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چکيده
استفاده از شيوههای مديريت زمين میتواند باعث كاهش فرسايش خاک ،افزايش بهرهوری زمينهاای كشااورزی و باهتباع آن
افزايش توليدات كشاورزی گردد .با اينحال عوامل مختلفی مانند فيزيکی ،فنی ،اقتصادی و اجتمااعی تصاميم كشااورزان بارای
استفاده از شيوههای مديريت پايدار زمين را تحت تیثير قرار میدهند .در تحقيا حاضر ،با توجه به ظرفيت مالی و منابع انسانی به
بررسی عوامل مهم اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر استفاده از شيوههای مديريت زمينهای كشاورزی توسط كشااورزان در منااطا
كوهستانی پرداخته شد .جامعه آماری شامل خانوارهای كشاورز است ( .)N=001با استفاده از فرمول كوكران و باه روش نموناه-
گيری تصادفی ساده  011خانوار بهعنوان نمونه انتخاب شد .ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه بود .برای تحليل دادهها و بهمنظور
استخراج عوامل ناشی از دوران ماتريس ،از تحليل عاملی اكتشافی ) (EFAاستفاده شد .يافتههای تحقيا نشان میدهاد كاه از
ميان هشت عامل مشخصشده بهوسيله تحليل عاملی ،چهار عامل بهطور قابل توجهی انجام شيوههای مديريت پايادار زماين را
تحت تیثير قرار دادهاست )0 :دسترسی بهرهبرداران به خدمات پشتيبانی؛  )0جايگاه و موقعيات خاانوادگی؛  )3تجرباه و ماديريت
مشاركتی؛ و  )1درآمد خانوار از فروش محصوالت .لذا بهمنظور افزايش سرمايهگذاری بايد خادمات حماايتی بيشاتری در اختياار
كشاورزان (بهخصوص اعتبارات خرد) قرارگيرد ،همچنين اقدامات الزم جهت مشاركت بيشتر در زمينه مديريت پايدار زماين (باه-
عنوان مثال ،آموزش كشاورزان) انجامگيرد.

كلمات كليدی :عوامل اقتصادی و اجتماعی ،كشاورزی پايدار ،مديريت پايدار زمين.
 -0دانشجوی دكترای جغرافيا وبرنامه ريزی روستای ،گروه جغرافيا،دانشکده جغرافيا وبرنامه ريزی محيطی،دانشگاه سيستان وبلوچستان
 -0استاديار گروه جغرافيا وبرنامه ريزی روستايی،گروه جغرافيا،دانشکده جغرافيا وبرنامه ريزی محيطی،دانشگاه سيستان وبلوچستان
 -3دانشجوی كارشناسی ارشد جغرافيا وبرنامه ريزی گردشگری،گروه جغرافيا،دانشکده جغرافيا وبرنامه ريزی محيطی،دانشگاه سيستان وبلوچستان
 -1دانشجوی كارشناسی ارشد جغرافيا وبرنامه ريزی روستايی،گروه جغرافيا،دانشکده جغرافيا وبرنامه ريزی محيطی،دانشگاه سيستان وبلوچستان
(* -نويسنده مسئول)ghanbari@gep.usb.ac.ir :
DOI: 10.22048/rdsj.2018.86923.1652
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مقدمه
زمين از منابع كمياب در نواحی كوهستانی است (خوزهماركوس و همکاران .)0101 ،0امروزه ،بايش از  57درصاد
مواد غذايی جهان از زمين بهدست میآيد (كيفل و همکاران .)0101 ،0فرسايش آن يکی از مسائل زيستمحيطی است
كه در سالهای اخير با افزايش جمعيت و دگرگونی فعاليتهای انسانی شدت يافتهاست (ناوارا و همکاران .)0101 ،3در
سطح جهانی نيز هر سال در حدود  77ميليارد تن خاک حاصلخيز كشااورزی و ميلياردهاا تان خااک از ديگار اراضای
فرسايش میيابد (كرانی و همکاران )0353 ،كه به يکی از عمدهترين مشکالت و مهمترين تهديد در زندگی انسانهاا
تبديل شده است (كاتانگی و همکاران .)0100 ،1اين عمل به طرق مختلاف از جملاه ايجااد رساوبات در آبراهاههاا و
كاهش عملکرد در سيستم كشتآبی و فقيركردن خانوارهای زار باهوسايلة كااهش در عملکارد (ناوری و همکااران،
 ،)0353آلودگی آب رودخانهها و درياچهها (الئورنات ،)0100 ،0ازدساتدادن تناو زيساتی (بااجس ،)0101 ،1پارورش
شرايط برای شيو آفات و بيماریها (كاتانگی )0101 ،و برهمخوردن تعادل طبيعی اشارهكرد كاه باعاث جلاوگيری از
توسعه كشاورزی پايدار میشود.
با وجود تالشهای زياد برای كاهش تخريب زمين در سالهای اخير ،تخريب آن هنوز هم اداماه داشاته (كاادو و
سامسون .)0100 ،7اين امر باعث ايجاد محدوديت در روستاهای كوهستانی شده و بهطور قابلتوجهی معيشت آنها را
سمتوسو داده است (جنتل و مراسنی .)0100 ،3از سال  0570باتوجه باه جادی باودن مشاکالت فرساايش خااک و
ضرورت بهبود حاصلخيزی خاک و توجه به كشاورزی پايدار ،بيشتر كشورهای جهاان و كمانكننادگان باينالمللای
تعدادی از برنامهها مانند برنامه گسترده مديريت پايدار زمين را آغاز كردهاند (پونيسيو و كرمن .)0101 ،5شيوه ماديريت
پايدار زمين نقش مهمی در مسائل مربوط به توليد ،مسائل زيستمحيطی مانند آلودگی آب ،ازدستدادن تناو زيساتی،
فرسايش زمين ،مسائل اقتصادی و اجتماعی (وزل و همکاران ،)0101 ،01دستيابی به امنياتغاذايی ،افارايش درآماد و
كاهش فقر از طريا كاهش فرسايش و بهبود حاصالخيازی خااک ايفاا مایكناد (آدیماساو و همکااران.)0100 ،00
سرمايهگذاری پايين در مديريت پايدار زمين باعث كاهش توليد محصوالت كشاورزی ،افزايش فرسايش خاک ،بهاره-
وری پايين زمين و ناامنی غذايی در روستاهای نواحی كوهستانی شده است (بذرافشاان و همکااران .)0351 ،بناابراين
انجام اقدامات مديريتی زمين در راستای حركت در جهت كشاورزی پايدار و بازتوزيع منابع باه سامت نسال كناونی و
حفظ كمّيت و كيفيت خاک بهعنوان مهمتارين بساتر تولياد محصاوالت كشااورزی و عامال جلاوگيری از مهااجرت
روستاييان ،امری ضروری برای توسعه مناطا روستايی میباشد.
1- Jose Marques et al
2- Kifle et al
3- Novara et al
4 - Katungi et al
5- Laurent
6- Batjes
7- Kwadwo and Samson
8- Gentle and Maraseni
9- Ponisio and Kremen
10- Wezel et al
11- Adimassu et al
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مطالعات انجامشده در نقاط مختلف جهان نشان دادهاند ،كه طيف گستردهای از عوامل فنی ،فيزيکای ،اجتمااعی،
اقتصادی ،فرهنگی و عوامل نهادی ،مديريتپايدار زمين توسط كشاورزان ،انگيزه و تصميم آنها را تحت تیثير قرارداده
و اثر واقعی اين عوامل در زمانها و مکانهای مختلف ،متفاوت میباشد .در اين مقاله با توجه به ظرفيت مالی و منابع
انسانی فقط به بررسی نقش عوامل مهم اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر سرمايهگذاری مديريت پايدار زمين در روستاهای
كوهستانی پرداختهشده است .در دهستان ميانکوهشرقی در شهرستان پلدختر درآمد و امارار معااش بيشاتر خانوارهاای
روستايی بهطور مستقيم و غير مستقيم وابسته به زمين است .بهدليل كوهستانی باودن منطقاه و اساتقرار روساتاها در
زاگرس مرتفع ،بارش زياد باران ،عدم عرضه مواد مغذی كافی ،كاهش ماده آلی خاک ،باعث فرسايش خاک شاده كاه
اين امر میتواند بر كيفيت كشاورزی و بهتبع بر درآمد كشاورزان اثرگذار باشد .در نتيجه استفاده از شيوههای ماديريت
زمين می تواند باعث كاهش فرسايش خاک و درنتيجه افزايش بازده محصوالت كشاورزی شود كه اين امر برای توسعه
روستايی در اين منطقه ضروری میباشد .بنابراين برای افزايش بهارهوری كشااورزی پايادار ،درک درسات از علال و
عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر استفاده از شيوههای مديريت زمين و انجام اقدامات مناسب در اين منطقه از سوی
كشاورزان كه اولين و مهمترين بهرهبرداران از اين منابع هستند ،الزم و ضروری است .از همين روی تحقيا حاضر به
بررسی عوامل كليدی اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر سرمايهگذاری مديريت پايادار زماين در روساتاهای كوهساتانی در
دهستان ميانکوهشرقی (شهرستان پلدختر) میپردازد ،تا از اين طريا نقاش و تایثير ايان عوامال ارزياابی ،ياادآوری و
موردبررسی قرار گيرد .لذا سؤاالت اصلی تحقيا عبارتاند از :مهمترين شيوههای مديريت زمين در منطقه موردمطالعه
كداماند؟ و مهمترين عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر تصميم كشاورزان در استفاده از شايوههاای ماديريت پايادار
زمين چه عواملی میباشند؟
در زمينه موضو مربوط به بررسی عوامل كليدی اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر استفاده از شيوههای مديريت پايدار
زمين در روستاهای كوهستانی در داخل كشور پژوهشی صورت نگرفته است .ولی در ساير كشورها برخای از مطالعاات
در زمينه مديريت پايدار زمين (هرچند خيلی اندک) عبارتاند از :آدیماسو وهمکاران )0103( 0به بررسی عوامال ماؤثر
بر سرمايهگذاری كشاورزان در مديريت زمين در دره مركزی ريفت اتيوپی پرداختهاند و به اين نتيجه رسيدند كه عامل
اقتصادی كشاورزان به همراه عوامل انگيزشی مهمترين عامل در سرمايهگذاری كشااورزان در زميناه ماديريت زماين
میباشد؛ تشومه و همکاران )0101( 0به بررسی برداشت كشاورزان درمورد تیثير تکهتکه شادن زماين و سيساتمهاای
تصدی در مديريت پايدار زمين در شمال غربی اتيوپی پرداختهاند و به ايان نتيجاه رسايدند كاه ماديريت زماينهاای
كشاورزی ازجمله مهمترين راهكارهای جلوگيری از تکهتکه شدن زمينهای كشاورزی در منطقه موردمطالعه میباشاد،
نيانگا )0101( 3به بررسی تغيير كاربری اراضی و عوامل مديريت زمين در اتيوپی پرداختهاند و به اين نتيجه رسايدهاناد
كه دسترسی كشاورزان به خدمات حمايتی ،تجربه كشاورزان ،درآمد خانوارها و آيندهنگری كشاورزان مهمترين عوامال
مؤثر بر استفاده از شيوههای مديريت پايدار زمين میباشند؛ بئين )0101( 1به بررسی تغيير كاربری اراضای و ماديريت
1 - Adimassu et al
2- Teshome et al
3- Nyanga
4- Beyene
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زمين :تجربه دامداران در زمينه مديريت زمين در شرق اتيوپی پرداخته و به اين نتيجه رسيده كه كه خشکساالیهاای
مکرّر باعث تضعيف ظرفيت دامداران و تغيير كاربری اراضی شده و شابکههاای اجتمااعی ،مهامتارين عامال جهات
سرمايهگذاری در مديريت زمين میباشد؛ كيپتوكيروی )0101( 0به بررسی مديريت پايدار زمين از سوی بهرهبرداران در
شرق آفريقا پرداخته و به اين نتيجه رسيد كه دسترسی به نيروی كار مهمترين عامل در مديريت پايدار زمين میباشد،
و ين رابطه نزدين بين نيرویكار ،درآمد ،دسترسی به بازار و سرمايهگذاری مديريت پايادار زماين وجاود دارد .مارور
مطالعات انجامشده حاكیاز آن است كه تاكنون مطالعه جامعی راجع به بررسی عوامل اقتصادی و اجتمااعی ماؤثر بار
سرمايهگذاری مديريتپايدار زمين در روستاهای كوهستانی صورتنگرفته و بيشتر مطالعات در زميناه ماديريت پايادار
زمين مربوط به كشورهای آفريقايی میباشد .مناطا كوهستانی نسبت به فرسايش آسيبپذير هستند ،تخريب زماين و
فرسايش خاک سرعت بيشتری دارد (هورنی و همکاران .)0101 ،0در اين مناطا تخريب زمين و فرسايش خاک مانعی
مهم برای بهبود معيشت و توسعه پايدار روستايی است (شيسانی ومافونگوی .)0101 ،3لاذا جهات بهباود حاصالخيزی
خاک و افزايش بهرهوری كشاورزی پايدار ،اقداماتی ازسوی كشاورزان برای اجرای برنامههای حفاظت از خاک (كيفال
و همکاران )0101 ،و سرمايهگذاری در اين زمينه صورتگيرد (خوزهماركوس و همکاران )0101 ،كه اساتفاده پايادار از
آن با عوامل فيزيکی و سازمانی در ارتباط است (تشومه و همکاران .)0101 ،سرمايهگذاری در مديريت زمين بهعناوان
تمام تالشهايی كه در شکلهای ،نيرویكار و نهادههای (مالی) كه كشاورزان برای اجرای شيوههاای ماديريتپايادار
زمين استفاده میكنند تعريف شده است (نيانگا و همکاران ،)0101 ،كه شامل اهداف و شيوههای كوتاهمدت (ساالنه) و
درازمدت است ،كه ضمن حفظ كيفيت زمين از تکهتکه شدن آن جلوگيری میكند .كيپتاوكيروی )0101( 1معتقداسات
كه؛ سرمايهگذاری در مديريت پايدار زمين بهعنوان ين رويکرد اكوسيساتمی باه تضامين حفاظات طاوالنیمادت از
ظرفيت توليدی زمين و استفاده پايدار از اكوسيستمهای طبيعی اشاره دارد.
مديريت پايدار زمين بهعنوان ين دانش مبتنیبر ين روش است كه به حفاظ مناابع زماين ،آب ،تناو زيساتی و
مديريت محيط زيست ،افزايش مواد غذايی ،حفظ اكوسيستم و معيشت خانوارها كمن مایكناد (تشاومه و همکااران،
 .)0101مديريت پايدار زمين شامل مديريت منابع زمين (خاک ،آب ،گياهاان و حيواناات) بارای تولياد ماواد غاذايی و
افزايش خدمات اكوسيستم میباشد ،مديريت اين منابع باعث حفاظت بيشتر و افزايش ارزش بالقوه و مولّد ايان مناابع
میگردد (تنگبرگ و همکاران .)0101 ،0دراين تعريف ،ارتباط گسترده هر ساه ركان ماديريت پايادار زماين (پاياداری
زيستمحيطی ،اقتصادی و اجتماعی) و پيچيدگیهای برجسته پيادهسازی آن در سراسار جغرافياایزيساتی آوردهشاده
است (كاوی .)0101 ،1پذيرش سرمايهگذاری در مديريتپايدار زمين درجهت كنترل فرسايش زمين ،بازساازی زماين-
های تخريب شده و اطمينان از استفاده بهينه از منابع زمين برای نسل حاضر و آينده بسيار مهام اسات (اخترچاساتر،7
1- Kiptoo Kirui
2-Hurni et al
3 - Shisany and Mafongoy
4 - Kiptoo Kirui
5- Tengberg et al
6- Cowie
7 - Akhtar‐Schuster
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 .)0100مديريت پايدار زمين نشاندهنده ادغام كشاورزی ،محيطزيست و عوامل اجتمااعی و اقتصاادی انساانی اسات
(جف .)0101 ،0اهداف آن ،حفظ بهرهوری طوالنیمدت از اكوسيساتم ،زماين ،آب و تناو زيساتی و در هماان زماان،
افزايش بهرهوری كاالها و خدمات و مواد غذايی ايمن و سالم است .اين شيوه تركيبی از فناوری ،سياستها و فعاليت-
های يکپارچهسازی اجتماعی و اقتصادی و نگرانیهای زيستمحيطی بهطور همزمان بهمنظور برخورد دوستانه زيسات
محيطی ،دوام اقتصادی و اجتماعی و اهداف توليد (بئين )0101 ،بهويژه در عرصههای مرتفع و نواحی كوهستانی ،كاه
در آن كشاورزی ديم در دامنه كوههای شيبدار كه اغلب خاک توسط آب فرسايش میيابد ،موردنياز اسات (تشاومه و
همکاران .)0101 ،مطالعات انجامشده در نقاط مختلف جهان نشانداده كه طيف گستردهای از عوامال فنای ،فيزيکای،
اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و عوامل نهادی ،انگيزه و تصميم كشاورزان برای سرمايهگذاری مديريت پايادار زماين را
تحتتیثير قرارداده كه اثر واقعی اين عوامل در زمانها و مکانهای مختلف ،متفاوت میباشاد .ولای در ايان مقالاه باا
توجه به ظرفيت مالی و منابع انسانی فقط به بررسی نقش عوامل كليدی اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر سارمايهگاذاری
مديريت پايدار زمين در روستاهای كوهستانی پرداخته شده است.
برخی از اين عوامل عبارتاند از ويژگیهای شخصی ،دسترسی به منابع (بهويژه مالی) ،مشااركت در برناماههاای
مديريتزمين ،شرايط بازار ،دسترسی به بازارها و استراتژیهای توسعه (بامالكو ،)0100 ،0ويژگیهای مرتبط با خاانوار
كشاورز ،بهعنوان مثال ،سطح تحصيالت سرپرست خانوار ،تركيبی از عوامل (وقف منابع ،تجربه سرپرست خانوار ،دانش
و دسترسی به اطالعات) كه در تصميمگيری خانوارهای كشاورز در نحوه و مقدار سرمايهگذاری مديريت زماين نقاش
اساسی دارد (نيانگا و همکاران .)0101 ،ازنظر آديماسو و همکاران ( ،)0103پنج عامل عمدهای كه تصميمكشاورزان در
سرمايهگذاری در مديريتزمين را تحت تیثير قرارداده عبارتاند از -0 :منابع خانوارها -0 ،تجربه و دانش كشااورز-3 ،
دسترسی به اطالعات -1 ،سرمايه اجتماعی و  -0نيروی كار خانواده است .از نظر بئاين ( ،)0101پيشارفت اقتصاادی
كشاورز و بازار محصوالت كشاورزی دو عامل مهم در تعيين مقدار سارمايهگاذاری در ماديريت پايادار زماين ازساوی
كشاورزان میباشد .از نظر كيپتوكيروی ( ،)0101در نواحی كوهستانی بهطور خاص ،دسترسی به نيروی كار مهمتارين
عامل در مديريت پايدار زمين میباشد ،و معتقداست ين رابطه نزدين بين نيارویكاار ،درآماد ،دسترسای باه باازار و
سرمايهگذاری مديريت پايدار زمين وجود دارد .ازاينرو ،ين بازار خوب و قابلاعتماد باعث افازايش انگيازه كشااورزان
برای سرمايهگذاری میشود كه اغلب ين همبستگی مثبت بين دسترسی به بازار و درآماد و سارمايهگاذاری در فان-
آوریهای حفاظتی وجوددارد (سالو و همکاران .)0100 ،3منابع مختلف از پول نقد برای تایمين سارمايهگاذاری ماالی،
وجوه ارسالی اعضای خانواده كه خارج از مزرعه كار میكنند و دسترسی به اعتبارات ،نيز از عوامل مؤثر در ايان زميناه
میباشد .ريد و همکاران )0100( 1و چاسن همکاران )0100( 0بهطور كاملتری عوامل مؤثر بر سرمايهگذاری مديريت
پايدار زمين را بيان كردهاند كه عبارتاند از :دسترسی به اطالعات (آموزشی و ترويجی)؛ دسترسی به ورودی و خروجی

1- GEF- Global Environment Facility
2- Bamlaku
3- Sulo et al
4- Reed et al
5- Chasek et al
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بازار؛ سرمايهاجتماعی ،انسانی و سرمايه فيزيکی؛ در دسترسبودن اعتبارات مالی و اطالعاتی؛ مديريت فنآوری ،اماوال
و دارايی؛ وجود يا فقدان ظرفيت توسعه در سطح محلی؛ شناخت ناكافی از تخريب زمين و اثرات آن؛ ساختار انگيزشای
نامناسب (مانند ،تصدی نامناسب زمين و حقوق كاربران)؛ فقدان زيرساخت مناسب؛ قيمت ناامن محصوالت كشاورزی،
افزايش هزينهها و نهادههای كشاورزی (مانند :بذر ،كود و غيره) و نهايتاً سياست و تنگناهای سازمانی (مانند ،دشاواری
و اجرای پرهزينه قوانين موجود) .باتوجه به بررسی ادبيات موضو میتوان گفت كه سرمايهگذاری مديريت پايدارزمين
ممکن است توسط عوامل بسياری ازجمله فقدان اعتبار ،ناكافی و عرضه ناپايدار ورودی مکمّل ،عدماطمينان و خطرات
پيشبينی نشده محدودشود ،و يا وجود عواملی مانند ويژگیهای خانوار و مزرعه ،فناوری ،درک مشکل فرسايش زمين،
سودآوریتکنولوژی ،عوامل نهادی ،مالکيت زمين ،دسترسی به اعتبارات ،اطالعات و بازارها و غيره تقويتگردد .روش-
هايی كه خانوارها برای مديريتپايدار زمين از آنها استفاده میكنند شامل :تراسبندی زمين ،كاشت نوار چمن ،كنترل
هرزآبها ،كاشت درخت ،شخمزدن زمين خالف جهت شيب ،زهکشی مناسب زمين ،ايجاد سد و آبراهاه در باالدسات
زمين ،مديريت پسمانده محصول ،كشت گياهان پوششی ،تثبيتخاک ،استفاده از كودهاای آلای و شايميايی و ايجااد
آببند و بندهای خاكی میباشد .اين روشها باعث كاهش فرسايشخاک ،حفظ رطوبت و مواد مغاذی مایشاود ،كاه
دارای اثر مثبت بر عملکرد محصوالت میگردد.
مواد و روشها
روستاهای موردمطالعه در محدوده سياسی دهستان ميانکوهشرقی از توابع شهرستان پلدختر در استان لرستان است
(شکل  .)0منطقه موردمطالعه در ميان كوههای زاگرس مرتفع واقعشده و دارای توپوگرافیِ كوهستانی و پرشيب اسات.
بررسی آمار و دادههای ايستگاه هواشناسی پلدختر ( )0351نشانمیدهد كه اين منطقه دارای آب و هوای نيمهخشان
میباشد .بارش متوسط ساالنه آن در بلندمدت ( 311 )0101 -0553ميلیمتر است كه از  031تاا  101ميلایمتار نياز
متغير است ،كه عمدتاً بين آذرماه و بهمنماه دريافت میشود .براساس آمار بلندمدت ،متوسط دمای اين ايساتگاه 03/3
درجه و دیماه با  -3/0درجه سردترين ،و مرداد با  33/0درجه سانتیگراد گرمترين ماههای سال میباشند .بار اسااس
سرشماری سال  ،0351جمعيت دهستان ميانکوه شرقی  3515نفر بوده اسات .امارار معااش اكثار روساتاهای منطقاه
وابستهبه كشاورزی میباشد .سيستمهای آبياری و كشاورزی مخلوط (عمادتاً ديام و باهطورسانتی) شاايعتارين ناو
كشاورزی در منطقه میباشد .تحقيا حاضر از لحاظ هدف ،كاربردی و از نظر ،روش توصيفی -تحليلی است .مطالعات
نظريهای با استفاده از روش اسنادی گردآوری شد .ابزار اندازهگيری ،دو نو پرسشنامه (ساختاريافته و سااختارنيافته) و
مصاحبه با كشاورزان بوده است .به اين دليل از اين نو پرسشنامه استفاده شد كه دارای تعدادی سؤال تشريحی و نيز
سؤاالتی دو گزينهای (بله و خير) درمورد استفاده يا عدماستفاده از شيوههای مديريتی و سؤاالت با طيف ليکرت درمورد
ميزان استفاده از هر شيوه و نقش عوامل اقتصادی و اجتماعی است .همچنين برای تکميل اطالعات پرسشنامه و به-
دستآوردن اطالعات بيشتر در زمينه مديريت پايدار زمينه و همچناين عوامال ماؤثر در ايانزميناه از روش مصااحبه
استفاده شد.

بررسی عوامل کلیدی اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر سرمایهگذاری

844

شکل  -نقشه دهستان ميانکوهشرقی و روستاهای نمونه

جامعه آماری ،شامل خانوارهای روستاهای دهستان ميانکوهشرقی در شهرستان پلدختر میباشاد ( .)N=001بارای
تعيين حجم نمونه تحقيا ،در مرحله اول با استفاده از فرمول كوكران  011پرسشنامه ( 00روستا) انتخاب شاد .بارای
انتخاب روستاهای نمونه ،به دليل اينكه همه روستاها دارای ويژگیهای مشترک و تيپ همه روستاها كوهستانی بوده
از نمونهگيری تصادفی ساده استفاده شد .در مرحله بعد برای تعيين تعداد پرسشنامه هر روستا ،براساس تعداد خانوار و
با استفاده از فرمول حجم نمونه ،تعداد نمونه هر روستا محاسبه گرديد .به عنوان مثال ،برای تعيين حجم نمونه روستای
قلعهنصير بهصورت زير محاسبه شد.
()0
()0

تعداد پرسشنامه

تعداد خانوار روستا
كل خانوارها

تعداد نمونه هر روستا

تعداد نمونه روستای قلعه نصير

تعداد نمونه ساير روستاها نيز بههمينصورت تعيينشد و با استفاده از روش نمونهگيری اتفاقی خانوارهای نمونه هر
روستا مورد پرسشگری واقع شدند .در جدول  0ويژگیهای جمعيتی و تعداد نمونه هر روستاها آورده شد.
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جدول  -ويژگیهای جمعيتی روستاهای موردمطالعه در دهستان ميانکوهشرقی
رديف
0
0
3
1
0
1
7
3
5
01
00
00

روستا
قلعه نصير
سراب عبدالعلی
ريخان ين
جادوآب
مهدی خان
پشت تنگ كرد عليوند
احمدآباد
ريخان دو
چمشن زير تنگ
دهليج آبسرد
رحمت آباد
خليل اكبر
كل

خانوار
010
71
13
07
03
01
33
30
73
07
01
10
001

جمعيت
170
307
000
73
75
11
070
000
113
010
11
303
0100

تعداد نمونه
11
07
01
7
7
0
00
01
31
00
1
01
011

مأخذ :يافتههای تحقيا 0351 ،و مركز آمار ايران 0351

برای تجزيه و تحليل اطالعات ،در مرحله اول ،بهمنظور استخراج عوامل ناشیاز دوران ماتريس ،ازميان  31متغيير
توضيحی از تحليل عاملی اكتشافی ) (EFAاستفاده شد .در ايان مادل اساتخراج عوامال مبتنایبار همبساتگی باين
متغيرهاست ،لذا ممکن است عوامل فاقد هرگونه رابطه منطقی و مفهومی باشاند .از ايانرو اسات كاه باياد اطميناان
حاصلكرد متغيرهای موردتحليل همبستگی معقولی با برخی متغيرهای تحليل دارند يا نه متغيرهايی كه باا متغيرهاای
ديگر همبستگی ندارند ،بايستی حذف نمود .برای تعيين مناسب بودن تکنين تحليل عاملی در تجزيه و تحليل دادهها،
طرق مختلفی وجود دارد .ازجمله اين راهها استفاده از آمارهايی به نام ( KMOشاخص ارزيابی كفايت نمونه) میباشاد
كه دامنه آن از  1تا  0است .چنانچه مقدار اين آماره بيش از  1/71باشد ،همبستگیهای موجود برای تحليال عااملی
مناسباند و اگر مقدار آن كمتر از آن باشد مقادير مناسب نمیباشد .در مرحله بعاد بارای شناساايی و آشاکار سااختن
عوامل عمده و كليدی اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر استفاده كشاورزان از شيوههای مديريت پايدار زمين از همبساتگی
اسپيرمن استفادهشد .بهمنظور سنجش پايايی ،ين نمونه اوليه شامل  31پرسشنامه پيشآزمون گرفتهشد و ساپس باا
استفاده از دادههای بهدستآمده ،ميزان ضريب اعتماد با روش آلفای كرونبا  0محاسبه گرديد.
جدول  -ميزان آلفای محاسبهشده برای هر بعد
عوامل ميزان آلفای كرونباخ
1/30
اقتصادی
1/31
اجتماعی
1/30
ميزان كل
میخذ :يافتههای تحقيا0351 ،
1- Cronbach's alpha
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با توجه به ميزان كل  1/30كه باالتر از  1/71است میتوان گفت مقياس از پاياايی مطلاوبی برخاوردار مایباشاد
(جدول  .)0همچنين روايی پرسشنامه باتوجه به قضاوت و نظر متخصصين در اينزمينه ،مورد تیييد قرارگرفت .باتوجه
به مطالعات انجامشده میتوان عوامل و متغيرهای جدول  3را برای اين پژوهش ارائهداد.
جدول  -3عوامل و متغيرهای تحقيق
عوامل

اجتماعی

متغير

توضيح متغير

سن
جنسيت
تحصيالت
دانش كشاورز
روابط اجتماعی
انگيزه كشاورز
آيندهنگری كشاورز
تجربه كشاورز
آموزش كشاورز
مشاركت اجتماعی

سن سرپرست خانوار
سرپرست خانوار مرد يا زن است
ميزان تحصيالت سرپرست خانوار
دانش بومی كشاورزان
ارتباط كشاورزان با ديگر اهالی روستا و شهر
انگيزه كشاورز برای سرمايهگذاری در مديريت زمين
ميزان آيندهنگری كشاورز در زمينه شيوههای حفاظتزمين
ميزان تجربه كشاورز در زمينه مديريتزمين
ميزان آموزش كشاورز در زمينه شيوههای حفاظت زمين
مشاركت و همکاری در كارهای گروهی
نفوذ كشاورز برای جلب مشاركت و همکاری ديگران در
روستا
درک كشاورزان در مورد اثرات سرمايهگذاری در مديريتپايدار
در دسترس بودن منابع اطالعاتی
ميزان انجام شيوههای حفاظتی و مديريت زمين
تعداد اعضای خانوار كشاورز
اندازه مزرعه كشاورز (به هکتار)
تعداد نيرویكار خانوادهها ،بر اساس اندازهخانواده
ميزان مالکيت امالک و سيستم غالب
ميزان نگهداری و تعداد دام كشاورز
درآمد بهدستآمده از فروش محصوالت محصول
درآمد بهدستآمده از فعاليتهای غيركشاورزی
درآمد ارسالی از بستگانی كه خارج از روستا زندگی میكنند
ميزان پسانداز خانوار كشاورز
دسترسی به اعتبار و تسهيالت بانکی
در دسترس بودن بازار و تسهيالت به بازار دسترسی
مقدار كل پول برای خريد و استفاده از نهادههای كشاورزی
تعداد كل قطعه زمينهای كشاورز
قيمت محصوالت كشاورزی
دسترسی به نهادههای كشاورزی(كود ،بذر ،سم و غيره)
ميزان اهميت كشاورزی در تیمين معاش خانوار كشاورز

نفوذ و قدرت كشاورزان

اقتصادی

ادراک از شيوه مديريت زمين
دسترسی به اطالعات
استفاده از شيوه مديريت زمين
اندازه خانواده
اندازه مزرعه
نيروی كار
مالکيت امالک
نگهداری و مالکيت دام
درآمد حاصل از كشاورزی
درآمد فعاليتهای غيركشاورزی
درآمد حاصل از وجوه ارسالی
پسانداز
دسترسی به اعتبار
دسترسی به بازار
پول صرفشده برای نهادهها
تعداد زمين
قيمت محصوالت
دسترسی به نهادهها
اهميت به كشاورزی

میخذTeshome et al, (2014) :؛ )Jose Marques et al, (2016؛ )Nyanga et al, (2016؛ )Beyene, (2016؛ Kiptoo
)Kirui, (2016

همچنين برای متغير مديريت زمين از شيوههای مديريتی زمين كه به بهبود و حفظ كيفيت خاک كمان مایكناد
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استفاده شدهاست كه برگرفته از مطالعات قبلی میباشد .بهعنوان مثال ازنظار برانکاا و همکااران ( )0103شايوههاای
مديريت زمين به پنج دسته كلی تقسيم میشوند؛ دسته اول مربوط به الگوی كشاوری میباشد .مانند كاشات گياهاان
پوششی ،تنو محصول ،كشت مخلوط محصوالت ،اصالح محصوالت زراعای و آياش زماين؛ دساته دوم مرباوط باه
باروری مواد آلی خاک ،مانند استفاده از تجزيه بقايای گياهی و حيوانی ،استفاده از كود سبز و كود حيوانی؛ دسته ساوم
كاهش اختالل يا تثبيت خاک با استفاده از روشهای خاكورزی و مالچ پاشی؛ دسته چهارم شامل مديريت منابع آب باا
استفاده از روشهای تراسبندی ،احدا بند سنگی ،مديريت برداشت و حفاظت از منابع آب ،نهايتاً دسته پنجم ،ايجااد
جنگل زراعی كه شامل روشهای كاشت درخت در بين مزار  ،كاشت نوار چمن در اطاراف زماين كشااورزی و غياره
میباشد .در اين مطالعه شيوههايی كه در منطقه موردمطالعه مورداستفاده قرارگرفتهشده برای ايان تحقياا آوردهشاده
است (جدول .)0
نتايج و بحث
توزيع پرسشنامه بين سرپرستان خانوارهای روستاهای نمونهتحقيا حاكیاز آناست كه ،بيشترين فراوانی سانی
پاسخدهندگان  10تا  01سال بوده كه  01درصد از كل جمعيت هدف (يا نمونه) را شاامل مایشاود .تحصايالت اكثار
پاسخگويان مدرک تحصيلی راهنمايی و باالتر بوده ،از نظر اشتغال نيز  011درصد نموناه كشااورز مایباشاند ،ازنظار
جنسيت  51/0درصد پاسخگويان مرد 53 ،درصد پاسخگويان متیهل بودهاند (جدول .)1
جدول  -4توزيع فراوانی جمعيت موردمطالعه يا جمعيت هدف
مشخصات پاسخدهنده بيشترين پاسخگو تعداد پاسخگو
000
 10تا  01سال
سن
035
مرد
جنسيت
75
ابتدايی و باالتر
تحصيالت
051
متیهل
تیهل
011
كشاورز
شغل اصلی
میخذ :يافتههای تحقيا0351 ،

درصد
01
51/0
35/0
53
011

بررسی يافتهها درمورد استفاده از انوا شيوههای مديريت زمين نشانمیدهد از تعداد  011پاسخگو 30 ،پاساخگو،
معادل  07/0درصد معتقدبودند كه برای حفاظت از زمينخود ازشيوه ايجاد سد و آبراهه در باالدست زمين استفاده می-
كنند؛  07پاسخگو ،معادل03/0درصد معتقد بودند كه از كودهای آلی و شيميايی برای حفظ كيفيت زمين خود اساتفاده
میكنند .همچنين  00پاسخگو ،معادل  00/0درصد معتقد بودند كه برای جلوگيری از فرسايش و حفظ كيفيات خااک،
زمين خود را عمود بر جهت شيب شخم میزنند (جدول  .)0باتوجه به تعاداد زيااد متغيرهاای ( 31متغيار) اقتصاادی و
اجتماعی؛ بهمنظور طبقهبندی متغيرها در عوامل محدود از روش تحليل عاملی اكتشاافی ) (EFAاساتفاده شاد .مادل
 KMOبهدستآمده در اين تحقيا برابر با  1/307میباشد ،كه اين مقدار تحليل عاملی را در سطح بااليی مجاز مای-
داند .در جدول  1عوامل استخراجشده همراه با مقادير ويژه ،درصد واريانس و درصاد وارياانس تجمعای عوامال آماده
است .مقدار ويژه بيانگر سهم هر عامل از كل واريانس متغيرها میباشد و هرچه مقادار آن بيشاتر باشاد نشااندهناده
اهميت و تیثير بيشتر آن عامل است .اين عوامل با هم  71درصد از كل واريانس را توضيح میدهد.
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جدول  -5توزيع فراوانی انواع شيوههای مديريت زمين براساس ديدگاه پاسخگويان
تعداد پاسخگو
شيوههای حفاظتی
00
شخمزدن زمين خالف جهت شيب
30
ايجاد سد و آبراهه در باالدست زمين
00
زهکشی مناسب زمين
00
تناوبزراعی
01
مديريت پس مانده محصول
0
كشت گياهان پوششی
03
كنترل هرزآبها
07
استفاده از كودهای آلی و شيميايی
03
تراسبندی زمين
01
ايجاد آببند و بندهای خاكی
1
كاشت نوار چمن
3
تثبيت خاک
7
كاشت درخت
011
كل
میخذ :يافتههای تحقيا0351 ،

درصد
00/0
07/0
01/0
1
0
0/0
00/0
03/0
5
7
1
0/0
3/0
011

نتايج دوران اجزاء اين ماتريس ،با هشت عوامل اجتماعی و اقتصادی استخراج شاده در جادول  7نشااندادهشاده
است .يافتههای اين جدول نشانمیدهد ارتباط آماری (همبستگی) بين متغيرهای مربوطه و عوامل استخراجشده پاس
از دوران وجود دارد .مقدار ويژه بيشتر از  1/71تیثيرگذارترين و بهترين عامل استخراجشده را توضيح میدهاد .عامال-
هايی كه بار عاملی آنها كمتر از  1/0بوده و بار عاملی كمی دارند محاسبه نگرديده و حذف میگردد .نهايتاً با توجه به
محتوا و ماهيت شاخصهای موردمطالعه در هر عامل ،آن عوامل نامگذاری شد.
جدول  -6خالصه تحليل عاملی متغيرهای اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر سرمايهگذاری مديريت زمين
عامل مقدار ويژه درصد واريانس مقدار ويژه درصد تجمعی واريانس
03/55
03/55
0/011
F1
33
01/10
1/330
F2
10/01
3/01
1/001
F3
13
1/31
3/500
F4
01
1
3/710
F5
11
1
3/735
F6
10/31
0/31
3/311
F7
71
1/71
3/030
F8
میخذ :يافتههای تحقيا0351 ،
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جدول  -7نتايج دوران ماتريس و عوامل اجتماعی و اقتصادی مستخرج توسط تحليل عاملی
بار عاملی عوامل عمده اجتماعی و اقتصادی استخراجشده ()EFA
نام عامل
متغير توضيحی
F1

دسترسی به اطالعات
دسترسی به اعتبارات
پول صرفشده برای خريد
نهادهها
دسترسی به نهادههای
كشاورزی
نيروی كار
اندازه خانواده
نفوذ و قدرت كشاورزان
تجربه كشاورز
مديريت زمين
مشاركت اجتماعی
انگيزه كشاورز
درآمد حاصلاز كشاورزی
قيمت محصوالت
اندازه مزرعه
تعداد قطعه زمين
آيندهنگری كشاورز
انگيزه كشاورز
سن
تحصيالت سرپرست
خانوار
جنسيت سرپرست خانوار
ميزان پس انداز
وضع مالکيت امالک
مقدار واريانس تبيين شده )٪( 71

F2

F3

F4

F6

F5

F7

F8

1/705
1/103
خدمات حمايتی

1/117
1/010
1/353
1/303
1/030

جايگاه و موقعيت
خانوادگی
1/771
1/710
1/110
1/017

تجربه و مديريت -
مشاركتی
1/311
1/307

درآمد حاصلاز فروش
محصول
1/351
1/311

اندازهمزرعه
1/350
1/337

آيندهنگری كشاورز
1/751
مشخصات فردی
كشاورز

1/701
1/000
1/773
1/110
03/55

01/10

3/01

1/31

1

1

0/31

امنيت سرمايه كشاورز

1/71

میخذ :يافتههای تحقيا0351 ،

عوامل استخراجشده ) (EFAمؤثر بر سرمايهگذاری در مديريت زمين در روستاهای منطقه شامل عوامل زير می-
باشند كه در ادامه توضيح داده شد.
) (F1دسترسی به خدمات حمايتی

دسترسی به خدمات حمايتی اشاره به دسترسی بهتر كشاورزان به اطالعات و اعتبار ،احتمال بهتر برای خريد كود،
و نهادههای كشاورزی بهمنظور افزايش و بهبود كيفيت زمينهای خود دارد .اين عوامل رابطه معنااداری باا اساتفاده از
شيوههای مديريت زمين دارد .دسترسی بهتر كشاورزان به خدمات پشتيبانی به خصوص اعتباری و اطالعاتی -تمايال
به استفاده بيشتری از شيوههای مديريت زمين را به دنبال خواهد داشت .دسترسی به منابع اطالعاتی بارای سارمايه-
گذاری بسيار مهم است .دسترسی به اين اطالعات ،تصميم كشاورزان در زمينه مقدار هزينه سارمايهگاذاری را تحات
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تیثير قرار میدهد .ازسویديگر ،عدم ارائه اطالعات توسط جهاد كشاورزی ،اجرای فناوریهای مديريت زمين در مياان
كشاورزان را محدود كرده است .براساس مصاحبه با كشاورزان ،آنها بيشترين اطالعات در زمينه ماديريت زماين را از
دوستان ،بستگان ،همسايگان ،و از مردم محلی كسب میكنند و عمالً جهاد كشاورزی ،منابع طبيعی ياا مناابع رسامی
هيچ اطالعاتی در اين زمينه به آنها ارائه نمیدهند .فقط در پارهای مواقع مخصوصاً در زمان كاشت برخای از نهااده-
های كشاورزی مانند كود و بذر بين آنها توضيح میگردد .از سویديگر هماهنگی بين كشاورزان و جهاد كشاورزی در
مورد رويکردهای ترويج كشاورزی ،يکی از عوامل كليدی موفقيت در ترويج نوآوری برای برانگيختن و افزايش انگيزه
كشاورزان برای سرمايهگذاری میباشد .اين تماس برای ايجاد ارتباط مؤثر و نزدين بهمنظور هماهناگكاردن داناش
مديريت پايدار زمين و به اشاتراکگاذاری اطالعاات باين ذینفعاان كليادی ازجملاه كشااورزان و تارويج و توساعه
جهادكشاورزی بسيار مؤثر است .بنابراين میتوان گفت كه در كنار همکاری فعال بين كشاورزان بهعنوان منابع اصالی
اطالعات ،ترويج ،تحقيا و توسعه میتواند نقش مهمی در ارتقای سرمايهگذاری داشته باشد ،كه اين همااهنگی باين
اين دو در منطقه موردمطالعه به هيج وجه وجود ندارد .به گفته خانوارهای كشاورز در زميناه دريافات اعتباار از مراكاز
اعتباری ،باننها و سازمانهای مربوطه هم تا كنون هيچگونه حمايت مالی و اعتباری در زمينه مديريت پايدار زمين به
كشاورزان پرداخت نشده است .از آنجاكه اطالعات ،اعتبارات و نهادههای كشاورزی بخش مهمی از خادمات حماايتی
كشاورزی میباشند ،به اين دليل اسم اين عامل دسترسی به خدمات حمايتی ناميده شد.
) (F2جايگاه و موقعيت خانوادگی خانوار

اندازه و جمعيت خانوار ،بهطور مستقيم و غيرمستقيم با تصميم كشاورزان درخصوص استفاده از شيوههای مديريت
پايدار زمين مرتبط است .اين عوامل رابطه مثبت و معنیداری با سرمايهگذاری ازسوی كشااورزان روساتاهای منطقاه
دارد .وجود نيروی كار زياد در بين خانواده با جمعيت باال ،باعث توجه بيشتر به مديريت زمين نسبت به خانوادههايی كه
دسترسی كمتری به نيروی كار دارند میشود .به اين دليل كه نيروی كار بيشتری برای حفظ و نگهاداری از زماين در
اختيار دارند .درمورد اندازه مزرعه :میتوان گفت ،كشاورزانی كه دارای زمينهای بزرگتری هستند ،تمايل بيشتری برای
سرمايهگذاری در مديريت پايدار زمين خود دارند .دليل احتمالی برای اين ادعا اين است كه ين كشاورز دارای مزرعاه
بزرگتر ،استفاده بيشتری از زمين برده و به شيوههای گوناگون درآمد باالتری كسب میكند و برای افزايش بهارهوری
و استفاده از زمين ،نيروی كار بيشتری برای حفظ و نگهداری از زمين خود استخدام میكند .همچناين نفاوذ و قادرت
كشاورزان باعث افزايش درآمد بيشتر ،جلب نظر بيشتر افراد محلی برای مشاركت در مديريت زمين را بهدنباال خواهاد
داشت .چون كه بيش ترين بار عامل متغيرها مربوط به اندازه خانوار و تعداد نيروی كار خانواده است اين عامل جايگاه و
موقعيت خانوار ناميده شد.
) (F3مديريت مشارکتی زمين

مديريت مشاركتی زمين مبتنی بر همکاری با ديگر اهالی روستا و بهرهگيری از مشاركت و تجربه ديگاران مای-
باشد .اين عامل بهطور مستقيم و غيرمستقيم با تصميم كشاورزان در خصوص سرمايهگذاری در مديريت زمين مارتبط
است .اين عامل نشان میدهد خانوارهايی كه تجربه مشاركتی بيشتری دارند ،تمايل بيشتری بارای حفاطات زماين از
خود نشان میدهند .اين عامل نشاندهنده نقش و تیثير انجمنها (سرمايه اجتماعی) در مديريت پايدار زمين میباشاد.
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دليل احتمالی اين است كه ،كشاورزانی كه در برنامهها و فعاليتهای قبلای ماديريت زماين ،آماوزش ،و مشااركت باا
ديگران شركت داشته ،به دليل تبادل دانش و يادگيری تجربی ،دانش و تجربه ديگران را در اين زمينه بهدسات آورده،
همچنين با همکاری و مشاركت ديگران میتواند با نيروی كار بيشتری به اجرای آن بپردازد .دليل انتخاب اين عامل به
خاطر بار عاملی زياد تجربه كشاورزان و متغير مديريت زمين میباشد.
) (F4درآمد حاصل از فروش محصوالت کشاورزی

اين عامل شامل درآمد حاصل از كشاورزی و افزايش قيمت محصوالت میباشاد .در منطقاه موردمطالعاه اغلاب
درآمد خانوارها از فروش محصوالت كشاورزی بهدست میآيد .اين عامل باهطاور مساتقيم و غيرمساتقيم باا تصاميم
كشاورزان درخصوص سرمايهگذاری در مديريت پايدار زمين مرتبط است .يافتهها نشان میدهد ،كشاورزانی كاه دارای
درآمد بيشتری هستند ،تمايل بيشتری برای سرمايهگذاری در مديرت زمين خود دارند .دليل احتمالی برای اين ادعا اين
است كه ين كشاورز دارای درآمد بيشاتر ،باه شايوههاای گونااگون و سارمايهگاذاری در فعالياتهاای كشااورزی و
غيركشاورزی درآمد باالتری كسب میكند و برای افزايش بهرهوری و استفاده از زمين ،هم نهاادههاای بهتاری مانناد
انوا كود و بذر خريداری میكند و هم نيروی كار بيشتری برای حفظ و نگهداری از زمين خود استخدام میكناد ،كاه
باعث بهبود كيفيت زمين كشاورزی میگردد .به دليل بار عاملی درآمد حاصل از كشاورزی و قيمت محصاوالت عامال
چهارم درآمد حاصلاز فروش محصول ناميده شد.
) (F5اندازه مزرعه

اين عامل شامل اندازه مزرعه و تعداد زمينهای كشاورزان میباشد .با توجه به كوهساتانی باودن منطقاه بيشاتر
زمينهای كشاورزی در نواحی پایكوهها و در قطعههای كوچن استقرار پيدا كردهاند .موقعيت پرشيب زمينها احتمال
فرسايش خاک را افزايش میدهد و همچنين كوچنبودن زمينها در منطقاه ،باهطاور قابالتاوجهی ماديريت زماين
ضرورت پيدا میكند .بررسیها نشان میدهد ،كشاورزانی كه دارای زمينهای بزرگتری برای كشاورزی هستند ،تمايال
بيشتری برای استفاده از شيوههای حفاظت از خاک دارند .دليل احتمالی برای اين ادعا اين است كه ين كشاورز دارای
مزرعه بزرگتر ،استفاده بيشتری از زمين برده و به شيوههای گوناگون درآمد باالتری كسب میكناد و بارای افازايش
بهرهوری و استفاده از زمين ،نيروی كار بيشتری برای حفظ و نگهداری از زمين خود استخدام میكناد .باه خااطر باار
عامل دو متغير كه مربوط به زمين و مزرعه میباشد ،اندازه مزرعه ناميده شد.
) (F6آيندهنگری کشاورز

اين عامل شامل آيندهنگری و انگيزه كشاورز برای سرمايهگذاری میباشد كه بهطاور مساتقيم و غيرمساتقيم باا
تصميم آنها درخصوص سرمايهگذاری در مديريتپايدار زمين مرتبط است .يعنی سرپرست خانوارهايی كه آيندهنگاری
بيشتری دارند ،به دليل تجربهای كه دارند ترجيح میدهد كه قبل از اينكه زمين كيفيت خاود را ازدسات دهاد ،بارای
تقويت و جلوگيری از فرسايش آن با استفاده از شيوههای حفاظتی زمين خود را مديريت ،يا محصوالت و زمين خود را
بيمه كند .بهدليل بار عامل آيندهنگری كشاورزان اين مؤلفه آيندهنگری كشاورز ناميده شد.
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) (F7مشخصات فردی کشاورز

ويژگیهای سرپرست خانوار در انتخاب روش و ميزان سرمايهگذاری در مديريت زمين نيز نقش مؤثری دارد .اين
عامل شامل سن ،جنسيت و تحصيالت سرپرست خانوار میباشد ،كه بهطور مستقيم و غيرمستقيم با تصميم كشاورزان
درخصوص مديريت زمين مرتبط است .در مورد سن سرپرست و سرمايهگذاری در مديريت پايدار زمين میتوان گفات،
كه سرپرست مسنتر به دليل تجربه و يادگيری تجربی ،بسياری از روشها ،شيوهها و ميزان و مقدار سرمايهگاذاری در
مديريت زمين را بهدست آورده است ،و آيندهنگری بيشتری نيز در اين زمينه دارند .لذا ترجيح میدهد كه محصوالت و
زمين خود را بيمه كند .بين جنس سرپرست خانوار و مديريت زمين رابطه معنیداری وجود دارد .ماثالً بارای ماديريت
خاک ،سرپرستان مرد به دليل اينكه قدرت جسمی باالتری نسبت به سرپرستان زن دارند از شيوههای بيشتری بارای
مديريت زمين استفاده میكنند .بين سواد سرپرست خانوار و انتخاب روشهای مديريت زماين نياز رابطاه وجاود دارد.
سرپرستهای با سواد باالتر نسبت به كشاورزان با سواد پايينتر به دليل درک اهميت خاک و زماين تمايال بيشاتری
برای سرمايهگذاری دارند ،بنابراين میتوان گفت كه عوامل شخصی يکی از عوامل مؤثر بر سرمايهگذاری در ماديريت
زمين در نواحی كوهستانی میباشد .به دليل اينكه متغيرها مربوط به سن ،جنس و تحصيالت سرپرست خاانوار جازء
عوامل میباشند ،مشخصات فردی كشاورز ناميده شد.
) (F8امنيت سرمايه کشاورز

داشتن درآمد داِئم ،پسانداز باال و وضع مالکيت امالک يکی از عوامال كليادی اقتصاادی در سارمايهگاذاری در
مديريت زمين میباشد .داشتن امالک و دارايی بهطور مستقيم و غيرمستقيم باعث افزايش درآمد و پسانداز خانوارهای
كشاورز میگردد .اين عامل نيز باعث افزايش امنيت سرمايه میشود .بررسیها نشان میدهد كه امنيت سرمايه رابطاه
مستقيمی با سرمايهگذاری در مديريت زمين دارد .لذا میتوان گفت كشاورزانی كه از امنيت سرمايه باالتری بهارهمناد
سرمايهگذاری بيشتر نيز در اين زمينه انجام دادهاند .به دليل بار عاملی متغيرها كاه مرباوط باه مالکيات و درآماد باود
سرمايه كشاورز ناميده شد ،كه در ادامه هر ين از آنها توصيح داده شده است .بررسی يافتههای نشان مایدهاد كاه
همه هشت عامل اقتصادی و اجتماعی مشخص شاده توساط تحليال عااملی ،رابطاه مثبات و معنااداری باا تصاميم
كشاورزان در استفاده از شيوهای مديريت پايدار زمين دارند ،از بين اين عوامل ،چهار عامل كليدی كه بار عاملی بيشتر
دارند و بيشترين درصد واريانس تبين شده را به خود اختصاص دادهاند ،بهطور قابلتوجهی رابطه بيشتری با اساتفاده از
اين شيوهها در مديريت زمين دارند و آن را تحت تیثير قرار دادهاند كه اين عوامل عبارتاند از :خدمات حمايتی ،جايگاه
و موقعيت خانوادگی ،تجربه و مديريت مشاركتی و درآمد حاصل از فاروش محصاول ،بناابراين مایتاوان گفات كاه
كليدیترين عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر تصميم كشاورزان در سرمايهگذاری در مديريت پايادار زماين عوامال
فوق میباشند ،كه بيشترين تیثير را در اين زمينه در منطقه موردمطالعه داشته و الگويی برای توساعه اساتراتژیهاای
مديريتی زمين در روستاهای مرتفع و كوهستانی میباشند.
نتيجهگيری و پيشنهاد
سرمايهگذاری پايين در مديريت زمين باعث كاهش تولياد و عملکارد محصاوالت كشااورزی ،افازايش فرساايش
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خاک ،بهرهوری پايين زمين و ناامنی غذايی در روستاهای نواحی كوهستانی شده است .ايان امار باعاث توجاه بيشاتر
كشورهای جهان و كمنكنندگان بينالمللی به برنامههايی مانند برنامه گسترده مديريت پايدار زماين شاده اسات .باا
توجه به جدیبودن اين مشکالت و ضرورت بهبود حاصلخيزی خاک و توجه به كشااورزی پايادار ،بيشاتر كشاورهای
جهان و كمنكنندگان بينالمللی تعدادی از برنامهها مانند برنامه مديريت پايدار زمين را آغاز كردهاناد .در روساتاهای
كوهستانی شهر ستان پلدختر در استان لرستان نيز با توجه به بارندگی زياد و فرسايش زمين در اين منطقه ،كشااورزان
برای كاهش اثرات منفی فرسايش خاک از طريا استراتژی مديريت زمين سعی در افزايش كيفيت زمين خود نماوده-
اند .لذا جهت بهبود حاصلخيزی خاک و افزايش بهرهوری كشاورزی پايدار ،اقداماتی ازساوی كشااورزان بارای اجارای
برنامههای حفاظت از خاک و سرمايهگذاری در اين زمينه صورت گيرد كه استفاده پايادار از آن باا عوامال اقتصاادی،
اجتماعی ،فيزيکی ،سازمانی و غيره در ارتباط است .با توجه به اهميت مهم اين موضو  ،تحقيا حاضار نياز باا هادف
شناسايی و بررسی عوامل كليدی اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر اساتفاده از شايوههاای ماديريت زماين در روساتاهای
كوهستانی در دهستان ميانکوهشرقی از توابع شهرستان پلدختر صورتپذيرفت .انجام شيوههای مديريت پايادار زماين
میتواند منافع زيادی برای كشاورزان در زمينه توليد ،بهبود حاصلخيزی ،حفظ ساختار خاک ،حفظ مناابع آب ،افازايش
فعاليت و تنو جانوران خاک ،بههمراه داشته باشد .همچنين استفاده گسترده از اين روش بهطور بالقوه باعاث افازايش
توليد محصوالت كشاورزی ،حفظ محيط زيست و كاهش فرسايش خاک میگردد كه اين مزايا مایتواناد باه افازايش
بهرهوری و ثبات روشهای توليد محصوالت كشاورزی منجرشود .درنتيجه باعث افزايش بازده محصوالت كشااورزی،
امنيت غذايی ،و همچنين كاهش آسيبپذيری روشهای كشاورزی گردد .يافتههای تحقيا درماورد اساتفاده از اناوا
شيوههای مديريت زمين در منطقه موردمطالعه نشان میدهد از تعداد  011پاسخگو 30 ،پاسخگو ،معتقدبودند كه بارای
حفاظت از زمين خود از شيوه ايجاد سد و آبراهه در باالدست زمين استفاده میكنند؛  07پاساخگاو ،معتقدبودناد كاه از
كودهای آلی و شيميايی برای حفظ كيفيت زمين خود استفاده میكنند .همچناين  00پاساخگاو ،معاادل  00/0درصاد
معتقدبودند كه برای جلوگيری از فرسايش و حفظ كيفيت خاک ،زمين خود را عمود بر جهت شيب شخم میزنند .برای
انجام شيوههای مديريتی طيف گستردهای از اجتماعی ،اقتصادی ،انگيازه و تصاميم كشااورزان بارای سارمايهگاذاری
مديريت پايدار زمين را تحتتیثير قرارداده كه اثر واقعی اين عوامل در زمانها و مکانهای مختلف ،متفاوت مایباشاد.
بررسی يافتههای تحقيا در زمينه عوامل كليدی اقتصادی و اجتماعی در اين زمينه نشان میدهد كه از بين  31متغيار
توضيحی ،هشت عامل اقتصادی و اجتماعی مشخص شده توسط تحليل عاملی رابطه مثبت و معنیداری با اساتفاده از
شيوههای مديريت زمين دارند ،از بين اين عوامل ،چهار عامل كليدی بهطور قابلتوجهی سرمايهگذاری در اين زمينه را
تحت تیثير قرارداده كه بهطور عمده مربوطبه كشت ديم میباشد .اين عوامل كه بيشترين بار عاملی را دارناد و هام-
چنين بيشتر واريانس تبيينشده را به خود اختصاص دادهاند شامل  )0دسترسای بهارهبارداران باه خادمات پشاتيبانی؛
دسترسی به خدمات حمايتی به دسترسی بهتر كشاورزان به اطالعات و اعتبار ،و احتمال بهتر برای خريد كود ،و نهاده-
های كشاورزی بهمنظور افزايش و بهبود كيفيت زمينهاای خاود اشاارهدارد .دسترسای بهتار كشااورزان باه خادمات
پشتيبانی خوب -به خصوص اعتباری و اطالعات -تمايل به سرمايهگذاری بيشتری را در زمينه مديريت پايدار زمين در
نواحی كوهستانی بهدنبال خواهدداشت )0 .جايگاه و موقعيت خانوادگی؛ ويژگیهای خاانوار كشااورز كاه بار جايگااه و
موقعيت خانوار تیثير مستقيمی دارد نيز ،بهطور مستقيم و غيرمستقيم با تصميم كشاورزان درخصوص استفاده از شايوه-
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های مديريت پايدار زمين مرتبط است .اين عوامل رابطه مثبات و معنایداری باا سارمايهگاذاری ازساوی كشااورزان
روستاهای منطقه دارد .وجود نيروی كار زياد در بين خانواده با جمعيت باال ،باعث توجه بيشتر به مديريت زمين نسابت
به خانوادههايی كه دسترسی كمتری به نيروی كار دارند میشود .به اين دليل كه نيروی كاار بيشاتری بارای حفاظ و
نگهداری از زمين در اختيار دارند .در مورد اندازه مزرعه :میتوان گفات ،كشااورزانی كاه دارای زماينهاای بزرگتاری
هستند ،تمايل بيشتری برای سرمايهگذاری در مديريت پايدار زمين خود دارند .دليل احتمالی برای اين ادعا ايان اسات
كه ين كشاورز دارای مزرعه بزرگتر ،استفاده بيشتری از زمين برده و به شيوههای گوناگون درآمد باالتری كسب می-
كند و برای افزايش بهرهوری و استفاده از زمين ،نيروی كار بيشتری برای حفظ و نگهداری از زمين خود استخدام می-
كند .همچنين نفوذ و قدرت كشاورزان باعث افزايش درآمد بيشتر ،جلب نظار بيشاتر افاراد محلای بارای مشااركت در
مديريت زمين را بهدنبال خواهدداشت )3 .تجربه و مديريت مشاركتی؛ اين عامال باهطاور مساتقيم و غيرمساتقيم باا
تصميم كشاورزان درخصوص سرمايهگذاری در مديريتپايدار زمين مرتبط است .اين عامل نشان میدهد ،خانوارهاايی
كه تجربه مشاركتی بيشتری دارند ،تمايل بيشتری برای سرمايهگذاری از خود نشان میدهند )1 .درآمد خانوار از فروش
محصوالت .با توجه به اينكه در منطقه موردمطالعه اغلب درآمد خانوارها از فروش محصوالت كشاورزی بهدست می-
آيد و اين عامل باعث افزايش درآمد خانوارها میگردد .كشاورزانی كه دارای توليدات بيشتری مایباشاند دارای درآماد
بيشتری هم هستند ،هم نهادههای بهتری مانند انوا كود خريداری میكنند و هم نيروی كار بيشاتری بارای حفاظ و
نگهداری از زمين خود استخدام میكنند ،كه باعث بهبود كيفيت زمين كشاورزی میگردد .لذا میتوان گفت كه عوامل
اجتماعی ،اقتصادی فوق نقش عمدهای در تصميم كشاورزان به اتخاذ شيوههای مناسب برای حفاظت از آب و خااک و
مديريت اراضی كشاورزی داشتهاند .بنابراين ،در رابطه با يافتههای اين پژوهش ،برای افزايش ميزان استفاده از شايوه-
های مديريت زمين از سوی كشاورزان و افزايش انگيزه آنها برای اين كار نکات زير توصيه و پيشنهاد میشود ؛ الف)
به منظور بهبود و افزايش استفاده از شيوههای مديريت زمين بايد خدمات حمايتی بيشتری ازسوی دولات و ساازمان-
های مربوطه در اختيار كشاورزان قرار گيرد .اين خدمات بايد شامل اعتبارات مالی (بهخصوص اعتبارات خرد) ،اطالعات
در زمينه اهميت مديريت زمين ،برگزاری كالسهای آموزشی ازسوی جهاد كشاورزی و منابع طبيعی باشد؛ ب) نهاده-
هايی كه میتواند به بهبود كيفيت خاک كمنكند (مانند انوا كاود و غياره) راحاتتار و باه تعاداد بيشاتر در اختياار
كشاورزان قرار دهند .اقدامات الزم جهت مشاركت و همکاری بيشتر در زمينه مديريت زمين (بهعنوان مثاال ،آماوزش
كشاورزان) انجام گيرد؛ ج) مزرعه بزرگ دارای پتانسيلهای بيشتری نسبت به زمينهای كوچن بارای اجارای شايوه
مديريت زمين دارد ،بنابراين كارگزاران و برنامهريزان توسعه روستايی بايد كشااورزان را بارای بزرگتار كاردن مزرعاه
(يکیكردن زمينها) تشويا كنند .اين امر میتواند باعث افزايش انگيزه كشاورز در راستای اجرای شيوههای ماديريت
زمين شود؛ د) بهمنظور ترويج سرمايهگذاری در مناطا روستايی در جهت مديريت پايدار زمين ين محيط مساعد برای
آنها فراهمگردد .نقش فعالتر دولت ،همراه با مشاركت بخش دولتی و خصوصی ،در اين زمينه بسيار مهام اسات؛ ه)
درنهايت ،توصيه میشود كه مطالعات بيشتری در زمينه بررسی ميزان پذيرش و انجام شيوههای مديريت زمين ازسوی
كشاورزان ،و تیثير عواملی مانند وضعيت رهبری محلی ،درآمد خارج از مزرعه ،و عوامل فيزيکی (مانند نو شيب و نو
خاک) ،فنی و غياره در زميناه ماديريت پايادار زماين انجاام گيارد .بناابراين ضاروری اسات كاه در ايان خصاوص
دستاندركاران و برنامهريزان فرآيند توسعه مناطا روستايی به اهميت مديريت پايدار زمين و نقش آنها در كشاورزی
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پايدار و زندگی خانوارهای روستايی توجه كافی داشته باشند .چون شيوههای حفاظت از خاک امری ضروری در جهات
توسعه روستايی و ابزار و سياستی برای دستيابی به اهداف حفاظتی از اين منابع میباشاد ،و اساتفاده از ايان شايوههاا
باعث ،حفاظت از اين منابع ،دستيابی به سياستهای زيستمحيطی ،كشاورزی پايدار و نهايتاً توسعه پايادار روساتايی
میشود.
مقايسه نتايج بهدستآمده با تحقيقات و مطالعات پيشين نشان میدهد كه در تحقيا حاضر ،دسترسی بهرهبرداران
به خدمات پشتيبانی ،مديريت مشاركتی ،درآمد خانوار از فروش محصوالت و مشخصات فاردی كشااورز مانناد سان و
جنس و تحصيالت و غيره مهمترين عوامل مؤثر بر استفاده از شيوههای مديريت زمين ازسوی كشاورزان میباشند كه
نتايج تحقيقات بامالكو ( ،)0100رياد و همکااران ( ،)0100تحقياا چاسان و همکااران ( )0100و تحقياا نيانگاا و
همکاران ( ،)0101كه دسترسی به خدمات پشتيبانی مانند اطالعات آموزشی و ترويجی ،دسترسبودن اعتبارات مالی و
اطالعاتی ،و ويژگیهای مرتبط با خانوار كشاورز ،بهعنوان مثال ،سطح تحصايالت سرپرسات خاانوار ،و ويژگایهاای
سرپرست خانوار را مهمترين عوامل مؤثر در نحوه و مقدار سرمايهگذاری مديريت زمين میدانند را تیييد میكند و نتايج
برخی مطالعات كه هركدام ين سری عوامل را مهمترين عوامل مؤثر بر استفاده از شيوههای مديريت زمين میداند را
رد میكند .مانند نتايج تحقيقات :سالو و همکاران ( )0100كه منابع مختلف از پول نقد برای تیمين سرمايهگذاری مالی،
وجوه ارسالی اعضای خانواده كه خارج از مزرعه كار میكنند را مهمترين عوامل مؤثر در زمينه مديريت زمين میدانند.
آديماسو و همکاران ( ،)0103كه پنج عامل عمده  -0منابع خانوارها -0 ،تجرباه و داناش كشااورز -3 ،دسترسای باه
اطالعات -1 ،سرمايه اجتماعی و  -0نيروی كار خانواده را مهمترين عوامل مؤثر در اين زمينه میداند .بئاين (،)0101
كه پيشرفت اقتصادی كشاورز و بازار محصوالت كشاورزی را دو عامل مهم در تعيين مقدار سرمايهگذاری در ماديريت
پايدار زمين از سوی كشاورزان میداند .كيپتوكيروی ( ،)0101كه بهطورخاص باه بررسای ماديريت زماين در ناواحی
كوهستانی پرداخته ،دسترسی به نيروی كار را مهمترين عامل در مديريت پايدار زمين میداند.
منابع
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Abstract
The use of land management practices can reduce soil erosion, increase the productivity of
agricultural land and can consequently increase agricultural production. However, various
factors such as physical, technical, economic, and social can affect the decision of farmers to
use sustainable land management practices. In this study, we study the important economic and
social factors affecting the use of agricultural land management techniques by farmers in
mountainous areas considering the financial and human resources capacity. The statistical
population includes farmers' households (N= 514). Using Cochran formula, 200 households
were selected by the random sampling method. The data gathering tool used is a questionnaire.
To analyze the data from among 30 variables, the exploratory factor analysis (FA) was used in
the first stage, in order to extract the factors arising from the matrix period. In the next step, the
methods Land Management and Spearman correlations methods were used in order to identify
the key economic and social factors that are most effective. The findings of the research show
that among the eight factors identified by factor analysis, the four factors that significantly
affect investment in sustainable land management are: 1) Access to support services; 2)
Participatory management; 3) Income from sales of products; 4) Personal factors. Therefore, to
enhance the investment there should be more support services to farmers (especially
microcredit), as well as measures to further the cooperation in the field of sustainable land
management (e.g., training of farmers).
Keywords: Sustainable land management, Sustainable Agriculture, Social and economic
factors, Factor analysis, Eastern Miankuh district.
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