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چکیده
مطالعات متعددی تاثیر تلقیح مصنوعی را بر پایداری عملکرد ،تولید  ،تقویت ژنتیکی و سودآوری واحد تولیدی تأیید می-
کنند .اما با همه منافع این تکنیک ،گاوداران در برخی موارد تمایل کمتری به استفاده از آن دارند .هدف تحقیق حاضر
بررسی وضعیت استفاده از تکنیک تلقیح مصنوعی در شهرستان جیرفت و شناسایی عوامل موثر بر پذیرش آن در
گاوداریهای این شهرستان است .پژوهش با استفاده از اطالعات  022گاوداری در سال زراعی  8899-98انجام شد.
نتایج نشان داد  18درصد افراد از این تکنیک در واحد تولیدیشان استفاده مینمایند .به منظور تعیین عوامل موثر بر
پذیرش تکنیک فوق مد ل الجیت با استفاده از روش حداکثر درستنمایی برآورد شد .نتایج مدل نشان داد که متغیرهای
تعداد گاو شیری مزرعه ،سطح سواد ،فاصله از مرکز شهر ،نگرش نسبت به تلقیح مصنوعی ،دریافت خدمات ارائه شده از
سوی مراکز دولتی و داشتن شغل غیر کشاورزی بر پذیرش تکنیک تلقیح مصنوعی اثر دارند.
واژههای کلیدی :تلقیح مصنوعی ،تولید مثل ،جیرفت ،گاوداری ،الجیت
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Abstract
The Advantageous effects of artificial insemination (A.I.) on the stability of performance,
productivity, profitability and strengthen in dairy cattle enterprise have been confirmed by several
studies. In spite of such benefits, application of this technique is less acceptable by some dairy cattle
breeders. The aims of the present investigation were studied the status of A.I. technique application
in Jiroft city, southern part of Iran, and identification of the affecting factors on the adoption of this
technique by local dairy breeder. Therefore, 200 dairy cattle farms were investigated during 20092010. The obtained results revealed that 61 percent of farmers use A.I. To determine the factors
affecting the adoption of the A.I., Logit model was estimated using maximum likelihood method.
The results showed that the number of dairy cattle’s in the farm, literacy, distance to city center,
attitudes to A.I., services provided by governmental institutions and non-farm employment are
effective factors on the adoption of A.I. technique.
Key words: Artificial insemination, Breeding, Dairy, Jiroft, Logit

نگهداری میشود و در زمان مناسب به روش مصنوعی
5خنال

مقدمه

به داخل رحم دام ماده تزریق میشود (راج

 علم ژنتیک در افزایش،)0221( 8بر اساس نظر شوک

.)0282

 درصد نقش داشته و55 عملکرد بخش دامپروری حدود

تلقیح مصنوعی به عنوان یکی از مهمترین تکنیکهای

- تغییر می،فاصله مورد نیاز بین حاملگی را تا یک سوم

 این.بهبود ژنتیکی در میان دامهای اهلی مطرح است

 انتقال،0دهد که این تغییرات از طریق تلقیح مصنوعی

تکنیک موجب حداکثر کردن استفاده از گاوهای نسل

 و روشهای سنتی4 و تخم تعیین جنسیت شده8جنین

اول میشود و عالوه براین بازده اقتصادی خیلی خوبی

.اصالحی صورت پذیرفته است

 مطالعات.)8898 7 باربر،8890 1دارد (هیلرز و همکاران

تلقیح مصنوعی یک پروسه تولید مثلی است که طی آن

متعددی تأثیر معنی دار تلقیح مصنوعی را بر پرورش

 در مکان مناسب،اسپرم از دام نر استخراج شده

 همچنین مشخص شده است که.گاو شیری تأیید میکند
1
5

- Raj Khanal
- Hillers et al
7
- Barber
6

- Shook
- Artificial insemination
3
- Embryo transplants
4
- Sexed semen
2
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این تکنیک امکان انتخاب هدف تولید (گوشت ،شیر و )...

محققین خارجی صورت پذیرفته است و هر کدام عوامل

جر8

و مؤلفههای مختلفی را مهم ارزیابی کردهاند که با توجه

را برای تولید کنندگان فراهم میسازد (سیدل و
 8894و دی-ریس و همکاران.)0229 0

به تناسب آنها با تحقیق حاضر ،در این بخش به چند

هیلرز و همکاران ( )8890هزینه و بازدهی روش تلقیح

مورد آن اشاره میگردد.

مصنوعی را با روش سنتی استفاده از گاو نر مورد

تامبی و همکاران )8888( 9با استفاده از مدل پروبیت به

مقایسه قرار داده است .نتایج مطالعه منافع اقتصادی

بررسی عوامل موثر بر پذیرش تکنیک تلقیح مصنوعی

استفاده از تلقیح مصنوعی را در تولید مثل تأیید میکند.

در مناطق با پتانسیل باالی کشاورزی کشور کنیا

این مطالعه همچنین مشخص ساخته که فاصله بین دو

پرداختند .آنها نشان دادند که متغیرهای سطح سواد،

زایش در روش سنتی بیشتر از روش تلقیح مصنوعی

درآمد ماهیانه ،هدف تولید ،تعداد گاو شیری ،سطح

بوده و عالوه بر این ریسک جراحت برای دامدار در

دانش دامپروری و اندازه مزرعه بر پذیرش تلقیح

روش تلقیح مصنوعی به مراتب کمتر از سیستم استفاده

مصنوعی موثر هستند.

از گاو نر برای آمیزش است.

مطالعه نیل و اسچوالباچ )0220( 8بر روی تولیدکنندگان

مطالعات متعددی تاثیر تلقیح مصنوعی را بر پایداری

گوسفند و بز در آفریقای جنوبی نشان داد که متغیرهای

عملکرد ،تولید هر گاو ،تقویت ژنتیکی و سودآوری واحد

کارائی مزرعه ،تعداد گاو ،درصد مرگ و میر ،ریسک

تولیدی تأیید میکنند (باسم و بروملی،8875 8

باربر4

پذیری ،تعداد دام و سن بر پذیرش خدمات دامپزشکی

 ،8898ال اوستا و جانسون 8889 5و فولتز و

چانگ1

تاثیر دارند.

.)0220

راهلیزاتوو )0220( 10نشان داد که عواملی از قبیل اندازه

تصمیم کشاورزان در مورد پذیرش یک تکنیک جدید،

مزرعه ،تولید شیر از هر دام ،تعداد بازدید دامدار از

تحت تأثیر عوامل اقتصادی – اجتماعی و ویژگیهای

موسسههای ترویجی و درجه ریسک پذیری بر پذیرش

شخصیتی میباشد .از دیدگاه اقتصادی کشاورزان

عملیات مدیریت تغذیه از سوی دامداران آمریکا اثر

تکنیکهایی را میپذیرند که مطلوبیت حاصل از آنها

مثبت دارند.
همکاران88

( )0224با مطالعه رفتار گاوداری-

بیشتر از مطلوبیت بدون پذیرش این تکنولوژیها باشد.

ماسی و

فدر و همکاران )8895( 7پیشنهاد میکنند که تغییر در

های زالند نو دریافتند عوامل اقتصادی مزرعه (درآمد و

پارامترهای موثر بر تصمیم کشاورزان در نتیجه

گرفتن وام) ،ظرفیت پذیرش تکنیک (تماس با مروجین،

سامانههای پویایی از قبیل جمعآوری اطالعات ،اندوختن

دسترسی به اطالعات و سهولت دستیابی منابع) و

منابع و یادگیری از طریق عمل میباشد.

ویژگیهای شخصیتی (سن ،سواد ،اعتماد و ظرفیت

در رابطه با شناسایی عوامل موثر بر پذیرش تکنیک

نوآوری) بر پذیرش تکنولوژی موثر هستند.
همکاران80

( )0229پذیرش تکنیک و بدست

تلقیح مصنوعی مطالعه قابل توجهی در داخل کشور

عبداالی و

صورت نپذیرفته است اما مطالعات متعددی توسط

آوردن اطالعات را از سوی دامداران تانزانیا مورد
بررسی قرار دادند .آنها دریافتند که سرمایه انسانی و

1

- Seidel and Jr
- De Vries et al
3
- Busem and Bromley
4
- Barber
5
- El-Osta and Johnson
6
- Foltz and Chang
7
- Feder et al
2

8

- Tambi et al
- Nell and Schwalbach
10
- Rahelizatovo
11
- Massey et al
12
- Abdulai et al
9
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حیاتی ،عادلی ساردویی

سطح فعالیت بر پذیرش اثر مثبت و معنی دار دارند.

شهرستان تحقیق حاضر با هدف ارزیابی سطح پذیرش

همچنین افزایش متغیرهای سطح سواد ،تعداد دام مزرعه

تلقیح مصنوعی و همچنین عوامل اقتصادی-اجتماعی و

و انتظارسود باالتر از تکنیک نیز منجر به افزایش

شخصیتی تأثیر گذار بر پذیرش این تکنیک صورت

پذیرش تکنولوژیها میشود.

پذیرفته است تا بتواند در راستای بهبود گاوداریهای

وارد و همکاران )0229( 8با استفاده از مدل اقتصاد

منطقه مثمر ثمر واقع گردد.

سنجی الجیت به بررسی عوامل موثر بر پذیرش
تکنولوژیهای مدیریت تولید مثل در تولیدکنندگان گاو

مواد و روشها

اوکالهاما پرداختند .نتایج نشان می دهد که با افزایش

تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی میباشد که نتایج

متغیرهای درصد درآمد از پرورش گاو ،سطح سواد و

آن میتواند به منظور توسعه پذیرش تکنیک تلقیح

اثر پذیرش تکنولوژیها در کاهش نیروی کار ،سطح

مصنوعی مورد استفاده برنامهریزان و دست اندرکاران

پذیرش دامداران افزایش مییابد .همچنین پذیرش

بخش کشاورزی شهرستان جیرفت قرار گیرد .روش

تکنولوژیها در بین کشاورزان جوانتر بیشتر بوده

تحقیق به کار رفته در این پژوهش از نوع توصیفی -

است.

همبستگی میباشد و از نظر گردآوری دادهها و درجه

مطالعه راج خنال ( )0282بر روی عوامل موثر بر

کنترل متغیرهای تحقیق در زمره تحقیقات پیمایشی

پذیرش تکنیکهای تولید مثل در آمریکا نشان داد که

تقسیم بندی میشود.

پذیرش این تکنولوژیها اثر مثبت بر عوامل اقتصادی

در مطالعات مربوط به استفاده از عملیات مدیریتی،

مزرعه دارد و متغیرهای سواد و نسبت دام به کل

زمانی که یک تکنیک جدید یا نهاده جدید در سامانه

مزرعه بر پذیرش تکنولوژیها تأثیر مثبت دارند.

تولید معرفی میگردد ،تولیدکنندگان با این چالش روبرو

همچنین نتایج مدل پروبیت نشان داد که متغیر داشتن

هستند که در مقابل عملیات فوق واکنش مثبت نشان

شغل غیر کشاورزی و واقع شدن مزرعه در جنوب و

دهند یا عکسالعمل منفی داشته باشند .تفاوت در

شرق بر استفاده دامداران از تکنیکها اثر منفی دارند.

واکنشها در نتیجه این واقعیت است که تولیدکنندگان

موسابا )0282( 0با مطالعه عوامل موثر بر استفاده از

یک منبع اطالعاتی ثابت ندارند .آنها اهداف گوناگون و

 82تکنیک مدیریت تولید در گاوداریهای نامبیا پرداخت.

ترجیحات سودمندی 8متفاوتی دارند .همچنین اغلب آنها

نتایج نشان داد که متغیرهای سطح سواد ،سابقه شرکت

سطح تحصیل و ویژگیهای شخصیتی متفاوتی دارا

در دورههای سالمت حیوان ،درآمد خارج از مزرعه بر

میباشند و این امر در نهایت منتهی میشود به اینکه،

پذیرش تکنولوژیها تأثیر مثبت دارند و متغیر فاصله از

تعدادی از کشاورزان از تکنیک استفاده میکنند و عدهای

مراکز ترویج تأثیر منفی بر پذیرش تکنولوژی از سوی

دیگر در مقابل تکنیک مورد نظر واکنش منفی نشان می-

دامداران مورد مطالعه دارد.

دهند.

شهرستان جیرفت به عنوان یکی از قطبهای کشاورزی

همانطور که گفته شد برخی تصمیمات مدیریتی ماهیت

در سطح کشور و استان کرمان از دیرباز مطرح بوده

دو حالتی دارند .در این صورت مدلهای رگرسیونی با

است .وابستگی اقتصاد این شهرستان به کشاورزی غیر

متغیر وابسته کیفی برای تجزیه و تحلیل آنها مناسب

قابل انکار است .به سبب اهمیت تولیدات دامی در سطح

میباشند .مدلهای احتمال خطی ،مدل الجیت و مدل
پروبیت از جمله مدلهای رگرسیونی هستند که به این

- Ward et al
- Musaba

1
2

3 - Utility Preference
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منظور مورد استفاده قرار میگیرند .در صورتی که در

نپذیرندگان خواهد بود .این شاخص از رابطه ( )8برای

برآورد مدل رگرسیونی با متغیر وابسته کیفی از مدل

گاودار  iام به دست میآید:

رگرسیون خطی (رابطه  )8استفاده شود با سه مشکل

()8

اساسی برای جزء اخالل ( )eiمواجه خواهیم شد.
)(1

): (i=1,…,T

اول اینکه به خاطر خاصیت

برنولی8

Yi  X i  ei
(دو جمله ای) متغیر

وابسته شرایط به گونهای پیش برود که احتمال بزرگتر

برای محاسبه  Z iباید الگوی رگرسیونی رابطه ()4
برآورد شود:
()4

از یک بشود که با مقادیر واقعی مغایرت دارد .مشکل
دوم از آنجایی حاصل میشود که بنا به دوحالتی بودن
متغیر وابسته  eiفقط دو مقدار میتواند به خود بگیرد،
که در اینصورت توزیع جزء اخالل دوجملهای 0است و
نرمال نمیباشد .عالوه بر این جزء اخالل بر پایه
ساختار احتماالتیاش دارای واریانس ناهمسان می-
باشد .از اینرو استفاده از مدلهای الجیت 8و

پروبیت4

که این ضعفها را پوشش میدهند ،پیشنهاد شده است

در مدلهای الجیت و پروبیت برای سنجش معنیی داری
کلییی مییدل و خییوبی بییرازش 1از آمییاره آزمییون نسییبت
راستنمایی7

به جای آماره آزمون  Fاستفاده می گردد.

مقدار بحرانی 9این آماره از طریق توزیع کیای دو 8و بیا
درجییه آزادی تعییداد ضییرایب  ،محاسییبه مییی گییردد .در
صورتی که آماره برآورد شده در سیطح احتمیال  8و 5
درصد معنی دار باشد ،فرض صفر 82رد میشود .آماره

(جاج.)8899 5
بر اساس مدل الجیت ،که بر اساس احتمال تجمعی

فوق از طریق رابطه زیر محاسبه می گردد:
()5

الجستیک بیان میشود ،احتمال پذیرش تلقیح مصنوعی
توسط یک کشاورز از رابطه ( )0محاسبه می شود:

)2 (logLMAX-logL0

در این رابطه logL0 :مقدار لگاریتم تابع احتمال 88را در

()0

شرایطی که تمامی ضرایب شیب برابر با صفر فرض
شده اند ،به دست می دهد logLMAX .نیز مقدار لگاریتم

در رابطه فوق  Piاحتمال پذیرش تلقیح مصنوعی

توسط گاودار  iام F ،رابطه تابعی  0 ،عرض از مبدأ
مدل   J ،پارامتر های مدل X ji ،متغیرهای توضیحی

که شامل پارامترهای اقتصادی-اجتماعی میباشندi ،
شماره گاودار n ،تعداد کل افراد مورد مطالعه و Z i
شاخص واکنش نسبت به تلقیح مصنوعی است .شاخص
واکنش ،متغیری تصادفی است که اگر مقدار آن از حد
خاصی مثالً  Z *iبیشتر باشد ،گاودار مورد نظر جزء
پذیرندگان تلقیح مصنوعی و در غیر این صورت جزء
2- Bernoulli Character
2
-Binomial
3 -Logit
4 - Probit

-Judge

5

تابع احتمال را در شرایطی که ضرایب شیب برابر با
مقدار برآورد شده در نظر گرفته میشوند ،ارائه میدهد
(ویستلر.)80
در مدلهای الجیت و پروبیت ،ضرایب تخمینی برآورد
شده تفسیر اقتصادی مستقیمی ندارند و بیشتر اثرات
نهایی 88و کششها 84مورد تفسیر قرار میگیرند .کشش
درصد تغییر در احتمال وقوع موفقیت ( )Y=1در متغیر
6 - Overall Significance and Goodness of Fit Measures
7 - Likelihood Ratio Test
8- Critical Values
9- Chi-Square Distribution
فرض صفر برابر با صفر بودن تمام ضرایب شیب میباشد10 -
11- Log-Likelihood Function

12 -Whistler
13- Marginal Effects
14- Elasticities
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وابسته را در نتیجه  8درصد تغییر در متغیر مستقل و

بترتیب بیانگر تعداد دام مزرعه ،تعداد دام شیری

با ثابت بودن سایر عوامل نشان می دهند .از آنجایی که

مزرعه ،سابقه فعالیت در دامپروری ،سن مدیر مزرعه،

کششها توابعی غیر خطی از مقادیر مشاهدات می-

سواد مدیر مزرعه ،درآمد ماهیانه مدیر ،فاصله از مرکز

باشند ،هیچ تضمینی وجود ندارد که تابع الجیت از نقطه

شهر ،تعداد تماس با مروجین در سال ،نگرش نسبت به

تعریف شده بهوسیله میانگین نمونه ،عبور کند .برای

تلقیح مصنوعی ،جنسیت مدیر مزرعه ،عضویت در

برطرف کردن این محدودیت ابتدا کششها برای هر یک

تعاونی گاوداران ،داشتن شغل غیر کشاورزی ،دریافت

از مشاهدات محاسبه گردیده و سپس یک میانگین وزنی

خدمات ارائه شده از سوی مراکز دولتی 8و  β iو  Uiبه

از آنها گرفته می شود .به گونه ای که وزنها احتماالت

ترتیب ضرایب برآوردی و اجزا اخالل مدل میباشند.

پیش بینی شده 8هستند که تحت عنوان کشش کل وزن

خالصهای از متغیرهای تحقیق شامل متغیر وابسته و

داده شده 0شناخته میشوند که رابطه زیر آنرا شرح

متغیرهای توضیحی به همراه سطح و واحد اندازهگیری

میدهد (همان منبع).

آنها در جدول ( )8ارائه گردیده است.

()6
B X

(B X k ) X k
e
Xk
.

.B k .
B X 2
X k
) (B X k ) (1  e
) (B X k

جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه واحدهای
El 

چنانچه  X kمتغیر کمی باشد ،اثر تغییر یک واحدی
در متغیرهای توضیحی بر احتمال موفقیت متغیر
وابسته ( ) Yi  1با استفاده از رابطه ( )7محاسبه
میشود که همان اثر نهایی میباشد (همان منبع):

گاوداری شهرستان جیرفت میباشد که در سال -98
 8899به این فعالیت مشغول بودهاند .به منظور برآورد
حجم نمونه مورد نیاز و رفع نواقص احتمالی ابزار
اندازهگیری تحقیق 82،پرسشنامه از واحدهای خارج از
نمونه تکمیل گردید و بر اساس فرمول کوکران حجم
نمونه مورد نیاز برآورد گردید.
حجم نمونه مورد نیاز برای انجام تحقیق حاضر 880
گاودار برآورد گردید که به منظور افزایش اطمینان

()7

بیشتر از نتایج تحقیق به  022نفر افزایش پیدا کرد.

مدل رگرسیونی الجیت که در تحقیق حاضر به منظور

ابزار تحقیق ،پرسشنامه با سوالهای باز و بسته پاسخ

برآورد عوامل موثر بر پذیرش تلقیح مصنوعی توسط

میباشد ،که بر اساس اهداف و متغیرهای پژوهش

دامداران شهرستان جیرفت به طور تجربی برآورد

طراحی شده است .نتایج محاسبه ضریب آلفای کرونباخ

گردیده است به قرار زیر است:

( )2/98پایایی سواالت مربوط به نگرش گاوداران نسبت

()8
)+ β3 (Expj) +AISj= β0 + β1 (Hsj) + β2 (Nmcowj
β4 (Agej) + β5 (Eduj) + β6 (Incj) + B7 (Diszj) + B8
)β9 (Attj) + B10 (Sexj) + B11 (Coopj) + B12 + (Extzj
(Off-Farmj) + B13 (Gservicej)+ Ui
در معادله ( ،AISj )9نحوه پذیرش تلقیح مصنوعی

به تلقیح مصنوعی را مورد تائید قرار داد.

توسط مدیر مزرعه Jام را نشان میدهد .همچنین متغیر-

پارامترهای الگوی الجیت به روش حداکثر راستنمایی
با استفاده از نرم افزار SHAZAM 10 ،و همچنین نتایج
توصیفی و آزمونهای آماری با استفاده از نرم افزار
 SPSS 16انجام گرفت.

های ،Disj ،Incj ،Eduj ،Agej ،Expj ،Nmcowsj ،Hsj
 Gservice ،Coopj ،Sexj ،Attj ،Extjو ،OFF-Farmj
1- Predicted Probabilities
2- Weighted Aggregate Elasticity

 -8هر ساله از سوی سازمان جهاد کشاورزی جیرفت
بودجه ای به منظور انجام تلقیح مصنوعی توسط شرکت
های خصوصی در برخی از روستاهای منطقه تعلق میگیرد.
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جدول  -1معرفی متغیرهای تحقیق به همراه مقیاس و

فعالیت گاوداری در طبقه  2-4سال میباشد .با توجه به

واحد اندازهگیری آنها

میانگین این متغیر مشخص میشود که فعالیت

متغیر

مقیاس
اندازهگیری

واحد اندازهگیری

فعالیت نسبتاً نوپا است .میانگین سنی گاوداران حدود

متغیر وابسته
پذیرش تکنیک تلقیح
مصنوعی

اسمی

دامپروری در بین کشاورزان شهرستان جیرفت یک

 =2عدم پذیرش =8 ،
پذیرش

 47سال است که با توجه به سرمایه بر بودن پرورش
گاو دور از انتظار نیست که جوانان توانایی و رغبت
کمتری در این زمینه داشته باشند.

متغیرهای توضیحی
تعداد گاو مزرعه

نسبی

رأس

نتایج مشخص میکند که بیشتر از  12/0درصد

تعداد گاو شیری مزرعه

نسبی

رأس

کشاورزان سطح سوادشان در سطح ابتدایی و بیسواد

نسبی

سال

قرار دارد .نتایج مطالعه نگرش دامداران مورد مطالعه به

سن

نسبی

سال

تلقیح مصنوعی نشان داد که  48/8درصد آنها نگرش

سواد

نسبی

سال

مثبت نسبت به تلقیح مصنوعی دارند و حدود  58درصد

درآمد ماهیانه مزرعه

نسبی

هزار ریال

دامداران نگرش منفی نسبت به این تکنیک دارند .بر

فاصله از مرکز شهر

نسبی

کیلومتر

اساس نتایج ،مشخص میشود که حدود  80درصد

رتبهای

طیف لیکرت

دامداریها مدیریتشان با مردان و تنها  8/5درصد

اسمی

 =2زن و  =8مرد

واحدهای مورد مطالعه توسط زنان کشاورز مدیریت

 =2غیر عضو و =8

میشوند .نتایج نشان داد که حدود  47/7درصد نمونه

عضو

مورد مطالعه از خدمات ارائه شده از سوی جهاد

 =2عدم داشتن شغل غیر

کشاورزی شهرستان در زمینه تکنیک تلقیح مصنوعی

سابقه فعالیت در
دامپروری

نگرش نسبت به تلقیح
مصنوعی
جنسیت
عضویت در تعاونی
گاوداران
شغل غیر کشاورزی

اسمی

اسمی

کشاورزی و  =8داشتن
شغل غیر کشاورزی

ارائه خدمات از سوی
مراکز دولتی

اسمی

 =2عدم دریافت خدمات
و  =8دریافت خدمات

نتایج و بحث
نتایج توصیفی متغیرهای مورد مطالعه را جدول ()0
نشان میدهد .میزان پذیرش تلقیح مصنوعی در بین
دامداران برابر با  18درصد ( 800دامدار) و  88درصد
آنها ( 79دامدار) از این تکنیک در واحد تولیدیشان
استفاده نمیکنند.
میانگین تعداد گاو در مزارع  4/8رأس میباشد که نشان
دهنده خرد بودن واحدهای تولیدی در سطح منطقه
مورد مطالعه است .این مسئله در مورد تعداد گاو شیری
نیز صادق است ،به طوری که که میانگین تعداد گاو
شیری در مزرعه  8/5رأس است .بیشترین سابقه

استفاده کردهاند و بقیه نمونه مورد مطالعه ( )50/8از
این خدمات بهره نگرفته اند.
نکته قابل توجه داشتن شغل غیر کشاورزی در بین
 10/8درصد واحدهای تولیدی است که این مسئله می-
تواند واحدهای تولیدی را به دلیل عدم حضور دائمی
مدیر با مشکل مواجه سازد.
دالیلی که از سوی دامداران مورد مطالعه به عنوان علل
عدم استفاده از تکنیک تلقیح مصنوعی بیان شده ،در
جدول ( )8ارائه گردیده است .بر اساس نتایج جدول
مشخص میشود که  84/1درصد افراد ،عدم دسترسی
به نیروی تلقیح مصنوعی مجرب را مهمترین عامل عدم
استفاده از این تکنیک بیان کردهاند و در اولویتهای
بعدی به ترتیب ،سابقه منفی از پذیرش تلقیح مصنوعی،
عدم دسترسی به تجهیزات مورد نیاز در زمان مناسب
و عدم آگاهی از مزایای تلقیح مصنوعی به عنوان علل
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عدم پذیرش این تکنیک بیان شده است .بر اساس نتایج

رقم نسبتاً مطلوبی میباشد .عالوه بر این در صد پیش

آماره خی دو تفاوت فراوانیهای بیان شده به لحاظ

بینی صحیح مدل برآورد شده نیز  88درصد بدست آمد

آماری معنیدار میباشد .نتایج مدل الجیت برآورد شده

که بر اساس منابع موجود مقدار باالی  72درصد برای

در جدول ( ) 4ارائه شده است .بر اساس ارزش آماره

مدلهای با متغیر وابسته موهومی مقدار مطلوبی می-

 )818( LRمعنیداری کل مدل برآورد شده در سطح 8

باشد .نتایج آزمون همخطی بین متغیرهای توضیحی با

درصد تأیید میشود .مقادیر ضریب تبیین مک فادن،

استفاده از روش تجزیه واریانس انجام گرفته است که

ماداال ،استرال و کراگ اوهلر برای مدل برآورد شده به

نتایج حاکی از عدم مشکل همخطی است.

ترتیب برابر با  78 ،55 ،12و  74درصد گزارش شد که
جدول  -2نتایج توصیفی متغیرهای تحقیق
میانگین

انحراف استاندارد

حداکثر

حداقل

توزیع فراوانی

نام متغیر

*8

-

8

2

)2(88)**, 8 (18

4 /8

1 /5

57

8

8 /5

9 /0

58

8

7 /8

5 /1

08

2

سن

47/8

81/7

74

01

سواد

88/8

9 /7

89

2

درآمد ماهیانه مزرعه

4122

8022

01222

8022

فاصله از مرکز شهر

48/4

89/8

802

8

82/1

4/28

02

5

)8(88/7) ,0(01/8) ,8(82/8) ,4(89/9

8

-

8

2

)2(8/5) , 8 (88/5

8

-

8

2

)2(48/7) , 8 (58/8

8

-

8

2

)2(87/8) , 8 (10/8

2

-

8

2

)2(50/8) , 8 (47/7

پذیرش تکنیک تلقیح
مصنوعی
تعداد گاو مزرعه
تعداد گاو شیری
مزرعه
سابقه فعالیت در
دامپروری

8-5(50/8) , 5-82 (85/0), 82-02
)(80/5), 02-82 (82/8), 82 - 57 (8/8
8-5(45/1) , 5-82 (87/0), 82-02
)(84/4), 02-82 (88/7), 82-58 (88/8
2-4(48/8) , 4-9 (88/5), 9-80 (82/4),
)80-81 (88/5), 81-08 (85/8
)01-85(80/5) ,85-45 (05/8
)45-55 (89/5) ,55-74(0/8
)2 )07/9( 2-1(88/4) , 1 - 80 (08/9
),80-81(81/8), 81-89(0/7
8022-0522(05/8) ,-4522
)0522(04/7) 4522-1522 (88/5
,1522-9522(80/5) ,9522-82222
)(88/0), 82222-01222 (7/9

نگرش نسبت به تلقیح
مصنوعی
جنسیت
عضویت در تعاونی
گاوداران
شغل غیر کشاورزی
ارائه خدمات از سوی
مراکز دولتی

* :در مورد متغیرهای اسمی مد (نما) گزارش شده است.
**اعداد داخل پرانتز درصد فراوانی را نشان میدهند.

2-82 )04/1( 82-82(08/1) , 82 - 12
)(88/9) ,12-82(88/9), 82-802 (84/0

141

تحلیل پذیرش تکنیک تلقیح مصنوعی توسط گاوداران شهرستان جیرفت

به منظور بررسی فرض عدم وجود واریانس ناهمسانی

لذا مدل قابل اعتماد میباشد و از نتایج آن میتوان در

بین اجزاء اخالل در مدل از آزمون  LM2استفاده شد

سیاستگذاریها به منظور توسعه کاربرد تکنیک تلقیح

که مقدار آماره این آزمون برابر با  2/71برآورد شد ،از

مصنوعی در گاوداری های شهرستان جیرفت استفاده

آنجاییکه سطح معنیداری آماره فوق برابر با  2/81می-

نمود.

باشد ،فرض همسانی واریانس در مدل تأیید میشود.
جدول  - 3دالیل عدم تمایل دامداران به استفاده از تکنیک تلقیح مصنوعی

آماره χ2

دالیل بیان شده

فراوانی

درصد

عدم دسترسی به نیروی تلقیح مصنوعی مجرب

07

84/1

سابقه منفی از پذیرش تلقیح مصنوعی

05

80/8

درجه آزادی = 8

عدم دسترسی به تجهیزات مورد نیاز

85

88/0

P=2/20

عدم آگاهی از مزایای تلقیح مصنوعی

88

84/8

8/89 = χ2

نتایج مدل نشان میدهد از متغیرهای مورد بررسی در

با افزایش سطح سواد مدیر واحد دامداری ،احتمال

تحقیق حاضر 1 ،متغیر بر پذیرش تکنیک تلقیح مصنوعی

پذیرش تکنیک تلقیح مصنوعی افزایش مییابد .این

اثر معنیدار دارند .متغیرهای فاصله از مرکز شهر،

مسئله در اثر افزایش سطح آگاهی و دانش افراد با سواد

دریافت خدمات ارائه شده از سوی مراکز دولتی در

از تلقیح مصنوعی و نقش ان در بهبود مدیریت مزرعه

سطح  8درصد و متغیرهای تعداد گاو شیری ،داشتن

قابل توجیه است .نتایج تحقیقات قبلی (تامبی و همکاران

شغل غیر کشاورزی در سطح احتمال  5درصد و 0

 ،8888ماسی و همکاران  ،0224وارد و همکاران ،0229

متغیر سطح سواد و نگرش نسبت به تلقیح مصنوعی در

موسابا  0282و راج خنال  )0282نیز این نتیجه را تأیید

سطح احتمال  82درصد معنیدار میباشند.

میکند.

ضریب متغیر تعداد گاو شیری نشان می دهد که با

تأثیر متغیر فاصله واحد دامداری از مرکز شهر بر

افزایش تعداد گاو شیری مزرعه احتمال پذیرش تکنیک

پذیرش تکنیک تلقیح مصنوعی منفی است و با افزایش

تلقیح مصنوعی افزایش مییابد .این امر بیانگر این

این متغیر احتمال پذیرش کاهش مییابد .این نتیجه را

مسئله است که با افزایش تعداد دام شیری هزینه فرصت

میتوان اینگونه توضیح داد که تکنیک تلقیح مصنوعی

از دست رفته در صورت عدم استفاده از تلقیح

در محدوده زمانی معینی بایستی اتفاق بیفتد و زمان

مصنوعی افزایش مییابد به عبارت سادهتر با افزایش

انجام تکنیک بر موفقیت حاصله تأثیر زیادی دارد و با

تعداد دام شیری احتمال عدم انجام تلقیح در روش

افزایش مسافت واحد گاوداری ،دسترسی به تجهیزات و

سنتی زیاد میشود که این نتیجه با نتایج تحقیقات قبلی

نیروی انسانی مورد نیاز با محدودیت بیشتری مواجه

(تامبی و همکاران  ،8888راهلیزاتوو  ،0220نیل و

است ،در نتیجه واحدهایی که از مرکز شهر فاصله

اسچوالباچ  0220و راج خنال  )0282مطابقت دارد.

بیشتری دارند ترجیح میدهند از روشهای سنتی برای
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آمیزش گاوها استفاده کنند .این یافته با نتیجه بدست

مطالعه افزایش مییابد .این امر به این مفهوم است

آمده از تحقیق موسابا ( )0282مطابقت دارد.

افرادی که دید مثبتتری نسبت به تلقیح مصنوعی دارند،

نتایج مدل برآورد شده همچنین بیان میکند که با

بیشتر از تلقیح مصنوعی به منظور باروری دامهایشان

افزایش امتیاز نگرش نسبت به تلقیح مصنوعی احتمال

استفاده میکنند.

پذیرش تکنیک تلقیح مصنوعی از سوی افراد مورد
جدول  -4نتایج مدل رگرسیونی الجیت برای عوامل موثر بر پذیرش تلقیح مصنوعی
متغیر

عرض از مبداء

ضریب

***-8/0
**

تعداد گاو شیری مزرعه
سواد
فاصله از مرکز شهر
نگرش نسبت به تلقیح مصنوعی
دریافت خدمات
داشتن شغل غیر کشاورزی

آماره Z

کشش کل وزن داده شده

اثر نهایی

-

-

-0/1

2 /9

8/9

2/80

2/89

*2/74

8/75

2/08

2/87

***

-8/87

-0/57

*

2/80

***

-2/44

8/19

4/87

8/28

1/8

**

-2/84

-

-8/9

-2/88
2/09
2/85
-2/8

پارامترهای مدل
-58/8

Log likelihood function
Likelihood Ratio Test

***818
-888/75

Log – Likelihood

درصد صحیح پیش بینی

2/88
2/1

مک فادن

2/55

مادال

2/78

استرال

2/74

کراگ اوهلر

022

تعداد مشاهدات

*** ** ،و * به ترتیب معنیداری پارامتر برآورد شده را از نظر آماری در سطح  5 ،8و  82درصد نشان میدهد.

دریافت خدمات ارائه شده از سوی مراکز دولتی در

دولت در این زمینه بی شک شاهد توسعه استفاده از این

زمینه تلقیح مصنوعی را در واقع میتوان به عنوان

تکنولوژی در واحدهای دامداری منطقه مورد مطالعه

یارانه دریافت شده برای کشاورزانی تصور نمود که از

خواهیم بود .از اینرو تآثیر مثبت این متغیر در مدل

این خدمات استفاده نمودهاند .در حقیقت تکنیک تلقیح

برآورد شده دور از انتظار نیست و با نتیجه مطالعه

مصنوعی یک پروسهای است که نیاز به دانش و نیروی

ماسی و همکاران ( ،)0224همخوانی دارد.

کار مجرب و تجهیزات هزینهبر دارد که به ویژه برای

بر اساس نتایج ،عالمت متغیر داشتن شغل غیر

کشاورزان خرده-پا در راستای استفاده از تکنیک تلقیح

کشاورزی منفی میباشد ،یعنی احتمال پذیرش تکنیک

مصنوعی یک مانع حساب میشود و با سرمایه گذاری

تلقیح مصنوعی توسط مدیران واحدهای دامداری که به
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تحلیل پذیرش تکنیک تلقیح مصنوعی توسط گاوداران شهرستان جیرفت

غیر از کشاورزی شغل دیگری دارند ،کمتر است .این

درصد کمتر از کشاورزانی است که فقط به امر تولید در

مشاهده میتواند در اثر کاهش وقت مدیر برای پرداختن

بخش کشاورزی مشغول هستند .البته این تفاسیر به این

به امور مربوط به واحد دامداری قابل توجیه باشد.

شرط صادق است که سایر متغیرها ثابت باشند.

نتایج تحقیق راج خنال ( ،)0282با نتیجه بدست آمده

بر اساس نتایج تحقیق و مطابق با ویژگیهای منطقه

مطابقت دارد.

مورد مطالعه پیشنهادهای زیر به منظور توسعه و

مقدار کشش کل وزن داده شده متغیر تعداد گاو شیری

بهبود استفاده از تکنیک تلقیح مصنوعی در شهرستان

مشخص میسازد که با افزایش  8درصد در میانگین

جیرفت ارائه میگردد.
از موانع اصلی استفاده از تلقیح مصنوعی از

متغیر فوق و ثابت بودن سایر عوامل احتمال پذیرش

-8

تکنیک تلقیح مصنوعی  2/80درصد افزایش مییابد .بر

دیدگاه دامداران عدم دسترسی به نیروی تلقیح

همین اساس با فرض ثابت بودن سایر متغیرها با

مصنوعی مجرب در زمان مناسب میباشد که این

افزایش یک درصد در متغیرهای سواد و نگرش نسبت

مسئله میتواند منجر به تجربه منفی استفاده از این

به تلقیح مصنوعی مقدار احتمال پذیرش تکنیک تلقیح

تکنیک شود و در نهایت کشاورزان را به سمت استفاده

مصنوعی توسط دامداران مورد مطالعه  2/08و 8/28

از روشهای سنتی برای آمیزش گاوهای فحل شده

درصد افزایش مییابد .مقدار کشش برای متغیر فاصله

گردد لذا پیشنهاد میشود مسئولین منطقه تسهیالتی

از مرکز شهر بیان میکند که اگر مقدار متغیر فوق از

برای فارغالتحصیالن دانشگاهی به منظور فعالیت در

میانگین خود  8درصد افزایش یابد (از  48/4به  )48/9و

زمینه تلقیح مصنوعی ارائه نمایند.
از متغیرهای موثر بر پذیرش تلقیح مصنوعی

سایر عوامل ثابت باشند ،احتمال پذیرش تکنیک تلقیح

-0

مصنوعی  2/44درصد کاهش مییابد.

نگرش نسبت به تلقیح مصنوعی است .پیشنهاد میشود

بر اساس اثرات نهایی ،میتوان بیان کرد که با افزایش

در راستای بهبود نگرش دامداران نسبت به این تکنیک

یک گاو شیری به مزرعه احتمال پذیرش تلقیح مصنوعی

اقداماتی از قبیل برگزاری کالسهای آموزشی –

 2/89درصد افزایش مییابد .با افزایش یک واحد در

ترویجی ،توزیع بروشور ،پخش برنامه از صدا و

متغیرهای سواد (یکسال) و نگرش نسبت به تلقیح

سیمای محلی و سایر روشهای ترویجی موثر در این

مصنوعی ،احتمال پذیرش تکنیک تلقیح مصنوعی بترتیب

زمینه صورت پذیرد.
با توجه به هزینه بر بودن انجام تلقیح

برابر با  87و  09درصد افزایش مییابد .نتایج همچنین

-8

نشان میدهد که با افزایش هر یک واحد در متغیر

مصنوعی به ویزه در واحدهای کوچک از سوی

فاصله از مرکز شهر (  82کیلومتر) احتمال پذیرش تلقیح

سازمان کشاورزی منطقه تسهیالتی در جهت تشویق

مصنوعی  2/88کاهش مییابد .بر اساس اثر نهایی

کشاورزان به انجام این تکینیک در واحد تولیدیشان

محاسبه شده برای متغیرهای موهومی دریافت خدمات

پرداخت گردد.

مشخص میشود با ثابت بودن سایر عوامل ،دامدارانی

-4

که از خدمات ارائه شده توسط سازمانهای دولتی

پذیرش تلقیح مصنوعی پیشنهاد میشود در برنامههای

استفاده نمودهاند ،احتمال پذیرششان  85درصد بیشتر

اتخاذ شده به منظور آگاهی دامداران از مزایای تلقیح

از کشاورزانی است که از این خدمات بهرهمند نشدهاند.

مصنوعی از تکنولوژیهای آموزشی مطابق با سطح

همچنین احتمال پذیرش تلقیح مصنوعی در بین

سواد افراد استفاده شود.

کشاورزانی که دارای شغل غیر کشاورزی هستند82 ،

با توجه به معنیدار بودن تأثیر متغیر سواد بر

1331 سال/3  شماره22  جلد/نشریه پژوهشهاي علوم دامی
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زمینه ترغیب و تشویق شرکتهای خصوصی خدمات

از آنجاییکه با افزایش فاصله از مرکز شهر

-5

 در امر سرمایه گذاری در مناطق با فاصله،دامپروری

احتمال پذیرش تلقیح مصنوعی در بین نمونه مورد

.زیاد از مرکز شهر تصمیم مناسب اتخاذ گردد

 لذا پیشنهاد میشود در.،مطالعه کاهش یافته است
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