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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 lowermiddle 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
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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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عوامل موثر بر دانش و نگرش کشاورزان نسبت به مزيت نسبي
محصوالت زراعي در شهرستان گرمسار
3

مريم قاسمي ،1مهرداد نيک نامي ،*2حامد رفيعي
 .1دانش آموخته گروه ترويج و آموزش کشاورزي ،دانشکده کشاورزي ،واحد گرمسار ،دانشگاه آزاد اسالمي ،گرمسار ،ايران
 .2گروه ترويج و آموزش کشاورزي ،دانشکده کشاورزي ،واحد گرمسار ،دانشگاه آزاد اسالمي ،گرمسار ،ايران
 .3گروه اقتصاد کشاورزي ،دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزي ،دانشگاه تهران ،کرج ،ايران
(تاريخ دريافت -97/11/13 :تاريخ تصويب)98/4/15 :

چکيده
هدف اين مطالعه ،بررسي عوامل موثر بر دانش و نگرش کشاورزان نسبت به مزيت نسبي

محصوالت زراعي بود که به روش علي ارتباطي انجام گرفت .جمعيت مورد مطالعه ،بهره-
برداران بخش زراعت شهرستان گرمسار به تعداد  13825نفر بود و حجم نمونه از طريق
جدول مورگان  380نفر تعيين گرديد .ابزار اصلي تحقيق پرسشنامه بود که روايي آن به کمک
استادان دانشگاه و پايايي آن از طريق انجام پيشآزمون بهدست آمد .نتايج نشان داد ،بيشتر
کشاورزان نسبت به کشت محصوالت داراي مزيت نسبي دانش متوسط به پايين ،ولي نگرش
متوسط به باال داشتند .نتايج الگوي لوجيت عوامل موثر بر دانش کشاورزان نسبت به کشت
محصوالت داراي مزيت نسبي بيانگر آن بود که تحصيالت ،تعداد شرکت در کالس ترويجي،
تعداد بازديد ترويجي داراي اثرات مثبت ،ليکن تماس با مروجان کشاورزي داراي اثر منفي
بود .نتايج الگوي لوجيت عوامل موثر بر نگرش کشاورزان نسبت به کشت محصوالت داراي
مزيت نسبي بيانگر آن بود که تحصيالت ،تعداد شرکت در کالس ترويجي ،تعداد بازديد
ترويجي و درآمد زراعي سال قبل داراي اثرات مثبت ،ليکن تماس با مروجان کشاورزي و
تعداد قطعات زمين در اختيار کشاورز داراي اثر منفي بودند.
واژههای کليدی :مزيت نسبي ،دانش ،نگرش ،محصوالت زراعي ،گرمسار
مقدمه
در کشورمان ،بخش کشاورزي با توجه به ظرفیت-
هاي موجود که در مناطق مختلف متفاوت است ،در
صورت برنامهريزي و توان اجرايی مناسب در تلفیق و
بهرهبرداري مناسب و پايدار از عوامل تولید میتواند يکی
از بخشهاي مهم تولید و صادرات برخی محصوالت
کشاورزي باشد .در اين راستا ،تعیین مزيت نسبی
محصوالت کشاورزي در مناطق مختلف ،يکی از ابعاد
مهم سیاستگزاري و برنامهريزي کشاورزي است که بر
اساس آن میتوان به الگوي مناسب تولید و کشت در

مناطق مختلف با توجه به شرايط موجود در هر منطقه
دست يافت .بدين صورت ،نه تنها استفاده بهینه از منابع
و امکانات هر منطقه صورت میگیرد ،بلکه امکان
معیشت پايدار و دستيابی به سودآوري و منافع فردي،
جمعی و در نهايت ،توانمندي اقتصادي تولیدکنندگان
بهصورت پايدار فراهم میگردد ).(Abedi, 2017
استان سمنان بهدلیل موقعیت جغرافیايی ،اقلیم
بیابانی و نیمه بیابانی و نیز محدوديتهاي منابع آب و
خاک ،از موقعیت کشاورزي مطلوبی برخوردار نیست.
تنها دو درصد از کل مساحت استان زير کشت آبی و
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ديم است .طبق آمار سازمان جهاد کشاورزي استان ،در
سال  94-95سطح زير کشت محصوالت زراعی آبی
استان  69856هکتار ،سطح زير کشت محصوالت ديم
زراعی استان  18653هکتار بود .در شهرستان گرمسار،
محصوالت تولیدي زراعی بر اساس سطح زير کشت به-
ترتیب عبارتند از :جو آبی  6023هکتار،گندم آبی
 5481هکتار ،پنبه ورامینی 2400هکتار ،يونجه
آبی1727هکتار ،خربزه1402هکتار ،ذرت علوفه اي و
ساير علوفهها 1194هکتار و خیار گلخانهاي و ساير
سبزيجات  26هکتار .در مجموع ،سطح زيرکشت
محصوالت زراعی در شهرستان گرمسار  18254هکتار
میباشد .بررسیهاي آماري بیانگر آن است که طی پنج
سال اخی،ر سطح زير کشت اراضی آبی روند کاهشی
داشته است که میتواند به علت خشکسالیهاي متوالی
چند سال اخیر باشد (Secretary of state of Semnan,
) .2017لذا ،با توجه به شناخت وضعیت کلی اقلیم و
کشاورزي استان بايد در تولید محصوالت زراعی در
استفاده بهینه از منابع کمیاب توجه بیشتري نشان داد
که اين امر مستلزم شناخت مزيتهاي نسبی موجود در
استان و شهرستانهاي تابعه از جمله شهرستان گرمسار
است .شناسايی مزيتهاي نسبی تولید در بخش
کشاورزي و استفاده از آنها ،دو کاربرد دارد :اول اينکه
باعث بهبود سیاستهاي تخصیص منابع تولیدي و الگوي
تولیدي خواهد شد و دوم ،اينکه میتواند نوع صادرات و
ترکیب آنها را مشخص نمايد (Rafiee & Ghasemi,
) .2013تا کنون مطالعات متعددي در زمینه مزيت نسبی
محصوالت کشاورزي در داخل و خارج از کشور انجام
گرفته که به برخی از آنان اشاره میگردد:
) Rafiee & Ghasemi (2013نشان دادند که استان
سمنان در تولید محصوالت پیاز ،سیب زمینی ،گندم
آبی ،گوجه فرنگی و هندوانه داراي مزيت نسبی است و
در تولید محصوالت پنبه ،جو آبی و ديم ،چغندر قند،
عدس ديم و گندم ديم همانگونه که از مقدار شاخص
 DRCمشخص است ،فاقد مزيت نسبی میباشدRafiee .
) et al. (2011در پژوهشی با عنوان بررسی رقابتپذيري
محصوالت عمده زراعی استان مازندران با استفاده از
الگوي برنامهريزي رياضی ،به بررسی امکانات تولیدي و
مزيت نسبی بخش زراعی استان مازندران بهعنوان يکی

از قطبهاي مهم کشاورزي کشور ،با استفاده از شاخص-
هاي معمول و رهیافت برنامهريزي پرداختند .در اين
خصوص با بهکارگیري نرخ يورو ،برآورد شاخصهاي
مزيت نسبی با استفاده از مدلهاي برنامهريزي خطی،
دريافتند که از میان محصوالتی که داراي مزيت نسبی
بودند ،عمدتاً انواع برنج ،سیب زمینی آبی ،جو آبی و
ديم ،سويا بهاره ديم ،لوبیا چیتی آبی ،گوجه فرنگی آبی
و عدس ديم وارد الگوي بهینه کشت شدهاند .در نهايت،
با توجه به نتايج بهدست آمده در الگوي برنامهريزي بر
مبناي مزيت نسبی توسعه کشت برنج و دانههاي روغنی
در استان مازندران توصیه گرديدShirani bidabadi et .
) al. (2011در تحقیقی با عنوان بررسی مزيت نسبی و
شاخصهاي حمايتی خرماي استان کرمان ،به بررسی
مزيت نسبی اين محصول پرداختند .شاخصها ،عدم
مزيت نسبی خرما در کرمان را نشان میدهد و علت
اصلی نیز پايین بودن قیمت صادراتی اين محصول به-
علت صادرات فله اي آن است که در تحقیق مذکور،
توصیه گرديد که به مباحث بازاريابی اين محصول،
مخصوصاً در بازارهاي خارجی توجه ويژه مبذول گردد.
) Amshidi et al. (2010تحقیقی با عنوان بررسی عوامل
موثر بر نگرش کشاورزان نسبت به کاشت برنج در
شهرستانهاي شیروان و چرداول (استان ايالم) انجام
دادند .نتايج پژوهش نشان داد ،میزان آب در دسترس،
داشتن شغل فرعی ،میزان دانش فنی و میزان درآمد
بیشترين تاثیر را بر نگرش برنج کاران منطقه مورد
مطالعه نسبت به کاشت و توسعه سطح زير کشت برنج
دارند Sadighi & Ahmadpour kakhak (2005) .در
تحقیقی با عنوان سنجش نگرش کشاورزان زعفرانکار
نسبت به تولید و توسعه کشت زعفران و بررسی مسايل
و مشکالت آنان (مطالعه موردي شهرستان گناباد) ،
نشان دادند ،نگرش اکثر کشاورزان نسبت به کشت و
توسعه و میزان مشارکت آنان در فعالیتهاي ترويجی و
آموزشی به ترتیب در حد متوسط و نسبتا خوب می
باشد .نتايج تحقیق بیانگر آن بود که بین متغیرهاي
سابقه کشاورزي ،میزان عملکرد و دانش فنی با نگرش
کشاورزان رابطه مثبت و معنیداري وجود دارد .در اين
تحقیق ،زعفرانکاران ،کم آبی ،نبود قیمت تضمینی
مناسب براي محصول زعفران و ضعف بنیه مالی را به
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ترتیب از مهمترين مشکالت تولید ذکر کردند .در تحقیق
ديگري که توسط ) Enayatirad et al. (2010در شمال
غرب استان خوزستان انجام شد ،عوامل موثر بر دانش
کشاورزان ذرت کار در زمینه کشاورزي پايدار مورد
بررسی قرار گرفت .نتايج اين مطالعه نشان داد که سطح
سواد ،میزان استفاده از کودهاي حیوانی ،میزان استفاده
از کانالهاي ارتباطی ،میزان تماس با مراکز ترويج و
خدمات جهاد کشاورزي و میزان عملکرد با متغیر دانش
کشاورزي پايدار رابطه مثبت و معنیداري داشتند.
همچنین ،سن ،مساحت کل اراضی ،تعداد فرزندان،
تعداد افراد تحت تکفل ،فاصله مزرعه تا نزديکترين
مرکز خدمات ،مقدار آفت کش مصرفی ،سابقه فعالیت
کشاورزي ،سطح زير کشت ذرت ،مقدار مصرف علفکش
و میزان درآمد با متغیر دانش کشاورزي رابطه منفی و
معنیداري داشتند Amirnead & Rafiee (2009) .در
تحقیقی به اين نتیجه رسیدند که استان مازندران در
مقايسه با متوسط کشوري از میان تمام محصوالت
زراعی در محصوالت شلتوک ،هندوانه ،سويا و کلزا،
داراي مزيت مقیاس بوده و در تولید محصوالت گندم،
جو ،شلتوک ،لوبیا ،عدس ،پنبه،گوجه فرنگی ،خربزه،
هندوانه ،خیار ،يونجه ،ذرت دانه اي ،شبدر ،سويا و کلزا،
مزيت کارايی نسبت به کشور داشته است.
) Assadollahpoor (2016طی مطالعهاي در زمینه
محصول کلزا به اين نتیجه رسید که با افزايش میزان
محصول ،هزينه متوسط کمتر شده و بدين ترتیب
واحدهاي بزرگتر در مقايسه با واحدهاي زراعی کوچک-
تر ،از لحاظ هزينه و کارايی در امر تولید از مزيت نسبی
برخوردار هستند .لذا ،سیاست کارا براي مزارع کلزا ،می-
تواند بزرگتر کردن مقیاس تولیدي بهمنظور کاهش
هزينههاي تولید باشد .همچنین ،باال بردن سطح آگاهی
کشاورزان از طريق آموزشهاي فنی مراحل مختلف
کاشت ،داشت و برداشت پیشنهاد گرديده است.
) Shahabuddin & Dorosh (2002در مطالعه خود با
استفاده از دادههاي مقطعی مربوط به سالهاي -97
 1996و  1998-99در بنگالدش و با کمک شاخصهاي
 ،DRC, NSPنشان دادند که اين کشور در تولید برنج
براي جانشینی واردات داراي مزيت نسبی استFong et .
) al. (1999هزينهها و منافع سیاست خودکفايی در چین
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را بررسی کردند و با استفاده از ماتريس تحلیل سیاستی
تعديل شده ،مزيت نسبی را براي محصوالت اصلی مانند
گندم ،برنج و پنبه در شش ناحیه مختلف محاسبه نمودند
و حالتهاي مختلفی براي خودکفايی در نظر گرفتند و اثر
آن را بر مزيت نسبی بررسی کردند و در نهايت ،دريافتند
که چه محصوالتی زمینبر بوده و بر اثر پیوستن به
سازمان تجارت جهانی مسايلی همچون کاهش قیمت
نهادهها بهوجود خواهد آمدMasters & Winter- .
) Nelson (1995به مقايسه شاخصهاي هزينه منابع
داخلی و نسبت هزينه به منفعت اجتماعی پرداختند .در
اين مطالعه ،رتبهبندي  31محصول کشاورزي کنیا با دو
شاخص فوق انجام گرفته است .در رتبهبندي بر اساس
هزينه منابع داخلی ،مرکبات در رتبه اول و بر اساس
نسبت هزينه به منفعت ،در رتبه سوم قرار گرفته است.
نخودفرنگی نیز که رتبه اول مزيت نسبی را بر اساس
نسبت هزينه به منفعت داشته ،با معیار هزينه منابع
داخلی در رتبه چهارم قرار گرفته بودAlammouri .
) (2008با استفاده از روش ماتريس تحلیل سیاستی به
اين نتیجه رسید که در کشور سوريه سیب زمینی داراي
مزيت نسبی است.
عالوه بر موارد ذکر شده ،مطالعات صورت گرفته
ديگر نیز بیانگر آن بود که مزيت نسبی عالوه بر
موجودي منابع و عوامل تولید ،شیوه تولید ،فناوري و
کارايی نهادهها به عواملی مانند دانش ،نگرش و مهارت
نیروي انسانی يعنی کشاورزان وابسته است .(Abedi,
)2017بر اين اساس ،دو گروه عمده در تصمیمگیري
براي تولید محصوالت داراي مزيت نسبی موثر میباشند.
اولین گروه موثر ،دستاندرکاران و سیاستگزاران عمده
بخش کشاورزي میباشند که بايد از مزيت نسبی
محصوالت منطقه آگاه باشند و با اعمال سیاستهاي
حمايتی و کالن ،کشاورزي منطقه را به سمت و سوي
کشت محصوالتی که مزيت نسبی دارند ،سوق دهند.
بررسی روند و تغییرات سیاستهاي تجاري نشان
میدهد که بعضی از انواع سیاستهاي حمايتی باعث
نقض اصل مزيت نسبی در طول تاريخ شده است .گروه
دوم ،کشاورزان منطقه میباشند .کشاورز ،زمانی به
سمت و سوي تولید محصوالت داراي مزيت نسبی
خواهد رفت که دانش و آگاهی الزم و نیز طرز تلقی و
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باور الزم به تولید آن محصوالت را داشته باشد و يا به-
عبارت ديگر ،نسبت به تولید آن محصوالت ،نگرش
مثبت داشته باشد .بديهی است امکان دارد کشاورز از
مزيت نسبی محصوالت زراعی منطقه خود آگاهی داشته
باشد و طبق الگوي کشت منطبق با مزيت نسبی اقدام به
کشت نمايد و يا با وجود آگاهی از مزيت نسبی بهدلیل
وجود برخی عوامل بیرونی يا درونی همچنان به کشت
محصوالت فاقد مزيت نسبی بپردازد .وضعیت قابل تصور
ديگر آن است که کشاورزان اصالً با محصوالت داراي
مزيت نسبی منطقه آشنا نبوده و طبق الگوي کشتی که
نسل به نسل به ارث برده اند به زراعت بپردازند (.
) Musanead & Zarghami, 1994بنابراين ،يکی از
عوامل مهم در کشت محصوالت زراعی داراي مزيت
نسبی در هر منطقه ،کشاورزان هستند .اولین گام آن
است که آگاهی يابیم آيا زارعان از محصوالت داراي
مزيت نسبی در منطقه خود از دانش الزم برخوردارند يا
خیر؟ همچنین ،نسبت به اين محصوالت داراي نگرش و
طرز تلقی درستی هستند يا خیر؟ اما از آنجايی که
اطالع و آگاهی از سطح دانش و نگرش کشاورزان منطقه
نسبت به محصوالت زراعی داراي مزيت نسبی وجود
ندارد و طبق بررسیهاي انجام شده هیچگونه تحقیق
علمی و منسجمی درباره اين موضوع در سطح منطقه
مورد بررسی و حتی کشور وجود ندارد ،تحقیق حاضر
انجام گرفت .بر اين اساس هدف تحقیق ،تعیین سطح و
عوامل موثر بر دانش و نگرش کشاورزان نسبت به مزيت
نسبی محصوالت کشاورزي منطقه مورد مطالعه است.
روش تحقيق
روش مورد استفاده در اين مطالعه از نظر هدف
کاربردي است ،زيرا نتايج براي تصمیمگیران و برنامه-
ريزان اقتصادي در تدوين سیاستهاي کشاورزي قابل
استفاده است .از نظر نحوه کنترل متغیرها ،از نوع
تحقیقات غیر آزمايشی و به لحاظ روش گردآوري داده-
ها ،علی ارتباطی و با استفاده از پرسشنامه انجام می-
گیرد .تعداد بهرهبرداران محصوالت زراعی بهعنوان
جامعه آماري  13825نفر در شهرستان گرمسار بودند
که با استفاده از جدول مورگان  380نفر بهعنوان حجم
نمونه انتخاب شدند .با توجه به ويژگیهاي جامعه مورد

مطالعه روش نمونهگیري تصادفی ساده تعیین شد .در
تحقیق حاضر ،براي انتخاب نمونههاي مورد مطالعه از
روش نمونهگیري تصادفی ساده استفاده شد .در اين
تحقیق ،متغیرهاي مستقل شامل عوامل فردي،
اقتصادي ،آموزشی و ترويجی و دانش و نگرش نسبت به
کشت محصوالت زراعی داراي مزيت نسبی بهعنوان
متغیرهاي وابسته در نظر گرفته شدند .روش گردآوري
اطالعات در ابتدا بهصورت کتابخانهاي و سپس ،در
مرحله میدانی ،پرسشنامه طراحی شده از طريق مصاحبه
با کشاورزان تکمیل شد .پرسشنامه در چهار بخش مجزا
طراحی گرديد :بخش اول ،مشتمل بر شش سوال از
خصوصیات فردي کشاورز ،بخش دوم ،شامل  10سوال با
محوريت بررسی میزان دانش و  12سوال با محوريت
بررسی میزان نگرش کشاورزان نسبت به محصوالت
زراعی داراي مزيت نسبی طراحی گرديد .در بخش سوم،
سواالت اقتصادي به تعداد  19پرسش مطرح گرديد.
روايی محتوايی و ظاهري پرسشنامه از طريق کسب
نظرات استادان دانشگاه و متخصصان و اعمال نظرات
اصالحی کسب شد .براي تعیین پايايی پرسشنامه،
عملیات پیش آزمون در خارج از نمونه اصلی در مورد
 30نفر از کشاورزان انجام و پس از تجزيه و تحلیل
پرسشنامه ها ،ضريب آلفاي کرونباخ براي متغیر دانش
 0/87و متغیر نگرش  0/84تعیین شد که نشان از
مناسب بودن پرسشنامه تحقیق دارد .بهمنظور توصیف
کیفی متغیرهاي دانش و نگرش نسبت به محصوالت
زراعی داراي مزيت نسبی ،از روش انحراف از میانگین
) (ISDMاستفاده شد .اين شیوه از جمله روشهاي
مطرح در زمینه توصیف کیفی نگرش و دانش محسوب
میشود و در آن امتیازهاي بهدست آمده به چهار سطح
قابل تقسیم است .روش تبديل اين امتیازها به چهار
سطح بر اساس رابطه زير بهدست آمد & (Sadighi
Darvishinia, 2002; Sadighi & Ahmadpour kakhak
,2005):
: Min ≤A<Mean-SDضعیف=A
: Mean-SD≤B<Meanمتوسط=B
: Mean≤C<Mean+SDخوب =C
: Mean+SD≤D<Maxعالی =D

براي بررسی سطح دانش و نگرش کشاورزان از
مفهوم مزيت نسبی محصوالت زراعی منطقه از الگوي
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لوجیت استفاده شد .بدين منظور به کشاورزانی که از
دانش و نگرش الزم ( متغیرهاي مجازي) نسبت به
الگوي کشت محصوالت زراعی مطابق با مزيت نسبی
برخوردار و آن را رعايت کرده بودند ،عدد يک و آنهايی
که متفاوت بودند ،عدد صفر اختصاص داده شد.
نتايج و بحث
از میان پاسخگويان  96/8درصد مرد و  3/2درصد
زن بودند .بیشترين فراوانی پاسخگويان مربوط به گروه
سنی  35-50سال با  51درصد و میانگین سنی 47/6
سال تعیین شد .بیشترين فراوانی مربوط به میزان
تحصیالت مربوط با ديپلم با  33/9درصد بود .میانگین
سابقه کار کشاورزي پاسخگويان  14/6سال بود.
بیشترين سطح زير کشت محصوالت زراعی مربوط به
طبقه  1-10هکتار با فراوانی  90/79درصد بود.
بیشترين تعداد قطعات زمین در اختیار کشاورزان مربوط
به طبقه  1-4قطعه با فراوانی  79/36درصد بود .نوع
نظام بهرهبرداري غالب در میان پاسخگويان ،نظام ملکی
با  32/1درصد بود .نوع شیوه آبیاري مورد استفاده بهره-
برداران ،روش غرقابی با  81/1درصد تعیین شد .از میان
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پاسخگويان 60/3 ،درصد محصوالت زراعی خود را تحت
پوشش بیمه محصوالت کشاورزي قرار داده اند و از اين
تعداد 57/6 ،درصد غرامت دريافت نمودهاند .از میان
افراد مورد مطالعه  67/9درصد در تعاونی روستايی،
تولیدي و يا ساير نهادهاي روستايی عضويت داشتند.
محصول غالب کشاورزان مورد مطالعه ،گندم آبی با
 45/3درصد ،جو آبی با  21/8درصد و يونجه آبی با
17/4درصد بهعنوان محصوالت زراعی غالب در سطح
منطقه مورد مطالعه تعیین شدند.
دانش کشاورزان نسبت به کشت محصوالت زراعي
داراي مزيت نسبي

يافتههاي مندرج در جدول (  ) 1بیانگر آن است که،
براي تعیین اولويتبندي گويههاي دانش کشاورزان
نسبت به کشت محصوالت داراي مزيت نسبی از ضريب
تغییرات استفاده گرديد .نتايج حاصله گوياي آن است
که ،گويه "توانايی محاسبه و تحلیل هزينه هاي تولید در
کلیه مراحل زراعی محصول" با ضريب تغییرات 0/375
اولويت اول و گويه "بازاررسانی و بازاريابی محصوالت
زراعی" با ضريب تغییرات 0/586اولويت آخر تعیین شد.

جدول  -1اولويت بندي دانش کشاورزان نسبت به محصوالت زراعی داراي مزيت نسبی
میانگین

انحراف
معیار

ضريب
تغییرات

رتبه

گويه ها
توانايی محاسبه و تحلیل هزينه هاي تولید در کلیه مراحل زراعی محصول
چگونگی دسترسی به منابع مالی و اعتبارات مورد نیاز جهت عملیات زراعی
میزان سازگاري و انطباق زراعت مورد نظر با منابع آبی قابل دسترس

2/91
2/58
2/76

1/09
1/03
1/1

0/375
0/399
0/399

1
2
2

آشنايی با الگوي کشت مطلوب (محصوالت داراي مزيت نسبی) منطقه
دانش علمی و عملی مورد نیاز براي تولید محصول زراعی مورد نظر

2/77
2/54

1/14
1/21

0/412
0/476

3
4

آشنايی با ارقام مناسب محصوالت زراعی متناسب با شرايط اقلیمی منطقه
قیمت نهاده هاي الزم براي کاشت محصول زراعی مورد نظر
آشنايی با فناوري هاي مناسب و تکنولوژي هاي مدرن و جديد

2/57
2/44
2/5

1/23
1/22
1/26

0/479
0/5
0/504

5
6
7

قیمت محصوالت زراعی تولید شده در بازار(قیمت بازار)
بازاررسانی و بازاريابی محصوالت زراعی

2/53
2/44

1/37
1/43

0/542
0/586

8
9

نتايج جدول ( )2بیانگر آن است که  54/5در صد از
کشاورزان داراي دانش ضعیف و  26درصد نیز دانش در

حد متوسط در زمینه محصوالت داراي مزيت نسبی
برخوردار بودند.
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جدول  -2دانش کشاورزان نسبت به کشت محصوالت زراعی
داراي مزيت نسبی
گويه
ضعیف
متوسط
خوب
عالی
جمع

فراوانی
207
98
63
12
380

درصد
54/5
26
16/5
3
100

نگرش کشاورزان نسبت به کشت محصوالت زراعي
داراي مزيت نسبي

يافتههاي مندرج در جدول ( )3بیانگر آن است که،
براي تعیین اولويتبندي گويههاي نگرش کشاورزان

نسبت به کشت محصوالت داراي مزيت نسبی از ضريب
تغییرات استفاده گرديد .نتايج حاصله گوياي آن است
که ،گويه "اگر دولت به نهاده هاي تولیدي محصول
زراعی منطبق با الگوي کشت مطلوب منطقه ،يارانه
بدهد ،همان محصول را می کارم" با ضريب تغییرات
 0/224اولويت اول و گويه " اگر محلی براي انبار کردن
محصوالت زراعی تولیدي خود داشتم ،محصول را زمانی
به بازار عرضه می کردم که قیمت باالتري دارد و سود
بیشتري عايدم میشد" با ضريب تغییرات  0/44اولويت
آخر تعیین شد.

جدول  -3اولیت بندي دانش کشاورزان نسبت به محصوالت زراعی داراي مزيت نسبی
گويه
اگر دولت به نهاده هاي تولیدي محصول زراعی منطبق با الگوي کشت مطلوب منطقه ،يارانه بدهدد ،همدان
محصول را می کارم.
به ثبت هزينه هاي تمام شده و میزان مصرف نهاده ها ،يا به عبارتی مديريت مزرعه معتقدم.
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.
اگر دولت محصوالت زراعی منطبق با الگوي کشدت منطقده را بدا قیمدت تضدمینی مناسدب بخدرد ،همدان
محصول را می کارم.
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
برخوردار گردم ،کاشت محصوالت خود را مطابق با مزيت نسبی منطقه تغییر خواهم داد
به تولید محصوالت و ارقام متناسب با شرايط اقلیمی منطقه معتقدم.
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.
من از گذشته تاکنون همین محصول را کاشته ام و تحت هیچ شرايطی نوع محصول خود را تغییر نخدواهم
داد.
در صورتی که شغل دومی براي تامین هزينه هاي کشداورزي در کندار زراعدت داشدتم ،محصدوالت زراعدی
داراي مزيت نسبی منطقه را تولید می نمودم.
اگر محلی براي انبار کردن محصوالت زراعی تولیدي خود داشتم ،محصدول را زمدانی بده بدازار عرضده مدی
کردم که قیمت باالتري دارد و سود بیشتري عايدم می شد.

میانگین

انحراف
معیار

ضريب
تغییرات

رتبه

3/92

0/88

0/224

1

3/78
3/84

0/94
0/98

0/249
0/255

2
3

3/72

1/05

0/282

4

3/39

1/08

0/319

5

3/8

1/23

0/324

6

3/73
3/44

1/25
1/27

0/335
0/369

7
8

3/38

1/27

0/376

9

3/41

1/3

0/381

10

3/39

1/36

0/401

11

3/27

1/44

0/44

12

قاسمی و همکاران :عوامل موثر بر دانش و نگرش کشاورزان...

جدول  -4نگرش کشاورزان نسبت به کشت محصوالت زراعی
با مزيت نسبی
گويه
ضعیف
متوسط
خوب
عالی
جمع

فراوانی

درصد

15
140
163
62
380

3/5
37
43
16/5
100

نتايج مندرج در جدول ( )4بیانگر آن است که 43
در صد از کشاورزان از نگرش خوب و  16/5درصد نیز از
نگرش عالی نسبت به محصوالت داراي مزيت نسبی
برخوردار بودند.
نتايج برآورد رگرسیونی مدل لوجیت عوامل موثر بر
دانش کشاورزان نسبت به کشت محصوالت زراعی داراي
مزيت نسبی در جدول ( )5آورده شده است .ضريب
تعیین مک فادن ،ماداال واسترال در مدل رگرسیونی
لوجیت برآورد شده بیانگر مناسب بودن برازش الگو
هستند .بدين معنی که متغیرهاي توضیحی ،تغییرات
متغیر وابسته مدل را بهخوبی تبیین نمودهاند .در اين
الگو ،متغیر تحصیالت با احتمال دانش کشاورزان نسبت
به کشت محصوالت زراعی داراي مزيت نسبی رابطه
مثبتی دارد .تحصیالت با ضريب  1/80و آماره  tدر سطح
يک درصد معنیدار است .بهعبارت ديگر ،با افزايش يک
واحد تحصیالت کشاورزان ،احتمال دانش کشاورزان
نسبت به کشت محصوالت زراعی داراي مزيت نسبی را
 0/516افزايش خواهد داد .همچنین ،با افزايش يک
درصد در مقدار متغیر تحصیالت ،احتمال دانش
کشاورزان نسبت به کشت محصوالت داراي مزيت نسبی،
 3/12درصد افزايش خواهد يافت .متغیر تعداد کالس-
هاي ترويجی با احتمال دانش کشاورزان نسبت به کشت
محصوالت زراعی داراي مزيت نسبی رابطه مثبت دارد.
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تعداد شرکت در کالسهاي ترويجی با ضريب  1/69و
آماره  tمعنیدار در سطح يک درصد معنیدار است .به-
عبارت ديگر ،با افزايش يک واحد تعداد کالسهاي
ترويجی احتمال دانش کشاورزان نسبت به کشت
محصوالت زراعی داراي مزيت نسبی را  0/354افزايش
خواهد داد .همچنین ،با افزايش يک درصد در مقدار
متغیر کالسهاي ترويجی ،احتمال دانش کشاورزان
نسبت به کشت محصوالت داراي مزيت نسبی2/36 ،
درصد افزايش خواهد يافت .متغیر تعداد تماس با مروج
با ضريب منفی  -1/25و آماره  tدر سطح يک درصد
معنیدار شده است .بدين معنی که متغیر تعداد تماس با
مروج با احتمال دانش کشاورزان نسبت به کشت
محصوالت زراعی داراي مزيت نسبی رابطه منفی دارد.
بهعبارت ديگر ،با افزايش يک واحد تعداد تماس با مروج،
احتمال دانش کشاورزان نسبت به کشت محصوالت
زراعی داراي مزيت نسبی را  0/23کاهش خواهد داد .با
افزايش يک درصد در مقدار متغیر تعداد تماس با مروج،
احتمال دانش کشاورزان نسبت به کشت محصوالت
داراي مزيت نسبی 2/02 ،درصد کاهش خواهد يافت.
متغیر تعداد بازديد ترويجی با ضريب  1/07و آماره  tدر
سطح يک درصد معنیدار شده است .بدين معنی که
متغیر تعداد بازديد ترويجی با احتمال دانش کشاورزان
نسبت به کشت محصوالت زراعی داراي مزيت نسبی
رابطه مثبت دارد .بهعبارت ديگر ،با افزايش يک واحد
تعداد بازديد ترويجی ،احتمال دانش کشاورزان نسبت به
کشت محصوالت زراعی داراي مزيت نسبی را 0/211
افزايش خواهد داد .همچنین ،با افزايش يک درصد در
مقدار متغیر تعداد بازديد ترويجی احتمال دانش
کشاورزان نسبت به کشت محصوالت داراي مزيت نسبی،
 0/72درصد افزايش خواهد يافت.
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جدول  -5نتايج برآورد مدل لوجیت عوامل موثر بر دانش کشاورزان نسبت به کشت محصوالت زراعی داراي مزيت نسبی
متغیر

ضريب برآورد شده

آمارهt

کشش پذيري در میانگین

اثر نهايی

ضريب ثابت
تحصیالتx1
تعداد شرکت در کالس ترويجیx2
تعداد تماس با مروج x3
تعداد بازديد ترويجیx4
تعداد قطعات زمین در اختیار کشاورزx5
درآمد زراعی سال قبلx6

2/09
1/80
1/69
-1/25
1/07
-0/61
0/29
Mc Fadden

0/89
*1/97
*2/1
*-1/79
*2/40
-1/02
0/82
Percentage
of Right
=Prediction
0/701

1/31
3/12
2/36
-2/02
0/72
-0/09
0/10
Likelihood Ratio
test= 110/89

0/516
0/354
-0/23
0/211
-0/08
0/05
Log-Likelihood
Function= 0/005

= 0/28
Maddalla
= 0/30
=

Estrella
0/39

منبع :يافته هاي تحقیق * بیانگر معنی داري يک درصد است.

با توجه به جدول فوق ،معادله عوامل موثر بر دانش کشاورزان نسبت به محصوالت داراي مزيت نسبی بهصورت زير میباشد:

نتايج برآورد رگرسیونی مدل لوجیت عوامل موثر بر
نگرش کشاورزان نسبت به کشت محصوالت زراعی داراي
مزيت نسبی در جدول ( )6آورده شده است .ضريب
تعیین مک فادن ،ماداال واسترال در مدل رگرسیونی
لوجیت برآورد شده بیانگر مناسب بودن برازش الگو
هستند .بدين معنی که متغیرهاي توضیحی ،تغییرات
متغیر وابسته مدل را بهخوبی تبیین نمودهاند .در اين
الگو ،متغیر تحصیالت با احتمال نگرش کشاورزان نسبت
به کشت محصوالت زراعی داراي مزيت نسبی رابطه
مثبتی دارد .تحصیالت با ضريب  0/33و آماره  tدر سطح
يک درصد معنیدار است .بهعبارت ديگر ،با افزايش يک
واحد تحصیالت کشاورزان ،احتمال نگرش کشاورزان
نسبت به کشت محصوالت زراعی داراي مزيت نسبی را
 0/183افزايش خواهد داد .همچنین ،با افزايش يک
درصد در مقدار متغیر تحصیالت کشاورزان ،احتمال
نگرش کشاورزان نسبت به کشت محصوالت داراي مزيت
نسبی 0/61 ،درصد افزايش خواهد يافت .متغیر تعداد
کالسهاي ترويجی با احتمال نگرش کشاورزان نسبت به
کشت محصوالت زراعی داراي مزيت نسبی رابطه مثبت
دارد .تعداد شرکت در کالسهاي ترويجی با ضريب

 0/27و آماره  tمعنیدار در سطح يک درصد معنیدار
است .بهعبارت ديگر ،با افزايش يک واحد شرکت در
کالسهاي ترويجی احتمال نگرش کشاورزان نسبت به
کشت محصوالت زراعی داراي مزيت نسبی را 0/63
افزايش خواهد داد .همچنین ،با افزايش يک درصد در
مقدار متغیر شرکت در کالسهاي ترويجی ،احتمال
نگرش کشاورزان نسبت به کشت محصوالت داراي مزيت
نسبی 5/04 ،درصد افزايش خواهد يافت .متغیر تعداد
تماس با مروج با ضريب منفی  -0/56و آماره  tدر سطح
يک درصد معنیدار شده است .بدين معنی که متغیر
تعداد تماس با مروج با احتمال نگرش کشاورزان نسبت
به کشت محصوالت زراعی داراي مزيت نسبی رابطه
منفی معنیداري دارد .بهعبارت ديگر ،با افزايش يک
واحد تعداد تماس با مروج ،احتمال نگرش کشاورزان
کشاورزان نسبت به کشت محصوالت زراعی داراي مزيت
نسبی را  0/14کاهش خواهد داد .همچنین ،با افزايش
يک درصد در مقدار متغیر تعداد تماس با مروج ،احتمال
نگرش کشاورزان نسبت به کشت محصوالت داراي مزيت
نسبی 9/76 ،درصد کاهش خواهد يافت .متغیر تعداد
بازديد ترويجی با ضريب  0/36و آماره  tدر سطح يک

قاسمی و همکاران :عوامل موثر بر دانش و نگرش کشاورزان...

درصد معنیدار شده است .بدين معنی که متغیر تعداد
بازديد ترويجی با احتمال نگرش کشاورزان نسبت به
کشت محصوالت زراعی داراي مزيت نسبی رابطه مثبت
دارد .بهعبارت ديگر ،با افزايش يک واحد تعداد بازديد
ترويجی ،احتمال نگرش کشاورزان نسبت به کشت
محصوالت زراعی داراي مزيت نسبی را  0/577افزايش
خواهد داد .همچنین ،با افزايش يک درصد در مقدار
متغیر تعداد بازديد ترويجی احتمال نگرش کشاورزان
نسبت به کشت محصوالت داراي مزيت نسبی5/98 ،
درصد افزايش خواهد يافت .متغیر تعداد قطعات زمین
در اختیار کشاورز با ضريب منفی  -0/25و آماره  tدر
سطح يک درصد معنیدار شده است .بدين معنی که
متغیر تعداد قطعات زمین در اختیار کشاورز با احتمال
نگرش کشاورزان نسبت به کشت محصوالت زراعی داراي
مزيت نسبی رابطه منفی معنیداري دارد .بهعبارت ديگر،
با افزايش يک واحد قطعات زمین در اختیار کشاورز،
احتمال نگرش کشاورزان نسبت به کشت محصوالت
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زراعی داراي مزيت نسبی را  0/15کاهش خواهد داد.
همچنین ،با افزايش يک درصد در مقدار متغیر تعداد
قطعات زمین در اختیار کشاورز ،احتمال نگرش
کشاورزان نسبت به کشت محصوالت داراي مزيت نسبی،
 0/48درصد کاهش خواهد يافت .همچنین ،متغیر درآمد
زراعی سال قبل با احتمال نگرش کشاورزان نسبت به
کشت محصوالت زراعی داراي مزيت نسبی رابطه معنی-
داري دارد .متغیر درآمد زراعی سال قبل با ضريب 0/48
و آماره  tدر سطح يک درصد معنیدار است .بهعبارت
ديگر ،با افزايش يک واحد متغیر درآمد زراعی سال قبل،
احتمال نگرش کشاورزان نسبت به کشت محصوالت
زراعی داراي مزيت نسبی را  0/43افزايش خواهد داد.
همچنین ،با افزايش يک درصد در مقدار متغیر درآمد
زراعی سال قبل ،احتمال نگرش کشاورزان نسبت به
کشت محصوالت داراي مزيت نسبی 4/5 ،درصد افزايش
خواهد يافت.

جدول  -6نتايج برآورد مدل لوجیت عوامل موثر بر نگرش کشاورزان نسبت به کشت محصوالت زراعی داراي مزيت نسبی
متغیر
ضريب ثابت
تحصیالتx1
تعدددداد شدددرکت در
کالس ترويجیx2
تعداد تماس با مروج
x3
تعدددددداد بازديدددددد
ترويجیx4
تعداد قطعات زمدین
در اختیددددددددددددار
کشاورزx5
درآمد زراعدی سدال
قبلx6

ضريب برآورد شده
2/09
0/33
0/27

آمارهt
0/89
*** 3/2
*** 4/19

کشش پذيري در میانگین
1/31
0/61
5/04

اثر نهايی
0/183
0/63

-0/56

***

-5/11

- 9/76

-0/14

0/36

***

3/17

5/98

0/577

-0/25

**

-2/22

-0/48

-0/15

0/48

**

2/34

4/5

0/43

Likelihood Ratio test= 172/414

Log-Likelihood
Function= 0/000

= 0/333
= 0/365
= 0/424

Mc Fadden
Maddalla
Estrella

Percentage of
=Right Prediction
0/821

منبع :يافته هاي تحقیق *** ** ،به ترتیب بیانگر معنی داري ده و پنج درصد است.

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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نتيجه گيري و پيشنهادها

نتايج تحقیق حاضر بیانگر آن است که  54/5درصد
از کشاورزان مورد مطالعه از دانش کم و  26درصد نیز از
دانش متوسط نسبت به کشت محصوالت داراي مزيت
نسبی برخوردار بودند .دانش پايین تولید کنندگان به-
عنوان يکی از عوامل مهم موجب میگردد تا از منابع
تولید در اختیار به نحو صحیح و بهینه استفاده ننمايند و
در نتیجه ،با آگاهی پايین ،تولیدي غیراقتصادي داشته
باشند .بهرهوري پايین و معاش ضعیف ماحصل چنین
شرايطی خواهد بود .در مقابل ،بررسی وضعیت نگرش
کشاورزان نسبت به محصوالت داراي مزيت نسبی گوياي
آن است که  43/5درصد از نگرش خوب و  16درصد نیز
از وضعیت عالی در اين خصوص برخوردار بودند .اين
وضعیت نشاندهنده آن است که کشاورزان علیرغم
دانش پايین ،لیکن از تمايل و گرايش الزم براي کشت
محصوالت داراي مزيت نسبی برخوردار هستند.
سیاستگزاريهاي کالن بهمنظور توسعه کشت
محصوالت داراي مزيت نسبی ،فراهم آوردن نیازمنديها
و حمايتهاي جامع ،برنامهريزي و اجراي برنامههاي
ترويجی میتواند به افزايش دانش و توانمنديهاي
تولیدکنندگان بهمنظور کشت محصوالت داراي مزيت
نسبی در سطح شهرستان گرمسار منجر شود .اين نتايج
با يافتههاي )et al. Scheiterle; & Birner (2018
)Pirasteh & Karimi (2006) ;Shahnoushi (2007و

) Koocheki (2015مطابقت دارند.
نتايج حاصل از الگوي لوجیت در خصوص عوامل
موثر بر دانش کشاورزان بیانگر آن است که متغیر
تحصیالت کشاورزان بیشترين تاثیر را در افزايش احتمال
کشت محصوالت داراي مزيت نسبی به خود اختصاص
داد .تحصیالت بستري براي کسب اطالعات و دانش در
کلیه زمینهها از جمله کشاورزي میباشد .يکی از عوامل
مهم در حرفهاي شدن کشاورزي کشور ارتقا سطح
تحصیالت تولیدکنندگان و ورود قشر تحصیل کرده و
متخصص به بخش کشاورزي میباشد .تعداد شرکت در
کالسها و بازديدهاي ترويجی نیز بهعنوان روشهاي
ترويجی موثر در ارتقا دانش تولیدکنندگان در افزايش
احتمال کشت محصوالت داراي مزيت نسبی شناخته
شدند .افزايش سطح قابلیتها و عملکردهاي ترويجی با

تاکید بر روشها و رويکردهاي متنوع و متکثر میتواند
در افزايش دانش و توانمنديهاي کشاورزان تاثیر به-
سزايی داشته باشد .لیکن تعداد تماس با مروجان
کشاورزي داراي اثر منفی بر کسب دانش در زمینه
محصوالت داراي مزيت نسبی شد .تاثیر منفی تماس با
مروجان کشاورزي احتماال ناشی از آن است که مروجان
کشاورزي ناگزير میبايست سیاستهاي ابالغی وزارت
جهاد کشاورزي را دنبال نمايند که ممکن است لزوماً بر
مبناي محصوالت داراي مزيت نسبی نباشند .يا اينکه
مروجان کشاورزي از آگاهی الزم نسبت به محصوالت
داراي مزيت نسبی در سطح منطقه برخوردار نباشند.
اين نتايج با يافتههاي )Assadollahpoor (2016
Karbasi et al. (2009); Mohammadi & Boostani
;
Pirasteh
&
;)Karimi(2006
;)(2009
 2015)Koochekiتطابق دارد.

نتايج حاصل از الگوي لوجیت در خصوص عوامل
موثر بر نگرش کشاورزان نسبت به کشت محصوالت
داراي مزيت نسبی بیانگر آن بود که متغیر تعداد شرکت
در کالسها و بازديدهاي ترويجی بیشترين تاثیر را در
افزايش احتمال کشت محصوالت داراي مزيت نسبی به
خود اختصاص داد .حضور در اين برنامههاي آموزشی و
ديدن مناطق و مزارع موفق میتواند عالوه بر آگاهی
بخشی نقش بهسزايی در بهبود نگرش و تمايل کشاورزان
و اتخاذ تصمیم قاطع در کشت محصوالت با مزيت نسبی
داشته باشد .درآمد زراعی سال قبل بهعنوان متغیر ديگر
تاثیر مثبتی بر افزايش نگرش کشاورزان نسبت به کشت
محصوالت داراي مزيت نسبی داشت .تجربه مثبت قبلی
کشاورزان و برخورداري از منابع مالی بیشتر موجب
تمايل و گرايش بیشتر براي کشت محصوالت داراي
مزيت نسبی می شود .افزايش تحصیالت زمینه و
بستري براي عقاليی فکر و رفتار نمودن در کلیه زمینهها
از جمله کشاورزي میباشد .با افزايش تحصیالت احتمال
نگرش مناسب نسبت به اتخاذ تصمیمات اقتصادي در
زمینه کشت محصوالت با مزيت نسبی بیشتر میشود.
لیکن تعداد تماس با مروجان کشاورزي و تعداد قطعات
زراعی داراي اثر منفی بر نگرش تولیدکنندگان نسبت به
کشت محصوالت داراي مزيت نسبی شدند .تاثیر منفی
تماس با مروجان کشاورزي احتماالً ناشی از آن است که
مروجان کشاورزي ناگزير میبايست سیاستهاي ابالغی

689

... عوامل موثر بر دانش و نگرش کشاورزان:قاسمی و همکاران

منفی تعداد قطعات زراعی بر نگرش نیز بهنظر میرسد
به علت تعداد و پراکنش اراضی کشاورزان باشد تا آنها
نتوانند از منابع در اختیار خود استفاده بهینهاي بنمايد و
 از نگرش الزم براي کشت محصوالت با مزيت،در نتیجه
 يکپارچهسازي اراضی از طريق.نسبی برخوردار نباشند
طراحی و اجراي نظام بهرهبرداري مناسب و شکلگیري
-تشکلهاي روستايی قوي و خودجوش در منطقه می
تواند به توسعه کشت محصوالت با مزيت نسبی کمک
Mohammadi  اين نتايج با يافتههاي.شايانی نمايد
Noori (2003) et al. (2017); Mahmoodi (2004)

.مطابقت دارد

وزارت جهاد کشاورزي را دنبال نمايند که ممکن است
 يا.لزوماً بر مبناي محصوالت داراي مزيت نسبی نباشند
اينکه مروجان کشاورزي از آگاهی الزم و يا نگرش مثبت
نسبت به محصوالت داراي مزيت نسبی در سطح منطقه
 اصالح جهتگیريهاي وزارت جهاد.برخوردار نباشند
کشاورزي جهت اصالح الگوي کشت با تاکید بر مزيت
نسبی منطقه و ابالغ سیاستهاي جديد با تاکید بر
مزيت نسبی میتواند بر کارکرد مروجان کشاورزي تاثیر
 فراهم نمودن انواع فرصتهاي، بدينمنظور.بگذارد
آموزشی با موضوع توسعه کشت محصوالت داراي مزيت
نسبی میتواند در ارتقا سطح آگاهی و بهبود نگرش
 تاثیر.مروجان کشاورزي تاثیر بهسزايی داشته باشد
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