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ABSTRACT 

 

The aim of this study was to investigate factors affecting knowledge and attitude of farmers 

toward relative advantage of crops in Garmsar County. The study was performed by causal-relative 

method. The population of this research was 13825 farmers in Garmsar County, which 380 was 

estimated as sample size by Morgan Table. The main tool of the study was a questionnaire, which 

its validity was confirmed by a panel of faculty members and the reliability was obtained by pilot 

test. The result showed that most of farmers toward crop farming of advantage relative were lower-

middle knowledge, but upper- middle attitude. Results of the logit analysis of factors affecting 

knowledge of farmers toward relative advantage of crops farming showed that level of literacy, 

number of attendance in extension classes, number of extension visits had positive impacts, but 

contact to extension agent had negative impact. Results of the logit analysis of factors affecting on 

attitude also showed that level of literacy, number of attendance in extension classes, number of 

extension visits and farming income in past year had positive impacts, but contact to extension 

agents and number of land plot holding farmer had negative impact. 

 

Keywords: Relative Advantage; Knowledge; Attitude, Crops; Garmsar. 

 
Extended Abstract 

Objectives 

Determining the relative advantage of agricultural products in different regions is one of the 

important aspects of agricultural policy making and planning that can be used to obtain a suitable 

pattern of production and cultivation in different regions according to the conditions in each region. 

This will not only make optimal use of the resources and facilities of each region, but also enable 

sustainable livelihoods and the pursuit of personal, collective, and ultimately economic profitability 

of producers. Considering the general climate and agricultural situation in the Semnan province, 

more attention should be paid to the efficient use of scarce resources in the production of crops. 

This requires recognition of the relative advantages existing in Semnan province and its counties 

including Garmsar. Identifying the comparative advantages of production in agriculture and using 

them have two uses: first, it will improve production resource allocation policies and production 

patterns, and second, it can specify the type of exports and their combinations. The purpose of this 

study was to determine the level and factors affecting farmers' knowledge and attitude to the 

relative advantage of agricultural products in Garmsar County. 

 

Methods 

The present work was an applied study in terms of objective and causal-relative method. The 

population of this research was 13825 farmers in Garmsar County, which 380 was estimated as 

sample size by Morgan Table. The main tool of the study was a questionnaire, which its validity 

https://ijaedr.ut.ac.ir/article_74202.html
https://ijaedr.ut.ac.ir/article_74226.html
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was confirmed by a panel of faculty members and the reliability was obtained by pilot test. The 

dependent variable was the knowledge and attitude of farmers toward relative advantage of Crops 

in Garmsar County. Also, the independent variables included the personal, economical, extension 

educational factors. Data were statistically analyzed and all calculations were done by SPSS 

software package. The ISDM method was used to describe the variables of knowledge and attitude 

toward comparative advantage crops. This method is one of the proposed methods in describing 

attitude and knowledge in which the obtained scores can be divided into four levels. The Logit 

model was used to study the level of knowledge and attitude of farmers regarding the relative 

advantage of crops in the region. 

 

Findings 

The results showed that 54.5% of the farmers had low knowledge and 26% had moderate 

advantage over cultivation of crops. Low knowledge of producers as one of the important causes 

them to not utilize production resources properly and consequently, with low awareness, produce 

uneconomic output. Low productivity and poor livelihoods would be the result of such conditions. 

On the other hand, the survey of farmers' attitude toward crops with Relative advantage shows that 

43.5% had a good attitude and 16% had an excellent attitude in this regard. This situation indicates 

that farmers, despite their knowledge was low, but the tendency have to grow crops with the 

relative advantage. Macro-policies to develop crop Relative advantage, provide comprehensive 

needs and support, planning and implement extension programs can increase producers' knowledge 

and capabilities to cultivate relative advantage of Crops in Garmsar County. Results of the logit 

analysis of factors affecting knowledge of farmers toward relative advantage of crops farming 

showed that level of literacy, number of attendance in extension classes, number of extension visits 

had positive impacts, but contact to extension agent had negative impact. Results of the logit 

analysis of factors affecting on attitude also showed that level of literacy, number of attendance in 

extension classes, number of extension visits and farming income in past year had positive impacts, 

but contact to extension agents and number of land plot holding farmer had negative impact. 
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  يت نسبيعوامل موثر بر دانش و نگرش کشاورزان نسبت به مز

  در شهرستان گرمسار يمحصوالت زراع
 

 3، حامد رفيعي*2، مهرداد نيک نامي1مريم قاسمي

 دانش آموخته گروه ترويج و آموزش کشاورزي، دانشکده کشاورزي، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسالمي، گرمسار، ايران .1
  گروه ترويج و آموزش کشاورزي، دانشکده کشاورزي، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسالمي، گرمسار، ايران .2

 ، کرج، ايراندانشگاه تهران ،يدانشکده اقتصاد و توسعه کشاورز ،يروه اقتصاد کشاورزگ .3
 (15/4/98تاريخ تصويب:  -13/11/97)تاريخ دريافت:  

 

 دهيچک

 

 يت نسبيعوامل موثر بر دانش و نگرش کشاورزان نسبت به مز ين مطالعه، بررسيهدف ا
-ت مورد مطالعه، بهرهيگرفت. جمعانجام  يارتباط يبود که  به روش عل يمحصوالت زراع

ق ينفر بود و حجم نمونه از طر 13825برداران بخش زراعت شهرستان گرمسار به تعداد 
آن به کمک  ييق پرسشنامه بود که روايتحق يد. ابزار اصلين گرديينفر تع 380جدول مورگان 

شتر يج نشان داد، بيدست آمد. نتاآزمون بهشيق انجام پيآن از طر يياياستادان دانشگاه و پا
نگرش  ين، ولييدانش متوسط به پا يت نسبيمز يکشاورزان نسبت به کشت محصوالت دارا

ت عوامل موثر بر دانش کشاورزان نسبت به کشت يلوج يج الگويمتوسط به باال داشتند.  نتا
، يجيالت، تعداد شرکت در کالس ترويانگر آن بود که تحصيب يت نسبيمز يمحصوالت دارا

 ياثر منف يدارا يکن تماس با مروجان کشاورزياثرات مثبت، ل يدارا يجيد ترويبازد تعداد
 يت عوامل موثر بر نگرش کشاورزان نسبت به کشت محصوالت دارايلوج يج الگويبود. نتا

د ي، تعداد بازديجيالت، تعداد شرکت در کالس ترويانگر آن بود که تحصيب يت نسبيمز
و  يکن تماس با مروجان کشاورزياثرات مثبت، ل يل داراسال قب يو درآمد زراع يجيترو

 بودند. ياثر منف يار کشاورز داراين در اختيتعداد قطعات زم
 

 ، گرمساري، دانش، نگرش، محصوالت زراعيت نسبيمزکليدی:  هایهواژ

 

 مقدمه   

-تیبا توجه به ظرف يدر کشورمان، بخش کشاورز

ست، در موجود که در مناطق مختلف متفاوت ا يها

ق و یمناسب در تلف يیو توان اجرا يزيرصورت برنامه

 یکيتواند ید میدار از عوامل توليمناسب و پا يبرداربهره

محصوالت  ید و صادرات برخیمهم تول يهااز بخش

 یت نسبين مزیین راستا، تعيباشد. در ا يکشاورز

از ابعاد  یکيدر مناطق مختلف،  يمحصوالت کشاورز

است که بر  يکشاورز يزيرو برنامه يگزاراستیمهم س

د و کشت در یمناسب تول يتوان به الگویاساس آن م

ط موجود در هر منطقه يمناطق مختلف با توجه به شرا

نه از منابع ین صورت، نه تنها استفاده بهيافت. بديدست 

رد، بلکه امکان یگیو امکانات هر منطقه صورت م

، يو منافع فرد يرآوبه سود یابيدار و دستيشت پایمع

دکنندگان یتول ياقتصاد يت، توانمنديو در نها یجمع

 . (Abedi, 2017)گردد یدار فراهم ميصورت پابه

م ی، اقليیایت جغرافیل موقعیدلاستان سمنان به

آب و منابع  يهاتيمحدودز ینو  یابانیمه بیو ن یابانیب

ست. یبرخوردار ن یمطلوب يت کشاورزیخاک، از موقع

و  یر کشت آبيدرصد از کل مساحت استان ز ودتنها 
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 در استان، يجهاد کشاورز سازمان آمار . طبقم استيد

 آبی زراعی محصوالت کشت زير سطح 94-95 سال

 ديم محصوالت کشت زير سطح، هکتار 69856 استان

، گرمسار شهرستان هکتار بود. در 18653 استان زراعی

-به شتک ريز سطح اساس بر یزراع يدیتول محصوالت

 یآب گندم،هکتار 6023  یآب جو: از عبارتند بیترت

 ونجهي، هکتار 2400ینیورام پنبه، هکتار 5481

 و يا علوفه ذرت ،هکتار1402خربزه، هکتار1727یآب

 ريسا و ياگلخانه اریخ و هکتار1194ها علوفه ريسا

 رکشتيز سطح مجموع، در .هکتار 26جات يسبز

 هکتار 18254ر گرمسا شهرستان در یزراع محصوالت

پنج  یانگر آن است که طیب يآمار يهایباشد. بررسیم

 یروند کاهش یآب یر کشت اراضي،ر سطح زیسال اخ

 یمتوال يهایتواند به علت خشکسالیداشته است که م

 ,Secretary of state of Semnan)ر باشد یچند سال اخ

 و میاقل یکل تیوضع شناخت به لذا، با توجه .(2017

 در یزراع محصوالت دیتول در ديبا استان يکشاورز

داد  نشان يشتریب توجه ابیکم منابع از نهیبه استفاده

 در موجود ینسب يهاتيمز شناخت مستلزم امر نيا که

 تابعه از جمله شهرستان گرمسار يهااستان و شهرستان

 بخش در دیتول ینسب يهاتيمز يیشناسا. است

 نکهيا اول: دارد اربردک دو، آنها از استفاده و يکشاورز

 يالگو و يدیتول منابع صیتخص يهااستیس بهبود باعث

 و صادرات نوع تواندیکه منيا دوم، و شد خواهد يدیتول

 ,Rafiee & Ghasemi)د ينما مشخص را آنها بیترک

 یت نسبينه مزیدر زم ي. تا کنون مطالعات متعدد(2013

جام در داخل و خارج از کشور ان يمحصوالت کشاورز

 گردد: یاز آنان اشاره م یگرفته که به برخ

Rafiee & Ghasemi (2013)  استان نشان دادند که

گندم  ،ینیب زمیس از،ید محصوالت پیسمنان در تول

است و  یت نسبيمز يو هندوانه دارا یگوجه فرنگ ،یآب

 چغندر قند، م،يو د یجو آب د محصوالت پنبه،یدر تول

نه که از مقدار شاخص گوم همانيگندم د م ويدعدس 

DRC باشد.یم یت نسبيفاقد مز ،مشخص است Rafiee 

et al. (2011) يريپذرقابت یبا عنوان بررس یدر پژوهش 

استان مازندران با استفاده از  یمحصوالت عمده زراع

و  يدیامکانات تول ی، به بررسیاضير يزيربرنامه يالگو

 یکيان عنواستان مازندران به یبخش زراع یت نسبيمز

-کشور، با استفاده از شاخص يمهم کشاورز يهااز قطب

ن يپرداختند. در ا يزيرافت برنامهیمعمول و ره يها

 يهاورو، برآورد شاخصينرخ  يریکارگهخصوص با ب

، یخط يزيربرنامه يهابا استفاده از مدل یت نسبيمز

نسبی ت يمز يکه دارا یان محصوالتیافتند که از ميدر

و  ی، جو آبیآب ینیب زمیانواع برنج، س اًند، عمدتبود

 یآب ی، گوجه فرنگیآب یتیا چیم، لوبيا بهاره ديم، سويد

 ،تياند. در نهانه کشت شدهیبه يم وارد الگويو عدس د

بر  يزيربرنامه يدست آمده در الگوهج بيبا توجه به نتا

 یروغن يهاتوسعه کشت برنج و دانه یت نسبيمز يمبنا

 Shirani bidabadi etد. يه گردیران توصدر استان مازند

al. (2011) و  یت نسبيمز یبا عنوان بررس یقیدر تحق

 یاستان کرمان، به بررس يخرما یتيحما يهاشاخص

ها، عدم ن محصول پرداختند. شاخصيا یت نسبيمز

دهد و علت یخرما در کرمان را نشان م یت نسبيمز

-صول بهن محيا یمت صادراتین بودن قيیز پاین یاصل

ق مذکور، یآن است که در تحق يعلت صادرات فله ا

ن محصول، يا یابيد که به مباحث بازاريه گردیتوص

ژه مبذول گردد. يتوجه و یخارج يدر بازارها مخصوصاً

et al. (2010) Amshidi عوامل  یبا عنوان بررس یقیحقت

موثر بر نگرش کشاورزان نسبت به کاشت برنج در 

الم( انجام ي)استان ا روان و چرداولیش يهاشهرستان

زان آب در دسترس، یج پژوهش نشان داد، ميدادند. نتا

زان درآمد یو م یزان دانش فنی، میداشتن شغل فرع

د ر را بر نگرش برنج کاران منطقه مورین تاثيشتریب

ر کشت برنج يمطالعه نسبت به کاشت و توسعه سطح ز

در  Sadighi & Ahmadpour kakhak (2005) دارند. 

کار با عنوان سنجش نگرش کشاورزان زعفران یقیتحق

ل يمسا ید و توسعه کشت زعفران و بررسینسبت به تول

 ،شهرستان گناباد(  يمطالعه مورد)و مشکالت آنان 

ورزان نسبت به کشت و نگرش اکثر کشانشان دادند، 

و  یجيترو يهاتیزان مشارکت آنان در فعالیتوسعه و م

 یب در حد متوسط و نسبتا خوب میبه ترت یآموزش

 يرهاین متغیانگر آن بود که بیق بیج تحقيباشد. نتا

با نگرش  یزان عملکرد و دانش فنی، ميسابقه کشاورز

 نيوجود دارد. در ا يداریکشاورزان رابطه مثبت و معن

 ینیمت تضمی، نبود قیکاران، کم آبق، زعفرانیتحق

را به  یه مالیمحصول زعفران و ضعف بن يمناسب برا

https://ijaedr.ut.ac.ir/?_action=article&au=142946&_au=alireza++jamshidi
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ق یند. در تحقردد ذکر کین مشکالت توليترب از مهمیترت

در شمال  et al. (2010) Enayatiradکه توسط  يگريد

غرب استان خوزستان انجام شد، عوامل موثر بر دانش 

دار مورد يپا ينه کشاورزیر زمکشاورزان ذرت کار د

ن مطالعه نشان داد که سطح يج ايقرار گرفت. نتا یبررس

زان استفاده ی، میوانیح يزان استفاده از کودهایسواد، م

ج و يزان تماس با مراکز تروی، میارتباط يهااز کانال

ر دانش یزان عملکرد با متغیو م يخدمات جهاد کشاورز

داشتند.  يداریمعندار رابطه مثبت و يپا يکشاورز

، تعداد فرزندان، یسن، مساحت کل اراض ،نیهمچن

ن يترکيتعداد افراد تحت تکفل، فاصله مزرعه تا نزد

ت ی، سابقه فعالیمرکز خدمات، مقدار آفت کش مصرف

کش ر کشت ذرت، مقدار مصرف علفي، سطح زيکشاورز

دانش کشاورزي رابطه منفی و  ریزان درآمد با متغیو م

در  Amirnead & Rafiee (2009)داشتند.  يدارمعنی

دند که استان مازندران در یجه رسین نتيبه ا یقیتحق

ان تمام محصوالت یاز م يسه با متوسط کشوريمقا

ا و کلزا، يدر محصوالت شلتوک، هندوانه، سو یزراع

د محصوالت گندم، یاس بوده و در تولیت مقيمز يدارا

، خربزه، ینگا، عدس، پنبه،گوجه فریجو، شلتوک، لوب

ا و کلزا، ي، شبدر، سويونجه، ذرت دانه ايار، یهندوانه، خ

نسبت به کشور داشته است.  يیت کارايمز

Assadollahpoor (2016) نه یدر زم يامطالعه یط

زان یش ميد که با افزایجه رسین نتيمحصول کلزا به ا

ب ین ترتينه متوسط کمتر شده و بديمحصول، هز

-کوچک یزراع يسه با واحدهاياتر در مقبزرگ يواحدها

 یت نسبيد از مزیدر امر تول يینه و کارايتر، از لحاظ هز

-یمزارع کلزا، م ياست کارا برایس ،برخوردار هستند. لذا

منظور کاهش به يدیاس تولیتر کردن مقتواند بزرگ

 یباال بردن سطح آگاه ،نید باشد. همچنیتول يهانهيهز

مراحل مختلف  ینف يهاق آموزشيکشاورزان از طر

ده است. يشنهاد گردیکاشت، داشت و برداشت پ

Shahabuddin & Dorosh (2002)  در مطالعه خود با

-97 يهامربوط به سال یمقطع يهااستفاده از داده

 يهادر بنگالدش و با کمک شاخص 1998-99و  1996

DRC, NSP ،د برنج ین کشور در تولينشان دادند که ا

 Fong etاست.  یت نسبيمز يدارا واردات ینیجانش يبرا

al. (1999) چین در خودکفايی سیاست منافع و هاهزينه 

 تحلیل سیاستی ماتريس از استفاده با و کردند بررسی را

 مانند اصلی محصوالت براي را نسبی مزيت شده، تعديل

 نمودند محاسبه مختلف شش ناحیه در پنبه و برنج گندم،

 اثر و گرفتند نظر در فايیخودک براي مختلفی هايحالت و

 افتنديدر ،نهايت در و کردند بررسی نسبی بر مزيت را آن

 به اثر پیوستن بر و بوده برزمین محصوالتی چه که

 قیمت کاهش همچون لیيمسا جهانی تجارت سازمان

-Masters  & Winter .آمد خواهد وجودبه هانهاده

Nelson (1995) نه منابعيهز يهاسه شاخصيبه مقا 

پرداختند. در  ینه به منفعت اجتماعيو نسبت هز یداخل

ا با دو یکن يمحصول کشاورز 31 يبندرتبه ،ن مطالعهيا

بر اساس  يبندشاخص فوق انجام گرفته است. در رتبه

، مرکبات در رتبه اول و بر اساس ینه منابع داخليهز

نه به منفعت، در رتبه سوم قرار گرفته است. ينسبت هز

را بر اساس  یت نسبيز که رتبه اول مزین ینخودفرنگ

نه منابع يار هزینه به منفعت داشته، با معينسبت هز

 Alammouriدر رتبه چهارم قرار گرفته بود.  یداخل

به  یاستیل سیس تحليبا استفاده از روش ماتر (2008)

 يدارا ینیب زمیه سيد که در کشور سوریجه رسین نتيا

 است.  یت نسبيمز

، مطالعات صورت گرفته ذکر شده عالوه بر موارد

عالوه بر  یت نسبيانگر آن بود که مزیز بیگر نيد

و  يد، فناوریوه تولید، شیمنابع و عوامل تول يموجود

دانش، نگرش و مهارت  مانند یها به عواملنهاده يیکارا

 ,Abedi). کشاورزان وابسته است یعني یانسان يروین

 يریگمیصمدو گروه عمده در ت ،ن اساسيبر ا (2017

باشند. یموثر م یت نسبيمز يد محصوالت دارایتول يبرا

اران عمده زگاستیاندرکاران و سن گروه موثر، دستیاول

 یت نسبيد از مزيباشند که بایم يبخش کشاورز

 يهااستیمحصوالت منطقه آگاه باشند و با اعمال س

 يمنطقه را به سمت و سو يو کالن، کشاورز یتيحما

دارند، سوق دهند.  یت نسبيکه مز یکشت محصوالت

نشان        يتجار يهااستیس راتییتغ و روند یبررس

 باعث یتيحما يهااستیس انواع از یکه بعض دهدیم

است. گروه  شده خيتار طول در ینسب تيمز اصل نقض

به  یزمان ،باشند. کشاورزیکشاورزان منطقه م ،دوم

 یت نسبيمز يد محصوالت دارایتول يسمت و سو

و  یز طرز تلقیالزم و ن یخواهد رفت که دانش و آگاه
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-ا بهي و د آن محصوالت را داشته باشدیباور الزم به تول

د آن محصوالت، نگرش یگر، نسبت به توليعبارت د

است امکان دارد کشاورز از  یهيمثبت داشته باشد. بد

داشته  یمنطقه خود آگاه یمحصوالت زراع یت نسبيمز

اقدام به  یت نسبيشت منطبق با مزک يباشد و طبق الگو

ل یدلهب یت نسبياز مز یا با وجود آگاهيد و يکشت نما

همچنان به کشت  یا دروني یرونیعوامل ب یوجود برخ

ت قابل تصور یبپردازد. وضع یت نسبيمحصوالت فاقد مز

 يبا محصوالت دارا گر آن است که کشاورزان اصالًيد

که  یکشت يلگومنطقه آشنا نبوده و طبق ا یت نسبيمز

 ).  نسل به نسل به ارث برده اند به زراعت بپردازند

Musanead & Zarghami, 1994) از  یکي ،نبنابراي

ت يمز يدارا یعوامل مهم در کشت محصوالت زراع

ن گام آن یدر هر منطقه، کشاورزان هستند. اول ینسب

 يا زارعان از محصوالت دارايم آیابي یاست که آگاه

ا ينطقه خود از دانش الزم برخوردارند در م یت نسبيمز

نگرش و  ين محصوالت داراينسبت به ا ،نیر؟ همچنیخ

که  يیر؟ اما از آنجایا خيهستند  یدرست یطرز تلق

از سطح دانش و نگرش کشاورزان منطقه  یاطالع و آگاه

وجود  یت نسبيمز يدارا ینسبت به محصوالت زراع

ق یونه تحقگچیانجام شده ه يهایندارد و طبق بررس

ن موضوع در سطح منطقه يدرباره ا یو منسجم یعلم

ق حاضر یکشور وجود ندارد، تحق یو حت یمورد بررس

ن سطح  و ییق، تعین اساس هدف تحقيانجام گرفت. بر ا

ت يعوامل موثر بر دانش و نگرش کشاورزان نسبت به مز

 .استمنطقه مورد مطالعه  يمحصوالت کشاورز ینسب

 

 قيروش تحق

ن مطالعه از نظر هدف يرد استفاده در اروش مو

-ران و برنامهیگمیتصم يج براينتا زيرااست،  يکاربرد

قابل  يکشاورز يهااستین سيدر تدو يزان اقتصادير

از نوع  ،رهایاستفاده است. از نظر نحوه کنترل متغ

-داده يآورگردو به لحاظ روش  یشير آزمایقات غیتحق

-یز پرسشنامه انجام مو با استفاده ا یارتباط یها، عل

عنوان به یبرداران محصوالت زراعبهره تعدادرد. یگ

نفر در شهرستان گرمسار بودند  13825 يجامعه آمار

عنوان حجم هنفر ب 380که با استفاده از جدول مورگان 

جامعه مورد  يهایژگينمونه انتخاب شدند. با توجه به و

. در دشن ییساده تع یتصادف يریگمطالعه روش نمونه

مورد مطالعه از  يهاانتخاب نمونه يق حاضر، برایتحق

ن يساده استفاده شد. در ا یتصادف يریگروش نمونه

، يمستقل شامل عوامل فرد يرهایق، متغیتحق

و دانش و نگرش نسبت به  یجيو ترو ی، آموزشياقتصاد

عنوان هب یت نسبيمز يدارا یکشت محصوالت زراع

 يته شدند. روش گردآوروابسته در نظر گرف يرهایمتغ

در  ،و سپس ياصورت کتابخانهاطالعات در ابتدا به

ق مصاحبه يشده از طر ی، پرسشنامه طراحیدانیمرحله م

. پرسشنامه در چهار بخش مجزا شدل یبا کشاورزان تکم

بخش اول، مشتمل بر شش سوال از  :ديگرد یطراح

سوال با  10کشاورز، بخش دوم، شامل  يات فردیخصوص

ت يسوال با محور 12زان دانش و یم یت بررسيمحور

زان نگرش کشاورزان نسبت به محصوالت یم یبررس

د. در بخش سوم، يگرد یطراح یت نسبيمز يدارا یزراع

د. يپرسش مطرح گرد 19به تعداد  يسواالت اقتصاد

ق کسب يپرسشنامه از طر يو ظاهر يیمحتوا يیروا

نظرات نظرات استادان دانشگاه و متخصصان و اعمال 

پرسشنامه،  يیاين پاییتع يکسب شد. برا یاصالح

در مورد  یش آزمون در خارج از نمونه اصلیات پیعمل

ل یه و تحلينفر از کشاورزان انجام و پس از تجز 30

ر دانش یمتغ ينباخ براوکر يب آلفايپرسشنامه ها، ضر

ن شد که نشان از ییتع 84/0ر نگرش یو متغ 87/0

ف یمنظور توص. بهداردق یقمناسب بودن پرسشنامه تح

دانش و نگرش نسبت به محصوالت  يرهایمتغ یفیک

ن یانگی، از روش انحراف از میت نسبيمز يدارا یزراع

(ISDM) يهاوه از جمله روشین شياستفاده شد. ا 

نگرش و دانش محسوب  یفیف کینه توصیمطرح در زم

دست آمده به چهار سطح به يازهایشود و در آن امتیم

ازها به چهار ین امتيل ايم است. روش تبدیتقسقابل 

 & Sadighi)دست آمد هر بيسطح بر اساس رابطه ز

Darvishinia, 2002; Sadighi & Ahmadpour kakhak 

,2005):    
A= فیضع : Min ≤A<Mean-SD 

B=متوسط:  Mean-SD≤B<Mean 

C= خوب: Mean≤C<Mean+SD 

D= یعال : Mean+SD≤D<Max 

و نگرش کشاورزان از  سطح دانش یبررس براي

 يمنطقه  از الگو یمحصوالت زراع یت نسبيمفهوم مز
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که از  ین منظور به کشاورزانيت استفاده شد. بدیلوج

( نسبت به ) متغیرهاي مجازي دانش و نگرش  الزم

 یت نسبيمطابق با مز یکشت محصوالت زراع يالگو

 يیک و آنهايعدد  ،ت کرده بودنديبرخوردار و آن را رعا

 عدد صفر اختصاص داده شد.  ،تفاوت بودندکه م

 

 ج و بحثينتا

درصد  2/3درصد مرد و  8/96ان يان پاسخگویاز م

ان مربوط به گروه يپاسخگو ین فراوانيشتریزن بودند. ب

 6/47 یانگین سنیدرصد و م 51سال با  35-50 یسن

زان یمربوط به م ین فراوانيشترین شد. بییسال تع

ن یانگیدرصد بود. م 9/33با پلم يالت مربوط با دیتحص

سال بود.  6/14ان يپاسخگو يسابقه کار کشاورز

مربوط به  یر کشت محصوالت زراعين سطح زيشتریب

درصد بود.  79/90 یهکتار با فراوان 1-10طبقه 

ار کشاورزان مربوط ین در اختین تعداد قطعات زميشتریب

درصد بود. نوع  36/79 یقطعه با فراوان 1-4به طبقه 

 یان، نظام ملکيان پاسخگویغالب در م يبرداربهره نظام

-مورد استفاده بهره ياریوه آبیدرصد بود. نوع ش 1/32با 

ان ین شد. از مییدرصد تع 1/81با  یبرداران، روش غرقاب

خود را تحت  یدرصد محصوالت زراع 3/60ان، يپاسخگو

ن يقرار داده اند و از ا يمه محصوالت کشاورزیپوشش ب

ان یاند. از مافت نمودهيدرصد غرامت در 6/57تعداد، 

، يیروستا یدرصد در تعاون 9/67افراد مورد مطالعه 

ت داشتند. يعضو يیروستا ير نهادهايا سايو  يدیتول

با  یمحصول غالب کشاورزان مورد مطالعه، گندم آب

با  یونجه آبيدرصد و  8/21با  یدرصد، جو آب 3/45

الب در سطح غ یعنوان محصوالت زراعهدرصد ب4/17

 ن شدند.ییمنطقه مورد مطالعه تع

 يدانش کشاورزان نسبت به کشت محصوالت زراع

 يت نسبيمز يدارا

انگر آن است که، ی( ب 1مندرج در جدول )  يهاافتهي

دانش کشاورزان  يهاهيگو يبندتين اولوییتع يبرا

ب ياز ضر یت نسبيمز ينسبت به کشت محصوالت دارا

آن است  يايج حاصله گوي. نتاديرات استفاده گردییتغ

 در دیتول يها نهيهز لیتحل و محاسبه يیتوانا"ه يکه، گو

 375/0رات ییب تغيبا ضر "محصول یزراع مراحل هیکل

 محصوالت یابيبازار و یبازاررسان"اولويت اول و گويه 

 ن شد.ییت آخر تعياولو586/0رات ییب تغيبا ضر "یزراع

 

 زان نسبت به محصوالت زراعی داراي مزيت نسبیاولويت بندي دانش کشاور -1جدول 
انحراف  میانگین گويه ها

 معیار

ضريب 

 تغییرات

 رتبه

 1 375/0 09/1 91/2 توانايی محاسبه و تحلیل هزينه هاي تولید در کلیه مراحل زراعی محصول

 2 399/0 03/1 58/2 چگونگی دسترسی به منابع مالی و اعتبارات مورد نیاز جهت عملیات زراعی 

 2 399/0 1/1 76/2 میزان سازگاري و انطباق زراعت مورد نظر با منابع آبی قابل دسترس

 3 412/0 14/1 77/2 آشنايی با الگوي کشت مطلوب )محصوالت داراي مزيت نسبی( منطقه

 4 476/0 21/1 54/2 دانش علمی و عملی مورد نیاز براي تولید محصول زراعی مورد نظر 

 5 479/0 23/1 57/2 مناسب محصوالت زراعی متناسب با شرايط اقلیمی منطقهآشنايی با ارقام 

 6 5/0 22/1 44/2 قیمت نهاده هاي الزم براي کاشت محصول زراعی مورد نظر

 7 504/0 26/1 5/2 آشنايی با فناوري هاي مناسب و تکنولوژي هاي مدرن و جديد

 8 542/0 37/1 53/2 (قیمت محصوالت زراعی تولید شده در بازار)قیمت بازار

 9 586/0 43/1 44/2 بازاررسانی و بازاريابی محصوالت زراعی

 

در صد از  5/54انگر آن است که ی( ب2ج جدول )ينتا

 ز دانش دریدرصد ن 26ف و یدانش ضع يکشاورزان دارا

 

 

 یت نسبيمز ينه محصوالت دارایحد متوسط در زم

 برخوردار بودند.
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 ینسبت به کشت محصوالت زراع ورزاندانش کشا -2جدول 
 یت نسبيمز يدارا

 درصد فراوانی گويه
 5/54 207 ضعیف

 26 98 متوسط
 5/16 63 خوب
 3 12 عالی
 100 380 جمع

 

 ينگرش کشاورزان نسبت به کشت محصوالت زراع

 يت نسبيمز يدارا

انگر آن است که، ی( ب3مندرج در جدول ) يهاافتهي

نگرش کشاورزان  يهاهيگو يبندتين اولوییتع يبرا

ب ياز ضر یت نسبيمز ينسبت به کشت محصوالت دارا

آن است  يايج حاصله گويد. نتايرات استفاده گردییتغ

 محصول يدیتول يها نهاده به دولت اگر" هيکه، گو

 ارانهي منطقه، مطلوب کشت يالگو با منطبق یزراع

رات ییب تغيبا ضر "کارم یم را محصول همان بدهد،

 کردن انبار يبرا یمحل اگر "ه يت اول و گويواول 224/0

 یزمان را محصول داشتم، خود يدیتول یزراع محصوالت

 سود و دارد يباالتر متیق که کردم یم عرضه بازار به

ت ياولو 44/0رات ییب تغيبا ضر "شدیم دميعا يشتریب

 ن شد.ییآخر تع
 

 داراي مزيت نسبی اولیت بندي دانش کشاورزان نسبت به محصوالت زراعی -3جدول 
انحراف  میانگین گويه

 معیار

ضريب 

 تغییرات

 رتبه

اگر دولت به نهاده هاي تولیدي محصول زراعی منطبق با الگوي کشت مطلوب منطقه ،يارانه بدهدد، همدان 

 محصول را می کارم.

92/3 88/0 224/0 1 

 2 249/0 94/0 78/3 يت مزرعه معتقدم.به ثبت هزينه هاي تمام شده و میزان مصرف نهاده ها، يا به عبارتی مدير

اگر به وجود بازار مناسب فروش براي محصول زراعی مطابق بدا الگدوي کاشدت مطلدوب منطقده، اطمیندان 

 داشته باشم، محصول زراعی منطبق با الگوي کشت مطلوب منطقه می کارم.

84/3 98/0 255/0 3 

بدا قیمدت تضدمینی مناسدب بخدرد، همدان  اگر دولت محصوالت زراعی منطبق با الگوي کشدت منطقده را

 محصول را می کارم.

72/3 05/1 282/0 4 

 5 319/0 08/1 39/3 الگوي کشت خود را متناسب با محدوديت روزافزون منابع آبی تغییر می دهم.

در صورتی که بدانم با کاشت محصوالت زراعی داراي مزيت نسبی، می توانم از تسدهیالت باندک کشداورزي 

 گردم، کاشت محصوالت خود را مطابق با مزيت نسبی منطقه تغییر خواهم دادبرخوردار 

8/3 23/1 324/0 6 

 7 335/0 25/1 73/3 به تولید محصوالت و ارقام متناسب با شرايط اقلیمی منطقه معتقدم.

 8 369/0 27/1 44/3 الگوي کشت خود را متناسب با تغییرات قیمتی نهاده هاي تولیدي تغییر می دهم.

با توجه به نظرات کارشناسان کشاورزي و مروجان به انتخاب محصول براي کشت محصوالت زراعدی اقددام 

 می نمايم.

38/3 27/1 376/0 9 

من از گذشته تاکنون همین محصول را کاشته ام و تحت هیچ شرايطی نوع محصول خود را تغییر نخدواهم 

 داد.

41/3 3/1 381/0 10 

ي تامین هزينه هاي کشداورزي در کندار زراعدت داشدتم، محصدوالت زراعدی در صورتی که شغل دومی برا

 داراي مزيت نسبی منطقه را تولید می نمودم.

39/3 36/1 401/0 11 

اگر محلی براي انبار کردن محصوالت زراعی تولیدي خود داشتم، محصدول را زمدانی بده بدازار عرضده مدی 

 می شد.کردم که قیمت باالتري دارد و سود بیشتري عايدم 

27/3 44/1 44/0 12 
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 ینگرش کشاورزان نسبت به کشت محصوالت زراع -4جدول 

 یت نسبيبا مز
 درصد فراوانی گويه

 5/3 15 ضعیف

 37 140 متوسط

 43 163 خوب

 5/16 62 عالی

 100 380 جمع

 

 43انگر آن است که ی( ب4ج مندرج در جدول )ينتا

 ز ازیدرصد ن 5/16در صد از کشاورزان از نگرش خوب و 

 یت نسبيمز ينسبت به محصوالت دارا ینگرش عال

 برخوردار بودند.

ت عوامل موثر بر یمدل لوج یونیج برآورد رگرسينتا

 يدارا یدانش کشاورزان نسبت به کشت محصوالت زراع

ب ي( آورده شده است. ضر5در جدول ) یت نسبيمز

 یونین مک فادن، ماداال واسترال در مدل رگرسییتع

انگر مناسب بودن برازش الگو یت برآورد شده بیلوج

رات یی، تغیحیتوض يرهایمتغ بدين معنی کههستند. 

ن ياند. در ان نمودهییتب یخوبر وابسته مدل را بهیمتغ

الت با احتمال دانش کشاورزان نسبت یر تحصیمتغ ،الگو

رابطه  یت نسبيمز يدارا یبه کشت محصوالت زراع

در سطح  tو آماره  80/1ب يالت با ضریدارد. تحص یمثبت

ش يک يبا افزا ،گريعبارت ددار است. بهیيک درصد معن

الت کشاورزان، احتمال دانش کشاورزان یواحد تحص

را  یت نسبيمز يدارا ینسبت به کشت محصوالت زراع

ک يش يبا افزا ،نیش خواهد داد. همچنيافزا 516/0

الت، احتمال دانش یر تحصیدرصد در مقدار متغ

، یت نسبيمز يان نسبت به کشت محصوالت داراکشاورز

-ر تعداد کالسیافت. متغيش خواهد يدرصد افزا 12/3

با احتمال دانش کشاورزان نسبت به کشت  یجيترو يها

رابطه مثبت دارد.  یت نسبيمز يدارا یمحصوالت زراع

و  69/1ب يبا ضر یجيترو يهاتعداد شرکت در کالس

-دار است. بهیمعن دار در سطح يک درصدیمعن tآماره 

 يهاک واحد تعداد کالسيش يبا افزا ،گريعبارت د

احتمال دانش کشاورزان نسبت به کشت  یجيترو

ش يافزا 354/0را  یت نسبيمز يدارا یمحصوالت زراع

ک درصد در مقدار يش يبا افزا ،نیخواهد داد. همچن

، احتمال دانش کشاورزان یجيترو يهار کالسیمتغ

 36/2، یت نسبيمز يت دارانسبت به کشت محصوال

ر تعداد تماس با مروج یافت. متغيش خواهد يدرصد افزا

در سطح يک درصد  tو آماره   -25/1 یب منفيبا ضر

ر تعداد تماس با یمتغ بدين معنی کهدار شده است. یمعن

مروج با احتمال دانش کشاورزان نسبت به کشت 

. دارد یرابطه منف یت نسبيمز يدارا یمحصوالت زراع

ش يک واحد تعداد تماس با مروج، يبا افزا ،گريعبارت دبه

احتمال دانش کشاورزان نسبت به کشت محصوالت 

کاهش خواهد داد. با  23/0را  یت نسبيمز يدارا یزراع

ر تعداد تماس با مروج، یک درصد در مقدار متغيش يافزا

احتمال دانش کشاورزان نسبت به کشت محصوالت 

افت. يدرصد کاهش خواهد  02/2، یت نسبيمز يدارا

در  tو آماره  07/1ب يبا ضر یجيد تروير تعداد بازدیمتغ

 بدين معنی کهدار شده است. یسطح يک درصد معن

با احتمال دانش کشاورزان  یجيد تروير تعداد بازدیمتغ

 یت نسبيمز يدارا ینسبت به کشت محصوالت زراع

واحد ش يک يبا افزا ،گريعبارت درابطه مثبت دارد. به

، احتمال دانش کشاورزان نسبت به یجيد ترويتعداد بازد

 211/0را  یت نسبيمز يدارا یکشت محصوالت زراع

ک درصد در يش يبا افزا ،نیش خواهد داد. همچنيافزا

احتمال دانش  یجيد تروير تعداد بازدیمقدار متغ

، یت نسبيمز يکشاورزان نسبت به کشت محصوالت دارا

 افت. يد ش خواهيدرصد افزا 72/0
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 یت نسبيمز يدارا یت عوامل موثر بر دانش کشاورزان نسبت به کشت محصوالت زراعیج برآورد مدل لوجينتا -5جدول 
 اثر نهايی کشش پذيري در میانگین tآماره ضريب برآورد شده متغیر

 - 31/1 89/0 09/2 ضريب ثابت 

 x1 80/1 *97/1 12/3 516/0تحصیالت

 x2 69/1 *1/2 36/2 354/0رويجیتعداد شرکت در کالس ت

 -x3 25/1- *79/1- 02/2- 23/0تعداد تماس با مروج 

x4 07/1 *40/2 72/0 211/0تعداد بازديد ترويجی  

 -x5 61/0- 02/1- 09/0- 08/0تعداد قطعات زمین در اختیار کشاورز

 x6 29/0 82/0 10/0 05/0درآمد زراعی سال قبل

  Mc Fadden 

= 28/0  

Maddalla 

= 30/0  

Estrella = 

39/0  

Percentage 
of Right 

Prediction= 

701/0  

Likelihood Ratio 

test= 89/110  
Log-Likelihood 

Function= 005/0  

 يک درصد است. يدار یانگر معنیق * بیتحق يافته هايمنبع: 

 

باشد:یر ميصورت زبه یت نسبيمز يدله عوامل موثر بر دانش کشاورزان نسبت به محصوالت دارابا توجه به جدول فوق، معا
  

 

ت عوامل موثر بر یمدل لوج یونیج برآورد رگرسينتا 

 يدارا ینگرش کشاورزان نسبت به کشت محصوالت زراع

ب ي( آورده شده است. ضر6در جدول ) یت نسبيمز

 یونیال واسترال در مدل رگرسن مک فادن، ماداییتع

انگر مناسب بودن برازش الگو یت برآورد شده بیلوج

رات یی، تغیحیتوض يرهایمتغ بدين معنی کههستند. 

ن ياند. در ان نمودهییتب یخوبر وابسته مدل را بهیمتغ

الت با احتمال نگرش کشاورزان نسبت یر تحصیمتغ ،الگو

رابطه  یت نسبيمز يدارا یبه کشت محصوالت زراع

در سطح  tو آماره  33/0ب يالت با ضریدارد. تحص یمثبت

ش يک يبا افزا ،گريعبارت ددار است. بهیيک درصد معن

الت کشاورزان، احتمال نگرش کشاورزان یواحد تحص

را  یت نسبيمز يدارا ینسبت به کشت محصوالت زراع

ک يش يبا افزا ،نیش خواهد داد. همچنيافزا 183/0

الت کشاورزان، احتمال یر تحصیغدرصد در مقدار مت

ت يمز ينگرش کشاورزان نسبت به کشت محصوالت دارا

ر تعداد یافت. متغيش خواهد يدرصد افزا 61/0، ینسب

با احتمال نگرش کشاورزان نسبت به  یجيترو يهاکالس

رابطه مثبت  یت نسبيمز يدارا یکشت محصوالت زراع

ب يبا ضر یجيترو يهادارد. تعداد شرکت در کالس

دار یدار در سطح يک درصد معنیمعن tو آماره  27/0

ک واحد شرکت در يش يبا افزا ،گريعبارت داست. به

احتمال نگرش کشاورزان نسبت به  یجيترو يهاکالس

 63/0را  یت نسبيمز يدارا یکشت محصوالت زراع

ک درصد در يش يبا افزا ،نیش خواهد داد. همچنيافزا

، احتمال یجيترو ياهر شرکت در کالسیمقدار متغ

ت يمز ينگرش کشاورزان نسبت به کشت محصوالت دارا

ر تعداد یافت. متغيش خواهد يدرصد افزا 04/5، ینسب

در سطح  tو آماره   -56/0 یب منفيتماس با مروج با ضر

ر یمتغ بدين معنی کهدار شده است. یيک درصد معن

تعداد تماس با مروج با احتمال نگرش کشاورزان نسبت 

رابطه  یت نسبيمز يدارا یکشت محصوالت زراعبه 

ش يک يبا افزا ،گريعبارت ددارد. به يداریمعن یمنف

واحد تعداد تماس با مروج، احتمال نگرش کشاورزان 

ت يمز يدارا یکشاورزان نسبت به کشت محصوالت زراع

ش يبا افزا ،نیکاهش خواهد داد. همچن 14/0را  ینسب

تماس با مروج، احتمال  ر تعدادیک درصد در مقدار متغي

ت يمز ينگرش کشاورزان نسبت به کشت محصوالت دارا

ر تعداد یافت. متغيدرصد کاهش خواهد  76/9، ینسب

در سطح يک  tو آماره  36/0ب يبا ضر یجيد ترويبازد
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ر تعداد یمتغ بدين معنی کهدار شده است. یدرصد معن

با احتمال نگرش کشاورزان نسبت به  یجيد ترويبازد

رابطه مثبت  یت نسبيمز يدارا یمحصوالت زراع کشت

د يش يک واحد تعداد بازديبا افزا ،گريعبارت ددارد. به

، احتمال نگرش کشاورزان نسبت به کشت یجيترو

ش يافزا 577/0را  یت نسبيمز يدارا یمحصوالت زراع

ک درصد در مقدار يش يبا افزا ،نیخواهد داد. همچن

مال نگرش کشاورزان احت یجيد تروير تعداد بازدیمتغ

 98/5، یت نسبيمز ينسبت به کشت محصوالت دارا

ن یر تعداد قطعات زمیافت. متغيش خواهد يدرصد افزا

در  tو آماره   -25/0 یب منفيار کشاورز با ضریدر اخت

 بدين معنی کهدار شده است. یسطح يک درصد معن

ار کشاورز با احتمال ین در اختیر تعداد قطعات زمیمتغ

 يدارا یشاورزان نسبت به کشت محصوالت زراعنگرش ک

 ،گريعبارت ددارد. به يداری رابطه منفی معنیت نسبيمز

، احد قطعات زمین در اختیار کشاورزش يک ويبا افزا

احتمال نگرش کشاورزان نسبت به کشت محصوالت 

کاهش خواهد داد.  15/0را  یت نسبيمز يدارا یزراع

ر تعداد یقدار متغک درصد در ميش يبا افزا ،نیهمچن

ار کشاورز، احتمال نگرش ین در اختیقطعات زم

، یت نسبيمز يکشاورزان نسبت به کشت محصوالت دارا

ر درآمد یمتغ ،نیافت. همچنيدرصد کاهش خواهد  48/0

سال قبل با احتمال نگرش کشاورزان نسبت به  یزراع

-یرابطه معن یت نسبيمز يدارا یکشت محصوالت زراع

 48/0ب يسال قبل با ضر یر درآمد زراعیدارد. متغ يدار

عبارت دار است. بهیدر سطح يک درصد معن tو آماره 

سال قبل،  یر درآمد زراعیش يک واحد متغيبا افزا ،گريد

احتمال نگرش کشاورزان نسبت به کشت محصوالت 

ش خواهد داد. يافزا 43/0را  یت نسبيمز يدارا یزراع

ر درآمد یار متغک درصد در مقديش يبا افزا ،نیهمچن

سال قبل، احتمال نگرش کشاورزان نسبت به  یزراع

ش يدرصد افزا 5/4، یت نسبيمز يکشت محصوالت دارا

 افت.يخواهد 

 

 یت نسبيمز يدارا یت عوامل موثر بر نگرش کشاورزان نسبت به کشت محصوالت زراعیج برآورد مدل لوجينتا -6جدول 
 اثر نهايی ي در میانگینکشش پذير tآماره ضريب برآورد شده متغیر

 - 31/1 89/0 09/2 ضريب ثابت 
 x1 33/0 *** 2/3 61/0 183/0تحصیالت

تعدددداد شدددرکت در 
 x2کالس ترويجی

27/0 *** 19/4 04/5 63/0 

تعداد تماس با مروج 
x3 

56/0- *** 11/5- 76/9 - 14/0- 

تعدددددداد بازديدددددد 
 x4ترويجی

36/0 *** 17/3 98/5 577/0  

ن تعداد قطعات زمدی
در اختیددددددددددددار 

 x5کشاورز

25/0-  ** 22/2- 48/0- 15/0- 

درآمد زراعدی سدال 
 x6قبل

48/0  ** 34/2 5/4 43/0 

  Mc Fadden = 0/333 

Maddalla = 0/365 

Estrella = 0/424 

Percentage of 
Right Prediction= 

821/0  

Likelihood Ratio test= 172/414 Log-Likelihood 
Function= 0/000 

 ده و پنج درصد است. يدار یانگر معنیب بیق ***، ** به ترتیتحق يافته هايمنبع: 

با توجه به جدول فوق، معادله عوامل موثر بر نگرش کشاورزان نسبت به محصوالت داراي مزيت نسبی به صورت زير 

 می باشد:
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 شنهادهايو پ يريجه گينت

درصد  5/54انگر آن است که یق حاضر بیج تحقينتا

ز از یدرصد ن 26از کشاورزان مورد مطالعه از دانش کم و 

ت يمز يدانش متوسط نسبت به کشت محصوالت دارا

-د کنندگان بهین توليیبرخوردار بودند. دانش پا ینسب

گردد تا از منابع یعوامل مهم موجب م از یکيعنوان 

ند و ينه استفاده ننمایح و بهیار به نحو صحید در اختیتول

داشته  يراقتصادیغ يدین، تول، با آگاهی پايیجهیدر نت

ن یف ماحصل چنین و معاش ضعوري پايیباشند. بهره

ت نگرش یوضع یبررس ،خواهد بود. در مقابل یطيشرا

 يايگو یت نسبيمز ياراکشاورزان نسبت به محصوالت د

ز یدرصد ن 16درصد از نگرش خوب و  5/43آن است که 

ن ين خصوص برخوردار بودند. ايدر ا یت عالیاز وضع

رغم یدهنده آن است که کشاورزان علت نشانیوضع

کشت  يش الزم برايل و گرايکن از تماین، لدانش پايی

برخوردار هستند.  یت نسبيمز يمحصوالت دارا

منظور توسعه کشت کالن به يهايارزگاستیس

ها يازمندی، فراهم آوردن نیت نسبيمز يمحصوالت دارا

 يهابرنامه يو اجرا يزيرجامع، برنامه يهاتيو حما

 يهايش دانش و توانمنديتواند به افزایم یجيترو

ت يمز يمنظور کشت محصوالت دارادکنندگان بهیتول

ج ين نتايدر سطح شهرستان گرمسار منجر شود. ا ینسب

 .2018Birner (&  ;Scheiterle et al( يهاافتهيبا 

(2007) ;Shahnoushi Pirasteh & Karimi (2006) و

(2015) Koocheki .مطابقت دارند 

ت در خصوص عوامل یلوج يج حاصل از الگوينتا

ر یانگر آن است که متغیر دانش کشاورزان بموثر ب

ش احتمال ير را در افزاین تاثيشتریالت کشاورزان بیتحص

به خود اختصاص  یت نسبيمز يکشت محصوالت دارا

کسب اطالعات و دانش در  يبرا يالت بستریداد. تحص

از عوامل  یکيباشد. یم يها از جمله کشاورزنهیه زمیکل

کشور ارتقا سطح  يشدن کشاورز يامهم در حرفه

ل کرده و یدکنندگان و ورود قشر تحصیالت تولیتحص

باشد. تعداد شرکت در یم يمتخصص به بخش کشاورز

 يهاعنوان روشهز بین یجيترو يدهايها و بازدکالس

ش يدکنندگان در افزایموثر در ارتقا دانش تول یجيترو

شناخته  یت نسبيمز ياحتمال کشت محصوالت دارا

با  یجيترو يها و عملکردهاتیسطح قابل شيشدند. افزا

تواند یمتنوع و متکثر م يکردهايها و رود بر روشیتاک

-ر بهیکشاورزان تاث يهايش دانش و توانمنديدر افزا

کن تعداد تماس با مروجان یداشته باشد. ل يیسزا

نه یبر کسب دانش در زم یاثر منف يدارا يکشاورز

تماس با  یر منفیشد. تاث یت نسبيمز يمحصوالت دارا

از آن است که مروجان  یاحتماال ناش يمروجان کشاورز

وزارت  یابالغ يهااستیست سيبایر ميناگز يکشاورز

بر  ند که ممکن است لزوماًيرا دنبال نما يجهاد کشاورز

نکه يا اينباشند.  یت نسبيمز يمحصوالت دارا يمبنا

الزم نسبت به محصوالت  یاز آگاه يمروجان کشاورز

در سطح منطقه برخوردار نباشند.  یت نسبيمز يادار

 Assadollahpoor (2016) يهاافتهيج با ين نتايا

Karbasi et al. (2009); Mohammadi & Boostani 

(2009); ; Pirasteh & Karimi(2006); 
2015)Koocheki  .تطابق دارد 

ت در خصوص عوامل یلوج يج حاصل از الگوينتا 

نسبت به کشت محصوالت  موثر بر نگرش کشاورزان

ر تعداد شرکت یانگر آن بود که متغیب یت نسبيمز يدارا

ر را در ین تاثيشتریب یجيترو يدهايها و بازددر کالس

به  یت نسبيمز يش احتمال کشت محصوالت دارايافزا

و  یآموزش يهان برنامهيخود اختصاص داد. حضور در ا

 یگاهآ عالوه بر تواند یدن مناطق و مزارع موفق ميد

ل کشاورزان يدر بهبود نگرش و تما يیسزانقش به یبخش

 یت نسبيم قاطع در کشت محصوالت با مزیو اتخاذ تصم

گر ير دیعنوان متغهسال قبل ب یداشته باشد. درآمد زراع

ش نگرش کشاورزان نسبت به کشت يبر افزا یر مثبتیتاث

 یداشت. تجربه مثبت قبل یت نسبيمز يمحصوالت دارا

شتر موجب یب یاز منابع مال ين و برخوردارکشاورزا

 يکشت محصوالت دارا يشتر برایش بيل و گرايتما

نه و یالت زمیش تحصيشود.  افزا یم یت نسبيمز

ها نهیه زمیفکر و رفتار نمودن در کل يیعقال يبرا يبستر

الت احتمال یش تحصيباشد. با افزایم ياز جمله کشاورز

در  يمات اقتصادینگرش مناسب نسبت به اتخاذ تصم

شود. یشتر میب  یت نسبينه کشت محصوالت با مزیزم

و تعداد قطعات  يکن تعداد تماس با مروجان کشاورزیل

دکنندگان نسبت به یبر نگرش تول یاثر منف يدارا یزراع

 یر منفیشدند. تاث یت نسبيمز يکشت محصوالت دارا

از آن است که  یناش احتماالً يتماس با مروجان کشاورز

 یابالغ يهااستیست سيبایر ميناگز يوجان کشاورزمر
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ند که ممکن است يرا دنبال نما يوزارت جهاد کشاورز

ا ينباشند.  یت نسبيمز يمحصوالت دارا يبر مبنا لزوماً

ا نگرش مثبت يالزم و  یاز آگاه ينکه مروجان کشاورزيا

در سطح منطقه  یت نسبيمز ينسبت به محصوالت دارا

وزارت جهاد  يهايریگاصالح جهتبرخوردار نباشند. 

ت يد بر مزیکشت با تاک يجهت اصالح الگو يکشاورز

د بر ید با تاکيجد يهااستیمنطقه و ابالغ س ینسب

ر یتاث يتواند بر کارکرد مروجان کشاورزیم یت نسبيمز

 يهافراهم نمودن انواع فرصت ،منظورنيبگذارد. بد

ت يمز يبا موضوع توسعه کشت محصوالت دارا یآموزش

و بهبود نگرش  یتواند در ارتقا سطح آگاهیم ینسب

ر یداشته باشد. تاث يیسزار بهیتاث يمروجان کشاورز

رسد ینظر مز بهیبر نگرش ن یتعداد قطعات زراع یمنف

کشاورزان باشد تا آنها  یبه علت تعداد و پراکنش اراض

 د ويبنما يانهیار خود استفاده بهینتوانند از منابع در اخت

ت يکشت محصوالت با مز ياز نگرش الزم برا ،جهیدر نت

ق ياز طر یاراض يسازکپارچهيبرخوردار نباشند.  ینسب

 يریگمناسب و شکل يبردارنظام بهره يو اجرا یطراح

-یو خودجوش در منطقه م يقو يیروستا يهاتشکل

کمک  یت نسبيتواند به توسعه کشت محصوالت با مز

 Mohammadi يهاافتهيبا ج ين نتايد. اينما یانيشا

(2004) et al. (2017); Mahmoodi Noori (2003) 

 مطابقت دارد.
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