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 چکیده
تواند در پذیرش این ها میگیرد و شناسایی این ویژگیاستفاده از کودهای زیستی، تحت تأثیر عوامل مختلفی صورت می

ا هدف اصلی بررسی عوامل مؤثر بر کاربرد کودهای زیستی وسیله کشاورزان حائز اهمیت باشد. این مطالعه کمّی بکودها به

در روستای ینگیجه از توابع شهرستان زنجان انجام گرفت. جامعه آماری آن مشتمل بر تمامی کشاورزان روستای ینگیجه 

(313=N بود که حجم نمونه با استفاده از فرمول یامان )نفر به  161نفر برآورد شد و در نهایت اطالعات مربوط به  171

ای که روایی صوری آن توسط پانل متخصصان ها با استفاده از پرسشنامهآوری شد. دادهگیری در دسترس جمعروش نمونه

های مختلف مورد بررسی قرار آوری شد. پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از آلفای کرونباخ برای بخشتأیید شده بود جمع

های های فردی کشاورزان )نگرش، دانش و کانالدر این مطالعه اثر دو دسته ویژگیبود.  7/0گرفت که مقدار آن باالی 

پذیری، پیچیدگی و مزیت نسبی( بر کاربرد پذیری، رویتشده نوآوری )سازگاری، آزمونهای ادراکارتباطی( و ویژگی

یک از ایج نشان داد که هیچکودهای زیستی با استفاده از تحلیل رگرسیون لجیت دو وجهی مورد بررسی قرار گرفت. نت

های نوآوری در سه داری بر کاربرد کودهای زیستی توسط کشاورزان نداشتند؛ در حالی که ویژگیمتغیرهای فردی اثر معنی

های مورد بررسی، داری بر کاربرد این کودها دارند. در بین ویژگیپذیری و پیچیدگی اثر معنیپذیری، رویتبعد آزمون

 ای ضریب تأثیر باالتری بر متغیر استفاده از کودهای زیستی در روستای ینگیجه بود.  پذیری داررویت

 پذیری، پیچیدگیپذیری، رویتکودهای زیستی، آزمون های کلیدی:واژه
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 مقدمه

ای بر نظام فشار فزاینده ،رو های پیشهدر ده

امنیت غذایی  تأمینو  وارد خواهد آمدتولید غذای جهانی 

منفی بر امنیت  تأثیرمعیت رو به رشد جهان بدون ج برای

 کشاورزی را به چالش خواهد کشاند ،محیطییستز

در  دلیل،همین به(. 8112فلودی و همکاران،  -)کاالبی

ترین چالش قرن بیست و بزرگکشورهای در حال توسعه 

ویژه غذا برای مصرف هنیازهای پایه ب تأمینو  یکم تولید

بدون  و در دسترس، محدود ورزیاراضی کشاانسان از 

های نهادهاز  یاستفاده حداقل و وخاکآبمنابع تخریب 

که با توجه به شرایط موجود، امری بسیار  کشاورزی است

)تیالگر و همکاران،  رسدمی به نظرمشکل و پیچیده 

با  کودها های تولیدی،نهاده بین، از میاندر این  (.8112

یکی عنوان ضروری گیاه، به ایمواد تغذیه تأمینتوجه به 

 روندشمار میبهن رهای اساسی در کشاورزی مدلفهؤم از

 کشاورزانبر این اساس،  (.8112)آدسمویه و همکاران، 

وری حداکثری، منظور دستیابی به محصول بیشتر و بهرهبه

از کودهای  رویه و بدون ضابطهبی به مصرفاقدام 

درصد از  01تا  01 بر بالغ آن تبعبهکه کنند شیمیایی می

رفته در طبیعت بر اثر نشت،  کاربه کودهای شیمیایی

)سینگ و همکاران،  شوندرواناب، تبخیر و تصعید رها می

استفاده بیش از حد از کودهای شیمیایی بنابراین  (8110

بینی نشده پیش محیطیزیست تأثیرتواند باعث می تنهانه

ما اگرچه سهم ایران ا .(8112)آدسمویه و همکاران،  شود

در مصرف کود شیمیایی نسبت به میانگین جهانی کم 

بخش کشاورزی و میزان تدارک کودهای مورد نیاز است 

 ،کمتر از برآوردهای کارشناسان است، اما مساله مهم

مدیریت استفاده از کودها در کشور است که از تدارک تا 

مین برد و هگی رنج میبرنامهتوزیع و مصرف از یک بی

مسئله موجب توزیع نامناسب کودها، بدمصرفی و 

راد، مدنیناشی از آن شده است )زیستی مشکالت محیط

1921.) 

و  یزیستمحیطعالوه بر مسائل  ،از سوی دیگر

های هایی از قبیل افزایش بیماریچالشحاصلخیزی خاک، 

 اهمیت باعثهای شیمایی نهادهصرف متعدد، در نتیجه م

کنندگان شده مصرف در بینذاهای سالم غ توجه به یافتن

قربانی و همکاران،  و 1921جو و همکاران، )حق است

بیشتری  کنندگان نگرانیمصرف در شرایط حاضر، (.8110

مواد غذایی ای سالمت، کیفیت و ارزش تغذیهنسبت به 

)یاداو و پاتاک،  دارند تولید و عرضه شده در جامعه

 ،از تأثیرات اجتماعیها از آن یتوجهقابلبخش و  (8112

ی تصمیمات خود در خرید مواد زیستمحیطاقتصادی و 

 مسائلاین (. 8110)لی و یان،  اندغذایی آگاهی یافته

ویژه در پایداری به مسئلهپرداختن به  باعث شده است که

های زراعی، بیش از پیش مورد کشاورزی و نظام عرصه

در همین  ( و1928گیرد )رنجبر و کرمی، توجه قرار 

دهه حاضر تقاضا برای محصوالت ارگانیک در راستا، 

تولید و مصرف  ،پیش از این. در حالی که افزایش یابد

 داراییافته توسعهارگانیک بیشتر در کشورهای  محصوالت

در کشورهای در  ،اکنونهم ،بودیت الزم محبوب جایگاه و

 ای در حالطور فزایندهبهاین محصوالت  نیز حال توسعه

، با توجه بنابراین .(8112)یاداو و پاتاک،  استگسترش 

وری ضروری است که بهرهبه مجموع عوامل ذکر شده، 

طور به نیاز غذایی جمعیت جهان تأمینمنظور به کشاورزی

و  محیطیزیستمسائل زمان و هم افزایش یابدداری معنی

نوآوری کشاورزی . سالمت غذا نیز مورد توجه قرار گیرد

افزایش  زمان این دو هدف یعنیهم اند در دستیابیتومی

)الپل و همکاران،  باشدمؤثر  زیستمحیطتولید و حفظ 

8110.) 

برای جایگزینی  های مناسبیکی از فناوری

سبب به است که های زیستیدکو ،کودهای شیمیایی

افزایش  ،باروری خاک بهبود در هاآنظرفیت گسترده 

و  (8110و همکاران،  )وو ت کشاورزی پایدارمحصوال

 یرهیافتو  باشنداین قابلیت برخوردار می ازامنیت غذایی 

 یتلقبرای کشاورزی پایدار  زیستمحیط دوستدار

 زیستی کودهای (.8110)واندانا و همکاران،  شوندمی

 طی که هستند هاییمیکروارگانیسم مختلف انواع شامل

 را اصلی یغذای عناصر تبدیل بیولوژیک توانایی فرایندهای
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دارند و  دسترس قابل شکلبه دسترس غیرقابل حالت از

)راجندران  گردندمی ایریشه سیستم بهتر توسعه به منجر

رغم اهمیت و علیاما (. 8112چن، و  8111و دواراج، 

طور کلی متأسفانه بهگونه کودها، نقش مهم این

در بخش کود در  زیستمحیط دوستدارهای نوآوری

اند و سهم ر پذیرش موفقی در بازار نداشتههای اخیدهه

(. 8110)هاسلر و همکاران،  اندبازار باالیی پیدا نکرده

 کودها کشور نیز ایندر شرایط فعلی  ،طور مشابهبه

)اسدی رحمانی  نیستند برخوردار عمومی اقبال همچنان از

بسیاری نکته قابل توجه این است که (. 1921و همکاران، 

ریشه در رفتار انسان داشته که با ، محیطیزیستمسائل از 

)صالحی و همکاران،  حل هستند درک رفتار او قابل

نیز به  دستیابی به پایداری در بخش کشاورزی(. 1922

رفتارهای کشاورزان در بخش عوامل مختلفی از جمله 

(. در 1929د )افشاری و همکاران، کشاورزی بستگی دار

 عنوان یک نوآوریخصوص مصرف کودهای زیستی نیز به

کند و پایدار این موضوع صدق می زیستمحیط دوستدار

کننده نهایی مصرف این کودها در تعیین ،رفتار کشاورزانو 

تواند میآنان  رفتاردر عین حال، و بخش کشاورزی است 

گوناگونی  و فرهنگی اقتصادی، اجتماعی متأثر از عوامل

و تعیین این ی که بررس( 1921)گلباز و همکاران،  باشد

 عوامل در ترویج کودهای زیستی مؤثر است. 

امل یعنی دو دسته عو( 1220) از نظر راجرز

های کشاورزان بر و ویژگینوآوری های خود ویژگی

 در زمینه متغیرهای مرتبط ها مؤثر هستند.پذیرش نوآوری

متغیرهای درونی مانند دانش، نگرش و  ،نابا کشاورز

به نوآوری نقش کلیدی در نسبت  کشاورزان ادراک

مطالعه مورد تر دارند اما در عین حال کمنوآوری پذیرش 

در  کشاورزان که های مهم. از جمله ویژگیاندقرار گرفته

 ،استمؤثر  زیستی کاربرد نوآوری از جمله کودهای 

دانش به میزان دانش کشاورزان درباره این کودهاست. 

کند گونه کار میچنوآوری که و درک این العات واقعیطا

)میجر و همکاران،  اشاره دارد دستاوردی دارده و چ

8110 .) 

دانان روستایی شناسان روستایی و جغرافیجامعه

تر دانش کشاورزان و روابط وسیع بر این باورند که

ی برا ،که این دانش در آن ریشه داردفرهنگی و اجتماعی 

ها و وریها، فنادرک درگیری کشاورزان با پذیرش برنامه

(. 8110)هیگینز و همکاران،  های جدید حیاتی استروش

افزایش  ،گیری درباره پذیرشاولین گام فرآیند تصمیم

وری آدانش درباره نوآوری است. اطالعات فرد درباره نو

)میجر و  نگرش افراد نسبت به فناوری استپایه ادراک و 

کسب اطالعات به کشاورزان کمک (. 8110همکاران، 

 آناستفاده از  تأثیروری و همچنین آند تا از وجود نوکمی

نماید. پذیرش آن را تسهیل می مسئلهآگاه شوند که این 

وری را بپذیرند که آتوانند یک نوکشاورزان تنها زمانی می

ده باشند. البته یشنمطلبی  آناز آن آگاه باشند یا درباره 

 ممکن زیراشود باعث پذیرش نمی داشتن دانش لزوماً

است دانش به ارزشیابی ذهنی منجر شود که با برداشت و 

وری آنده نودهارزشیابی دانشمندان یا محققان توسعه

چنین ممکن است به عدم پذیرش متفاوت باشد. دانش هم

زمانی که تجربه در یک گروه  ،عنوان مثالبیانجامد. به

اطالعات بیشتر ممکن است  ،ای کم باشدنسبت به پدیده

 مسئلهنفی نسبت به پدیده القاء کند. دلیل این های منگرش

دلیل اطالعات بیشتر ممکن است به که باشد این شاید

وری خالء اطالعاتی آمخاطرات مرتبط با نو مشخص کردن

اعتماد،  قابلبیشتری ایجاد کند. بنابراین اطالعات باید 

 (. 8110وانگی و کاریوکی، )ام هماهنگ و دقیق باشد

به اطالعات واقعی اشاره  بر خالف دانش که

های کشاورزان درباره نوآوری بر دارد؛ ادراک به دیدگاه

اساس نیازهای احساس شده و تجارب قبلی اشاره دارد 

)میجر و همکاران،  با واقعیت هماهنگی ندارد که لزوماً

 کهیهنگامنیز ( 1220) در واقع در نظریه راجرز(. 8110

یک دسته عوامل  عنوانهای نوآوری بهاهمیت ویژگی

گان دبر ادراک پذیرن ،شودگذار بر پذیرش مطرح میتأثیر

های نوآوری ویژگی کنند.های نوآوری تأکید میاز ویژگی

آوری است کننده پذیرش فنهای مهم تعیینیکی از سازه

وانگی و ام) بینی باالیی در این زمینه دارندو قدرت پیش
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در این  (.8110امان، ؛ زولکپلی و کامارولز8110کاریوکی، 

، سازگاری، ینسب یتمز ویژگیپنج  راجرز راستا،

بودن را در پذیرش  پذیری و قابل رویت، آزمونپیچیدگی

مزیت نسبی میزان درک فرد از  .دانندمی مؤثرها نوآوری

قرار است هایی است که نوآوری نسبت به ایده برتری

رداشت جانشین آن شود. سازگاری عبارت است از میزان ب

های موجود، گذشته و فرد از هماهنگی نوآوری با تجربه

شامل درک فرد از  پیچیدگینیازهای گیرنده است. 

کاربردن نوآوری است. هدشواری یادگیری و ب

پذیری امکان بررسی و آزمون نوآوری در سطحی آزمون

رویت بودن  میزانپذیری محدود است و در نهایت، رویت

 (. 8119)راجرز،  یگران استنتایج نوآوری برای د

 ،دانش و ادراک درباره یک نوآوری بر روی هم

بت ثنگرش م ،کنند. از این نظرش فرد را تعیین میرنگ

)میجر و همکاران،  دهداحتمال پذیرش را افزایش می

یا تمایلی پنهان برای واکنش به  هنگرش خصیص(. 8110

دم موضوع روانشناختی با درجاتی از مطلوبیت یا عیک 

ای از هر جنبه مطلوبیت است. موضوع نگرش ممکن است

بیش از هر سازه جهان فرد از جمله رفتار باشد. نگرش 

بینی و توضیح رفتار روانشناختی دیگری برای پیش

 (.8111)فیشبین و آجزن،  اجتماعی مورد توجه بوده است

و  8ریزی شدهمشهور نظریه رفتار برنامهاساس مدل  بر

یکی از  9رویکرد عمل منطقییعنی ته آن یافشکل توسعه

بر پذیرش یک رفتار  نگرش فرد به آن رفتار  مؤثرعوامل 

ترویج و آموزش و یا به  (.8118)ریمر و همکاران،  است

تر ارتباطات در توسعه دانش، ادراک و نگرش عبارت کلی

)میجر و  هستندهای کشاورزی مؤثر وریآنسبت به نو

های ارتباطی لاکان ،ت دیگرعباربه (.8110همکاران، 

دلیل تأثیری که بر دانش و ادراک کشاورزان کشاورزان به

 هستند.  مؤثرآنان  یرشپذدارند بر رفتار 

بنابر آنچه گفته شد پذیرش کودهای زیستی 

وری در کشاورزی ضروری است. برای افزایش پایدار بهره

دها هنوز در بین وبا توجه به اینکه مصرف این ک

                                                           
2- Theory of Planned Behavior 
3- Reasoned Action Approach 

بر  مؤثروامل ن کشور رواج ندارد. تعیین عکشاورزا

تواند از نظر عملی به افزایش پذیرش این کودها می

نتیجه افزایش تولیدات کشاورزی و در  مصرف آنها و در

 ،کمک کند. از سوی دیگر زیستمحیطعین حال حفظ 

مطالعات چندانی درباره پذیرش کودهای زیستی در کشور 

عوامل مطالعه به بررسی  بنابراین این .انجام نشده است

  پردازد.بر کاربرد آنها می مؤثر

 انجام شده تحقیقات ترینمهمدر ادامه برخی از 

 . شده است ارائه دیگر کشورهای جهاندر ایران و 

نشان داد که ( 1920صیفی ) عرب نتایج تحقیق

بیولوژیک توسط  کودهای کارگیریبه موانع ترینمهم

 ترتیب رداول استان ایالم بهچ شیروان کشاورزان شهرستان

 روانشناختی، سیاستگذاری، ترویجی، آموزشی موانع شامل

نتایج بوده است.  محیطیزیست و اقتصادی اجتماعی،

( نشان داد که دانش و 1922تحقیق غالمی و همکاران )

داری نگرش کشاورزان نسبت به کودهای زیستی اثر معنی

ت. بر اساس نتایج ها نداشته اسشده آنبر سازگاری ادراک

( مشخص شد که دالیل 1922تحقیق عامریان و همکاران )

توجهی و غفلت کشاورزان از عوارض سوءمصرف بی

کودهای شیمیایی در قالب پنج موضوع اصلی هدف از 

تولید، نبود مالک تشخیص محصوالت سالم یا ارگانیک از 

عناصر مورد توجه در تولید محصوالت غیرارگانیک، 

لکرد مراکز تحقیقاتی و جهاد کشاورزی عم محصول،

رویه کود ازته در مزارع و پیرامون عوارض سوءمصرف بی

 بندی شدند.عدم آشنایی کشاورزان با کشت ارگانیک دسته

( دریافتند که سازگاری، 1922اسحاقی و همکاران )

بر بروز  محیطیزیستپذیری، پیچیدگی و نگرش رؤیت

های ارتباط با فناوری روستاییان در محیطیزیسترفتار 

به این ( 1922اند. نجفی و همکاران )داشته تأثیرحفاظتی 

نتیجه رسیدند که متغیرهای قیمت کود بیولوژیک، در 

دسترس بودن آن، اثرگذاری سریع آن، شرکت در 

 تأثیرهای ترویجی و نوع محصول تولیدی کالس

داری در استفاده از کودهای زیستی توسط کشاورزان معنی

و صدیقی  یعقوبی یدس داشته است. یدریهحتربتنطقه م
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روستاهای کاران دانش گندم( دریافتند که بین 1920)

و تعداد قطعات  چای شهرستان تبریزدهستان آجی

های کشاورزی با پذیرش روشآنها  های زراعیزمین

 نتایج تحقیقدار وجود داشت. همبستگی معنیپایدار 

آشنایی با ه پنج عامل نشان داد ک( 1921پسند )شاه

مصرف کودها، آشنایی با نتایج مصرف نامناسب  مدیریت

شناخت مراحل  کودها، آشنایی با کودهای شیمیایی و آلی،

مدیریتی قبل از مصرف کودها و آشنایی با کودهای 

در بین  بر سطح مصرف کود را تأثیربیشترین  بیولوژیک

  داشته است. کشاورزان شهرستان بجستان

نشان داد که شغل  ی در کشور نپالتحقیقنتایج 

بر  یتوجهقابل تأثیراصلی، اندازه مزرعه و آموزش 

پذیرش کودهای زیستی توسط کشاورزان داشته است و 

ضعف دانش کشاورزان در مورد استفاده از کود زیستی 

)دیهاکال و  مانع اصلی پذیرش این نوع کودها بوده است

نشان ی در کشور غنا های تحقیقیافته (.8112همکاران، 

ها، آگاهی داد که سابقه کار کشاورزی، عضویت در انجمن

را  تأثیرو سابقه استفاده قبلی از کودهای زیستی، بیشترین 

در تمایل به پرداخت کشاورزان برای استفاده از کودهای 

بر اساس  (.8112)بانکا و همکاران،  زیستی داشته است

شد که سازگاری  مشخص در کشور مالزی یپژوهش نتایج

 کارنوآوری بر پذیرش کود سبز در بین کشاورزان شالی

 (.8110)مانان و همکاران،  مؤثر بوده است این کشور

در کشور هندوستان نشان داد که  یتحقیقهای یافته

موفقیت و شکست توسعه کودهای زیستی در این کشور 

-متأثر از نوآوری، تحقیق و توسعه و آموزش و اطالع

منظور عمومی و تشویق بخش خصوصی بهرسانی 

)مزید و احمد  است بوده گذاری در این بخشسرمایه

 ی دیگر در کشور هندوستاننتایج تحقیق (.8111خان، 

استفاده از  انداز کشاورزان در زمینهنشان داد که چشم

، وضعیت استفاده از این نوع کودها توسط کودهای زیستی

در زمینه استفاده از را  ثیرتأکشاورزان و تبلیغات بیشترین 

)میشرا و  اندداشتهکودهای زیستی توسط کشاورزان 

نشان  ی در کشور تایلندهای تحقیقیافته(. 8119همکاران، 

وزشی برگزار های آمداد که آموزش کشاورزان، تعداد دوره

 یفنّاور، دانش ناکافی در زمینه شده مرتبط با کمپوست

ل بودن تولید کمپوست مرتبط، کمبود نیروی کار و مشک

کشاورزان در  ثر بر تصمیماتؤعوامل م ترینمهمبرنج 

)سوپاپوم و  زمینه بوده استزمینه استفاده از کمپوست 

 تأثیرنشان دهنده ی دیگر نتایج تحقیق (.8119همکاران، 

اقتصادی بر پذیرش کودهای زیستی در  -عوامل اجتماعی

عالوه  (.8111)آجوول،  ایالت اویو در نیجریه بوده است

 ،هندوستانکشور برخی مطالعات توصیفی در  بر این،

را در مناطق خاصی بررسی کودهای زیستی میزان پذیرش 

بعضی از متغیرهای فردی و  طور محدوداند و بهکرده

ها مورد ای را در رابطه با مصرف یا پذیرش آنحرفه

؛ بوداک و همکاران، 810ورمانی، ) اندمطالعه قرار داده

 (.8111؛ تالیپ و همکاران، 8112

در مجموع، بررسی ادبیات تجربی مرتبط با 

تحقیق نشان داد که عوامل مؤثر بر کاربرد کودهای زیستی 

های در دو بعد قابل بررسی هستند. در بعد اول ویژگی

مندی از فردی کشاورزان )مانند دانش، نگرش و میزان بهره

هایی که گیهای ارتباطی( و در بعد دوم، ویژکانال

عنوان یک نوآوری ادراک کشاورزان از کودهای زیستی به

پذیری، پیچیدگی، کنند )یعنی سازگاری، آزمونمی

پذیری و مزیت نسبی(، قابل بررسی است. در شکل رویت

 ( مدل مفهومی تحقیق ارائه شده است. 1)

 

 

 

 

 

 

 

 



 زنجان بر کاربرد کودهای زیستی توسط کشاورزان در روستای ینگیجه شهرستان عوامل مؤثر / 101

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 رد کودهای زیستی در بین کشاورزانمدل مفهومی تحقیق: عوامل مؤثر بر کارب -1شکل 

 

 هاروشمواد و 

صورت مقطعی و با رویکردی مطالعه حاضر به

کمی در روستای ینگیجه واقع در شهرستان زنجان انجام 

طور غالب از در واقع، کشاورزان روستای ینگیجه بهشد. 

کودهای زیستی برای تولید محصوالت کشاورزی استفاده 

امعه آماری این مطالعه متشکل از جکردند. بنابراین، می

بود. حجم  (=N 919) تمامی کشاورزان روستای ینگیجه

 پنجنمونه با استفاده از فرمول یامان در سطح خطای 

نفر برآورد شد که در نهایت پس از  100درصد برابر 

آوری شد و پرسشنامه جمع 120ها، تعداد توزیع پرسشنامه

استفاده قرار گرفت. همین تعداد در تحلیل نهایی مورد 

گیری همچنین، برای انتخاب نمونه آماری از تکنیک نمونه

ها با استفاده از آوری دادهدر دسترس استفاده شد. جمع

ساخت انجام شد. این پرسشنامه مشتمل پرسشنامه محقق

های های فردی کشاورزان و ویژگیبر متغیرهای ویژگی

سنجش  .ده( بودنوان نوآوری مورد استفاکودهای زیستی )

سطحی  پنجاین متغیرها در قالب طیف لیکرت همه 

عنوان ، به«کاربرد کودهای زیستی»صورت گرفت. متغیر 

صورت دو وجهی و در قالب پاسخ متغیر وابسته تحقیق، به

گیری شد. روایی صوری پرسشنامه با اندازه« خیر»و « بله»

ورد دانشگاه تهران م علمیهیئتاستفاده از نظر اعضای 

گیری بررسی قرار گرفت. برای بررسی پایایی ابزار اندازه

نفر از اعضای جامعه مورد نظر  91)پرسشنامه( از دیدگاه 

آزمون بهره گرفته شد. نتایج مربوط به صورت پیشبه

گیری ضریب آلفای کرونباخ برای تعیین پایایی ابزار اندازه

 حاکی از آن است که مقادیر این ضریب برای تمامی

( باالتر است و 0/1متغیرها، از میزان آستانه قابل قبول )

گیری از دقت الزم برای سنجش بدین ترتیب ابزار اندازه

 (. 1متغیرهای مورد مطالعه برخوردار بوده است )جدول 

 یتها از تکنیک رگرسیون لجبرای تحلیل داده

دو وجهی استفاده شد. در واقع، این تکنیک در پی تعیین 

شده های ادراکهای فردی و ویژگیی ویژگیترکیب خط

کودهای زیستی در جهت تفکیک سطوح متغیر وابسته 

کننده از کودهای زیستی از )تفکیک کشاورزان استفاده

سایرین( مورد استفاده قرار گرفت. بدین معنا که با تغییر 

در میزان هر یک از متغیرهای مستقل، شانس واقع شدن 

کننده )نسبت به روه استفادههر یک از کشاورزان در گ

کاربرد »کند. متغیر گروه عدم استفاده( چه تغییری می

عنوان متغیر وابسته و سایر متغیرهای به« کودهای زیستی

های موجود در مدل مفهومی )شامل دانش، نگرش، کانال

پذیری مزیت نسبی، سازگاری، پیچیدگی، آزمونارتباطی، 

تغیرهای مستقل وارد تحلیل عنوان مبهبودن(  و قابل رویت

امکان  یتشدند. از آنجا که در تحلیل رگرسیون لج

استفاده از متغیرهای مستقل در سطوح سنجش ترتیبی و 

و مجزا وجود دارد، نمره حاصل  زمانهمطور ای بهفاصله

های مربوط به هر متغیر مستقل در تحلیل از میانگین گویه

های ادراک شده ویژگی
 کودهای زیستی:

 سازگاری 
 پیچیدگی 
 پذیریآزمون 
 پذیریرویت 
 مزیت نسبی 

 

های فردی ویژگی

 کشاورزان:

 دانش کشاورزان 

 نگرش کشاورزان 

 های ارتباطیکانال 

 

کاربرد کودهای 
 زیستی



 101 / 1011/  1/ شماره  9ترویجی مدیریت اراضی/ جلد  -نشریه علمی

ر است که دو وجهی کار گرفته شد. الزم به ذکنهایی به

بودن متغیر وابسته و عدم اطمینان از وجود نرمالیته چند 

متغیر در بین برخی از متغیرهای مستقل، استفاده از تکنیک 

 کند. را توجیه می یترگرسیون لج

 
 مقادیر ضریب آلفای کرونباخ -1جدول 

 ضریب آلفای کرونباخ هاتعداد گویه گیری شدهمتغیر اندازه

 47/0 6 شدهدراکسازگاری ا

 47/0 3 شدهپذیری ادراکرؤیت

 47/0 3 شدهپیچیدگی ادراک

 40/0 7 شدهپذیری ادراکآزمون

 47/0 11 شدهمزیت نسبی ادراک

 47/0 4 دانش کشاورزان

 47/0 4 نگرش کشاورزان

 47/0 17 های ارتباطیکانال

 

 بحث نتایج و

 های توصیفی کشاورزانویژگی

کاربرد یک نوآوری و نیز  پذیرش و ،شکبی

تمایل به تداوم کاربرد آن به عواملی مختلفی همچون سن، 

شهری بودن و غیره بستگی دانش، نگرش، میزان جهان

عنوان یک نوآوری در بخش دارد. کودهای زیستی نیز به

کشاورزی از این قاعده مستثنی نیستند. بر اساس نتایج 

د مطالعه، بالغ بر کشاورز مور 120از میان  آمدهدست به

درصد( کودهای زیستی را در فرایند  01نفر )حدود  22

 0/20)نفر  21گرفتند. در این میان بالغ بر کار میتولید به

کارگیرندگان این کودها تمایل به ادامه از بهدرصد( 

نفر از آنان تمایلی به ادامه  چهارمصرف داشتند و تنها 

دهد که وع نشان می(. این موض1مصرف نداشتند )نمودار 

اغلب پذیرندگان در آینده تمایل به مصرف این کودها 

، اغلب افرادی که تمایل (1)دارند. بر مبنای نتایج نمودار 

به ادامه استفاده از نوآوری کود زیستی داشتند در دامنه 

توان دریافت . در واقع میداشتندقرار سال  10تا  90 سنی

تصمیم پذیرش و که سن میانسالی طیف سنی تثبیت 

است. الزم به کاربرد نوآوری در جامعه مورد مطالعه بوده

ذکر است که بر اساس اطالعات این نمودار، کشاورزان 

فراوانی  01و بیشتر از  91واقع در دامنه سنی کمتر از 

 .داشتندکمتری برای ادامه مصرف کودهای زیستی 

 
ه سنی و توزیع فراوانی کشاورزان بر اساس دامن -1نمودار 

 تمایل به مصرف کودهای زیستی
 

ویژگی  پنجحاصل از بررسی نمره کل  نتایج

کشاورزان روستای  نظرشده کودهای زیستی از نقطهادراک

عنوان دو پذیری و سازگاری بهکه رویت ینگیجه نشان داد

و  بودویژگی کودهای زیستی دارای بیشترین نمره کل 

ی تا حدودی دارای پذیری و مزیت نسبهای آزمونویژگی

ارز هستند. در نهایت، بر اساس نتایج، نمره کل هم

پیچیدگی استفاده از کودهای زیستی دارای کمترین نمره 

پذیری و پیچیدگی دو طور کلی، رویتکل است. به

نظر کشاورزان ویژگی کودهای زیستی هستند که از نقطه

 اندبه ترتیب دارای بیشترین و کمترین نمرات کل بوده

 .(8)نمودار 
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نوآوری  شدهادراکهای مقایسه نمرات کل ویژگی -2نمودار 

 )کودهای زیستی( در بین کشاورزان

 

های کودهای های فردی کشاورزان و ویژگیاثر ویژگی

 هازیستی بر کاربرد آن

بررسی اثر متغیرهای فردی  در این مطالعه برای

ط ها توسهای کودهای زیستی بر کاربرد آنو ویژگی

دو وجهی با تابع  یتکشاورزان از تکنیک رگرسیون لج

نفر از  120پیوندی لجیت استفاده شد. در مجموع 

کشاورزان روستای ینگیجه در شهرستان زنجان مورد 

ها نفر از آن 11های مربوط به مطالعه قرار گرفتند که داده

از  1معمولدلیل واقع شدن در طیف مشاهدات غیربه

کشاورز  100طور کلی، از میان ج شد. بهفرآیند تحلیل خار

نفر از آنان از کودهای زیستی استفاده  01مورد مطالعه، 

ها در فرآیند تولید از کودهای نفر از آن 21کردند و نمی

گرفتند. در این مطالعه، استفاده از کودهای زیستی بهره می

مورد توجه قرار گرفته  (Event) پیشامد عنوانبهزیستی 

 (. 1ول است )جد

داری رابطه میان ( معنی8نتایج جدول )

-متغیرهای مستقل را با کاربرد کودهای زیستی نشان می

 00/10اسکوئرِ مربوط به رگرسیون برابر دهد. آماره کای

دار است. این است که در سطح خطای پنج درصد معنی

دهد که شواهد کافی برای رد فرض صفر موضوع نشان می

ن اساس حداقل یکی از ضرایب مربوط وجود دارد و بر ای

                                                           
4- Unusual Observations 

داری از صفر متفاوت طور معنیبه متغیرهای مستقل به

دست آمده مشتمل بر هستند. بنابراین مدل لجیت به

تواند کاربرد کودهای زیستی در متغیرهایی است که می

های بین کشاورزان را توضیح دهد. از میان ویژگی

پذیری آزمون پذیری، پیچیدگی وکودهای زیستی، رویت

داری با کاربرد در سطح خطای پنج درصد رابطه معنی

یک از کودهای زیستی دارند. این در حالی است که هیچ

های متغیرهای فردی )شامل دانش، نگرش و میزان کانال

داری با کاربرد کودهای زیستی مورد استفاده( رابطه معنی

ر دارای اسکوئپذیری با بیشترین کایندارند. متغیر رویت

است. در واقع، این متغیر بیشترین سهم  92/8سهمی برابر 

را در تبیین کاربرد کودهای زیستی دارد. همچنین، 

های عنوان دیگر ویژگیپذیری و پیچیدگی بهآزمون

کودهای زیستی به ترتیب دارای سهم قابل توجه در تبیین 

-( نشان می1کاربرد کودهای زیستی هستند. نتایج جدول )

داری با کاربرد مزیت نسبی و سازگاری رابطه معنی دهد

کودهای زیستی نداشته و بر این مبنا نقش چندانی در 

کننده از کشاورزانی که کودهای تمایز کشاورزان مصرف

 کنند، ندارند.زیستی را مصرف نمی

( ضرایب تابع لوجیت مصرف 9جدول )

داری، مقادیر همراه سطوح معنیکودهای زیستی را به

دهد. نشان می (VIF)نسبت برتری و عامل تورم واریانس 

حاکی  دوای کمتر از مقدار آستانه VIFطور کلی، مقادیر به

توان از استقالل متغیرهای مستقل است. بر این اساس می

متناظر با هر یک از متغیر مستقل  VIFدریافت که مقادیر 

بدین ترتیب تمامی بوده و  دوای کمتر از مقادیر آستانه

متغیرها از شرط استقالل برای ورود به مدل لجیت 

برخوردارند. پیش از بررسی شدت اثر متغیرهای مستقل بر 

داری روابط بین این متغیرها متغیر وابسته الزم است معنی

داری مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا، سطح معنی

متغیر  درصد برای ضرایب مربوط به هر پنجکمتر از 

درصد اطمینان ضریب  20مستقل بیانگر آن است که با 

داری از صفر تفاوت دارد. بر این طور معنیمربوطه به

اساس، از میان هشت متغیر مستقل مورد بررسی، تنها 
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در « پیچیدگی»و « پذیریآزمون»، «پذیریرویت»متغیرهای 

داری بر مصرف کودهای درصد اثر معنی پنجسطح خطای 

دارند. در واقع، نتایج حاکی از آن است که صرفاً زیستی 

بینی های کودهای زیستی قادر به پیشبرخی از ویژگی

های فردی اند و ویژگیشانس مصرف این کودها بوده

داری بر مصرف کودهای گونه اثر معنیکشاورزان هیچ

اند. عالمت هر یک زیستی در جامعه مورد مطالعه نداشته

ه بین متغیر مستقل را با سطح از ضرایب، جهت رابط

مصرف کود »پیشامد از متغیر وابسته )در این مطالعه 

 دهد. نشان می«( زیستی

از آنجا که عالمت منفی ضرایب )نسبت برتری 

( بیانگر کاهش احتمال وقوع گروه پیشامد یککمتر از 

)مصرف کودهای زیستی( در ازای افزایش متغیر مستقل 

با افزایش میزان پیچیدگی توان دریافت که است، می

شده کودهای زیستی، شانس مصرف این کودهای ادراک

یابد. در واقع، نسبت برتری مربوط به متغیر کاهش می

دهد که با افزایش یک واحد انحراف پیچیدگی نشان می

معیار این متغیر، شانس استفاده از کودهای زیستی 

ابل، یابد. در مقبرابر کاهش می 0/1)پیشامد(، حدود 

است. بدین  120/8پذیری برابر نسبت برتری متغیر رویت

-معنا که با افزایش یک واحد در انحراف معیار رویت

پذیری، احتمال مصرف کودهای زیستی در مقایسه با عدم 

یابد. این برابر افزایش می دوطور تقریبی مصرف آن به

پذیری نیز مصداق دارد؛ موضوع برای متغیر آزمون

ه با افزایش یک واحدی در انحراف معیار این کطوریبه

متغیر، احتمال استفاده از کودهای زیستی نسبت به عدم 

 شود. برابر بیشتر می 2/1مصرف آن، 

 

 فراوانی پاسخگویان بر مبنای میزان مصرف کودهای زیستی -1جدول 
  فراوانی هاگروه متغیر

مصرف کودهای 
 زیستی

 )پیشامد( 11 کنندهمصرف

 - 47 مصرف عدم

 - 177 - مجموع

 
 همراه سهم هر یک از متغیرهای مستقل موجود در مدل لجیت مصرف کودهای زیستیداری بهسطح معنی -2جدول 

سطح 

 داریمعنی
 اسکوئرکای

سهم هر متغیر 

 )درصد(

درجه 

 آزادی
 منابع

 رگرسیون 1 77/4 77/17 070/0

 سازگاری  1 03/0 74/0 607/0

 مزیت نسبی 1 04/0 37/0 777/0

 پذیریرویت 1 36/7 77/6 011/0

 پیچیدگی 1 01/1 77/7 010/0

 پذیریآزمون 1 77/7 40/7 016/0

 دانش 1 17/0 34/1 771/0

 نگرش 1 71/0 34/0 777/0

 های ارتباطیکانال 1 30/0 17/0 371/0

 خطا 176 47/07 - -

 مجموع 177 100 - -
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 داری و مقادیر نسبت برتریهمراه سطوح معنییت مصرف کودهای زیستی بهتابع لوج ضرایب -3جدول 

VIF مقدار  داریسطح معنی نسبت برتریZ متغیرها ضریب انحراف معیار 

 مقدار ثابت 13/7 17/1 14/1 777/0 - -

 سازگاری -106/0 346/0 -77/0 607/0 177/0 43/1

 مزیت نسبی -710/0 710/0 -70/0 777/0 470/0 41/1

 پذیریرویت 447/0 310/0 70/7 013/0 164/7 70/1

 پیچیدگی -660/0 700/0 -31/7 071/0 717/0 70/1

 پذیریآزمون 606/0 770/0 37/7 010/0 133/1 77/1

 دانش -363/0 317/0 -16/1 777/0 607/0 00/1

 نگرش -776/0 704/0 -60/0 776/0 417/0 37/1

 های ارتباطیکانال -773/0 717/0 -07/0 360/0 677/0 77/1

  

-بینیبرای بررسی میزان انحراف احتماالت پیش

شده از آزمون نیکویی برازش شده از احتماالت مشاهده

شود. بدین ترتیب در این بخش با استفاده از استفاده می

لمشو به بررسی -های انحراف، پیرسون و هاسمرآماره

ای شدهمشاهدهشده با احتماالت بینیتطابق احتماالت پیش

بینی نیست، پرداخته شد. که توزیع دوتایی قادر به پیش

 پنجداری باالتر از ها )سطح معنیداری این آمارهعدم معنی

درصد( به معنای عدم وجود شواهد کافی برای رد فرض 

ها است. با توجه به اینکه سطح برازش مدل بر داده

االتر از لمشو ب-های پیرسون و هاسمرداری آمارهمعنی

توان دریافت که شواهد درصد است می پنجمقدار بحرانی 

ها وجود ندارد و کافی برای رد فرض برازش مدل بر داده

توان فرض صفر مبنی بر برازش مدل بر بدین ترتیب می

شده با احتماالت بینیها یا همان تطابق احتماالت پیشداده

 (.1شده را پذیرفت )جدول مشاهده

 

 های نیکویی برازش مدل لجیت کاربرد کودهای زیستیزمونآ -4جدول 

 آزمون درجه آزادی اسکوئرکای داریسطح معنی

 انحراف 176 01/100 007/0

 پیرسون 176 00/177 331/0

 لمشو-هاسمر 1 47/17 067/0

 

در مجموع، مدل لجیت استفاده از کودهای 

زیستی در بین کشاورزان روستای ینگیجه تابعی از 

های کودهای های فردی کشاورزان و ویژگیژگیوی

که  بینی استزیستی است که در قالب تابع زیر قابل پیش

-رویت = 3xمزیت نسبی،  = 2xسازگاری،  = 1xدر آن 

دانش،  = 6xپذیری، آزمون = 5xپیچیدگی،  = 4xپذیری، 

7x =  ،8نگرشx = های ارتباطی و کانالY =  کاربرد

 یستی است.ودهای ز)استفاده از( ک

Y = 8x 0.443 - 7x 0.246 - 6x 0.363 - 5x 0.606 + 4x 0.669 - 3x 0.774 + 2x 0.289 - 1x 0.196 -2.13  

 

 گیری و پیشنهادهانتیجه

های انسان در عصر حاضر، تولید یکی از دغدغه

 ،در دسترس وخاکآبحفظ منابع  زمان باهم غذای سالم

-مصرفی یکی از عمده هایاست. در این میان، نوع نهاده

همچنین حفظ  غذای سالم  تأمینترین معیارهای 

سازگار از رود. کودها و سموم بومشمار میبه زیستمحیط

شوند که تولید غذای سالم را هایی قلمداد میجمله نهاده

در  نمایند.تضمین می زیستمحیطضمن حفظ سالمت 

-ش بهرهدر افزای ایویژه این میان کودهای زیستی جایگاه

سالمت، کیفیت و  های مرتبط باوری و کاهش نگرانی

های در نظامدارند.  شده تولید غذایی محصوالتارزش 

 یا مکملی عنوان جایگزینیکشاورزی نوین، این کودها به

 هنوز حالباایناند؛ برای کودهای شیمیایی مطرح شده

. تی در کشور چندان رواج نداردیسمصرف کودهای ز
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ی در خصوص مصرف کودهای زیستی عوامل متعدد

این عوامل از رسد نظر میکنند که بهآفرینی مینقش

های مربوط به کودها ویژگیسطوح فردی و نگرشی تا 

، کاربرد سهولت )یا پیچیدگی(، مزیت نسبینوع  مانند

قابلیت رؤیت اثرات، قابلیت آزمون و سازگاری کودها با 

بر این تغیر باشند. م شرایط اقتصادی و اجتماعی کشاورزان

عوامل فردی و  توأماثر اساس، مطالعه حاضر به بررسی 

کودهای زیستی در روستای  کاربردهای نوآوری بر ویژگی

نتایج نشان داد که ینگیجه، شهرستان زنجان، پرداخت. 

های یک از عوامل فردی )نگرش، دانش و کانالهیچ

ی )در برد کودهای زیسترداری بر کاارتباطی( اثر معنی

این در حالی ند. لب نوآوری( در روستای ینگیجه نداشتقا

شده کودهای زیستی های ادراکای از ویژگیاست که پاره

-پذیری و پیچیدگی اثر معنیپذیری، رؤیتمانند آزمون

 ند. داری بر کاربرد این کودها داشت

ست آمده از دهطور کلی، بر اساس نتایج ببه

خصوص کودهای زیستی اثر  مطالعه، دانش کشاورزان در

این در حالی است که د. ها نداشتنداری بر کاربرد آنمعنی

؛ سوپاپوم و 8112)دیهاکال و همکاران،  مطالعاتبرخی 

اثر دانش و آگاهی را ( 8112؛ شاهپسند، 8119همکاران، 

سازگار، نظیر کودهای زیستی بوم هایفنّاوریبر استفاده از 

دانش برخورداری از طور کلی، به. اندمورد تأیید قرار داده

( 1220)راجرز،  چیستی، چرایی و چگونگی هایدر حوزه

شته سزایی دامصرف کودهای زیستی اهمیت به تواند برمی

اینکه کشاورزان بدانند کودهایی زیستی در واقع،  باشد.

در بازار موجود است، چرا  هاو چه برندهایی از آن اندکدم

ها ده کرد و اثرات ناشی از مصرف آنها استفاباید از آن

نهایت طریقه مصرف، نگهداری و انبارداری ر چیست و د

ها کننده کاربرد آنتواند تسهیلمی ،ها چگونه استآن

، کشاورزان مورد مطالعه در روستای باشد. بر خالف انتظار

ینگیجه اثر دانش را بر مصرف کودهای زیستی چشمگیر 

ز دالیل احتمالی در خصوص یکی ااند. قلمداد نکرده

گونه بیان داشت که توان اینچنین موضوعی را می

کودهای زیستی توسط بیش از نیمی از کشاورزان مورد 

گرفته است و طور واقعی مورد استفاده قرار میمطالعه به

ها در خصوص چیستی، چرایی و بدین ترتیب دانش آن

یز به است و ن کودها شکل گرفتهاین چگونگی کاربرد 

-میدلیل نقش ارتباطات چهره به چهره در نظام روستایی، 

دانش مربوط به طریقه استفاده، انبارداری توان دریافت که 

و غیره از طریق روابط چهره به چهره و طی پدیده 

مجاورت قابل انتقال بوده است. بدین ترتیب برخورداری 

 عنوانبهاز دانش الزم در خصوص کاربرد کودهای زیستی 

  قرار نگرفته است. مدنظرعامل قابل توجه 

های این موضوع در خصوص نگرش و کانال

های ارتباطی نیز مصداق دارد. در واقع با توجه به یافته

توصیفی حاصل از مطالعه مشخص شد که از میان 

کار کشاورزانی که کودهای زیستی را در فرآیند تولید به

به ادامه  یتمایلها درصد از آن پنج کمتر ازاند گرفتهمی

با توجه به چشمگیر بودن اند. بدین معنا که مصرف نداشته

تعداد کشاورزانی که تمایل به مصرف کودهای زیستی 

توان دریافت که مقوله نگرش نسبت به این دارند می

تواند ها توسط کشاورزان نمیشده آنکودهای و آثار ادراک

دها قلمداد ای در خصوص کاربرد کوکنندهعامل تعیین

عنوان یک ویژگی فردی شود و نقش این عامل اگرچه به

در این راستا پیشنهاد  مطرح است؛ اما چشمگیر نیست.

شود که پژوهشگران در مطالعات آتی اثرات دانش و می

نگرش را در سه حوزه چیستی کودهای زیستی، چرایی و 

چگونگی مصرف مورد بررسی قرار دهند تا مشخص 

تلف دانش و نگرش چه تأثیری بر مقوله شود، ابعاد مخ

 مصرف این کودها دارد. 

پذیری ، رویتدادگونه که نتایج نشان همان

ی داری بر کاربرد کودهاشده اثر مثبت و معنیادراک

دارد. در واقع، این متغیر دارای بیشترین نسبت  زیستی

دار برتری بوده و در مقایسه با سایر متغیرهای معنی

پذیری( دارای اثر بیشتری بر کاربرد زمون)پیچیدگی و آ

پذیری بر رویت تأثیرکودها توسط کشاورزان دارد. این 

ر مطالعات نجفی و همکاران مصرف کودهای زیستی د

پذیری بر رویتمورد تأیید قرار گرفته است.  (1922)
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شده کشاورزان از میزان قابل مشاهده بودن ارزیابی درک

ید شده در اثر مصرف کیفیت و کمیت محصوالت تول

این کودها بر حفاظت از منابع  تأثیرکودهای زیستی و نیز 

توان دریافت که بر این اساس، میاشاره دارد.  وخاکآب

 بودن()قابل رویت گراییتوجه به میزان عینیت

های بخش کشاورزی، نقش بسزایی در خصوص نوآوری

ورد کشاورزان مها دارد. اشاعه و ترویج استفاده از آن

مطالعه کودهای زیستی را در گرو میزان قابلیت مشاهده 

اثرات و پیامدهای مثبت )مانند افزایش کمی و کیفی 

کنند. این موضوع ارتباط تنگاتنگی محصوالت( مصرف می

گیری عقالیی کشاورزان در خصوص تخصیص با تصمیم

های تولید دارد. در واقع، کشاورزان از طریق نهاده

ها تصمیم به دن پیامدهای مصرف نهادهپذیر بومشاهده

گیرند و بدین تخصیص عقالیی آنها در فرآیند تولید می

ها قابلیت رؤیت پیامدهای مصرف ترتیب اگر ارزیابی آن

کودهای زیستی به نتایج مطلوب نرسد، ممکن است 

 استفاده از کودهای شیمیایی را ترجیح دهند. 

 پذیریبر اساس نتایج، پیچیدگی و آزمون

طور شده کودهای زیستی بر کاربرد این کودها بهادراک

اثر منفی بر کاربرد کودها  ،داری اثر دارند. پیچیدگیمعنی

تری دارد؛ بدین معنا که هر اندازه کشاورزان تصور پیچیده

از کاربرد کودهای زیستی داشته باشند، تمایل کمتری به 

نوع شده معطوف به تپیچیدگی ادراکمصرف آنها دارند. 

های استفاده از کودهای زیستی و برخورداری از روش

در کارگیری این کودهاست. های خاص جهت بهمهارت

های استفاده از واقع، درک کشاورزان از محدودیت روش

صورت مایع یا جامد و در مراحل کودهای زیستی )به

های مختلف تولید( و نیز تصور از نیازمندی به مهارت

از این کودها سبب شده تا استفاده از خاص جهت استفاده 

شده های درکپیچیدگی تأثیرکودهای زیستی تحت 

رسد این نظر میکشاورزان مورد مطالعه قرار گیرد. به

مقایسه این کودها با کودهای شیمیایی ویژگی از طریق 

بررسی میزان  وسیلهبه ای. چنین مقایسهشودمیبررسی 

محدودیت کمتر در یی )ولت استفاده از کودهای شیمیاسه

های خاص( در های مصرف و عدم نیاز به مهارتروش

-گیرد. بر این اساس، بهمقایسه با کودهای زیستی انجام می

رسد توسعه و ترویج استفاده از کودهای زیستی و نظر می

بایست از طریق های بخش کشاورزی میسایر نوآوری

 های بصری و تطبیقی انجام گیرد. رهیافت

 

 شنهادهای ترویجیپی

ترویج استفاده از کودهای زیستی در سایر 

ریزی شود که طی آن مناطق روستایی بر تمهیداتی پایه

کشاورز بتواند نتایج مطلوب استفاده از کودهای زیستی را 

در اندک زمان مشاهده نماید و از نظر عقالیی به 

تخصیص بهینه این نهاده در فرآیند تولید تمایل پیدا کند. 

های آموزشی مرسوم در دین منظور الزم است از رهیافتب

های الگویی نظام ترویج مانند مزارع نمایشی و سایت

 استفاده شود. 

سازی مزارع نمایشی، نتایج دو شیوه در پیاده

مصرف کود زیستی و شیمیایی نمایش داده شود تا ضمن 

پذیری اثرات، میزان سهولت استفاده از حصول به عینیت

زیستی نیز برای کشاورزان به نمایش گذاشته  کودهای

شده بر پذیری ادراکداری آزمونشود. با توجه به اثر معنی

مصرف کودهای زیستی، این شیوه از رهیافت ترویجی 

کند تا توجهی دارد. این رهیافت کمک میاهمیت قابل

کشاورزان از قابلیت آزمون مصرف کودهای زیستی در 

صل کنند و بدین ترتیب خودشان مقیاس اندک اطمینان حا

در خالل فرآیند تولید دست به آزمون و خطا بزنند و به 

 تری دست یابند. نتایج مطلوب
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Abstract 

Application of biofertilizer is governed by different factors whose identification 

and knowledge will play a great role in farmer acceptance of the fertilizers. The 

present quantitative study was conducted to identify the factors involved in the use 

of biofertilizers by farmers in Yengijeh village, Zanjan, Iran. The statistical 

population consisted of all the local farmers (N=313). Using Yamane formula, the 

sample size was calculated at 175 but data were ultimately collected from 165 

farmers through the convenience sampling method. For this purpose, a 

questionnaire was used whose face validity had been approved by an expert panel 

and its reliability was computed via Cronbach' alpha (α˃  0.7). Binary logit 

regression was employed to examine the effects of two categories of variables on 

biofertilizer consumption; these included farmers' individual characteristics 

(including attitude toward and knowledge about biofertilizers and communication 

channels) and perceived innovation characteristics (including compatibility, 

trialability, observability, complexity, and relative advantage). Results revealed 

that while the three innovation characteristics of trialability, observability, and 

complexity had significant effects on fertilizer consumption, farmers' individual 

characteristics had none whatsoever. 

Keywords: Biofertilizer, Trialability, Observability, Complexity 
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