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 چکیده

یکی از اهداف بسیار دهد. شور را تشکیل میترین چرخه تولید بذر در کترین محصوالت استراتژیک، گستردهتولید بذر غالت از جمله گندم و جو به عنوان یکی از مهم

همین منظور سازمان جهاد کشاورزی و بخش خصوصی در سطح به باشد.مهم در بخش کشاورزی، تولید و توزیع بذور استاندارد و گواهی شده غالت در سطح وسیع می

تولید بذر غالت داشته باشند نموده و در طول دوره رشد، کارشناسان فنی مربوطه اقدام استان خراسان رضوی اقدام به عقد قرارداد با پیمانکارانی که شرایط الزم را برای 

درصد از این مزارع   97مشکل مهمی که در این رابطه وجود دارد این است که  همه ساله در حدود  به بازدیدهای متناوب از مزارع جهت تایید مزارع تکثیر بذر می نمایند.

بررسی عوامل اقتصادی و مدیریتی موثر بر تایید مزارع تولیدکنندگان  هدف از اجرای این پژوهش، بنابراینه دالیل مختلف تایید نمی گردند. ب ،علیرغم صرف هزینه باال

ر تایید مزارع بذری گندم گیری از الگوی الجیت، عوامل موثر بو با بهره 1931 -32های مقطعی سال زراعی باشد. در تحقیق حاضر با استفاده از دادهگندم و جو می بذری

محصول بذری و و جو مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که متغیرهای سطح تحصیالت، کل سطح زیرکشت بذری، استفاده از کارشناس فنی، رضایت از قیمت 

دار با متغیر وابسته ات کشت نیز دارای رابطه منفی و معنیدار، و متغیر تعداد قطعهای خرید بذر دارای رابطه مثبت و معنیرضایت از نحوه پرداخت وجه توسط شرکت

 باشند. تایید مزارع بذری می

 بذری، بذور گواهی شده، مدل الجیت یگندم و جو :های کلیدیواژه
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Abstract 
The production of cereal seeds including wheat and barley as one of the most important strategic products is the largest 

seed production cycle in the country. One of the most important goals in the agricultural sector is the production and 

distribution of standardized and certified grain crops in a wide range. In this regard, the Agricultural Jihad organization 

and the private sector in Khorasan Razavi province have signed contract with the contractors who have the necessary 

conditions for the production of cereal seeds. During the growth period, the relevant technical experts conducted alternate 

visits to the farms to confirm seed propagation farms. The important problem with this is that around 30% of these farms 

do not endorse for many reasons, despite the high cost. Therefore, the purpose of this research is to investigate the 

economic and management factors affecting the confirmation of wheat and barley seed producers' farms. In the present 

study, by using cross-sectional data of 1391-92 and using Logit model, the factors affecting the confirmation of wheat 

and barley fields were investigated. The results showed that the variables of education level, total cropping area, use of 

technical experts, satisfaction of seed price and satisfaction of payment method by seed purchase companies had a 

positive and significant relationship, and the number of cultivars had a negative and significant relationship With 

dependent variable, confirmation of seed farms. 
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 مقدمه

یکی از اهداف مهم دست اندرکاران بخش کشاورزی، 

توزیع بذر استاندارد و یا گواهی شدده و توسدعه کشدت ایدن     

اسدتفاده   نوع بذردر بین کشاورزان تولید کننده غالت است.

از بذرهای استاندارد و گواهی شده مزایای بسدیار زیدادی را   

و کمیت  توان به افزایش کیفیتدنبال دارد که از جمله میبه

اطمینان از رقدم   خلوص بذر، غالت تولیدی، یکنواختی بذر،

مورد نظر وغیره اشاره نمود کده در مممدوع باعدف افدزایش     

 بدددازدهی اقتصدددادی نیدددز بدددرای کشددداورزان خواهدددد شدددد

(Ghaderifar and Soltani, 2010.) 

به عندوان یکدی از    و جو گندمغالت از جمله تولید بذر 

ترین چرخه تولید ژیک، گستردهترین محصوالت استراتمهم

هدای تولیدد بدذر    دهد. طی برنامهبذر در کشور را تشکیل می

ضروری است که به حفظ خلوص ژنتیکی و خواص کیفدی  

 Seed and Plant) آیددد بددذر توجدده کددافی بدده عمددل   

Certification and Registration Institute, 2003.)  

ویدل هسدته   فرآیند تولید بذر با تقاضای پیمانکدار و تح 

بذری شروع و با توزیع بذر فرآوری شده در سدال زراعدی   

بعد بین کشاورزان خاتمه می یابد. این فرایند توسط عوامل 

مدیریتی، اجرائی و تحقیقاتی مختلف اجرا مدی شدود. ایدن    

های یک زنمیر هستند که تامین بدذر بده   عوامل مانند حلقه

پذیری و  مقدار الزم و با کیفیت مطلوب در گرو مسئولیت

ها در جایگاه خود اسدت.  انمام وظیفه هر یک از این حلقه

ای، در این میان کیفیدت بدذر از طریدق بازدیددهای مزرعده     

های کنترل کیفی بدذر و اسدتانداردهای   اعمال دستورالعمل

تولیدد کنندده بدذور    و  شدود مزرعه و آزمایشگاه انمدام مدی  

ا و استاندارد موظدف اسدت کلیده اصدول فندی، اسدتاندارده      

های مرتبط با تولید و تکثیر بدذر و نهدال قابدل    دستورالعمل

در غیر این صورت مموز تولیدد آن    مایدنتکثیر را رعایت 

 Seed and Plant Certification) گدردد معلق و یا لغو می

and Registration Institute, 2007).     بدا توجده بده اینکده 

 بیشدتر  زراعدی کشت و تولید غالت بذری به دلیل عملیات 

استفاده از نیدروی کدار نسدبت بده غیدر بدذری        در باالخص

قیمت خریدد   دولتباشد لذا دارای هزینه تولید بیشتری می

 بذری را نسبت به غیر بذری باالتر تعیین نموده استغالت 

(Supreme Economic Council, 2006.) 

غددالت بدداالخص گندددم و جددو از مهمتددرین محصددوالت  

رضددوی بدده حسدداب مددی آیددد بدده   زراعددی در اسددتان خراسددان

که بیشترین سطح زیرکشت را به خدود اختصداص داده   طوری

 Jihad-e-Agriculture Organization of Khorasan) اسدت 

Razavi, 2013.) 

نفدر پیمانکدار بدا      927به طور متوسط ساالنه در حدود 

هکتدار در قالدم مدزارع     0777سطح قدراردادی در حددود   

از  نمایندد. جدو مدی   و ولید گندمبذری تکثیری مبادرت به ت

درصدد  و   07این مقدار سدطح قدرارداد، سدطح سدبز برابدر      

درصد از سطح سبز مدزارع  و   07سطح تایید نیز در حدود 

  درصددد مددی باشددد  97سددطح عدددم تاییددد نیددز در حدددود   

(Jihad-e-Agriculture Organization of Khorasan 

Razavi, 2013). ای مهددم هدداز آنمددا کدده یکددی از دغدغدده

افزایش کمی و کیفی تولید غدالت مدی باشدد لدذا      مسئولین،

مددزارع تولیدکنندددگان عوامددل مددوثر بددر  تحلیددلشناسددایی و 

تواند دست اندرکاران میطبقات بذری غالت )گندم و جو( 

را به ادامده صدحیح مسدیر و تدداوم و      بخش کشاورزی استان

اء پایداری افدزایش سدطح تاییدد مدزارع بدذری و نهایتدا ارتقد       

 سطح کمی و کیفی غالت در سطح استان یاری نماید.

بررسددی مطالعددات گذشددته حدداکی از آن اسددت کدده تددا 

ای که به طور مستقیم هدف تحقیق حاضدر را  کنون مطالعه

اقتصدادی و  دنبال نماید صورت نگرفته است اما در حدوزه  

مطالعددات متعددددی صددورت گرفتدده کدده اجتمدداعی غددالت 

 Tabaraee andی و حسدن ندژاد)  تبرایتوان به مطالعات می

Hasannejad, 2009 ،)(نیدددامنشNiamanesh, 2013،) 

 (،Mobasser and Niamanesh, 2017)مبصدر و نیدامنش  

سددنتیمال و ، Asadi et al., 2018)اسدددی و همکدداران) 

(، تنریددورمیو و Sentimela et al., 2004) همکدداران

( و   Tanrivermis and Akdogan, 2007آکدددوگان ) 

 ( اشاره نمود.Bernard et al., 2010د و همکاران)برنار
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 هامواد و روش

شدددددامل  پدددددژوهش، ایدددددن درآمددددداریجامعددددده  

تولیدکنندگان یدا پیمانکداران بدذری در سدطح اسدتان      کلیه

جهت  1931 -32خراسان رضوی است که در سال زراعی 

تولید غالت بذری شامل گندم، جدو و تریتیکالده اقددام بده     

هددای ممدداز خریددد بددذر نمددوده  ا شددرکتعقددد قددرارداد بدد

پیمانکار(. بدرای انتخداب نمونده از روش     927بودند)تعداد 

بندی استفاده شده است. در ایدن  گیری تصادفی طبقهنمونه

 ها تاییدد راستا دو گروه تولیدکنندگان بذری که مزارع آن

باشدند. در نهایدت   شده و تایید نشده، دو طبقه مورد نظر می

تولیدکننده  111فرمول عمومی کوکران تعداد با استفاده از 

  17ها تایید و تعدداد  کشاورز که مزارع آن 01)تعداد بذری

. اطالعات و شد انتخابها تایید نشده(نفر نیز که مزارع آن

 وتکمیددل تهیدده آمددار مددورد نیدداز در ایددن مطالعدده ازطریددق 

 بددا مصدداحبه روش از اسددتفاده وبددا مربوطدده هددایپرسشددنامه

گردیدد. بدرای خالصده    آوریجمدع  لیدکننددگان بدذری  تو

هدا از  نامههای استخراج شده از پرسشسازی و تحلیل داده

هددای اسددتفاده شددد و بددرآورد مدددل Excel2010نددرم افددزار 

صدورت   Stata12رگرسیونی نیدز بدا اسدتفاده از ندرم افدزار      

 گرفت.

 (،Y)با توجه به اینکه در تحقیدق حاضدر متغیدر وابسدته    

، لدذا مددل   باشدد ا عدم تایید مزرعه بذری غالت میتایید ی

ای گونه موارد شامل متغیدر وابسدته  رگرسیونی مرتبط با این

است که به صورت کیفی دوتایی اسدت و مقدادیر صدفر و    

گیرد. از طرف دیگر عوامل تاثیرگدذار بدر   یک به خود می

تواندد شدامل فدردی،    تایید یا عدم تایید مزرعده بدذری مدی   

جتماعی و فیزیکی کشاورز و یا مزرعه باشد که اقتصادی، ا

ممکن است کیفی یا کمدی باشدند بده همدین دلیدل در ایدن       

گونه موارد جهدت بررسدی عوامدل مدوثر بدر تاییدد مدزارع        

توان از متغیر وابسته تولیدکنندگان طبقات بذری غالت می

تدوان بده مددل    ها مدی کیفی استفاده نمود. از جمله این مدل

جدا کده   پروبیت اشاره نمود. از آن و جیتاحتمال خطی، ال

مختلفی همچون غیر  های احتمال خطی، مشکالتدر مدل

، امکدان قدرار   ui، ناهمسدانی واریدانو  uiنرمال بودن توزیع 

خارج از محدوده صفر و یدک وجدود دارد لدذا     Yiگرفتن 

هدای پروبیدت و   در عمل در بسدیاری از تحقیقدات از مددل   

ه کدده تفدداوت ایددن دو در بدداالخص الجیددت اسددتفاده نمددود

همدین منظدور در   استفاده از تابع توزیع تراکمی اسدت و بده  

)از نظر  به دلیل سهولت استفاده این تحقیق از مدل الجیت

از پیشدینه قدوی در مطالعدات     عملیات ریاضی( و هم اینکده 

 قبلدددددی برخدددددوردار اسدددددت اسدددددتفاده شدددددده اسدددددت

(Hensher and Greene, 2004) .یدر  در تحقیق حاضر، متغ

( یعنی تایید یا عدم تایید مزرعه بذری یک متغیر Yوابسته )

 درباشدد.  کیفی است که دارای دو مقدار صفر و یدک مدی  

آیامزرعده بدذری تاییدد    کهسوالی به پاسخ متغیردر این واقع

در صدورتی کده مزرعده     آیدد. می بدست خیر یا است شده

قددار  بذری توسط کارشناسان مربوطده تاییدد شدده باشدد م    

متغیر وابسته برابر یک و در غیدر ایدن صدورت برابدر صدفر      

هددای تددوان از روشخواهددد بددود.در چنددین وضددعیتی نمددی 

معمولی تحلیل رگرسیون استفاده نمود و به همدین دلیدل از   

بدر اسداس احتمدال تممعدی لمسدتیک بندا       که مدل الجیت 

است. بر اساس این مددل، احتمدال    ، استفاده شدهنهاده شده

 شددودمددیعالیددت مددورد نظددر از رابطدده زیددر محاسددبه تاییددد ف

(Maddala, 1983.) 
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عالمت  . یعی تممعی الجستیک اشداره  به تابع توز

ZX دارد و i
 باشددد. عددالوه بددر آن  مددیXi  بددازگو

نده متغیرهای توضدیحی یدا  مسدتقل الگدو اسدت کده بده        کن

اجتمداعی و   -ای از خصوصیات اقتصادیصورت ممموعه

نیز مدیریتی فرد )پیمانکار بذری( اشداره داردکده فهرسدت    

 ها در بخش بعدی ارائه خواهد شد.آن

 تغییدر کندد،   و بدین   Zبررسی این نکته که 
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Pi  بین صفر و یک مقادیر خود را اختیار خواهد کرد و نیدز

هدا( مربدوا اسدت    Xi) Ziبده طدور غیرخطدی بده      Piکه این

ای که در ارتباا با برآورد الگو ایماد باشد. مسألهآسان می

بلکه بر حسم  Xiنه تنها بر حسم   Piشود آن است کهمی

مفهوم که روش معمدول   باشد. بدینها هم غیرخطی می

OLS     دیگر برای برآورد پارامترهای الگدوی مدذکور قابدل

توان این مشکل را برطدرف  استفاده نیست. اما به راحتی می

را به صورت رابطده خطدی بدر حسدم پارامترهدا       Piنمود و 

 ، رابطه زیدر بده  (2( و )1، که با توجه به روابط )تبدیل کرد

 آید:می دست
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 عدمتایید مزرعه بذری غالت بهاحتمالنسبت 

شود،  ( لگاریتم طبیعی گرفته9است. اگر از رابطه) تایید آن

 :(Gudge et al., 1988)نتیمه زیر به دست خواهد آمد
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)لگدداریتم نسددبت  Lشددود طورکدده مشدداهده مددیهمددان

بلکه بر حسدم پارامترهدا نیدز      Xi، نه تنها بر حسم برتری(

هددا در بددرآورد باشددد. یکددی از مهمتددرین هدددفخطددی مددی

بینی اثدرات تغییدر در   الگوهای احتمالی مانند الجیت، پیش

عندوان مثدال   باشد. بهمتغیر وابسته می متغیرهای توضیحی بر

امل مؤثر بدر تاییدد   با فرض برآورد الگوی الجیت برای عو

غدالت بدذری، ضدرایم بدرآورد شدده، افدزایش در        مزارع

احتمدال تاییددد مددزارع بددذری را بدر اثددر افددزایش متغیرهددای   

کند. با فرض اینکه بیان می Xتوضیحی 
ikX   بیانگر متغیدر

با توجه به نوع متغیدر توضدیحی،    مستقل یا توضیحی باشد،

الجیدت  دو روش جداگانه برای محاسبه اثر نهایی در مدل 

متغیر کمدی باشدد، تغییدر در احتمدال      ikXوجود دارد. اگر

( بر اثر تغییر یک واحددی در   Yi=1موفقیت متغیر وابسته )

شدود بده صدورت رابطده زیدر      نام اثر نهایی نامیده مدی که به

 (. (Greene, 1997شودتعریف می
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همچنین اگر
ikX    متغیر ممازی باشد، اثر نهدایی بدرای

این متغیر عبارت است از تغییدر در احتمدال موفقیدت متغیدر     

( در نتیمه تغییدر  Yi=1وابسته )
ikX     از صدفر بده یدک، در

نگده داشدته    *Xکه سایر متغیرها در یک مقدار ثابدت  حالی

زی از طریدق  شوند. مقدار اثر نهدایی متغیدر توضدیحی ممدا    

 رابطه ذیل قابل محاسبه است.

(1) =0. X*)
ikXP(( Y= 1 │ –= 1. X*) 

ikXME = P(Y= 1│ 

پذیری متغیر توضیحی نیز از رابطة زیر به دست  کشش
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هدا( تفسدیر   در الگوی الجیت، ضدرایم تخمیندی )   

هدا  نهدایی و کشدش  اقتصادی مستقیمی ندارند و ضرایم اثر

شوند. کشش مربوا به هر متغیدر توضدیحی بیدان    تفسیر می

باعدف تغییدر چندد     ikXکند که تغییر یک درصدی در می

 شود.( میYi=1) درصدی در احتمال موفقیت متغیر وابسته

های مسدتقل مدورد اسدتفاده    ( متغیر1در جدول شماره )

در الگوی الجیت همراه با توصدیف مختصدر و نیدز واحدد     

 ها نشان داده شده است.سنمش آن

 نتایج و بحث

( نتایج مربوا به بررسدی عوامدل مدوثر بدر     2در جدول)

تاییددد مددزارع تولیدکنندددگان طبقددات بددذری غددالت در     

 چارچوب الگوی الجیت ارائه شده است. بر اساس آمداره 

 2R -Pseudo    ( مدی 20/7محاسدبه شدده )    تدوان گفدت کده

الگوی الجیت از سطح باالیی از نیکویی برازش برخوردار 

بوده و متغیرهای توضیحی مورد اسدتفاده، میدزان بداالیی از    
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تغییرات ایماد شده در متغیر وابسدته )تاییدد یدا عددم تاییدد      

دهدد. نتدایج آزمدون    مزارع بذری گندم و جو( را نشان مدی 

دهد که کل رگرسیون در سطح یک یز نشان میدو ن -کی

دار است. همچنین درصد پدیش بیندی صدحیح    درصد معنی

درصددد اسدت کده رقددم    32الگدوی بدرآوردی نیددز بدال  بدر     

تدوان گفدت کده    دهد. بر این اساس میمطلوبی را نشان می

هدای بعددی قابدل    الگوی برآورد شده برای تمزیه و تحلیل

 باشد.اطمینان می

 تغیرهای مستقل الگوی الجیت )عوامل مؤثر بر تایید مزارع بذری(م -1جدول 

Table1-Independent variables in the logit model (Effective factors on confirmation of seed farms) 

 

 واحد سنمش

Measurement unit 

 توصیف

Description 

 متغیرها

Variables 

 سال

Year 

 سن سرپرست خانوار

The age of the head of household 

 سن کشاورز

Age 

 7=بی سواد

 1زیردیپلم=

 2دیپلم و فوق دیپلم=

 9لیسانو=

 1لیسانو و باالتر=فوق
Illiterate = 0 subordinate = 1 

diploma and post diploma = 2     

bachelor = 3 

Masters degree and higher = 4 

 سواد سرپرست خانوار

Head of household livelihoods 

 تحصیالت

Education 

 سال

Year 

 سابقه مدیر مزرعه

Farm Manager Experience 

 سابقه تولید گندم و جوی بذری

Experience 

 1ملکی=

 2ای=اجاره

 9سهم بری=

 1اجاره ای = ملکی و

Ownership= 1 

Rental = 2 

Share = 3 

Ownership and Rental = 4 

 مالکیت مزارع بذری زیرکشت

Owned seed farms 

 نوع مالکیت مزرعه

Ownership 

 هکتار

Hectare 

 مساحت مزرعه

Farm Area 

 کل سطح زیرکشت مزارع بذری

Total area 
 2بلی =      1خیر=

No=1 Yes=2 

 مدیر فنی مزرعه

Technical Director of the farm 

 استفاده ازکارشناس فنی مزرعه

Technical expert 

 قطعه

piece 

 یک رقم خاصقطعات کشت 

The cultivating parts of  

a particular variety 

 تعداد قطعات کشت

Pieces 

 (1زیاد=، 9متوسط = ، 2بلی)کم= ، 1خیر= 

No=1, 

Yes(low = 2, average = 3, high = 4) 

 درجه رضایت

Degree of satisfaction 

 رضایت از قیمت محصول بذری

Satisfaction of the price 

(1زیاد=، 9متوسط = ، 2بلی)کم= ، 1خیر=   

No=1, 

Yes(low = 2, average = 3, high = 4) 

 درجه رضایت

Degree of satisfaction 

 رضایت از نحوه پرداخت ارزش

 توسط شرکت خرید بذر محصول

Satisfaction of payment 
Sources: Research Results 
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دربددین ، (2بددر اسدداس اطالعددات مندددرج در جدددول ) 

هدددای مسدددتقل الگدددوی مدددورد بررسدددی، متغیرهدددای  متغیر

کشت بدذری، اسدتفاده از کارشدناس    تحصیالت، سطح زیر

فنی، قطعات کشت، رضایت از قیمت محصول و رضدایت  

از نحددوه پرداخددت وجدده فددروش محصددول بددذری توسددط  

بده لحداآ آمداری     ،های خریدد بدذر بده کشداورزان    شرکت

وع مالکیدت(  دار و بقیه متغیرها )سن، سابقه تولید و ند معنی

باشند. با توجه به اینکه در الگوی الجیت تفسیر معنی میبی

هدا بده   مقادیر ضرایم نامناسم بدوده، لدذا تنهدا عالمدت آن    

ها بر احتمال رخداد گذاری متغیرمنظور بررسی جهت تأثیر

 شود.متغیر وابسته تفسیر می

د کشداورز اثدر مثبدت و    متغیر سطح تحصیالت یدا سدوا  

دار بر روی احتمال تایید مزارع بدذری غدالت داشدته    معنی

اسددت. بدده عبددارت دیگددر بددا افددزایش سددطح تحصددیالت     

تولیدکنندگان بذری غدالت، احتمدال تاییدد مدزارع بدذری      

یابد که این خود بیدانگر  توسط کارشناسان ناظر افزایش می

با انمدام   حساسیت تولیدکنندگان بذری با سوادتر در رابطه

 باشدعملیات الزم در مزرعه بذری به جهت تایید آن می

سطح زیرکشت محصوالت بذری از جملده متغیرهدای   

مثبت و تاثیرگدذار بدر سدطح احتمدال تاییدد مدزارع بدذری        

تدوان گفدت کده تولیدکننددگان     باشد. در این راستا مدی می

به دلیل برخورداری از  بوده بذری که دارای مزارع بزرگتر

های مدیریت مزرعه تولید توانند هزینهمالی، بهتر می تمکن

رسدد کده   غالت بذری را تامین نمایند. همچنین به نظر مدی 

این دسته از تولیدکنندگان بذری )بزرگ مالک( بده دلیدل   

های قابل کشت، بدرای  برخورداری از مساحت باالی زمین

هدایی کده سدال قبدل در آیدش      کشت غالت بذری از زمین

از قطعاتی که اصول تناوب در آن رعایدت شدده،   بوده و یا 

نمایند که این خود افزایش احتمال تایید مزرعه میاستفاده 

 دنبال دارد.بذری را به

یکی از متغیرهدای مسدتقل دیگدری کده تداثیر مثبدت و       

داری بر روی احتمال تایید مزارع بذری غالت )گندم معنی

ندی در فرآیندد   و جو( داشته، استفاده از کارشناس یا مدیر ف

باشد. با توجده بده   تولید محصول بذری در سطح مزرعه می

تر در مزارع بذری نسبت بده  عملیات زراعی بیشتر و پیچیده

غیر بذری، الزم است که تولیدکنندگان بذری اطالعات و 

مهارت بیشتری در زمینه کشدت و تولیدد غدالت بدذری در     

ت کده  سطح مزرعه داشته باشند. در ایدن راسدتا ممکدن اسد    

تعدادی از تولیدکنندگان خالء عددم مهدارت و اطالعدات    

کارگیری کافی خود در زمینه مدیریت مزارع بذری را با به

اسدتفاده   سان فنی در سطح مزرعه پر نمایند. بنابراینکارشنا

های کارشناسان فنی در فرآیندد مراحدل مختلدف    از توصیه

مدزارع   تواند احتمال تاییدد تولید در مزارع بذری غالت می

 بذری را افزایش دهد.

متغیر مستقل تعداد قطعات کشت  دارای تاثیر منفدی و  

یعنی تایید یدا   ،دار بر روی متغیر وابسته در این تحقیقمعنی

باشد. بده عبدارت دیگدر    عدم تایید مزارع بذری غالت، می

با افزایش تعدداد قطعدات کشدت مدزارع یدک رقدم خداص        

مدزارع بدذری کداهش    ، احتمال تاییدد  ی بذریگندم یا جو

تدوان گفدت کده افدزایش تعدداد      یابد. در این رابطه مدی می

قطعات مزرعه بدذری باعدف ایمداد مشدکالت مددیریتی و      

ها در زمینه فرآیند تولیدد محصدول   همچنین باالرفتن هزینه

تواندد تداثیر   بذری در سطح مزرعه شده که این عوامل مدی 

 منفی در تایید مزرعه بذری داشته باشد.

از قیمت تعیین شده برای گندم و جوی بذری  رضایت

از جمله متغیرهای مثبت تاثیرگذار بر میدزان احتمدال تاییدد    

تدوان  باشد. در ایدن راسدتا مدی   مزارع بذری گندم و جو می

گفت که هر قدر که میزان رضایت تولیدکننددگان بدذری   

از قیمت تعیین شده توسط دولت کمتر باشد، احتمال تایید 

یابد چرا کده در فرآیندد تولیدد    یز کاهش میمزارع بذری ن

هددای پددیش رو بددرای  غددالت بددذری، بددا توجدده بدده هزیندده  

کشی که نیاز تولیدکننده بذری باالخص در مرحله مخلوا

به استفاده بیشتر از نیروی کار نسبت به مدزارع غیدر بدذری    

باشدد، چنانچده تولیدکنندده بدذری تشدخیص دهدد کده        می

حتمالی، قیمت محصول بدذری  های اضافی انسبت به هزینه

)حذف کشیباشد، لذا از انمام عملیات مخلوامناسم نمی

و  هدای هدرز(  های سدایر ارقدام و محصدوالت و علدف    بوته

های اضافی مدرتبط بدا آن خدودداری    نتیمتا پرداخت هزینه
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ورزیده و در نهایت به دلیل عدم اجدرای عملیدات زراعدی    

یابد. ز کاهش میکشی احتمال تایید مزرعه بذری نیمخلوا

هدای  به عبارت دیگر تولیدکنندده بدذری بدا مقایسده هزینده     

تعیدین  احتمالی اضافی در روند تولید غالت بذری با قیمت 

منفعدت بده هزینده     فروش آن و عدم رضایت از نسبت شده

هدای  دهدد کده هزینده   در تولید محصول بذری، ترجیح مدی 

ولیددی  اضافی را انمام نداده و در نهایت گنددم و جدوی ت  

 خود را با قیمت غیر بذری به فروش رساند.

با توجه به اینکه نحوه پرداخدت وجده خریدد محصدول     

هددای بددذری بدده تولیدکنندددگان بددذری بدده توسددط شددرکت

 مدی باشدد  یا ترکیبی از هر دو حالت نسیه و  یا صورت نقد

در رابطه با متغیر رضایت از نحوه پرداخت وجه فدروش  لذا

دسدت  نتایج به ،ی خرید بذرهاغالت بذری توسط شرکت

دهد کده تداثیر آن بدر احتمدال تاییدد مدزارع       آمده نشان می

باشدد. بده   دار مدی بذری مثبدت و از نظدر آمداری نیدز معندی     

هدر چده میدزان رضدایت کشداورزان از نحدوه        دیگر عبارت

های طرف قدرار  پرداخت وجه غالت بذری توسط شرکت

یددز افددزایش داد بیشترباشددد، احتمددال تاییددد مددزارع بددذری ن

رسدد  نظدر مدی  توان گفدت کده بده   یابد. در این راستا میمی

ترجیحات بسیاری ازتولیدکنندگان بدذری، دریافدت وجده    

حاصل از فروش محصول بذری به صورت نقد باشد، حال 

چنانچه تولیدکننده بذری احتمال دهد که در زمان تحویل 

های خرید بذر طرف قرارداد، تمام بذور تولیدی به شرکت

ای از وجه دریافتی را به صورت نقد دریافت یا سهم عمده

های به دالیل اقتصادی از انمام هزینهبنابراین نخواهد کرد 

اضافی در مراحل آخر فرآیند تولید بذر در سدطح مزرعده،   

گیددرد کدده خدودداری ورزیددده و نهایتددا تصددمیم بدده آن مددی 

محصول خود را به صورت غیر بدذری بده فدروش برسداند.     

هدای اضدافی در مزرعده    ه به نظر او عدم انمام هزینده چرا ک

بذری، هر چندد کده احتمدال عددم تاییدد مزرعده بدذری را        

دهد ولی تولید و فدروش محصدول بده صدورت     افزایش می

غیر بذری، در مقایسه با بذری از نظر اقتصدادی مقدرون بده    

 تر است.صرفه

طور که پیشدتر نیدز بده آن اشداره شدد در الگدوی       همان

ضرایم بدرآورد شدده اولیده فقدط تداثیر متغیرهدای       الجیت 

متغیدر وابسدته    عدم تاییدد توضیحی را روی احتمال تایید یا 

دهد و تفسیر مقداری ندارند. در این الگوها اثرات نشان می

گیرند.با توجه به عدم نهایی هستند که مورد تفسیر قرار می

(، اثرات نهایی بدرای  2تفسیر کمی مقادیر ضرایم جدول )

زارع بذری گندم و جو مورد محاسبه قرار گرفت و نتایج م

توان ارائه شده است. به طور کلی می مذکورآن در جدول 

گفت که اثر نهایی، میزان تغییر در احتمال پیش بینی شدده  

برای تایید یا عدم تایید یک مزرعه بدذری گنددم و جدو را    

به ازای یک واحدد تغییدر در یدک متغیدر مسدتقل خداص )       

 دهد.های تولیدکنندگان بذری( توضیح میین دادهمیانگ

سواد یا سدطح تحصدیالت تولیدکنندده     متغیراثر نهایی 

 دهدد بدا  اسدت کده نشدان مدی     711/7برابدر بدا   بذری غالت 

افددزایش یددک واحددد در ایددن متغیددر )تغییددر از یددک گددروه 

در شدرایط ثبدات سدایر     (تحصیلی به گروه تحصیلی بداالتر 

درصدد   1/1زرعه بدذری بده میدزان    احتمال تایید م،  عوامل

 یابد.افزایش می

برابر  سطح زیرکشت بذریبرای متغیر ار اثر نهایی دمق

است. یعنی با فدرض ثابدت مانددن سدایر عوامدل،       772/7با 

بده   یک واحدد افدزایش در متغیدر سدطح زیرکشدت بدذری      

درصدی در احتمال تایید مزرعه بدذری منمدر    2/7افزایش 

 خواهد شد.

 112/7استفاده از کارشناس فنی برابر با  غیراثر نهایی مت

دهد در شرایط ثبدات سدایر   برآورد شده است که نشان می

عوامل و در صورت استفاده از کارشناس فندی در مزرعده،   

 یابد.درصد افزایش می 2/11احتمال تایید مزرعه بذری 

برابدر بدا    تعدداد قطعدات کشدت   مقدار اثر نهدایی متغیدر   

آن اسدت کده بده ازای یدک واحدد       است که بیانگر 700/7

، احتمدال  عوامدل و ثابت مانددن سدایر    این متغیرافزایش در 

 یابد.درصد کاهش می 0/0تایید مزرعه بذری به میزان 

ار اثددر نهددایی متغیررضددایت از قیمددت   دهمچنددین مقدد 

دهد برآورد شده است که نشان می 203/7برابر با  محصول

احدد افدزایش در   در شرایط ثابت بودن سایر عوامل، یک و

درصدی در احتمال تایید مزرعه  3/20این متغیر به افزایش 
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 بذری منمر خواهد شد.

رضددایت از نحددوه در نهایددت مقدددار اثددر نهددایی متغیددر 

بدرآورد شدده اسدت     110/7برابر با  پرداخت وجه محصول

یعنی یک واحد افزایش در این متغیر در شرایط ثبات سایر 

ش در احتمدال تاییدد مزرعده    درصدد افدزای   0/11عوامل، به 

 مر خواهد شد.بذری غالت من

 عوامل مؤثر بر تایید مزارع بذری گندم و جو .نتایج براورد الگوی الجیت -2جدول

Table2- Results of estimation of logit model. Factors affecting confirmation of wheat and barley seed fields 

 های مستقلمتغیر

Independent variables 

 ضریم

Coefficient 

 انحراف معیار

Standard deviation 
P>|z| 

 کشش در میانگین

Average Elasticity 

 اثر نهایی

Marginal Effect 

 عرض از مبدأ

Intercept 
-12.26 3.37 *0.000-   

(1X ) سن 

Age 
0.0476 0.031 0.128ns 0.730 0.004 

 (2X تحصیالت) 

Education 
0.784 0.343 **0.022 0.594  0.066 

(3X سابقه تولید) 

Experience 
0.049 0.048 0.312 ns 0.184 0.004 

(4X مالکیت مزرعه بذری) 

Ownership 
0.898 0.796 0.259 ns 0.371 0.076 

(5X سطح زیرکشت بذری) 

Total area 
0.023 0.010 **0.029 0.164  0.002 

(6X استفاده از کارشناس فنی) 

Technical expert 
1.70 0.798 **0.033 0.853  0.145 

(7X تعداد قطعات کشت) 

Pieces 
-1.04 0.506 **0.039 -0.684 -0.088 

(8X رضایت از قیمت محصول) 

Satisfaction of the price 
3.28 0.913 *0.000 1.21 0.279  

(9Xرضایت از نحوه پرداخت) 

Satisfaction of payment 
1.39 0.448 *0.002 0.623 0.118  

 Pseudo R2 0.574 Log likelihood -31.831  

LR chi2(9)       85.79 Prob > chi2           0.000    

Percentage prediction 

accuracy 
92.24 

Number of 

observations 
116    

 Sources: Research Results 
 معنیبی ns در سطح پنج درصد دارمعنی **دار در سطح یک درصد      معنی*

*, ** are significant at 1 and 5% probability levels, ns: Non-significant 

 

 پیشنهادها بندی وجمع

نشددان داد کدده متغیرهددای تحصددیالت کشدداورز،   نتددایج

رضدایت  ، سطح زیرکشت بذری، استفاده از کارشناس فنی

ذری و نحدوه پرداخدت وجده محصدول     از قیمت محصول ب

دار و متغیر تعدداد قطعدات   بذری دارای رابطه مثبت و معنی

دار با متغیدر وابسدته   کشت بذری دارای رابطه منفی و معنی

هدا بده نظدر    تایید مزارع بذری غالت دارند. با توجه به یافته
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در افدزایش سدطح تاییدد    تواندد  پیشنهادات ذیل میرسد می

 موثر واقع شود.مزارع بذری غالت 

با توجه به تأثیر مثبت درجه رضایت از قیمت محصول 

تایید مزارع بذری، بر اسداس بندد    احتمال بذری در افزایش

دولدت بایسدتی   ، (1907سند ملی بدذر و نهدال )   1از ماده  9

حمایت خود را از تولیدکنندگان بدذری در قالدم تغییدر و    

انمدام  اصالح قیمت گندم و جو در طبقات مختلف بدذری  

دهد و در همین راستا وزارت جهادکشاورزی نیز در قالم 

دسدددته از هدددای فندددی و اقتصدددادی بددده آن ارائددده مشددداوره

تولیدکنندددگان بددذری کدده هزیندده تولیددد محصوالتشددان     

هدای الزم را در جهدت کداهش هزینده     باالست، مسداعدت 

 تمام شده محصول فراهم آورد.

در رابطددده بدددا نحدددوه پرداخدددت وجددده محصدددول بددده  

لیدکنندگان بذری نیز به جهت اثربخش بودن این عامدل  تو

نهادهدای  تعامدل  در تایید مزارع بذری، الزم است از طریق 

تمهیداتی اندیشیده شود تا های خرید بذر با شرکت دولتی

االمکدان بده   کشاورزان بتوانند وجه دریدافتی خدود را حتدی   

 صورت نقد دریافت نمایند.

سددطح تحصددیالت ویژگددی فدردی ماننددد  جدا کدده  از آن

عوامل فنی مانند کل سدطح  کشاورز )پیمانکار( و همچنین 

زیرکشددت محصددول بددذری و نیددز تعددداد قطعددات کشددت   

محصول بذری از متغیرهای تاثیرگذار بر تایید مزارع بذری 

نامده اجرایدی  قدانون ثبدت     آئین 9بوده، لذا با توجه به ماده 

، (1901ارقددام گیدداهی و کنتددرل و گددواهی بددذر و نهددال )  

شود که موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بدذر و  پیشنهاد می

نهال به هنگام صدور مموز تولید بدرای پیمانکداران بدذری    

الدذکر از  در استان خراسدان رضدوی، رعایدت مدوارد فدوق     

 جانم کشاورزان را مورد توجه قرار دهند.

اسدتفاده از   دار بودن و تاثیر مثبت عاملبا توجه به معنی

گدردد  در تایید مزارع بدذری، پیشدنهاد مدی    کارشناسان فنی

، مددددیریت تدددرویج و آمدددوزش جهددداد کشددداورزی کددده 

رسانی جهت اثربخش بدودن اسدتفاده از کارشناسدان    اطالع

فنی بر روند تایید مزارع بذری به آن دسدته از پیمانکدارانی   

را  اندکارگیری کارشناسان فنی خودداری ورزیدهکه از به

 انمام دهد.

 

 Reference منابع

Asadi, H., Gh. Zamanian, M.N. Shahiki Tash, M. Ghorbani, and M.R. Jalal Kamali. 2018. Impact of 

Time Trend on Weighted Average Age of Some Irrigated Bread Wheat Varieties and its Economic Analysis. 

Iranian J. Seed Sci. Technol. 7(1): 41-51. (In Persian) 

Bernard, M., J. Hellin, R. Nyikal, and J. Mburu. 2010. Determinants for Use of Certified Maize Seed and 

the Relative Importance of Transaction Costs. In Proc. Agric. Econ. Assoc. South Afr. (AEASA) Conf., 48th, 

Cape Town, South Africa. 19-23 Sept. 2010. 

Ghaderifar, F., and A.soltani. 2010. Seed control and certification. Mashhad Jihad-e- University Press. (In Persian) 

Greene, W. 1997. Econometric Analysis. 3rd ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. 

Hensher, D.A., and W.  Greene, 2004. The Mixed Logit Model: The State of Practice. Transp. 30(2): 133-176. 

Jihad-e-Agriculture Organization of Khorasan Razavi. 2013. Statistical Yearbook, Agric. Section. (In 

Persian) 

Judge, G. G., R. C. Hill, W. E. Griffithes, H. Lukepoh, and T. C.  Lee. 1988. The theory and practice of 

econometrics. Second ed, Wiley, New York, USA. 

Mobasser, S., and H. Niamanesh. 2017. An Analytical Survey on the Most Efficient Hybrid Maize Seed 

Harvest and Processing Method Emphasizing on Economic Value Added Method. Iranian J. Seed Sci. 

Technol. 6(1): 113-130. (In Persian) 



 1933 تابستان/  2 شماره/ 3 جلد/  ایران بذر فناوری و علوم نشریه و همکاران مظهری

112 

Maddala, G.S. 1983. Limited Dependent and Qualitative Variables in Econometrics. Cambridge University 

Press, Department of Economic, University of Florida. 
Niamanesh, H. 2013. Economic investigation into the causes of decreasing the cultivated area of dill and 

non-multiplicative fields of cotton seed in Golestan province. Seed and Plant Certification and registration 

Institute. Final report. (In Persian) 

Seed and Plant Certification and Registration Institute. 2003. The Law on Registration of Plant Varieties 

and Control and Certification of Seed and Seedlings. (In Persian) 

Seed and Plant Certification and Registration Institute. 2007. Regulations on the Registration of Plant 

Varieties and Control and Certification of Seed and Seedlings. (In Persian) 

Supreme Economic Council. 2006. Procurement and Distribution of Income Subsidies and Agricultural 

Production Factors. Presidential institution. (In Persian) 

Sentimela, P., E. Monyo, and Banzinger. 2004. Successful Community – Based Seed Production strategies 

[Online]. Available at http://purl.umn.edu/56188. 

Tabaraee, M., and M. Hasannejad. 2009. Factors affecting the acceptance of agricultural extension 

programs with regards to process of agricultural development Case study: Wheat farmers in mashhad. 2009.  

J.  Econ. Agric. Dev. 23(1): 59-68. (In Persian) 

Tanrivermis, H., and I. Akdogan. 2007. The Use of Certified Seeds of Improved Wheat Varieties in Farms 

and the Contributions of Certified Seed Usage to Enterprise Economies: The Case of Ankara Province in 

Turkey. Pakistan J. Biol. Sci. 10 (24): 4339- 4353. 

 


