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ABSTRACT 

 
      In relation to agricultural development, “diversification” is probably one of the most frequently 

used terms in the recent decade. Product diversification is often presented as a strategy to improve 

the sustainability of agricultural production systems, which can lead to a reduction in the use of 

inputs - pesticides, fertilizers, water and environmental damage - with good management.  

However, despite the benefits of diversification in terms of environmental and economic 

sustainability, this type of farming system has not yet been accepted among farmers. The purpose 

of this study was to investigate the psychological factors affecting farmers' intention to diversify 

agricultural products. To achieve this goal, the theory of planned behavior was used as the main 

framework. The statistical population of this study was consisted of all wheat farmers in Khoram 

Abad Township (N = 17623) that using Krejcie & Morgan table, the sample size was determined 

(n=375). To collect data, a researcher-made questionnaire was used. Data was analyzed using 

Structural Equation Modelling (SEM) with AMOS 24 software package. The results showed that 

attitude, subjective norm and perceived behavioral control have a positive relationship with 

farmers' intention to diversify agricultural products. In addition, the results showed that the 

subjective norm had the most direct effect and behavioral beliefs had the most indirect effect on 

farmers' intention. 
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Objective  

The aim of this study is to investigate the psychological factors affecting farmers' 

intentions in diversifying agricultural products. Identifying these factors can help develop 

government strategies and policies to increase diversification in agricultural production and 

lead to rural development. One of the theories related to the analysis of psychological 

factors affecting on farmers' behavior and decisions is the theory of planned Behavior 

developed by Ajzen (2006). This theory has been widely used in the study of farmers' 

behaviors and decisions (Greiner, 2015; Borges et al., 2014; Lauwere et al., 2012). 

According to this theory, the decision to diversify agricultural products stems from 

farmers' intentions, which are influenced by three structures: attitudes, mental norms, and 

perceived behavioral control. The use of these three structures allows us to identify how 

farmers evaluate the feasibility of diversifying agricultural products on the farm (attitude), 

the perceived social pressure to diversify products (social norms), and understand their 

ability to use this strategy on farms (perceived behavioral control). 
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https://ijaedr.ut.ac.ir/article_76600.html


 1399، 2 ، شماره51-2دوره  مجله تحقيقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ايران           280

Method 

     In this research, Theory of Planned Behavior (TPB) has been used to investigate the 

psychological factors affecting farmers' intention to diversify agricultural products. The statistical 

population of this study was consisted of all wheat farmers in Khoram Abad Township (N = 

17623) that using Krejcie & Morgan table, the sample size was determined (n=375). Simple 

random sampling was used to select the research sample. The main research tools of the 

questionnaire included 9 sections: Personal characteristics of respondents (10 items), Farmers' 

awareness (10 items), Attitude to the diversification of agricultural products (3 items), Mental 

norms (3 items), Perceived behavioral control (5 items), Intention (4 items), Behavioral Beliefs (7 

items), Normative Beliefs (8 items) and Control Beliefs (12 items). For scoring the questionnaire in 

the awareness section, one score was considered for each correct answer and zero score was 

considered for each incorrect answer. Questions about attitudes, mental norms, perceived 

behavioral control, and farmers' intentions were categorized by the five-point Likert scale from 

strongly disagree to strongly agree. Data was analyzed using Structural Equation Modelling (SEM) 

with AMOS 24 software package. 

 

Fidings 

     Findings from Pearson's correlation showed that there was a significant relationship between 

each of the independent variables of attitude, mental norms, perceived behavioral control, 

behavioral beliefs, normative beliefs and control beliefs. In addition, there is a significant 

relationship between each of the mentioned independent variables with the intention of farmers in 

diversifying agricultural products. According to the findings of path analysis, among the 

independent variables of the research, mental norms had the most direct and positive effect (0.51) 

on farmers' intention in diversifying agricultural products. Then, the variables of attitude (0.41) and 

behavioral control (0.26) had direct and significant effects on farmers' intentions. However, 

behavioral beliefs have had the greatest indirect and negative effect on farmers' intentions. 

According to the results of estimating the structural model of the research, Behavioral beliefs will 

indirectly affect farmers' intentions in diversifying agricultural products through attitude (0.27), 

mental norms (0.51) and behavioral control (0.31). Normative beliefs will indirectly affect farmers' 

intentions (0.27) through mental norms (0.27), and controlled beliefs indirectly through mental 

norms (0.31) and behavioral control (0.24) affects farmers' intentions (0.22). Overall, 44% of 

changes in farmers' intentions in diversifying agricultural products have been explained by these 

independent variables. Overall, 44% of changes in farmers' intentions in diversifying agricultural 

products have been explained by these independent variables. 

 

Conclusion 

     In this study, other relationships were identified more than theory of planned behavior. This 

research highlighted the role and importance of behavioral beliefs in shaping intention to do 

behavior. Although in Ajzen's model, only behavioral beliefs affect attitude, but in the final 

research model, behavioral beliefs also affect mental norms and behavioral control. Behavioral 

beliefs are related to the results of behavior. 
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 چکیده

 

های اتی است که در دههیکی از اصطالح "سازیمتنوع"در رابطه با توسعه کشاورزی، 
عنوان استراتژی برای بهبود اخیر اغلب مورد استفاده قرار گرفته است. تنوع محصول اغلب به

تواند به شود که با مدیریت خوب میه میهای تولید محصوالت کشاورزی ارایپایداری سیستم
-با این ی گردد.زیستهای محیطو آسیب -ها، کود، آب کشآفت –ا هکاهش استفاده از نهاده

زیستی و اقتصادی هنوز این نوع سازی از لحاظ پایداری محیطرغم مزایای متنوعحال، علی
 ،حاضر روش کشاورزی در بین کشاورزان مورد پذیرش قرار نگرفته است. هدف از مطالعه

-سازی محصوالت کشاورزی میبررسی عوامل روانشناسی مؤثر بر قصد کشاورزان در متنوع

عنوان چارچوب اصلی ریزی شده بهرای رسیدن به این هدف از تئوری رفتار برنامهباشد. ب
بود   ( =17623N) آبادجامعه آماری شامل کلیه کشاورزان گندمکار شهرستان خرم استفاده شد.

نفر تعیین شد. برای گردآوری  375که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان، حجم نمونه 
ها از مدلسازی معادالت ساختاری با استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل دادهها از پزسشنامه داده

نگرش، هنجار ذهنی و کنترل نشان داد  جینتااستفاده شد.  24AMOSافزار کارگیری نرمبه
رفتاری درک شده رابطه مثبتی با قصد کشاورزان در متنوع سازی محصوالت کشاورزی دارند. 

 قصدرا بر  میمستقغیر اثر  نیشتراثر مستقیم و باورهای رفتاری بی عالوه هنجار ذهنی بیشترینهب
 یبرا یدولت یهااستیسها و یتواند به توسعه استراتژیمطالعه م نیا جینتا .کشاورزان داشت

واسطه کشاورزان کوچک کمک کند و باعث هب یکشاورز داتیدر تول یسازتنوع شیافزا
 شود. ییتوسعه روستا

 

 ، نگرش، هنجارذهنی، کنترل رفتاری، باورهای رفتاریرفتار کشاورزان های کلیدی:واژه           

 

 مقدمه

قابل  یهانياز زم یمين با  يدر سراسر جهان، تقر

  فشرده هستند یاستفاده در حال حاضر تحت کشاورز

(Alexander, 2016)از  یمين حدودها ستميس ني. ا

 یبه نا امن یدگيرس ید و برانکنیم ديجهان را تول یغذا

 یدر حال توسعه ضرور یو فقر در کشورها يیغذا

ها به ستميس نيا ،حال ني. با ا(Herrero, 2010) هستند

درصد  12اند و در حدود وارد کرده بيآس ستيزطيمح

دهه گذشته  یدر جهان ط یاگلخانه یاز انتشار گازها

. (Le Queré, 2018اند )( را مسئول بوده2007-2016)

 ديتول شيافزا نيمحقق یبرا یچالش اصل کي رو،نياز ا

-ت. بهاس ستيزطيرساندن به مح بيبدون آس یکشاورز
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 کيعنوان هاغلب ب یکشاورز یسازمتنوع ،ليدل نيهم

 ،یداريبالقوه شناخته شده است که به پا یاستراتژ

اشتغال در مزرعه و  جاديا ،يیدرآمد روستا شيافزا

 .(Paul & Knoke, 2015) کندیکاهش فقر کمک م

درآمد و  ه،يغذا، تغذ یهمچنان منبع اصل یکشاورز 

در حال  یدر کشورها يیمردم روستا شترياشتغال ب

کشورها با حضور تعداد  نيدر ا یتوسعه است. کشاورز

 یهابا مزرعه یاهياز کشاورزان خرد و حاش یاديز

(. Alur & Maheswar, 2018شود )یکوچک مشخص م

-یم یقانغالب، نظام ده یبرداربهرهنظام  زين رانيدر ا

در کشور  یکشاورز یدرصد از اراض 7/86باشد که حدود 

 Mehdi Doust, 2013شوند )یم تيريصورت مد نيبه ا

 5کمتر از  یبردارنظام بهره نيکشاورزان در ا تي(. اکثر

 ندهيدارند )که با وجود قانون ارث( در آ نيهکتار زم

 یمنابع انجام م نيکمتربا  یو کشاورز  ابديیکاهش م

به  شتريکشاورزان ب ني(. اAltieri et al., 2012) شود

 رايهستند، ز ريپذبيآس یمياقل راتييتغ یکل راتيتاث

 یهایدر استراتژ یگذارهيسرما یبرا یمنابع محدود

 ،گريد ی. از سو(Lin, 2011) دارند متيمقابله گران ق

هر ساله  باعث شده است که ،یتجار یتمرکز بر کشاورز

را اشغال  یدياز محصوالت، مناطق تول یتعداد اندک

امر  نيطور مکرر رشد کنند. اسال به انيو سال ندکن

 تيمختلف و محدود یهایماريمنجر به ظهور آفات و ب

 یحاصل از کشاورز یايمزا یو کاهش کل یستيز یها

 شيگرا (.Alur & Maheswar, 2018شده است )

 یامدهايتواند پیل ممحصو کيکشاورزان به کشت 

-بيآس تيداشته باشد چون کشاورزان را در وضع یجد

 ،عنوان مثالبه( Sitko et al., 2011دهد )یقرار م ريپذ

رکود  جهيتواند در نتیم یدرآمد کشاورز تک محصول

متنوع  کهی. در حالابديمحصول کاهش  یارزش بازار

 یهاسکيمحصول و ر کيکشاورز به  یوابستگ یساز

( Sichoongwe, 2014دهد )یبط با آن را کاهش ممرت

 یمختلف کشاورز طيبا شرا ورکه کش ستا یدر حال نيا

 یاديتعداد ز ديبه کشاورزان امکان تول يیو آب و هوا

استان  ،انيم نيدهد. در ایرا م یمحصوالت کشاورز

تنوع آب و  کياز  یميخاص اقل تيلرستان به علت موقع

خوردار است. در شمال و بر یمنحصر به فرد يیهوا

دو  تارتفاعا ليو شرق استان لرستان به دل یشمال غرب

صورت طور عمده بهبه یجو یهازشيهزار متر به باال ر

 یهاسرد و تابستان یهازمستان یبرف بوده و دارا

 یجنوب و جنوب غرب ینواح ،ني. همچنباشدیمعتدل م

 یطقبا جلگه خوزستان و منا یلرستان به علت همجوار

 یهامعتدل و تابستان یهازمستان یدارا المياز استان ا

استان لرستان  يیتنوع آب و هوا ،جموعگرم است. در م

 یو باغ یموجب شده است که انواع محصوالت کشاورز

به  یسازمتنوع ،نياستان قابل پرورش باشد. بنابرا نيدر ا

 یمقرون به صرفه و منطق یهااز روش یکيرسد ینظر م

در  ژهيوبه یدر کشاورز تيظور کاهش عدم قطعمنبه

 کشاورزان کوچک باشد. انيم

مشتق شده "diverge"از کلمه  "تنوع"اصطالح 

متفاوت  یگسترش در جهت ايحرکت  یاست که به معن

(. متنوع Jha et al., 2009نقطه مشترک است ) کياز 

عنوان تغيير از مناطق کشت شده از به یکشاورز یساز

سوی توليد محصوالت الت کم ارزش بهغالت و محصو

سازی متنوع با ارزش باال تعريف شده است. متنوع

با مزيت نسبی منطقه سازگار شود و  تواندیمکشاورزی 

های شغلی، به افزايش ثبات، درآمد مزرعه، فرصت

طبيعی منجر شود افزايش صادرات و حفظ منابع

(Prakash, 2018در مرور ادب .)یکشاورز یسازتنوع ات،ي 

مفهوم شامل  نيشده است. اغلب ا فيطور متفاوت تعربه

 راوقات د یبعض اياست که در درون مزرعه  يیهاتيفعال

 Ellis 2000; Meraner) ابنديیاز مزرعه  توسعه م رونيب

et al., 2015اي ديبه افزودن محصوالت جد ی(. تنوع زراع 

مزرعه خاص اشاره دارد و  کيکشت در  یهاستميس

 یهات با ارزش افزوده است که با فرصتمل محصوالشا

(. Clements et al., 2011گردد )یم ليتکم یابيبازار

 یدر الگو رييبه مفهوم تغ یکشاورز یسازعتنو ،نيهمچن

کشت به سمت محصوالت با ارزش باال که بدون شک 

است،  یکمک به توسعه کشاورز یاز عوامل اصل یکي

(. در Dasgupta & Bhaumik, 2014شده است ) ريتعب

در رابطه با کشت محصوالت  یسازتنوعمحاضر،  قيتحق

شده  هدر درون مزرعه در نظر گرفت یمختلف کشاورز

 است. 

محصوالت  یسازتنوعم یايبا وجود تمام مزا 

 یتنوع ساز رشيپذ نديکه ذکر شد، هنوز فرا یکشاورز

کشاورزان کند و آهسته است. متأسفانه  نيدر ب
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کشت تک  یهانظام یوراعتقاد دارند که بهرهکشاورزان 

 Makate) است شتريکشت متنوع ب یهاز نظاما یمحصول

et al., 2016) جياز موانع مهم ترو یکيمسأله  نيو هم 

 نيکشاورزان بوده است. در هم نيدر ب ین استراتژيا

در  یکشاورز یسازتنوعمبه Idowa et al (2014 ) نه،يزم

 جيپرداخت و نتا ی در نيجريهبين خانوارهای کشاورز

اکثريت کشاورزان آموزش رسمی در اين نشان داد که 

زمينه نداشته اند و با افزايش تعداد خانوار، اندازه مزرعه 

يابد؛ در و سطح تحصيالت متنوع سازی افزايش می

که با افزايش تجربه زراعی و سن کشاورزان، اقدام حالی

( به 2009) Briones يابد.سازی کاهش میبه متنوع

و  پرداخت نيپيليدر ف یکشاورز یسازتنوعم یبررس

 یهاها و برنامهاستيس رغمینشان داد که عل جينتا

محصوالت  یسازج و توسعه متنوعيترو یمتعدد برا

توسعه آن وجود دارد.  یبرا يیهاتيمحدود ،یکشاورز

ها به استيمنابع؛ وجود س بيموارد عبارتند از تخر نيا

و  یابيبازار ،يیايجغراف یپراکندگ ؛یمحصولنفع تک 

کننده  ديخدمات به تول یعرضه ناکاف ؛یناکاف رساختيز

و  یکيتکنولوژ یها ینوآور ،یمانند اعتبار کشاورز

 ،ني. بنابرااسيبه کشاورزان کوچک مق یفن یهاکمک

 دنيتحقق بخش یبرا یو اصالحات نهاد استيس رييتغ

محصوالت  سازیمتنوع یکشاورزان براتوانايی به 

 جيباشد. نتایم یضرور يیو توسعه روستا یکشاورز

-متنوعبررسی با عنوان Hansson et al. (2012 )مطالعه 

طور در سوئد نشان داد که مزارع به یکشاورز یساز

 زانيهستند و م یسازمتنوع یهاتيفعال ريگسترده درگ

همچون ساختار مزرعه و  یعوامل ريثأتحت ت یسازمتنوع

معتقد  Brenda (2011) .است یو مال جمعيتی طيشرا

 یريپذانعطافاورزی، توان کش یسازمتنوع است

-را افزايش می يیآب و هوا راتييکشاورزان نسبت به تغ

کشت  اريکند که با توجه به منافع بسیم انيب یو دهد.

 ليکشاورزان به دل نيآن در ب رشيپذ ،یچند محصول

دولت،  یاز سو یحصولبه کشت تک م قيتشو یهازهينگا

 یسازادهيپ یبه بررس Vernooy (2015)کند است.  اريبس

 جيپرداخته است. نتا تناميدر و یتنوع زراع یراهبردها

 یهااز پروژه یارينشان داد، بس یطور کلبه یو قيتحق

موفق بوده  تنام،يدر و یتوسعه مربوط به تنوع کشاورز

-طيود محو بهب یاند و به کاهش فقر، توسعه اجتماع

 اند.کمک کرده ستيز

مؤثر  یعوامل روانشناس یبررس قيتحق نيهدف از ا

 یمحصوالت کشاورز یبر  قصد کشاورزان در متنوع ساز

تواند به توسعه یعوامل م نيا يیباشد. شناسایم

-متنوع شيافزا یبرا یدولت یهااستيها و  س یاستراتژ

 کمک کند و باعث توسعه یکشاورز داتيدر تول یساز

 ليمربوط به تحل یهایاز تئور یکيشود.  يیستارو

 یکشاورزان تئور ماتيبر رفتار و تصم یعوامل روانشناس

 Ajzenواسطه هب افتهيشده توسعه  یزيررفتار برنامه

 یدر بررس یعيطور وسبه یتئور ني( است. ا2006)

 کشاورزان استفاده شده است ماتيرفتارها و تصم

(Greiner, 2015; Borges et al., 2014; Lauwere et 

al., 2012)یسازبه تنوع ميتصم ،یتئور ني. طبق ا 

 رديگیاز قصد کشاورزان نشأت م یمحصوالت کشاورز

: نگرش، رنديگیقرار م ريواسطه سه سازه تحت تأثهکه ب

درک شده. استفاده از  یو کنترل رفتار یذهن یهنجارها

ور چط ميده صيدهد که تشخیسه سازه اجازه م نيا

 یمحصوالت کشاورز یسازتنوع یريپذانکشاورزان امک

 یدرک شده برا یدر مزرعه )نگرش(، فشار اجتماع

 يی( و درک توانایمحصوالت )هنجار اجتماع یسازمتنوع

در مزارع )کنترل  یاستراتژ نياستفاده از ا یخود برا

 کنند. یم یابيدرک شده( را ارزش یرفتار

شده، اقدامات  یزيررفتار برنامه هيطبق نظر بر

شود: یم تيبر اساس سه نوع مالحظات هدا یانسان

 جينتا نيا یابيرفتار و ارز یاحتمال جيباورها در مورد نتا

 ی(، باورها در مورد انتظارات هنجاریرفتار ی)باورها

انتظارات  نيدر جهت تطابق با ا زهيو انگ گرانيد

که  یدر مورد وجود عوامل باورها( و یهنجار ی)باورها

عوامل را  نيتواند انجام رفتار و قدرت درک شده ا یم

به  ،کنترل(. در مجموع ی)باورها شودمانع  اي ليتسه

نامطلوب  اينگرش مطلوب  کي یرفتار یباورها ب،يترت

منجر  یهنجار یکنند؛ باورهایم جاديرا نسبت به رفتار ا

شود؛ و یم یذهن رهنجا ايدرک شده  یبه فشار اجتماع

شود. یدرک شده م ینترل باعث کنترل رفتارک یباورها

و ادراک  هنیذ رهنجا ر،اـفتر هـب بتـنس شنگردر کل، 

 دـقص یرـگيلکـش هـب رـمنج ریاـفتر لرـکنتاز  درـف
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 شنگر ،یقاعده کل کيعنوان . بهدشو می درـف ریاـفتر

 بر بيشتر لکنترو درک تر بمطلو هنیذ رهنجاو 

 ایجرا بهرا  دفر قصد د،ايز لاـحتما هـب ر،اـک ایرـجا

 ,Ajzen) دنگيزابرمی زنيا يک به پاسخدر  رفتار يک

( نشان داده شده 1(. عناصر مدل آجزن در نمودار )2006

 است.

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 (2002شده )آجزن،  یزي: مدل رفتار برنامه ر قيتحق یچارچوب نظر -1شکل 

 

 یزيررفتار برنامهکه ابعاد مدل  یامطالعه ،رانيدر ا

 یسازشده را در زمينه قصد کشاورزان در تنوع

 نياما ااست. باشد انجام نشده  یمحصوالت کشاورز

 ماتيرفتارها و تصم یدر بررس یعيطور وسبه یتئور

-ا توجه به اطالعات به. بکشاورزان استفاده شده است

جهاد  مديريتکارشناسان  مصاحبه بادست آمده از 

-رم آباد، ميزان استقبال از متنوعان خشهرست یکشاورز

کشاورزان شهرستان  نيدر ب یمحصوالت کشاورز یساز

رسد نياز به ینظر مبه ،لذا .باشدیم ينيخرم آباد پا

زمينه  نيتغيير نگرش و رفتار در ا ،یسطح آگاه یارتقا

 وجود دارد. 

از مدل رفتار  قيتحق نهيشيپ هـب هـتوج با ،تينها در

 ایرـب ینظر بچورچاعنوان بهده )آجزن( ش یزيربرنامه

به  قيتحق یهاهيفرض گرديد کهاستفاده  حاضر هشوژـپ

    بود: ليشرح ذ

 یو معنادار ميصورت مستقبه یرفتار یباورها •

 یمحصوالت کشاورز یسازبر نگرش کشاورزان به تنوع

 است.  رگذاريتأث

و  ميصورت مستقبه یهنجار یباورها •

 یسازکشاورزان به تنوع یذهن یرهابر هنجا یمعنادار

 است.  رگذاريتأث یمحصوالت کشاورز

و  ميصورت مستقکنترل شده به یباورها •

 یسازکشاورزان به تنوع یبر کنترل رفتار یمعنادار

 است. رگذاريتأث یمحصوالت کشاورز

بر قصد  یو معنادار ميصورت مستقنگرش به •

 رگذاريتأث یمحصوالت کشاورز یسازکشاورزان به تنوع

 است.

و  ميصورت مستقبه یذهن یهنجارها •

محصوالت  یسازبر قصد کشاورزان به تنوع یمعنادار

 است. رگذاريتأث یکشاورز

و  ميصورت مستقدرک شده به یکنترل رفتار •

محصوالت  یسازکشاورزان به تنوع قصد بر یمعنادار

 است. رگذاريتأث یکشاورز

بر رفتار  یرو معنادا ميصورت مستققصد به •

 رگذاريتأث یمحصوالت کشاورز یسازکشاورزان به تنوع

 است.

کنترل شده با  یو باورها یرفتار یباورها •

 دارند. یو معنادار ميرابطه مستق گريکدي

 باورهای رفتاری

 باورهای هنجاری

باورهای کنترل 

 شده

 نگرش

 هنجارهای ذهنی

کنترل رفتاری درک 

 شده

 رفتار قصد
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 روش تحقیق

 یهاروش ظلحا بهو  یکم تحقيق ينروش ا

 تتحقيقا عنواز  دازیپرو داده حقايق به ستيابید

 مانیز ودهمحد توجه اب. ستا همبستگی-توصيفی

 جامعه. ستا مقطعی عنواز  حاضر هشوپژ ،تحقيق

کشاورزان گندمکار امل ـش هشوژـپ نـيا ریاـمآ

باشد. حجم نمونه یم( =17623N)شهرستان خرم آباد 

 نيينفر تع 375و مورگان  یاز جدول کرجس استفادهبا 

از روش نمونه  قيتحق افراد نمونهشد. جهت انتخاب 

 قيتحق یابزار اصل ساده استفاده شد. یتصادف یريگ

 یفرد یهایژگيقسمت: و 9 شامل یپرسشنامه ا

 گويه(، 10آگاهی کشاورزان ) (،هيگو 10) انيپاسخگو

 3)  یمحصوالت کشاورز ینگرش نسبت متنوع ساز

درک  ی(، کنترل رفتارهيگو 3)  یذهن ی(، هنجارهاهيگو

 7)  یرفتار ی(، باورهاهيگو 4) قصد(، هيگو5شده ) 

کنترل )  ی( و باورهاهيگو 8) یهنجار ی(، باورهاهيگو

دهی پرسشنامه در قسمت برای امتياز( بود. هيگو 12

آگاهی برای هر پاسخ صحيح نمره يک و برای هر پاسخ 

های مربوط اشتباه نمره صفر در نظر گرفته شد. پرسش

به نگرش، هنجارهای ذهنی، کنترل رفتاری درک شده و 

استفاده از مقياس ليکرت پنج تايی از قصد کشاورزان با 

 یبراندی شدند. بکامال مخالفم تا کامال موافقم طبقه

احتمالی )باورهای رفتاری(، افراد مرجع  جينتا يیشناسا

)باورهای هنجاری( و عوامل احتمالی )باورهای کنترل( 

محصوالت  یسازمتنوعمؤثر در قصد کشاورزان به 

با  افتهيساختار  مهين یهااز مصاحبه ،یکشاورز

برای انتخاب . (1)جدول  شداستفاده کشاورزان 

گيری هدفمند به کشاورزان در اين بخش از روش نمونه

منظور رسيدن به معرف بودن يا قابليت مقايسه استفاده 

نفر از کشاورزان، اشباع  10شد. در مجموع از مصاحبه با 

دست آمده از هب یهاافتهي ،سپساطالعاتی حاصل شد. 

پرسشنامه  برایها  هيمحتوا شد و گو ليمصاحبه ها تحل

 شد. طراحی  يینها

 

 

 

 

 

 
نتايج احتمالی، افراد مرجع و عوامل احتمالی به  -1جدول 

 دست آمده از مصاحبه با کشاورزان

 عوامل احتمالی افراد مرجع نتايج احتمالی

 افزايش درآمد
 خانواده

وجود مشوق های 

 مالی

 کاهش مصرف آب
 سان ترويجکارشنا

وجود امکانات 

 بازاريابی و فروش

افزايش حاصلخيزی 

 خاک
 کشاورزان همسايه

کاهش هزينه 

 حمل و نقل

استفاده حداکثر از 

 منابع
 دوستان

توصيه مروجان 

 کشاورزی

کاهش تخريب محيط 

 زيست
 نيروی کار بيشتر اعضای تعاونی

تکنسين های  کاهش ريسک

فروش بذر، کود و 

 سم

داشتن زمين 

 فیکا

 کاهش شيوع آفات
 رهبران محلی

داشتن دانش 

 کافی

 کاهش بيکاری
 کشاورزان پيشرو

برگزراری کالس 

 هاس آموزشی

کاهش کنترل بر 

فعاليت های داخل 

 مزرعه

ايجاد مزارع  

 نمايشی 

ايجاد مشکل در 

استفاده از سموم و 

 آفتکش ها

  

 مأخذ: يافته های تحقيق

 

 اريو انحراف مع نيانگياز م یفيتوص ليمنظور تحلبه

از آزمون  زين یاستنباط لياستفاده شد. در بخش تحل

و پردازش  قيتطب زانيم نييمنظور تعو به یهمبستگ

ريزی شده رفتار برنامهپژوهش حاضر با مدل  یداده ها

 یسازاز روش مدل ق،يتحق نظریچارچوب  یبررس )( و

استفاده  AMOS افزاربا کاربرد نرم یساختار تمعادال

 گفتنی ریساختا التدمعا زیسالدر خصوص مدد. ش

 دهگسترو  جامع ریاـمآ هيافتر يکروش  ينا که ستا

 یمتغيرها بين بطروا صخصودر  فرضياتی که ستا

 ارقر نموآز ردوـمرا  هـنهفت یاـمتغيرهو   هدـش همشاهد

 یرگذاريتأث یدگيچيروش محققان را به پ نيا. هدد می

و دو  هيکسويطور به گريدکيبر  رهاياز متغ یاهمجموع

 یها یدگيچيپ ن،يو همچن ميمستقريو غ ميمستق ه،يسو
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پنهان رهنمون شد  یهاسازه یهایريگموجود در اندازه

را از نظر  یفيک یها دهياز پد یکم ليتحل ن،يو بنابرا

تر نانهيواقع ب یتر و از نظر کاربردقيدق یشناختروش

مدل  یبرازش کل یهااري(. معGhasemi, 2013سازد )یم

شاخص برازش هنجار شده  (،2χ) اسکوئر یشامل کا

(، IFI) یشيشاخص برازش افزا(، NFI) بونت-بنتلر

 یقيشاخص برازش تطب(، TLI) سيلو-شاخص توکر

(CFI )برآورد  یمربعات خطا نيانگيدوم م شهيو ر

(RMSEA ) .هستند 
 

 هایافته
 کشاورزان يفرد يهایژگيو

 یسن نيانگيکه م دهدینشان م قيتحق جينتا

 7/42کشاورزان ) بيشترو  باشدیسال م 45کشاورزان 

سال قرار داشتند.  50تا  40درصد( در گروه سنی 

درصد( دارای  45حاضر ) قيکشاورزان مورد مطالعه تحق

بيشتر  ،واقع در .سواد بودندیب اي يیابتدا التيتحص

کشاورزان منطقه را قشر ميان سال و دارای تحصيالت 

سطح  ،قيتحق یهاافتهيبر اساس ايين تشکيل دادند. پ

و  ميکشت د کيکشت اکثر کشاورزان منطقه به تفک ريز

 نيباشد. ا یهکتار م 1تر از هکتار و کم 3تا  1 نيب یآب

 انگريب یاراض یو پراکندگ یمالکخرده یعني طيشرا

 . منطقه استاين در  یبودن کشاورز یشتيو مع یدهقان

محصوالت  يسازر مورد متنوعکشاورزان د قصد

 يکشاورز

(، 2آمده موجود در جدول )دستاطالعات به طبق

متنوع کشاورزان منطقه مورد مطالعه به  قصد ميزان

  حصوالت کشاورزی متوسط بود.محصوالت م سازی
 

گويان برحسب قصد کشاورزان توزيع فراوانی پاسخ -2جدول 

 در متنوع سازی محصوالت کشاورزی
 درصد تجمعی درصد فراوانی ح متغيرميزان سطو

 3/10 3/10 39 اصال  

 4/32 1/22 83 خيلی کم

 8/58 5/26 99 کم

 1/94 3/35 132 متوسط

 5/98 4/4 16 زياد

 100 5/1 6 خيلی زياد

  100 375 جمع کل

               14/1انحراف معيار:                    06/2ميانگين: 

 5: نهيشيب                0: نهيکم

 يايکشت و مزاسازي متنوعکشاورزان در مورد  یآگاه

 آن

(، 3آمده موجود در جدول )دستطبق اطالعات به

ميزان آگاهی کشاورزان منطقه مورد مطالعه در مورد 

 کم بود.   و مزايای آن کشت یمتنوع ساز

    
 

از متنوع  یبرحسب آگاه انيگوتوزيع فراوانی پاسخ -3جدول 

 کشت یساز
 درصد تجمعی درصد فراوانی سطوح متغير

 4/7 4/7 28 اصال  

 5/23 2/16 60 خيلی کم

 2/66 6/42 160 کم

 1/97 9/30 116 متوسط

 100 9/2 11 زياد

 100 0 0 خيلی زياد

  100 375 جمع کل

              94/0سال                    انحراف معيار:  05/2ميانگين: 

 4: نهيشيب                                              0: نهيکم

 

مستقل  ييم و غير مستقيم متغيرهامستق اتثرا سیربر

قصد کشاورزان در متنوع سازي محصوالت  بر هشوپژ

 کشاورزي

قصد  انيم یـعل طـبروا هـب دنرـب یـپ رمنظوبه

و نگرش، هنجار  بستهوا ريمتغ انوـعن هـبکشاورزان 

 ،یرفتار یدرک شده، باورها یکنترل رفتار ،یذهن

 انوـعن هـبکنترل  یو باورها یهنجار یباورها

 هـلدمعا زیاـسلمداز روش  مستقل یرهايمتغ

. شد گرفتهبهره   AMOSبا کاربرد نرم افزار ریاختاـس

 4 ولجددر  هشوپژ یرهايمتغ نيب همبستگیدر ابتدا، 

 شده است.  يهارا
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 وابسته ريمستقل و متغ یرهايمتغ نيب یهمبستگ -4جدول 

 نگرش قصد متغير
هنجار 

 ذهنی

کنترل رفتاری درک 

 شده

باورهای 

 رفتاری

باورهای 

 هنجاری

باورهای 

 کنترل

       - قصد

      - -11/0* نگرش

     - 12/0* 45/0** هنجار ذهنی

    - 46/0** 38/0** -12/0* کنترل رفتاری درک شده

   - 41/0** 68/0** 26/0* -41/0** باورهای رفتاری

  - 61/0** 37/0** 55/0** 14/0* -45/0** باورهای هنجاری

 - 37/0** 44/0** 36/0** 57/0** 08/0* -24/0* باورهای کنترل
                        *p<0/05    **p<0/01 

 

نشان  رسونيپ یدست آمده از همبستگهب یهاافتهي

مستقل نگرش، هنجار  یرهايتغاز م کيهر  نيداد که ب

 ،یرفتار یدرک شده، باورها یکنترل رفتار ،یذهن

رابطه  گريکديکنترل، با  یو باورها یهنجار یباورها

ق وجود دارد. عالوه بر آن، مطابق جدول فو یدار یمعن

مستقل مذکور با قصد  یرهاياز متغ کيهر نيب

 ز،ين یمحصوالت کشاورز یکشاورزان در متنوع ساز

 رثا(، آ5جدول ) دروجود دارد.  یداریمعن رابطه

 بر نيب پيش یمتغيرها کلو  ميمستقغير ،مستقيم

 یهادارنمو .است هدـشداده  ناـنش بستهوا یمتغيرها

 هـب هـتوجبا . ستا هشدداده  ننشا (2) لشکدر  مسير

توان گفت که مدل از یم ازشرـب یـکلهای خصشا

 ررداوـبرخ طالعهم ردمو وهگردو  بيندر  مناسبیبرازش 

؛ TLI= 99/0؛  CFI=99/0 ؛ RMSEA=04/0 )است 

99/0 =NFI 183/0؛=p  1/41و=df/2χ ). 

 اني(، از م2)شکل  ري( و نمودار مس5مطابق جدول )

 نيشتريب یذهن یمستقل پژوهش، هنجارها یرهايمتغ

( را بر قصد کشاورزان در 51/0و مثبت ) مياثر مستق

 ،داشته است. سپس یمحصوالت کشاورز یمتنوع ساز

( از 26/0) ی( و کنترل رفتار41/0نگرش ) یرهايمتغ

بر قصد کشاورزان برخوردار  یو معنادار مياثرات مستق

 نيشتريب یرفتار یاست که باورها یدر حال نيبودند. ا

.( را بر قصد کشاورزان /34) یو منف ميمستق رياثر غ

 ی(، باورها2مطابق شکل ) ن،يداشته است.  با وجود ا

(، 27/0نگرش ) قياز طر ميمستقريطور غبه یرفتار

( بر 31/0) ی( و کنترل رفتار51/0) یذهن یهنجارها

 یمحصوالت کشاورز یسازقصد کشاورزان در متنوع

طور به یهنجار ی(. باورها34/0خواهد گذاشت ) ريتأث

( بر قصد 27/0) یذهن یهنجارها قياز طر ميمستقريغ

کنترل  ی( و باورها14/0)خواهد گذاشت  ريثتاکشاورزان 

( و 31/0) یذهن یهنجارها قياز طر ميمستقريطور غبه

( بر قصد کشاورزان اثر دارد 24/0) یکنترل رفتار

 راتييدرصد تغ 44ها، در کل،  افتهي(. بر اساس 22/0)

محصوالت  یسازمربوط به قصد کشاورزان در متنوع

شده  نييمستقل مزبور تب یرهايتوسط متغ یکشاورز

 است.
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بستهوا یمتغيرها بر پيشبين یمتغيرها کلو  مستقيم غير ،مستقيم یثرهاا -5جدول   
 اثر کل اثر غير مستقيم اثر مستقيم متغير پيش بين متغير وابسته

 =44/0R2     قصدکشاورزان

 

 41/0 - 41/0 نگرش

 51/0 - 51/0 هنجارهای ذهنی

 26/0 - 26/0 کنترل رفتاری

  34/0  34/0 00/0 فتاریباورهای ر

 14/0 14/0 00/0 باورهای هنجاری

  22/0  22/0 00/0 باورهای کنترل

17/0R2=  27/0نگرش                      - 27/0  

51/0 باورهای رفتاری =56/0R2هنجارهای ذهنی          - 51/0  

 =22/0R2کنترل رفتاری           
 31/0  - 31/0  

17/0R2=  - - 00/0     نگرش                 

27/0 باورهای هنجاری =56/0R2هنجارهای ذهنی          - 27/0  

  =22/0R2کنترل رفتاری            
- - 00/0  

17/0R2=  - - 00/0نگرش                      

31/0 باورهای کنترل =56/0R2هنجارهای ذهنی          - 31/0  

22/0R2=  42/0کنترل رفتاری             - 24/0  

         

 
 نتايج برآورد مدل ساختاری تحقيق -2شکل 

 

 گيرينتيجه

کشاورزان در  ليتما زانيمنشان داد که  هايافته

 پايينمنطقه موردمطالعه به کشت محصوالت متنوع 

کشاورزان در مورد  تياکثر یو آگاه يیو آشنا باشد؛یم

رار آن در سطوح اصال  تا کم ق یايکشت مخلوط و مزا

است که تجربه و دانش  آناز  یحاک جينتا نيدارد. ا

 نييپا اريکشاورزان در مورد کشت محصوالت متنوع بس
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 Vernimmen et al. اين يافته با نتايج مطالعات است

 همسو است.  Dasgupta & Bhaumik (2014)و  (2002)

عوامل مؤثر بر قصد  یـسربر ،هشوپژ يناز  ا فهد

بر اساس  یمحصوالت کشاورز یزساکشاورزان در متنوع

معادالت  نتايجشده آجزن بود.  یزيررفتار برنامه هينظر

مدل آجزن و  یهاهيفرض یتمام دييتأ بيانگر ،یساختار

 جيالگو بود. نتا نيفراتر از ا یگريروابط د يیشناسا

Senger et al. (2017 )و  Hansson et al. (2012)مطالعه 

 یداریاثر معن یوانشناسر ینشان داد که ساختارها زين

محصوالت  یسازکشاورزان در متنوع ميبر قصد و تصم

 رـب ریاـفتر یهاورباها نشان داد افتهيدارد.  یکشاورز

 یمحصوالت کشاورز یسازکشاورزان در متنوع شرـنگ

 Garforth et al مطالعه ايجـنت با نتيجه ينا .اثر دارد

 ،عـقوا دارد. در Lalania et al (2016)( و 2006)

در محصوالت  یسازتنوعم علت ينا بهکشاورزان 

کشت  دـنباور دار نچودهند یرا انجام م یکشاورز

درآمد،  شيافزا باعثمحصول متنوع در مزرعه  نيچند

 یزيحاصلخ شيمحصول و افزا شيافزا سک،يکاهش ر

 یسازمتنوع معتقدند ،همچنين. شد هداخوخاک 

آب، استفاده کاهش مصرف  باعث ،یمحصوالت کشاورز

خواهد  ستيزطيمح بياز منابع و کاهش تخر بيشتر

 شد.

فرد در  یذهن یبر هنجارها یهنجار یاثر باورها

قرار گرفت.  یمورد بررس یمحصوالت کشاوز یسازمتنوع

باعث  ،یادراک فرد از فشار اجتماع ايصورت که آنيبد

رفتار  کيدر جهت قصد در انجام  یهنجار ذهن جاديا

اثر وجود دارد. در  نيها نشان داد که افتهايشود؟ یم

دوستان،  ،خانوادهفشار اجتماعی از سوی واقع 

باعث خواهد شد که  یو مروجان کشاورز گانيهمسا

 یسازکند که متنوع دايمهم باور پ نيکشاورز به ا

 یدرآمد و محصول و شيزاباعث اف یمحصوالت کشاورز

هد داشت. خوا یدر پ یمثبت فراوان جيخواهد شد و نتا

، Hansson et al (2013)دست آمده از هب یهاافتهي

Martínez-García (2013 ،)Lauwere et al (2012 و )

Nolan et al (2008ن )کنند که یم دييرا تأ جهينت نيا زي

 ج،يبه کشاورز و عامالن ترو کيخانواده، افراد نزد

بر قصد  یداریتوانند اثر معنیم گانيها و همسا نيتکنس

رفتار مشخص داشته  کيکشاورزان در انجام  ميتصم و

 باشند. 

کنترل شده بر کنترل  یاثر باورها ن،يبر ا عالوه

است که باور فرد  یمعن نيبد نيشد. ا دييفرد، تأ یرفتار

که ممکن است بر رفتار فرد اثر  یدر مورد حضور عوامل

کار اثر  یبر اجرا شتريبگذارند، بر درک فرد از کنترل ب

Borges et al (2014 ) جيبا نتا افتهي نيارد. اگذ یم

داشتن  ،یمال یهاوجود مشوق ،نيمطابقت دارد. بنابرا

مروجان  یالزم از سو یهاهيه توصيارا ،یدانش کاف

حمل و نقل و فراهم بودن  یهانهيکاهش هز ،یکشاورز

و  ديو فروش، بر ادراک کشاورزان از مف یابيبستر بازار

اثر دارد. از  یمحصوالت کشاورز یسازمؤثر بودن متنوع

 یسازکنند متنوع یسع ربوطهاگر مسئوالن م ،رونيا

و  ندينما ليکشاورزان تسه یرا برا یمحصوالت کشاورز

ها فراهم آورند که آن یبرا یاگونهامکانات الزم را به

 یمحصوالت کشاورز یسازتنوع یکشاورزان برا زهيانگ

 یسازتنوعم یه سوب یشتريکشاورزان ب ابد،ي شيافزا

 آورند. یم یرو یمحصوالت کشاورز

کشاورزان و  یذهن یها نشان داد، هنجارهاافتهي

محصوالت  یسازبر قصد آنان در متنوع یکنترل رفتار

الزم  یهاکه معتقدند مهارت یاثر دارد. افراد یکشاورز

ندارند و شکست را  رارفتار  زيآمتيموفق یاجرا یبرا

نسبت به انجام رفتار  ینگرش منف کنند،یمبينی شيپ

 ,Tohidyan Far & Rezaei Moghaddamکنند )یم دايپ

الزم  یهاتياگر کشاورزان از حما ،گريعبارت د(. به2015

ها برخوردار گردند، و وام التيهمچون آموزش، تسه

را در مزارع  یاحتمال دارد که محصوالت متنوع شتريب

 نيکشت بروند. ا یوالگ رييتغ یسوخود کشت کنند و به

 Ansari et al. (2017 ،)Aligholiمطالعات  جيبا نتا افتهي

(2016 ،)Hansson et al. (2012)  وYazdanpanah et 

al. (2014 و )Lalania et al. (2016) است.  همسو

 یقصد کشاورز را برا شتر،يب یفشار اجتماع ،نيهمچن

 شيدر مزرعه اش افزا یمحصوالت کشاورز یسازمتنوع

 .Willock et al جيواسطه نتاهب افتهي نيدهد. ا یم

(1999 ،)Burton (2004 و )Hansson et al. (2012)  و

Malek Saeidi et al. (2012تأ )شود. آنها یم ديي

بر قصد کشاورزان در  یذهن یمعتقدند که هنجارها

طور گذار است چون مردم به ريرفتار تأث کيانجام 
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کنند و یعمل نم یو فرهنگ یجتماعمستقل از اثرات ا

مرجع  یهاخود به گروه یطور مداوم در انجام رفتارهابه

 کنند. یمراجعه م

رفتار  یفراتر از الگو زين یگريروابط د ن،يبر ا عالوه

نقش  ق،يتحق نيشد. ا يیشده آجزن شناسا یزيربرنامه

به قصد انجام  یدهرا در شکل یرفتار یباورها تيو اهم

جسته کرد. هر چند در مدل آجزن، تنها بر اريرفتار بس

گذارد، اما در مدل یم ريبر نگرش تأث یرفتار یباورها

و  یذهن یبر هنجارها یرفتار یباورها ق،يقتح يینها

 یرفتار یگذار است. باورهاريتأث زين یکنترل رفتار

 نکهيا یعنيباشند. یانجام رفتار م جيمربوط به نتا

 یمحصوالت کشاورز یزساکشاورزان معتقدند اگر متنوع

آنها خواهد داشت.  یبرا یجيرا انجام دهند، چه نتا

بر  رگذاريتأث یهاعنوان محرکبه یباور رفتار زدهيس

بر قصد  یو کنترل رفتار یذهن ینگرش، هنجارها

-یاثر م یمحصوالت کشاورز یسازکشاورزان در متنوع

درآمد، کاهش  شيشامل افزا یباورها رفتار نيگذارند. ا

 شيکاهش مهاجرت، کاهش مصرف آب، افزا ،یارکيب

خاک، استفاده حداکثر از منابع، کاهش  یزيحاصلخ

آفات،  وعيکاهش ش سک،يکاهش ر ست،يزطيمح بيتخر

در برابر نوسانات بازار، اشکال از استفاده از  یسازمنيا

مشکل در استفاده از  جاديدر مزرعه، ا ونيزاسيمکان

 یهاتيل بر فعالها و کاهش کنترشسموم و آفت ک

قصد کشاورزان در  ،نيباشند. بنابرایداخل مزرعه م

و  ديبا تأک تواندیم یمحصوالت کشاورز یسازمتنوع

درک شده و کاهش موانع درک شده، از  ديفوا تيتقو

 .ابدي شيافزا یمحصوالت کشاورز یسازمتنوع

 یو معنادار باورها ميپژوهش، اثر مستق گريد افتهي 

در مدل  ريتأث نياست. ا یذهن یرهاکنترل بر هنجا

 یهایبررس جيبا نتا افتهي نينشده بود. ا دهيآجزن د

Borges et al. (2014مطابقت دارد. لذا )،  بر اساس

 یگرفت که باورها جهيتوان نتیم قيتحق نيا یهاافتهي

بر قصد کشاورزان در  ميرمستقيصورت غکنترل به

ر است. گذاريتأث یمحصوالت کشاورز یسازمتنوع

توانند قصد یهستند که م یکنترل شامل عوامل یباورها

 ليتسه یمحصوالت کشاورز یسازکشاورزان را در متنوع

کنترل شامل وجود مشوق  یباورها نيمانع شوند. ا اي

خوب، وجود  یمتيق استيس کيداشتن  ،یمال یها

مروجان  یهاهيو فروش، توص یابيبازار امکانات

به کار تعداد  ازيمل و نقل و نح نهيکاهش هز ،یکشاورز

 باشد.یخانواده م یاز اعضا یشتريب

 بيجهت ترغ ريدست آمده موارد زهب جينتا هيبر پا

در  یمحصوالت کشاورز یسازکشاورزان نسبت به متنوع

 شود:یم هيارا شنهاديعنوان پمزرعه به

ی بر قصد کشاورزان در ذهن هنجاربا توجه بر تأثير 

شود، جهت یم هيتوص ت کشاورزیسازی محصوالعمتنو

و با کارشناسان  گريکديکشاورزان با  یهمکار یاثر بخش

سازی متنوعجهت  یمحل یهاسازمان اي یدولت

جسارت شروع  یخالق و دارا انييروستا محصوالت،

 یو جهت مشارکت در استقاده از الگو يیر، شناساييتغ

با  ،نيشوند. همچن یبانيو پشت قيتشو یچند کشت

دارند مانند  یباالتر یکه منزلت اجتماع یافراد يیاشناس

 زيروستا و ن دانيسفشيمعلمان، بزرگان و ر ون،يروحان

 یعنوان کانال ارتباطتوان از آنها بهیکشاورزان نمونه  م

 بهره گرفت. 

-نيياز عوامل تع یکيکشاورزان  نگرشاز آنجا که 

محصوالت  یکننده قصد کشاورزان در متنوع ساز

جامعه  ريتحت تأث شتريب و اين نگرش باشدیم یکشاورز

ارتباطات کشاورزان و تعامالت  ،نيبنابرا .رديگیقرار م

جهاد  ربه،ها با اعضاء خانواده، کشاورزان با تجآن

-یخدمات فن یهاو کارشناسان شرکت یکشاورز

-مينگرش و رفتار تصم یتواند رویم یکشاورز یمهندس

محصوالت  یکشاورزان جهت متنوع ساز یريگ

ای جلسات . بنابراين، برگزاری دورهگذارد ريتأث یکشاورز

تواند امکان مالقات آموزشی و ترويجی در اين زمينه می

 کشاورزان را با اين افراد فراهم آورد.

 یرفتار یباورها گرياز د یمال یهامشوق وجود

محصوالت  یسازبر قصد کشاورزان در متنوع رگذاريتأث

-همواره استفاده از مشوقاز آنجا که ، باشدیم یکشاورز

اثرگذار کشاورزان رفتار  رييدر تغ یو اقتصاد یماد یها

نشان  یصورت عملبتواند به کشاورزان به جياست. اگر ترو

باعث  سازی محصوالت کشاورزیمتنوعدهد که 

 یسود با توجه به زمان و امکانات مزرعه م یحداکثرساز

 گاهآنآنان خواهد کرد، و درآمد بيشتری را نصيب  گردد

سازی محصوالت به متنوع یشتريب زهيکشاورزان با انگ

توان یمکشاورزی در مزارع خواهند پرداخت. لذا، 
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که  یشيرا فراهم آورد که کشاورزان از مزارع نما یطيشرا

به عمل  ديکنند، بازدیرا کشت م یمحصوالت متنوع

 بيغبه کشت محصوالت متنوع تر  قيطر نيآورند و از ا

 گردند. 

عوامل مؤثر  گريو فروش، از د یابيامکانات بازار وجود

-یم یچند کشت یبر قصد کشاورزان در استفاده از الگو

 یهامهبرنادر  کهگردد یم هيتوص ،نيبنابرا .باشد

آن کشاورزان با  یشود که ط جاديا یداتيتمه ايتیـحم

د و انتخاب بازار هدف آشنا شون یابيبازار یهاانواع روش

و  یدرون انيمشتر یمورد تقاضا یشاورزو محصوالت ک

-در اين زمينه برگزاری کالسگردند،  يیشناسا یرونيب

های بازاريابی های ترويجی با موضوع آشنايی با روش

 ستميسگردد توصيه می ،همچنين .تواند مؤثر باشدمی

گردد،  جاديشده ا ديمحصوالت تول یمؤثر برا یغاتيتبل

فراهم گردد و با  یمحل یبه بازارها کشاورزان یدسترس

کمک به  یمناسب برا نهيها زمها و داللحذف واسطه

شده توسط کشاورزان فراهم  ديصادرات محصوالت تول

 . دگرد

 یاز باورها یکي یداشتن دانش کاف نکهيتوجه به ا با

 یسازکشاورزان در متنوع یمؤثر بر قصد رفتار یرفتار

 یگردد برایم شنهاديباشد، پیم یمحصوالت کشاورز

 یو مهارت یموجود در سطح آگاه یهاغلبه بر ضعف

 ،یمحصوالت کشاورز یسازکشاورزان در خصوص متنوع

به کشاورزان توجه  یررسميو غ یرسم یهابه آموزش

توانند با یم یشود. کارشناسان و مروجان کشاورز یجد

دانش  یجيترو-یآموزشی هاکالس ها و دوره یبرگزار

کشت مخلوط، انتخاب  دين را در رابطه با فواکشاورزا

 يیغذا یازهايمناسب در کشت مخلوط، ن اهانيگ

 نيمزرعه در چن تيريمتفاوت، کاربرد سموم و مد

 دهند.  شيافزا یطيشرا
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