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 دهیچک

 

 دررو  نیا از .است یکشاورز محصوالت دیتول نوسان بر مؤثر عوامل جمله از هانهاده از استفاده میزان

. شود توجه نیز تولیدی نوسانات بر هانهاده از استفاده آثار به که رسدمي نظر به منطقي تولید، تابع بررسي

 از استان ۀمنطق نیترمهم زیتبر دشت و بوده کشور در ازیپ دیتولاز پنج استان مهم  يکی يشرق جانیآذربا

 ازیپ دیتول سکیو ر دیتول بر مؤثر یهانهاده نییتع ق،یتحق نیااز  هدف. استمحصول  نیا دیتول لحاظ

جاست و پاپ استفاده  ياز مدل عموم دیتول سکیر بر مؤثر یهانهاده نییتع منظور به. است زیدشت تبر

 افتهیمیتعم فیلئونت فرم و دیتول تابع یبرا افتهیمیتعم دوم درجه فرم بودن مناسب از تیحکا جیشد. نتا

 و آب دیتول عواملاز اثر مثبت  يحاکدو تابع  نیا وردابر جینتا نیهمچندارد.  ازیپ دیتول سکیتابع ر یبرا

 ۀدهندشیافزاو هم  سکیر ۀدهندشیافزا هم ،دو نیا که دهد يم نشانو  است ياستخدام کار یروین

 دیتول انسیوار کل کشش تینها در. است مورد نیاعکس  یيایمیش کود ۀنهاد ریتأث که يحال در. نددیتول

 يتمام مصرف یدرصد کی شیافزا یازا به دیتول سکیر شیافزا ۀدهندنشانآمد که  دست هب 941/1

 .ستاه نهاده

 

 .پاپ و جاست مدل د،یتول سکیر ز،یتبر دشت د،یتابع تول از،یپ :یدیکل یهاواژه

 

 مقدمه
. است ريسك با توأم اقتصادي يها تیفعال جمله از كشاورزي
 با ايران، مانند توسعه حال در كشورهاي در ژهيو به كشاورزان
. هستند مواجه طبیعي و اقتصادي يها سكير از ايمجموعه

 قیمت محصوالت، قیمت دقیق بینيپیش در ناتواني
 و طرف يك از محصول برداشت میزان و تولید هاي نهاده

 طغیان ،توفان مانند ناپذيربینيپیش اقلیمي و جوي شرايط

 ثباتيبي باعث گر،يد طرف از بارندگي و سوزيآتش رودخانه،
 شیپ يها سكير شدت و نوع. است شده كشاورزان درآمد
 تركیبات و آنان برداريبهره نوع به بسته كشاورزان روي

 طور به. است متفاوت ،محصوالت حتي و اقلیمي ساختاري،

 محصوالت ۀبقی از بیش فاسدشدني محصوالت ريسك ،مثال

 است، شايع جهان ۀهم در كشاورزي در ريسك اگرچه .است

 كشورهاي از بیش توسعه حال در كشورهاي در آن شدت
 از ترمشكل پاه خرد كشاورزان براي آن تحمل و بوده صنعتي

 است.  بزرگ دارانزمین
 يارابطه سكير سطح و هانهاده مصرف زانیم نیب

 زانیبر م دیتول سكيعالوه بر اثر ر يعني ؛است برقرار طرفهدو
 زانیم و صیتخص خود ها،نهاده صیتخص ۀنحومصرف و 

محصول  دیتول سكيو ر دیتول زانیهم بر م هانهاده مصرف
 استفاده میزان ،Roll et al.(2006) اثرگذار است. به اعتقاد 

 ترينمهم از جديد هاينهاده ويژهبه مختلف هاينهاده از

 E-mail: dashti_g@tabrizu.ac.ir 0914-4102716تلفن:  * نويسندۀ مسئول:
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. است كشاورزي محصوالت دیتول نوسان بر مؤثر عوامل
 شیمیايي كودهاي محصول،پر ارقام قبیل از مذكور هاي نهاده

 محصولپر ارقام تكنولوژي اصلي اجزاي از كه هاكشآفت و
 در عوامل وريبهره افزايش موجب ،نديآ يم شمار به

 اين مصرف ديگر سوي از .شوندمي كشاورزي واحدهاي
 عدم و ريسك نتیجه در و تولید نوسانات افزايش،هانهاده

 ۀرابط بررسي در بنابراين .دارد يپ در را بیشتر حتمیت
 بر هانهاده از استفادهبه آثار كه رسدمي نظر به منطقي تولید،

 در ريسك منابع شناسايي. دشو توجه نیز تولیدي نوسانات
 در عوامل اين دادن دخالت و كشاورزي محصوالت تولید
 كاهش باعث ،كالن سطح در خصوصبه هاريزيبرنامه و ولید

 زمانهم و شود يم كشاورزي تولیدات افزايش و تولید ريسك

 كشاورزان درآمد افزايش كشاورزي، بخش تولیدات افزايش با
 تجاري  سمت به را كشاورزي مجموع در و را به دنبال دارد

 (.Koopahi et al., 2009) داد خواهد سوق شدن
 مؤثر يهانهاده نییتع ۀدربار يمتعدد يها پژوهش تاكنون

كشورها  ريو سا رانيدر ا مختلف محصوالت دیتول سكير بر
 & Justيشنهادیپ روش با يقیتحق درانجام شده است. 

Pope  (2009)، بذر و  ،ييایمیكود ش يهااثر نهاده
 كود سم، يهانهاده اثرو  يمنف دیتول سكير بر آالت نیماش

 شد يمعرف مثبت دیتول سكير بر كار يروین و آب ،يوانیح
(Ehsan et al. 2008.) روش،  نیبا هم سكير تابع براورد

 اثر و ييایمیش كود و ركشتيز سطح مثبت اثر ۀدهندنشان
 دیتول سكير بر بذر و ييایمیش سموم كار، يروین يمنف
در  Villano et al. (2005)(. Koopahi  et al. 2009)بود
 و دهندهشيافزا را كار يروین و كود يهامشابه، نهاده يقیتحق
كردند.  يمعرف نیپیلیبرنج ف دیتول سكير ۀكاهندرا  كشعلف

 يسو ازبلغارستان  ينیزمبادام دیتول سكير تابع براورد جينتا
Ligeon et al. (2008) و بذر ريمقاد نیب مثبت ۀرابط انگریب 

 .بود دیتول سكير با يمصرف فسفاته كود
پرمصرف در جهان است  يزراع محصوالتجمله  از ازیپ
از كشورها كشت  ياریدر بس يو آب ميد به صورتكه 

 ایدن در ازیپ ۀدكنندیتولكشور برتر  10جزو  راني. اشود يم
از  يكي يشرق جانياستان آذربا انیم ني. در اديآ يبه شمار م

 نيدر ا كه يطور هب ؛استمحصول  نيا دیتول ۀعمدمناطق 
هكتار از  8323حدود  ،33-1837 ياستان، در سال زراع

. است داشتهاختصاص  ازیاستان به كشت پ يكشاورز ياراض
تن  88و  هزار 187 و هكتار 8368 با زین زيتبر دشت

خود  بهمناطق استان  ريرا نسبت به سا دیسهم تول نيشتریب

درصد  6/12و  67 بیترت به زانیم نيا. است داده اختصاص
 ازیكل پ دیدرصد از تول 16و  68و  ركشتياز كل سطح ز

 .دشويماستان و كشور را شامل 
 ۀدور در يبررسمورد  ۀمنطق و استان ازیپ دیتول آمار 
نوسانات در عملكرد  وجود ديمؤ 33-1861 يها سال يزمان

 وجود از ينماد ،موضوع نيا و استبوده  ازیمحصول پ
با توجه  ني. بنابراشوديم يتلق محصول نيا دیتول در سكير

 تيمحصول در منطقه و كشور و با عنا نيكشت ا تیبه اهم
 و سكير متقابل ریتأثدر آن و  دیتول سكيبه وجود ر

 سكير بر مؤثرعوامل  ييشناسا د،یمنابع تول يریكارگ هب
. رسديم نظر به يضرور نوسانات، نيا كنترلمنظور  به دیتول

 دیتول سكير بر اثرگذار يهانهاده نییتع هدف با قیتحق نيا
بر  هانهاده مصرف شيافزا اثر يبررس و زيتبر دشت ازیپ

 يهانهاده ۀسيمقا نیو همچن دیتول سكيكاهش ر اي شيافزا
 انجام دیتول سكير بر اثرگذار يهانهاده با دیتول بر مؤثر

 .است گرفته

 

 ها روشو  مواد
 يریكارگ به از متأثر دیتول سكير ،شد گفته كه طور همان
 نیانگیدر م هانهاده ریتأثبر  عالوه ديبا لذا ،ستهاهنهاد

 شتریب .ردیگ قرار نظر مد زین دیتول سكيبر ر هاآناثر  د،یتول

  & Just يۀنظربر اساس  دیتول سكيبه ر مربوط قاتیتحق
Pope (1977 )مدل ياهيپا مفهوم. است شده انجام 

شده  لیاز دو جزء تشك دیاست كه تابع تول نيا شده يمعرف
 راتییمربوط به تغ يگريمربوط به مقدار ستاده و د يكي كه

 امكان يكارشناسان اقتصادسنج به موضوع ني. ااستستاده 
 راتییتغ بر آن ریتأثو  دیاثر نهاده بر مقدار تول نیب دهديم

گزارش مربوط به  درتفاوت قائل شوند.  دی( تولانسي)وار
Just  &  Pope انیب يتصادف دیتابع تول يهشت فرض برا 
 است نيا دیتول انسيوار تابع يبرا مهم شرط كي. است شده

 سطوح در يينها سكير بودن يمنف و صفر مثبت، كه
اجازه دارند كه  هانهاده ،گريد عبارت به. ممكن باشد يا نهاده

كاهش دهند.  اي شيمحصول را افزا انسيسطح وار
 است: ريز به صورتتابع جاست و پاپ  فرم نيتر يعموم
(1)                   Y= f(x;α) + h(z;β)              
 f(0) تولید میانگین بر را هانهاده آثار كه است نیانگیم تابع 
 اثر كه است( سكي)تابع ر انسيوار تابع h(0) و  دهديم نشان
 از ييبردارها xو  z. كند يم انیب را دیتول انسيبر وار هانهاده
 درستهستند كه ممكن است  βو  α يبا پارامترها هانهاده
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 يتصادف عيتوز. باشند داشته يكساني عناصر اي بودههم  مثل
و  E(ɛ)=0داده شده كه  نشان ɛ( با دی)شوک تول زابرون

2
ɛvar(ɛ)= صورت بهستاده  نیانگیاست. مE[y]=f(x;α)   و

var(y)=[h(z;β)]2σ2ستاده به صورت  انسيوار
ε  نظراست. از 

تابع  رايز باشد درست توانديم يبندفرمول نيا ،ياقتصادسنج
 ریتفس اخالل جزء يناهمسان انسيوار ۀمنزلبه  توانديم انسيوار

آزمون  دیتول سكير يكه برا دهديم اجازه قالب نيا. شود
و  نیانگیتوابع م يپارامترها و ردیگ صورت يناهمسان انسيوار
 پس(. Roll et al., 2006) شود براوردجداگانه  به طور سكير

 يناهمسان انسياست، آزمون وار نظر مد دیتول سكير كه يزمان
 .ردیگ قرار كار اول ۀمرحلدر  ديبا

 ارائه2 ۀرابطجاست و پاپ  مدل ۀدوبار يبندفرمول با
  :شود يم

 (2  )              Y= f(x;α) + u                      

var(u)=[h(z;β)] انسيجزء خطا با وار u كه
2
σ

2
ε  .است

 انیب يناهمسان انسيبا وجود وار دیتول سكيكه ر از آنجا
 كارا توانندينم دیتول تابع يبراورد يپارامترها شود،يم

 حذف از پس تابع از آمدهدست هب يپارامترها نيابنابر. باشند
 .بود دنخواه معتبر يناهمسان انسيوار

سه روش كي از قیتحق نيبه اهداف ا دنیرس يبرا
كه در مراحل اول و  صورت نيا به. شوديم استفاده يامرحله

 دیتابع تول يجزء تصادف دوم ۀمرحلو در  يسوم جزء قطع
 .شوديم براورد

در  ريبه صورت ز دیتول تابع مرحله، نيا در: اول ۀمرحل

 :شودينظر گرفته م
(8 )Y= f(x;α) + ɛ*  ,  E(ɛ*)=0  v(ɛ*)= h(z).2, 

 براورد توانديمعمول م يتابع يها فرمبا   f(0) دیتول تابع
 .شود

آوردن  دست هب و اول ۀمرحلدر  دیتول تابع براورداز  پس
 يناهمسان انسيوار آزمون تابع، نيبهتر انتخاب و  αپارامتر 

 انسي. وجود وارشوديم انجام دیتول سكير وجود كشف يبرا
در واقع  .است سكيبر وجود ر يلیدر مدل دل يناهمسان

كه جزء  دهديدر مدل نشان م يناهمسان انسيوجود وار
 است يحیتوض يرهایاز متغ يتابع h(z) اي يتصادف

(Roll et al., 2006.) 

در  توانيم سكير وجود به بردن يپ از پس: دوم ۀمرحل

كه جزء  صورت نيا به. كرد براوردرا  دیتول سكيتابع ر دوم ۀمرحل
 :شوديمحاسبه م 4 ۀرابطاز  اول ۀمرحل يبراورداخالل تابع 

(4 )                     = y- f(x;α)
 *

ɛ 

*)2 يعنياخالل  يمرحله، مربعات اجزا نيا در
ɛ )به 

 به. شوديم گرفته نظر در سكير تابع ۀوابست ریمتغ ۀمنزل
 دیتول سكياز ر يشاخص ۀمنزلبه  ريمقاد نيا ،گريد عبارت
 ياضير شكل. شود يم يبررسآن  بر مؤثرو عوامل  بود خواهد

 :كرد انیب 8 ۀرابطبه صورت  توانيم را مدل نيا
(8        )2= h(z;β) + e        (*

ɛ)        

 يها فرمبا  توانديم دیتول تابع همچون زین سكير تابع
 نجاي. در اشود براورد اول، ۀمرحلدر  شدهمتداول گفته يتابع

z مانند درست توانديمx  با آن  يعناصر مشابه اي باشد
 ۀدهندنشان تابع نيا در يبراورد β يداشته باشد. پارامترها

 تابع است.  نياخالل ا جزء e و  دیتول سكيبر ر هااثر نهاده

 ۀمرحل در يبراورد دیكه تابع تول آنجا از: سوم ۀمرحل

 در يبراورد يپارامترهااست،  يناهمسان انسيوار يدارا اول
 براورد ينخواهند بود. برا نيكاراتر OLSبه روش  اول ۀمرحل

 انسيوار ديبا د،یتول نیانگیكارا از تابع م ييپارامترها
 نيا يبرا(. Ehsan et al., 2009) كرد برطرف را يناهمسان

( WNLS) يوزن يرخطیغ مربعات حداقل روش از كار
)هم  تابع يرهایمتغ ابتدا كه صورت نيا به. شوديم استفاده

 يرهایمتغ بهوابسته(  يرهایمستقل و هم متغ يرهایمتغ
از  آمدهدست هب اخالل جزء بر می)تقس شونديم ليتبد يوزن

 Shirin) شوديم براورد دوباره مدل( و ندشويم اول ۀمرحل

Bakhsh & Hasan Khansari, 2009). 
 كشش ،سكير تابع يپارامترها آوردن دست هب با

 دیتول انسي. كشش كل وارديآ يم دست هب هانهاده انسيوار
  :است 6 ۀرابط به صورت

(6)     TVE=∑VEk      , k=1,2,…,n                  
كشش  VEk، دیتول انسيكشش كل وار TVEدر آن  كه

 تعداد  nو ام kنسبت به نهاده  دیتول انسيوار يجزئ
 يمفهوم سكير تابع كل كششاست.  سكيتابع ر يرهایمتغ
اگر كشش كل  يعني ؛دارد اسیمق به نسبت بازده به هیشب

 كه است آن ۀدهندنشاناز صفر باشد،  تر بزرگ سكيتابع ر
 سكير شيافزا باعث نسبت، كي به هانهاده مصرف شيافزا
 (. Roll  et al., 2006) شوديم دیتول

 منظور به(: اول ۀمرحل)دیتول تابع یتجرب یالگو

 تابع متفاوت انواع د،یتول سكير بر مؤثر يهانهاده نییتع
 زده نیتخم( ريناپذانعطاف هم و ريپذانعطاف)هم  دیتول

 پنج با افتهيمیتعم دوم درجه دیتول تابع تينها در. شدند
 :شد شناخته مناسب نهاده
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 كود مقدار: cf)تن(، يدیتول ازی: مقدار پYالگو،  نيا در
: S)هكتار(،  ركشتي: سطح زA(، لوگرمی)ك يمصرف ييایمیش

 )نفر ياستخدام كار يروین: L(، لوگرمی)ك يمصرف بذر مقدار
 ي: پارامترها iβ و)مترمكعب( يمصرف آب مقدار: W(، روز

 .هستند يبراورد

از  پس(: دوم ۀمرحل) سکیر تابع یتجرب یالگو

 اول ۀمرحلاخالل تابع  يو استخراج اجزا سكيوجود ر اثبات
 فیلئونت يتابع فرم به سكير تابع ،هاآنتوان دوم  ۀمحاسب و

 ری( و سه متغيمصرف ۀنهاد)ریمتغ چهار با افته،يمیتعم
 يتجرب يالگو كه شد براورد ،يبیترت ریمتغ كيو  يموهوم

 :است 3 ۀرابطآن به شكل 

 

(3) 
/ / / /. . . .
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 يبراورداخالل تابع  يتوان دوم اجزا: ɛ2الگو،  نيا در
 ي: مقدار آب مصرفW(، تری)لي: سم مصرفP اول، ۀمرحل

: مقدار cfروز(، -)نفريكار استخدام يروی: نL)مترمكعب(، 
 ازی)پيمصرف ۀتيوار: D1(، لوگرمی)كيمصرف ييایمیكود ش
 يفرع: شغل D2(، 8=دیسف ازیو پ 2=تهي، هر دو وار 1قرمز=

 تعداد: D3(، 2ندارد= يو شغل فرع 1دارد= ي)شغل فرع
 يها كالس: شركت در D4 از،یاز پ ریغ شدهكاشته محصوالت

: iβو  iα(، 0و شركت نكرده= 1)شركت كرده=يجيترو
 .هستند يبراورد يپارامترها

 يپارامترها(: سوم ۀمرحل)دیتول تابع یتجرب یالگو

 يباشند، پارامترها يناهمسان انسيمشكل وار يكه دارا يتابع
كارا  ييآوردن پارامترها دست هب يبرانخواهند بود.  ييكارا

از  پس .شود برطرف اول ۀمرحلتابع  يناهمسان انسيوار ديبا
 تابع فرم اول، ۀمرحل در يبراوردتابع  يناهمسان انسيرفع وار

 تابع همانند آن يرهایمتغ و سوم ۀمرحلدر  آمدهدست هب
 دوم درجه تابع يعني ؛است اول ۀمرحلدر  آمدهدست هب

 ركشت،يسطح ز ،ييایمیش كود ۀنهادبا پنج  ياافتهيمیتعم
 .ياستخدام كار يروین و آب بذر،

پرسشنامه و  لیتكم قياز طر قیتحق نيا ازیمورد ن يهاداده
 يط ازیپ محصول ۀنیزمدر  يانتخاب ۀنموناز  يحضور ۀمصاحببا 

 يتمام قیتحق يآمار ۀجامع. شد يآورجمع 39-33 يسال زراع
 از نمونه حجم نییتع يبرابوده است.  زيدشت تبر ازكارانیپ

 دست هب نفر 288 نمونه حجم و شد استفاده كوكران فرمول
انجام شد. در  يامرحلهدو يتصادف روش به يریگنمونه. آمد

 هر از ازكاریپ كشاورزان دوم ۀمرحلروستاها و در  اول ۀمرحل
 .شدند انتخاب يتصادف طور به روستا

 

 بحث و جینتا

(: اول ۀمرحل)زیتبر دشت ازیپ دیتول تابع براورد جینتا
 به ازیپ دیتول تابع اول، ۀمرحلدر  شده گفتهمطالب  مطابق
 كه شد براورد( 7 ۀرابط) افتهيمیتعم دوم درجه تابع شكل

 ارائه شده است. 1در جدول  آن جينتا
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 (اول ۀمرحل) زیتبر دشت ازیپ دیتول تابع براورد جینتا.  2 جدول

 پارامترها                                                      بیضرا                                                        t آماره          

142/0 891/0 β0 

822/8 92/86*** βA 

436/2- 817/0-** βs 

813/4- 326/64-*** βAA 

967/0- 084/0- βss 

887/6 297/4*** βSA 

384/0 08/0 βL 

733/0- 00089/0- βLL 

346/2 178/0*** βAL 

28/8- 891/0*** βSL 

88/0 92/86 βCf 

133/2 817/0-** βCfCf 

18/1- 326/64- βACf 

063/0 084/0- βLCf 

728/1- 297/4* βCfS 

709/1  *0014/0 βw 

828/0 09/8× 10-3 βww 

309/1- *0016/0- βAw 

293/0- 87/1-× 10-8 βws 

833/0- 67/8-× 10-7 βwcf 

933/0 28/4× 10-6 βwL 

01/2 DW=                              70/0 R2=                                 ***37/28 F= 

 .دهدیم نشان را درصد 23 و 5، 2 احتمال سطح در یداریمعن بی***  ،   **  و   *  به ترت                   

 

 White آزمون با يناهمسان انسيادامه وجود وار در
 سطح در بوده 49/10 آزمون نيا ۀآمارمقدار  كه شد يبررس

 انسياز وجود وار تيحكاكه  است داريمعن درصد كي
 در جهینت در. دارد دیاخالل تابع تول يدر اجزا يناهمسان

 .كرد براوردرا  ازیپ دیتول سكيتابع ر توانيم ادامه

 زیتبر دشت ازیپ دیتول سکیر تابع براورد جینتا

 ريمقاد اول، ۀمرحل در يبراورداز تابع  ابتدا(: دوم ۀمرحل)

( و توان دوم 7 ۀرابط)ميآور يم دست هب را اخالل ياجزا
 دیتول سكير تابع در وابسته ریمتغ ۀمنزلبه  (3 ۀرابط)هاآن

 3 ۀرابطبه شكل  دیتول سكي. سپس تابع رشوديم وارد
 محاسبهو  2 جدول در حاصل جينتا .شود يم براورد
 .است شده آورده 8 در جدول سكيتابع ر يها كشش

 يهانهاده ريعالوه بر مقاد سكيتابع ر براورددر  البته
و شركت در  يشغل فرع ته،يوار يموهوم يرهایمتغ د،یتول

تعداد محصوالت  يارتبه ریو متغ يجيترو يها كالس

از  يحاك جياستفاده شده است. نتا زین ازیاز پ ریغ شده كاشته
 يو اثر منف يو شغل فرع تهيوار يرهایاثر مثبت متغ

و شركت  ازیاز پ ریغ شدهكاشتهتعداد محصوالت  يرهایمتغ
 است. دیتول سكيبر ر يجيترو يها در كالس

 يریگجهینت نیچن شده،محاسبه ريتوجه به مقاد با
 نيشتریو آب ب ياستخدام كار يروین يهانهادهكه  شود يم

سم و كود  ریتأث انیم نيدارند. از ا دیتول سكيرا بر ر ریتأث
 ريو كاهنده است و سا يمنف دیتول سكيبر ر ييایمیش

 دارند.  دیتول سكياثر مثبت بر ر هانهاده
 آمدهدست بهكه كشش  شوديم مشاهده 8 جدول مطابق

كه با  يمثبت است؛ به طور يكار استخدام يروین ۀنهاد يبرا
 شيدرصد افزا 7/7 دیتول سكيآن ر يدرصد 10 شيافزا

 يسازآماده ۀمرحل جزبهكاربر است و  يمحصول ازی. پابدييم
تا برداشت كامل به دست  كارگر انجام  اتیعمل یۀبق ن،یزم
در  ژهيوبه روزمزدكار  يروین به اديز يوابستگ. شوديم
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 يكه تقاضا برا شوديم موجب  برداشت و داشت ۀمرحل
 رماهریغ كار يروین جهی. در نتابدي شيافزا يفصل كار يروین

كه  شوديدر مراحل مختلف استفاده م زین رمتخصصیغو 

 شيموضوع افزا نيكار خواهد شد و ا تیفیافت ك باعث
 را به همراه خواهد داشت.  دیتول سكير

 زیتبر دشت ازیپ دیتول سکیر تابع براورد جینتا.  1 جدول

 پارامترها                                          بیضرا                                                         t آماره

069/0 018/22 C 

091/4- 848/48*** αcf 

193/2- 924/41*** αL 

814/0- 026/8- αw 

188/0- 011/20- αp 

726/8 88/17*** βLL 

328/1 187/0* βww 

887/0 388/22 βpp 

81/4 463/2*** βcfcf 

729/8 00084/0***
 βwL 

981/2- 211/0-*** βLp  

832/1- 0012/0- βpw  

728/8- 0029/0-*** βLcf 

411/8- 06/8-× 10-8*** βcfw  

088/1 0038/0 βcfp 

38/8 27/208*** α1 

237/2 138/127** α2 

779/0- 816/19- α3 

828/1- 49/187* α4 

1/2 DW=                                            41/0 R2=                                           ***88/3 F= 

 .      دهدیم نشان را درصد 23 و 5، 2 احتمال سطح در یداریمعن بی***  ،   **  و   *  به ترت                 

 زیدشت تبر ازیپ دیتول سکیتابع ر یها کشش. 3 جدول

 ییایمیش کود آب سم یاستخدامکار  یروین نهاده

 -46/0 76/0 -021/0 77/0 كشش

 
 رايز دارد ياژهيو تیاهم ازیپ دیدر تول زین آب ۀنهاد

 دیتول انسيوار برگرم سال،  يها ماهدر  خصوصكمبود آن به
نوسانات  ،يآب مصرف  شيدرصد افزا 10. با دگذاريم اثر ازیپ

در فصول  ازیپ دی. چون تولابدييم شيدرصد افزا 6/7 دیتول
 دیتول در ييسزاب نقش آب عامل رد،يپذيگرم سال صورت م

 يكرت ياریآب ستمیس وجود. دارد آن راتییتغ و محصول نيا
 يخفگ همچون يمشكالت با گاه است، يسنت يستمیس كه
 يهاكرت در آب تجمع اي و يطوالن ساعات با ياریآب در اهیگ

 نیهمراه است. همچن اد،يرطوبت ز اثربرناهموار و رشد قارچ 

 آن امالح و خاک يشوو شست سبب آب از هيرويب ۀاستفاد
 . شوديم

كه  يصورت در گفت توانيم حاصل جينتا براساس
 21/0 دیدرصد اضافه شود، نوسانات تول 10سم  مصرف

 سالمتسموم  يریكارگ هب رايز افتيدرصد كاهش خواهد 
به  ازیپ اریبس تیبا توجه به حساس و كند يمرا حفظ  اهیگ

 مقدار به و موقعبه ۀاستفاد پس،يهمچون تر يقارچ و آفات
را  دیتول سكيكاهش ر توانديم ياديز حد تا سموم مناسب

 يدرصد 10 شيبا افزا نیبه همراه داشته باشد. همچن
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 ،ابدييم كاهش درصد 6/4 نوسانات ييایمیش كود مصرف
 سبب اهیگ ييغذا يازهاین نیتأمبا  ييایمیكود ش رايز

 . شوديم دینوسانات تول كاهش
 سكيبر ر ياثر كاهش يجيترو يها كالسدر  شركت

 ۀاستفادكشاورزان در  يآگاه شيموجب افزا رايز دارد دیتول
)كه ييایمیسموم و كود ش ژهيو به هانهاده ياقتصاد و ياصول

 دیتول سكير كاهش و شود يمدارند(  سكيبر ر ياثر كاهش
به  يچندكشت ستمیس يریكارگ هب. داشت خواهد دنبالرا به 
همواره  ت،یو عدم حتم سكيمقابله با ر يعیطب راهكار ۀمنزل
 يها يماریبو  آفاتبوده است. تفاوت  كشاورزاننظر  مد

نوسان  كساني روند نبود نیچنمخرب محصوالت و هم
 حد تا رايزاست  بوده ستمیس نيا از استفاده ليدال يمتیق
. ردیگيم را كشاورزان درآمد ديشد نوسان يجلو ياديز

بر  ياثر مثبت يركشاورزیاشتغال كشاورزان به مشاغل غ

مشاغل باعث صرف زمان  ري. اشتغال به سادارد دیتول سكير
 كه شود يمكمتر به محصول  يدگیكمتر در مزرعه و رس

 بذر ۀتيوار ریباشد. متغ دیتول سكير ۀدهندشيافزا توانديم
 مثبت اثر كه شد وارد مدل در يموهوم ریمتغ صورت به ازیپ
 دیسف ازیپ ۀتيوار ،يعبارت به. داد نشان خود از يداريمعن و

 ۀدهندشيافزا و شتریب سكير يدارا قرمز ازیپ با سهيمقا در
 يديجد يهايتكنولوژجمله  از دیسف ازیاست. بذر پ سكير

 يمنطقه معرف نيبه كشاورزان ا ریاخ يها سالاست كه در 
 .است همراه يشتریب سكير با آن كشت وشده 

 از دیتول انسيوار كل كشش شد، گفتهكه  طورهمان
 :ديآيم دست هب سكير تابع يجزئ يهاكشش مجموع
TVE = ((021/0-( + )46/0- + )76/0  +77/0) = 049/1 

 متناسب صورت به هانهاده مصرف در شيافزا درصد كي نيبنابرا
.شد خواهد دیتول سكير يدرصد 049/1 شيافزا باعث

 (سوم ۀمرحل)زیتبر دشت ازیپ دیتول تابع براورد جینتا. 4 جدول

 پارامترها                                                       بیضرا                                                 t آماره                

011/0- 047/0- β0 

603/8 81/83*** βA 

468/2- 829/1-*** βs 

892/4- 862/68*** βAA 

024/0- 087/0- βss 

837/6 287/4*** βSA 

788/0 046/0 βL 

88/0- 00027/0- βLL 

732/2 169/0*** βAL 

24/8- 0109/0-*** βSL 

807/0 0024/0 βCf 

191/2 13/1× 10-8**
 βCfCf 

967/0- 009/0- βACf 

286/0- 09/1-× 10-8 βLCf 

863/1- 0008/0- βCfS 

088/2 0017/0** βw 

202/0 92/1× 10-3 βww 

289/2- 002/0*** βAw 

144/0- 86/6-× 10-6 βws 

807/0- 12/8-× 10-7 βwcf 
228/1 29/8× 10-6 βwL 

01/2 DW=                              70/0 R2=                                 ***37/28 F= 

 .دهدیم نشان را درصد 5و  2در سطح احتمال  یداریمعن بی***  و  ** به ترت                   
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 سوم ۀمرحل دیدر تابع تول هانهاده یجزئ یهاکشش ریمقاد. 5 جدول

 آب ییایمیش کود یاستخدام کار یروین بذر رکشتیز سطح نهاده

 071/0 -16/0 032/0 188/0 372/0 كشش

 

 ۀ)مرحل زیدشت تبر ازیپ دیتابع تول براورد جینتا

 انسيوارپس از رفع  آمده  دست به دیتابع تول جينتاسوم(: 

 نيا يها كشش ۀمحاسب جيو نتا 4در جدول  يناهمسان
 آمده است. 8در جدول  هانهاده
 كه گرفت جهینت توان يم 8جدول  ريتوجه به مقاد با
 كار يروین بذر، ،ييایمیش كود ركشت،يز سطح يها نهاده

 دیتول زانیبر م را ریتأث نيشتریب بیو آب به ترت ياستخدام
 دارد يكشش منف ييایمیش كود ۀنهادتنها  انیم نيدارند. از ا

 شيافزا لذا ،شوديم استفاده يدیتول سوم یۀناحدر  و
 لیمحصول دارد. دل دیتول زانیبر م يآن، اثر منف يریكارگ هب
 مصرف ۀنیبهكشاورزان از حد  يناآگاه توانديم وضوعم نيا
 آندر مصرف  ينزول ۀبازدنهاده و توجه نكردن به قانون  نيا

شده  يدیعامل تول نيا يراقتصادیكه باعث مصرف غ باشد
خاک و  يزیافت حاصلخ ریاخ يها سال يط ضمن دراست. 

 يتوانمند كاهش سبب يمنطقه از مواد مغذ يها خاک یۀتخل
 زیكود ن يمصرف باال لیمنطقه شده و دل يها نیزم يدیتول

 نكته نياست. كشاورزان خود به ا يكاهش توانمند نيجبران ا
 استفاده استاندارد حد از شیب را ييایمیش كود كه اند واقف

مصرف  يو حت ييایمیكود ش يریكارگ هب بدون يول كننديم
خاک، محصول قابل  يزیكم آن و تنها با اكتفا به حاصلخ

 نیماب يكشش هانهاده ريسا. كردنخواهند  برداشت يتوجه
 یۀناح يعني يدیتول دوم یۀناحدارند و در  كيصفر و 

كه  يجزئ يهاكشش مجموع. رندیگ يمقرار  دیتول ياقتصاد
كه  آمد دست  هب 978/0 ،است اسیبازده نسبت به مق انگریب

 است.  اسینسبت به مق ينزول ۀبازد ۀدهند نشان
 استنباط دیتول سكير و دیتول بر مؤثر يهانهاده ۀسيمقا با

و هم  دیتول ۀدهندشيافزاهم  كار يروین و آب كه شوديم
 نيا عكس ييایمیهستند و كود ش دیتول سكير ۀدهندشيافزا

 از كدام هر يهاكشش ۀسيمقابا  گر،يد يحالت را دارد. از سو
  يروین. كشش افتي دست  جينتا نيا به توانيم هانهاده نيا

 مثبت يعدد سكير و دیتول تابع دو هر در ياستخدام كار
 ياستخدام كار يروین يدرصد كي شيافزا با يعني ؛است

 درصد 77/0 دیتول نوسانات و درصد 032/0 دیتول نیانگیم
 شيافزا از كمتر دیتول شيافزاكه  يمعن نيا به. ابدييم شيافزا

حاصل شد.  يمشابه ۀجینت زیآب ن ۀباردر. است آن نوسانات

 يدرصد 76/0 شيموجب افزا آب مصرف يدرصد كي شيافزا
 دیتول نیانگیم يدرصد 071/0 شيافزا و دیتول سكير
 نیانگیم ،آبمصرف  يدرصد كي شيافزا يعني ؛شود يم

 كه طور همان. داد خواهد شيافزا آن نوسانات از كمتر را دیتول
 ،دیتول بر هم و سكيهم بر ر ييایمیكود ش مصرف ،شد گفته

و قرار گرفتن آن در  دیبودن كشش تول ياثر كاهنده دارد. منف
 ياقتصاد حد از شیب مصرف ۀدهندنشان يدیتول سوم یۀناح
 نيا سكير و دیتول يهاكشش ريمقاد ۀسيمقابا  يول است آن

مراتب  به سكيآن بر ر يكه اثر كاهش شوديم مالحظه نهاده
 .است دیتول نیانگیم بر آن يكاهش اثر از شیب

 

 شنهادهایپ
 كار يروین و آب ۀنهاد دواز  استفاده نكهيا به توجه با -

 تيو با عنا ردیگيم قرار ياقتصاد دوم یۀناحدر  ياستخدام
مصرف  شيافزا د،یتول سكيدو نهاده بر ر نيا يشيبه اثر افزا

 هانهاده نيا مصرف ۀنیبهمقدار  نییو تع شودينم هیتوص هاآن
 .باشد مؤثر دیتول سكيبر ر هاآناثر سوء  ليدر تعد توانديم

 شيافزا دیرا به ام ييایمیش كود ۀنهادكشاورزان  -
 از يكي)كه  كننديم مصرف ياقتصاد ۀاندازاز  شیعملكرد، ب

 ياز كود مصرف يبودن مقدار دارارانهي توانديم آن ليدال
 گريد  يسوو از  طیمح يآلودگ سبب كار نيباشد( و ا

 اثر، دو نيا از زیپره يبرا. شوديم دیتول يهانهيهز شيافزا
 ييایمیكود ش ها،نهاده متیق يآزادساز با همگام است الزم
با توجه به كاهنده  ،گريد  يسومصرف شود. از  ترياصول

 يها شيآزما شوديم هیتوص ،دیتول سكيبودن اثر آن بر ر
 ازیمناسب كود مورد ن زانینوع و م نییتع يبرا يشناسخاک

 .شودخاک منطقه انجام 
 د،یتول سكيبا توجه به كاهنده بودن اثر سم بر ر -

 ۀنیبهو  يحد اقتصاد تينهاده البته با رعا نيا شتریمصرف ب
( يينها دیتول ارزش و نهاده متیق يبرابر قانون به)توجه آن

 .شوديم هیتوص
و آموزش  يجيترو يها كالس يبرگزار يتالش برا -

 يگام توانديم هانهاده ۀنیبه و درست مصرف يبرا ازكارانیپ
و  سكير ۀدهندشيافزا يهانهاده اثر كنترل جهت در مؤثر
 .باشد دیتول سكير ۀكاهند يهانهاده مصرف از يآگاه
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مشاهده  د،یتول سكيبر ر تهيبه اثر مثبت وار تيبا عنا -
همراه  يشتریب سكيبا ر دیسف ازیپ ۀتيوارشد كه مصرف 

با  تهيوار نيعدم تطابق ا اثربر است ممكن مسئله نياست. ا

 اصول تيرعا بامنطقه و ناآشنا بودن كشاورزان  طيشرا
 شنهادیپ قرمز ازیپ ۀتيوار مصرف نيبنابرا .باشد آن مصرف

 .شوديم
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