی بذر نظام به دادن اهمیت

 افوزایش  در خودمصرفی بذر کیفیت ارتقای برای آموزشی

 باشد. وثرم کشاورز درآمد متعاقبا و عملکرد

 گوواهی  بوذر  بوا  کشواورزان  کلوی  آگواهی  بور  عالوه -

 در ارقوام  بیشوتر  تنوو   نیوز  و تور  کیفیت با ارقام ایجاد شده،

 حود  توا  دتوانو موی  کیفیوت  بوا  شوده  گواهی بذر تولید کنار

 بووا و داده کوواهش را کشوواورزان پووذیریریسوو  زیووادی

 عملکرد ارتقای در شده گواهی بذر پذیرش انزمی افزایش

 باشد. موثر کشاورزان امددر و
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