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 چکيده

تباع آن  هاای كشااورزی و باه   زمين وریبهره خاک، افزايش فرسايش د باعث كاهشتوانمديريت زمين می هایاستفاده از شيوه
مختلفی مانند فيزيکی، فنی، اقتصادی و اجتمااعی تصاميم كشااورزان بارای      حال عواملبا اين .گرددتوليدات كشاورزی  افزايش

اضر، با توجه به ظرفيت مالی و منابع انسانی به در تحقيا ح. دهندقرار می تیثير زمين را تحت پايدار مديريت هایاستفاده از شيوه
های كشاورزی توسط كشااورزان در منااطا   های مديريت زمينمؤثر بر استفاده از شيوه و اجتماعی اقتصادی بررسی عوامل مهم

-ش نموناه فرمول كوكران و باه رو  از با استفاده(. =001N)جامعه آماری شامل خانوارهای كشاورز است . كوهستانی پرداخته شد

منظور ها و بهبرای تحليل داده. نامه بودها پرسشابزار گردآوری داده. عنوان نمونه انتخاب شدخانوار به 011گيری تصادفی ساده 
 دهاد كاه از  های تحقيا نشان میيافته .استفاده شد (EFA) عاملی اكتشافی تحليل از دوران ماتريس، از ناشی عوامل استخراج

زماين را   پايادار  مديريت هایانجام شيوه توجهی قابل طوربه عامل وسيله تحليل عاملی، چهارشده بهخصمش عامل هشت ميان
 تيريماد  و تجرباه  (3ی؛ خاانوادگ  تيا و موقع گاهجاي( 0پشتيبانی؛  خدمات به بردارانبهره دسترسی( 0: استداده قرار تیثير تحت

بايد خادمات حماايتی بيشاتری در اختياار      گذاریسرمايه افزايش منظوربه لذا. محصوالت فروش خانوار از درآمد( 1ی؛ و مشاركت
-باه ) زماين  چنين اقدامات الزم جهت مشاركت بيشتر در زمينه مديريت پايدارقرارگيرد، هم (خرد اعتبارات خصوصبه) كشاورزان

 .گيردانجام (آموزش كشاورزان مثال، عنوان
 

 .زمين پايدار كشاورزی پايدار، مديريتاجتماعی،  و اقتصادی عوامل: كلمات كليدی
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 مقدمه

 درصاد  57بايش از   ،امروزه (.0101، 0ماركوس و همکارانخوزه) است كوهستانی نواحیزمين از منابع كمياب در 

 است محيطیزيست مسائل از يکی سايش آنفر. (0101، 0كيفل و همکاران)آيد دست میاز زمين به جهان غذايی مواد

 در (.0101، 3ناوارا و همکاران)است يافته شدت انسانی هایدگرگونی فعاليت و جمعيت افزايش اخير با هایسال در كه

 اراضای  يگار د از خااک  تان  و ميلياردهاا  كشااورزی  حاصلخيز خاک تن ميليارد 77حدود  در هر سال جهانی نيز سطح

هاا  انسان زندگی در ترين تهديدو مهم ترين مشکالتكه به يکی از عمده (0353كرانی و همکاران، )يابد می فرسايش
 و هاا براهاه آ در رساوبات  جملاه ايجااد   از مختلاف  طرق اين عمل به (.0100، 1كاتانگی و همکاران)تبديل شده است 

ناوری و همکااران،   ) عملکارد  در كااهش  وسايلة باه  زار  خانوارهای فقيركردن و آبیكشت سيستم در عملکرد كاهش
 ، پارورش (0101، 1بااجس )زيساتی  تناو   دادن، ازدسات (0100، 0الئورنات )ها درياچه و هارودخانه آلودگی آب ،(0353
 از جلاوگيری  كرد كاه باعاث  طبيعی اشاره خوردن تعادلو برهم (0101كاتانگی، )ها بيماری و شيو  آفات برای شرايط
 .شودمی كشاورزی پايدار توسعه

كاادو و  )داشاته   هنوز هم اداماه  آن تخريب های اخير،سال در تخريب زمين زياد برای كاهش هایتالش وجود با
ها را آن شتيمع یتوجهقابل طورروستاهای كوهستانی شده و به در محدوديت اين امر باعث ايجاد. (0100، 7سامسون
 و خااک  فرساايش  مشاکالت  ودنبا  جادی  باه  باتوجه 0570 سال از. (0100، 3جنتل و مراسنی)وسو داده است سمت

 المللای باين  كننادگان كمان  و بيشتر كشورهای جهاان  كشاورزی پايدار، بهتوجه  و خاک خيزیحاصل بهبود ضرورت
ديريت شيوه ما . (0101، 5پونيسيو و كرمن)اند كرده آغاز مديريت پايدار زمين را گسترده برنامه مانند هابرنامه از تعدادی

 زيساتی، تناو   دادنازدست آب، آلودگی مانند محيطیزيست مسائل توليد، به مربوط مسائل نقش مهمی در پايدار زمين
درآماد و  افارايش  غاذايی،  دستيابی به امنيات ، (0101، 01وزل و همکاران)اجتماعی  و اقتصادی زمين، مسائل فرسايش

. (0100، 00ماساو و همکااران  آدی)كناد  ايفاا مای  خيازی خااک   فرسايش و بهبود حاصال  كاهش فقر از طريا كاهش
-بهاره  خاک، فرسايش افزايش كشاورزی، محصوالت توليد زمين باعث كاهش پايدار مديريت در پايين گذاریسرمايه

 بناابراين . (0351بذرافشاان و همکااران،   )ده است روستاهای نواحی كوهستانی ش غذايی در ناامنی و زمين پايين وری
 و كناونی  نسال  سامت  باه  منابع بازتوزيع و پايدار كشاورزی جهت در حركت راستای در مديريتی زمين اقدامات انجام
 اجرتمها  از جلاوگيری  عامال  و كشااورزی  محصاوالت  تولياد  بساتر  تارين مهم عنوانبه خاک كيفيت و كمّيت حفظ

 .باشدروستاييان، امری ضروری برای توسعه مناطا روستايی می
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 اجتمااعی،  فيزيکای،  عوامل فنی، از ایگسترده طيف اند، كهداده نشان جهان مختلف نقاط در شدهانجام مطالعات 
قرارداده  یثيرت تحت ها راپايدار زمين توسط كشاورزان، انگيزه و تصميم آننهادی، مديريت و عوامل فرهنگی اقتصادی،

مقاله با توجه به ظرفيت مالی و منابع  اين در. باشدهای مختلف، متفاوت میها و مکانزمان عوامل در اين و اثر واقعی
 زمين در روستاهای گذاری مديريت پايدارسرمايه بر مؤثر اجتماعی و اقتصادی انسانی فقط به بررسی نقش عوامل مهم

معااش بيشاتر خانوارهاای     شرقی در شهرستان پلدختر درآمد و امارار دهستان ميانکوه در. شده استكوهستانی پرداخته
دليل كوهستانی باودن منطقاه و اساتقرار روساتاها در     به. طور مستقيم و غير مستقيم وابسته به زمين استروستايی به

شاده كاه    فرسايش خاک ، باعثمواد مغذی كافی، كاهش ماده آلی خاک عدم عرضهزاگرس مرتفع، بارش زياد باران، 
ماديريت   هایدر نتيجه استفاده از شيوه. تبع بر درآمد كشاورزان اثرگذار باشدتواند بر كيفيت كشاورزی و بهاين امر می
تواند باعث كاهش فرسايش خاک و درنتيجه افزايش بازده محصوالت كشاورزی شود كه اين امر برای توسعه زمين می

از علال و   درسات  كشااورزی پايادار، درک   وریبهاره  بنابراين برای افزايش. باشدمی روستايی در اين منطقه ضروری
مناسب در اين منطقه از سوی  انجام اقدامات های مديريت زمين واستفاده از شيوه بر مؤثر اجتماعی و اقتصادی عوامل

از همين روی تحقيا حاضر به . ستهستند، الزم و ضروری ابرداران از اين منابع ترين بهرهكشاورزان كه اولين و مهم
كوهساتانی در   زماين در روساتاهای   گذاری مديريت پايادار سرمايه بر مؤثر اجتماعی و اقتصادی بررسی عوامل كليدی

 و ياادآوری  ايان عوامال ارزياابی،    نقاش و تایثير   طريا اين از پردازد، تامی( شهرستان پلدختر)شرقی دهستان ميانکوه
های مديريت زمين در منطقه موردمطالعه ترين شيوهمهم: اند ازذا سؤاالت اصلی تحقيا عبارتل. گيرد قرار موردبررسی

 هاای ماديريت پايادار   تصميم كشاورزان در استفاده از شايوه  بر مؤثر و اجتماعی ترين عوامل اقتصادیاند؟ و مهمكدام
 باشند؟زمين چه عواملی می

 های مديريت پايداراستفاده از شيوه بر مؤثر اقتصادی و اجتماعی كليدی در زمينه موضو  مربوط به بررسی عوامل
ولی در ساير كشورها برخای از مطالعاات   . كوهستانی در داخل كشور پژوهشی صورت نگرفته است زمين در روستاهای

 ماؤثر  امال عو به بررسی (0103) 0ماسو وهمکارانآدی: اند ازعبارت( هرچند خيلی اندک)زمين  در زمينه مديريت پايدار
اند و به اين نتيجه رسيدند كه عامل اتيوپی پرداخته ريفت مركزی دره در زمين مديريت در كشاورزان گذاریسرمايه بر

گذاری كشااورزان در زميناه ماديريت زماين     ترين عامل در سرمايهاقتصادی كشاورزان به همراه عوامل انگيزشی مهم
 هاای سيساتم  و زماين  شادن  تکهتکه تیثير درمورد كشاورزان به بررسی برداشت (0101) 0ه و همکارانتشومباشد؛ می

هاای  اند و به ايان نتيجاه رسايدند كاه ماديريت زماين      پرداخته شمال غربی اتيوپی در زمين پايدار مديريت در تصدی
، باشاد شاورزی در منطقه موردمطالعه میهای كتکه شدن زمينكارهای جلوگيری از تکهترين راهكشاورزی ازجمله مهم

اناد  اند و به اين نتيجه رسايده اتيوپی پرداخته در زمين مديريت عوامل و اراضی كاربری به بررسی تغيير (0101) 3نيانگا
ترين عوامال  ورزان مهمنگری كشاكه دسترسی كشاورزان به خدمات حمايتی، تجربه كشاورزان، درآمد خانوارها و آينده

 يريتو ماد  یاراضا  یكاربر ييرتغبه بررسی  (0101) 1بئين؛ باشندهای مديريت پايدار زمين میبر استفاده از شيوه مؤثر
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 ایها كه خشکساالی و به اين نتيجه رسيده كه  يوپی پرداختهدر شرق اتدر زمينه مديريت زمين تجربه دامداران : ينزم
تارين عامال جهات    ، مهام هاای اجتمااعی  شابکه ی شده و اراض یكاربر ييرتغ دامداران وتضعيف ظرفيت  باعث رمکرّ

 در بردارانزمين از سوی بهره پايدار به بررسی مديريت (0101) 0كيپتوكيرویباشد؛ گذاری در مديريت زمين میسرمايه
باشد، زمين می مديريت پايدار ترين عامل درمهم كار نيروی به دسترسی نتيجه رسيد كه پرداخته و به اين شرق آفريقا
مارور  . زماين وجاود دارد   گذاری مديريت پايادار و سرمايه بازار به دسترسی كار، درآمد،بين نيروی نزدين و ين رابطه

 بار  ماؤثر  اجتمااعی  و اقتصادی واملمطالعه جامعی راجع به بررسی ع از آن است كه تاكنونشده حاكیمطالعات انجام
نگرفته و بيشتر مطالعات در زميناه ماديريت پايادار    كوهستانی صورت زمين در روستاهای پايدارگذاری مديريتسرمايه

زماين و  پذير هستند، تخريب آسيب به فرسايشكوهستانی نسبت مناطا  .باشدزمين مربوط به كشورهای آفريقايی می
مانعی زمين و فرسايش خاک تخريب در اين مناطا  .(0101، 0هورنی و همکاران)ی دارد بيشترسرعت فرسايش خاک 

 حاصالخيزی  بهباود  لاذا جهات  . (0101، 3شيسانی ومافونگوی) است توسعه پايدار روستايی بهبود معيشت و برای مهم
كيفال  )های حفاظت از خاک برای اجرای برنامه اقداماتی ازسوی كشاورزان پايدار،كشاورزی  وریبهره افزايش و خاک

از  پايادار  كه اساتفاده ( 0101ماركوس و همکاران، خوزه)گيرد اين زمينه صورت در گذاریو سرمايه( 0101و همکاران، 
 عناوان زمين به در مديريت اریگذسرمايه(. 0101تشومه و همکاران، )در ارتباط است  سازمانی و فيزيکی عوامل با آن

 پايادار هاای ماديريت  شيوه اجرای برای كه كشاورزان( مالی) هاینهاده و كارهای، نيرویشکل در هايی كهتالش تمام
و  (ساالنه) مدتكوتاه هایشيوه ، كه شامل اهداف و(0101نيانگا و همکاران، )است  شده كنند تعريفزمين استفاده می
معتقداسات  ( 0101) 1كيپتاوكيروی . كندآن جلوگيری می تکه شدنتکهاز  كيفيت زمينضمن حفظ  درازمدت است، كه

 از مادت طاوالنی  حفاظات  باه تضامين   اكوسيساتمی  رويکرد عنوان ينبه زمين پايدارمديريت  در گذاریكه؛ سرمايه
 .طبيعی اشاره دارد هایاكوسيستم از پايدار استفاده زمين و توليدی ظرفيت

زيساتی و  زماين، آب، تناو   مناابع   حفاظ  كه به روش استين  برعنوان ين دانش مبتنیپايدار زمين بهمديريت 
تشاومه و همکااران،   ) كناد كمن مای  خانوارها حفظ اكوسيستم و معيشت، مواد غذايی افزايش ،زيست مديريت محيط

بارای تولياد ماواد غاذايی و     ( ناات خاک، آب، گياهاان و حيوا )مديريت منابع زمين  شامل مديريت پايدار زمين(. 0101
ايان مناابع   د ارزش بالقوه و مولّو افزايش  بيشتر حفاظتباعث  منابع ، مديريت اينباشدمی خدمات اكوسيستمافزايش 

 ياداری پا)ارتباط گسترده هر ساه ركان ماديريت پايادار زماين       ،اين تعريفدر. (0101، 0تنگبرگ و همکاران)گردد می
شاده  آوردهزيساتی  جغرافياای  در سراسار آن  سازیهای برجسته پيادهپيچيدگیو ( محيطی، اقتصادی و اجتماعیزيست
-زماين  بازساازی  زمين، فرسايش كنترل درجهت زمين پايدارمديريت در گذاریسرمايه پذيرش. (0101، 1كاوی)است 

، 7اخترچاساتر )اسات   مهام  بسيار آينده و حاضر نسل برای زمين منابع از بهينه استفاده از اطمينان و شده تخريب های
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2-Hurni et al 
3 - Shisany and Mafongoy 

4 - Kiptoo Kirui 

5- Tengberg et al  
6- Cowie  
7 - Akhtar‐Schuster 

http://www.jstor.org/action/doAdvancedSearch?c3=AND&f0=all&f1=all&pt=&f3=all&acc=off&group=none&f6=all&q3=&f4=all&isbn=&q1=&q4=&c2=AND&q6=&q2=&c4=AND&ed=&q0=+Modernization+and+Sustainable+Development+in+Mountains&c6=AND&la=&f2=all&q5=&c1=AND&sd=&f5=all&c5=AND&Query=au:%22Hans+Hurni%22&si=1
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اسات   یاجتمااعی و اقتصاادی انساان   عوامل  زيست ودهنده ادغام كشاورزی، محيطنشان پايدار زمين مديريت. (0100
در هماان زماان،    زيساتی و زماين، آب و تناو   ، اكوسيساتم  مدت ازوری طوالنیفظ بهرهحآن، هداف ا. (0101، 0جف)

-ها و فعاليتسياست ،وریناتركيبی از فاين شيوه . وری كاالها و خدمات و مواد غذايی ايمن و سالم استافزايش بهره

 دوستانه زيسات برخورد منظور زمان بهطور هممحيطی بههای زيستنگرانی سازی اجتماعی و اقتصادی وهای يکپارچه
 كاه  مرتفع و نواحی كوهستانی، هایعرصه در ويژهبه( 0101بئين، ) اهداف توليدو ، دوام اقتصادی و اجتماعی محيطی

تشاومه و  )اسات   موردنياز يابد،فرسايش می آب توسط كه اغلب خاک دارشيب هایكوه دامنه در ديم كشاورزی آن در
 فيزيکای،  عوامال فنای،   از ایگسترده طيف كه دادهنشان جهان مختلف نقاط در شدهانجام مطالعات(. 0101همکاران، 
پايادار زماين را    مديريت گذارینهادی، انگيزه و تصميم كشاورزان برای سرمايه و عوامل فرهنگی اقتصادی، اجتماعی،

مقالاه باا    ايان  ولای در . باشاد فاوت میهای مختلف، متها و مکانزمان عوامل در اين قرارداده كه اثر واقعی تیثيرتحت
گاذاری  سارمايه  بر مؤثر اقتصادی و اجتماعی توجه به ظرفيت مالی و منابع انسانی فقط به بررسی نقش عوامل كليدی

 .كوهستانی پرداخته شده است زمين در روستاهای مديريت پايدار

 هاای برناماه  در مشااركت  ،(مالی ويژهبه)منابع  شخصی، دسترسی به هایويژگی از اندعبارت عوامل برخی از اين
خاانوار   با مرتبط هایويژگی ،(0100، 0الكوبام)توسعه  هایاستراتژی بازارها و به دسترسی بازار، شرايط زمين،مديريت
 دانش به سرپرست خانوار،تجر منابع، وقف) عوامل از تحصيالت سرپرست خانوار، تركيبی سطح مثال، عنوانبه كشاورز،

زماين نقاش    مديريت گذاریسرمايه مقدار خانوارهای كشاورز در نحوه و گيریتصميم كه در( اطالعات به دسترسی و
در  كشاورزانای كه تصميمپنج عامل عمده، (0103)آديماسو و همکاران ازنظر (. 0101نيانگا و همکاران، )اساسی دارد 

 -3دانش كشااورز،   تجربه و -0 خانوارها، منابع -0 :اند ازداده عبارتثير قراریزمين را تحت تگذاری در مديريتسرمايه
 اقتصاادی  ، پيشارفت (0101)از نظر بئاين   .است نيروی كار خانواده -0سرمايه اجتماعی و  -1دسترسی به اطالعات، 

زماين ازساوی    ماديريت پايادار   در گاذاری در تعيين مقدار سارمايه  مهم عامل دو كشاورزی محصوالت كشاورز و بازار
تارين  مهم كار نيروی به خاص، دسترسی طوربه كوهستانی ، در نواحی(0101)از نظر كيپتوكيروی . باشدكشاورزان می

و  زارباا  باه  دسترسای  كاار، درآماد،  بين نياروی  نزدين باشد، و معتقداست ين رابطهزمين می مديريت پايدار عامل در
 كشااورزان  انگيازه  اعتماد باعث افازايش قابل و خوب بازار ين رو،ازاين. زمين وجود دارد گذاری مديريت پايدارسرمايه
-فان  در گاذاری درآماد و سارمايه   و بازار به بين دسترسی مثبت همبستگی ين اغلب كه شودمی گذاریسرمايه برای

 ماالی،  گاذاری سارمايه  تایمين  برای نقد پول از مختلف منابع. (0100، 3سالو و همکاران)های حفاظتی وجوددارد آوری
در ايان زميناه    مؤثر كنند و دسترسی به اعتبارات، نيز از عواملمی كار مزرعه از كه خارج خانواده اعضای ارسالی وجوه
گذاری مديريت سرمايه بر مؤثر عوامل تریطور كاملبه (0100) 0همکارانچاسن و  (0100) 1همکاران و ريد .باشدمی

ورودی و خروجی  دسترسی به ؛(یو ترويج یآموزش)اطالعات به  دسترسی: ند ازاعبارتاند كه زمين را بيان كرده پايدار

                                                                                                                                                         
1- GEF- Global Environment Facility 

2- Bamlaku  
3- Sulo et al 

4- Reed et al 

5- Chasek et al 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi57Y6nkbPPAhUjM8AKHaPnCuwQFggcMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.thegef.org%2F&usg=AFQjCNHd2kR4Cpd8ujSXWVjIn32Uz74URQ
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 اماوال ، آوریمديريت فن ات مالی و اطالعاتی؛اعتبار بودندر دسترس؛ سرمايه فيزيکی اجتماعی، انسانی و؛ سرمايهبازار
ساختار انگيزشای  ؛ زمين و اثرات آن تخريب شناخت ناكافی ازمحلی؛  سطح در ظرفيت توسعه و دارايی؛ وجود يا فقدان

قيمت ناامن محصوالت كشاورزی،  مناسب؛ ؛ فقدان زيرساخت(حقوق كاربران مانند، تصدی نامناسب زمين و)نامناسب 
دشاواری   مانند،)سازمانی ی سياست و تنگناها و نهايتاً( بذر، كود و غيره: مانند) كشاورزیهای و نهاده هاايش هزينهافز

 زمينپايدارگذاری مديريت سرمايه كهتوان گفت موضو  می بررسی ادبياتباتوجه به (. و اجرای پرهزينه قوانين موجود
 اطمينان و خطراتل، عدماپايدار ورودی مکمّناعتبار، ناكافی و عرضه ممکن است توسط عوامل بسياری ازجمله فقدان 

، درک مشکل فرسايش زمين فناوری، مزرعه، و های خانواری مانند ويژگیعواملدشود، و يا وجود محدوبينی نشده پيش
-روش. گرددتقويتغيره ، اطالعات و بازارها و اتزمين، دسترسی به اعتبار مالکيتعوامل نهادی، ، تکنولوژیسودآوری

كنترل  چمن، كاشت نوار بندی زمين،تراس: كنند شاملها استفاده میزمين از آن پايدارها برای مديريتهايی كه خانوار
 باالدسات  در آبراهاه  و سد زمين، ايجاد مناسب شيب، زهکشی جهت خالف زمين زدنكاشت درخت، شخم ها،هرزآب

 و ايجااد  شايميايی  و آلای  كودهاای  از خاک، استفادهپوششی، تثبيت اهانگي محصول، كشت ماندهپس زمين، مديريت
 شاود، كاه  مای  مغاذی  مواد رطوبت و حفظ خاک،فرسايش ها باعث كاهشروش اين. باشدخاكی می بندهای  و بندآب

 .گرددمحصوالت می عملکرد بر مثبت اثر دارای

 هامواد و روش

استان لرستان است  درشرقی از توابع شهرستان پلدختر ان ميانکوهروستاهای موردمطالعه در محدوده سياسی دهست
. توپوگرافیِ كوهستانی و پرشيب اسات  دارای و شدهواقعزاگرس مرتفع های  ميان كوه در موردمطالعه منطقه(. 0شکل )

خشان  نيمه هوای و اين منطقه دارای آب د كهدهمینشان( 0351) پلدختر هواشناسی ايستگاه هایداده و آمار بررسی
متار نياز   ميلای  101تاا   031متر است كه از ميلی 311( 0101 -0553)بارش متوسط ساالنه آن در بلندمدت . باشدمی

 3/03آمار بلندمدت، متوسط دمای اين ايساتگاه   براساس. شودماه دريافت میمتغير است، كه عمدتاً بين آذرماه و بهمن
بار اسااس   . باشندسال می های ماه ترينگراد گرمدرجه سانتی 0/33مرداد با  درجه سردترين، و -0/3ماه با یدرجه و د

 روساتاهای منطقاه   اكثار  معااش  امارار . اسات   نفر بوده 3515 ، جمعيت دهستان ميانکوه شرقی0351 سرشماری سال
تارين ناو    شاايع  (طورسانتی ديام و باه   عمادتاً ) مخلوط آبياری و كشاورزیهای سيستم. باشدمی كشاورزی بهوابسته

مطالعات . تحليلی است -توصيفیروش  نظر، كاربردی و از هدف، تحقيا حاضر از لحاظ. باشدكشاورزی در منطقه می
و  (ه و سااختارنيافته ساختاريافت)نامه پرسش گيری، دو نو اندازه ابزار. ای با استفاده از روش اسنادی گردآوری شدنظريه

نامه استفاده شد كه دارای تعدادی سؤال تشريحی و نيز به اين دليل از اين نو  پرسش. است مصاحبه با كشاورزان بوده
های مديريتی و سؤاالت با طيف ليکرت درمورد استفاده از شيوهدرمورد استفاده يا عدم( بله و خير)ای سؤاالتی دو گزينه
-نامه و بهچنين برای تکميل اطالعات پرسشهم. ر شيوه و نقش عوامل اقتصادی و اجتماعی استميزان استفاده از ه

زميناه از روش مصااحبه   در ايان  چناين عوامال ماؤثر   آوردن اطالعات بيشتر در زمينه مديريت پايدار زمينه و همدست
 .استفاده شد
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 شرقی و روستاهای نمونهنقشه دهستان ميانکوه - شکل 

 

بارای  . (=001N)باشاد  شرقی در شهرستان پلدختر میهای دهستان ميانکوهروستا هایخانوارشامل  ماری،جامعه آ
بارای  . انتخاب شاد ( روستا 00)نامه پرسش 011فرمول كوكران  از تعيين حجم نمونه تحقيا، در مرحله اول با استفاده

های مشترک و تيپ همه روستاها كوهستانی بوده كه همه روستاها دارای ويژگیانتخاب روستاهای نمونه، به دليل اين
نامه هر روستا، براساس تعداد خانوار و در مرحله بعد برای تعيين تعداد پرسش. گيری تصادفی ساده استفاده شداز نمونه

ستای به عنوان مثال، برای تعيين حجم نمونه رو. با استفاده از فرمول حجم نمونه، تعداد نمونه هر روستا محاسبه گرديد
 .صورت زير محاسبه شدنصير بهقلعه

(0) 
تعداد نمونه هر روستا  

تعداد خانوار روستا

كل  خانوارها
   تعداد پرسشنامه 

تعداد نمونه روستای قلعه نصير (0)  
   

   
              

فاقی خانوارهای نمونه هر گيری اتشد و با استفاده از روش نمونهصورت تعيينهمينتعداد نمونه ساير روستاها نيز به
 . آورده شد روستاهاهای جمعيتی و تعداد نمونه هر ويژگی 0 جدولدر . روستا مورد پرسشگری واقع شدند
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 شرقیهای جمعيتی روستاهای موردمطالعه در دهستان ميانکوهويژگی - جدول

 تعداد نمونه جمعيت خانوار روستا رديف

 11 170 010 قلعه نصير 0
 07 307 71 العلیسراب عبد 0
 01 000 13 ريخان ين 3
 7 73 07 جادوآب 1
 7 75 03 مهدی خان 0
 0 11 01 پشت تنگ كرد عليوند 1
 00 070 33 احمدآباد 7
 01 000 30 ريخان دو 3
 31 113 73 چمشن زير تنگ 5
 00 010 07 دهليج آبسرد 01
 1 11 01 رحمت آباد 00
 01 303 10 خليل اكبر 00

 011 0100 001 كل

 0351ايران  آمار و مركز 0351های تحقيا، يافته: مأخذ

متغيير  31دوران ماتريس، ازميان  ازناشی عوامل منظور استخراجاول، بهبرای تجزيه و تحليل اطالعات، در مرحله 
 ينبا  همبساتگی  بار مبتنای  عوامال  اساتخراج در ايان مادل   . استفاده شد (EFA)عاملی اكتشافی  تحليل از توضيحی

 اطميناان  باياد  كاه  رو اسات از ايان . باشاند  مفهومی و رابطه منطقی هرگونه فاقد عوامل لذا ممکن است متغيرهاست،
 متغيرهاای  باا  كه متغيرهايی دارند يا نه تحليل متغيرهای برخی با معقولی همبستگی موردتحليل متغيرهای كردحاصل
ها، داده تحليل و تجزيه در عاملی تحليل ناسب بودن تکنينبرای تعيين م. نمود حذف بايستی، ندارند همبستگی ديگر
باشاد  می( نمونه كفايت ارزيابی شاخص) KMOنام  به آمارهايی از ها استفادهازجمله اين راه. مختلفی وجود دارد طرق

 عااملی  لتحليا  های موجود برایهمبستگی ،باشد 71/1 از بيش آماره اين مقدار چهچنان .است 0 تا 1 از كه دامنه آن
در مرحله بعاد بارای شناساايی و آشاکار سااختن      . باشدمناسب نمی مقادير باشد اگر مقدار آن كمتر از آن و اندمناسب

مديريت پايدار زمين از همبساتگی   هایبر استفاده كشاورزان از شيوه مؤثر اجتماعی و اقتصادی كليدی عوامل عمده و
باا   ساپس  و شدگرفته آزمونپيش نامهپرسش 31 شامل اوليه نمونه ، ينپايايی سنجش منظوربه .شداسپيرمن استفاده

 . گرديد محاسبه 0كرونبا  آلفای روش با اعتماد ضريب ميزان، آمدهدستبه هایداده از استفاده

 شده برای هر بعدميزان آلفای محاسبه - جدول 

 ميزان آلفای كرونباخ عوامل

 30/1 اقتصادی
 31/1 اجتماعی
 30/1 لميزان ك

 0351های تحقيا، يافته: میخذ

                                                                                                                                                         
1- Cronbach's alpha 
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باشاد  مای  پاياايی مطلاوبی برخاوردار    مقياس از توان گفتمی است 71/1 از كه باالتر 30/1با توجه به ميزان كل 
باتوجه  .زمينه، مورد تیييد قرارگرفتنامه باتوجه به قضاوت و نظر متخصصين در اينچنين روايی پرسشهم(. 0جدول )

 .دادارائهبرای اين پژوهش را  3جدول  متغيرهای توان عوامل ویمشده مانجابه مطالعات 

 عوامل و متغيرهای تحقيق -3جدول 

 توضيح متغير متغير عوامل

ی
اع
تم
اج

 

 سن سرپرست خانوار سن

 است زن يا مرد خانوار سرپرست جنسيت

 خانوار ميزان تحصيالت سرپرست تحصيالت

 نكشاورزا بومی دانش دانش كشاورز

 ارتباط كشاورزان با ديگر اهالی روستا و شهر روابط اجتماعی

 مديريت زمين در گذاریكشاورز برای  سرمايه انگيزه كشاورز انگيزه

 زمينهای حفاظتكشاورز در زمينه شيوه نگریميزان آينده كشاورز نگریآينده

 زمينتجربه كشاورز در زمينه مديريت ميزان تجربه كشاورز

 های حفاظت زمينميزان آموزش كشاورز در زمينه شيوه وزش كشاورزآم

 مشاركت و همکاری در كارهای گروهی اجتماعی مشاركت

 قدرت كشاورزان و نفوذ
 در جلب مشاركت و همکاری ديگرانبرای  كشاورز نفوذ

 روستا

 پايدارمديريت گذاری درسرمايه اثرات مورد در درک كشاورزان زمين شيوه مديريت از ادراک

 اطالعاتی منابع بودن دسترس در اطالعات به دسترسی

 زمين های حفاظتی و مديريتميزان انجام شيوه استفاده از شيوه مديريت زمين

 تعداد اعضای خانوار كشاورز اندازه خانواده
ی
صاد

اقت
 

 (به هکتار) مزرعه كشاورز اندازه مزرعه اندازه

 خانوادهاندازه اساس بر ها،خانواده كارتعداد نيروی كار نيروی

 و سيستم غالب امالک ميزان مالکيت امالک مالکيت

 دام كشاورز ميزان نگهداری و تعداد دام نگهداری و مالکيت

 محصول محصوالت فروش از آمدهدستبه درآمد كشاورزی از حاصل درآمد

 غيركشاورزی هایفعاليت زا آمدهدستبه درآمد غيركشاورزی هایفعاليت درآمد

 كنندمی زندگی كه خارج از روستا بستگانی ارسالی از درآمد ارسالی وجوه از حاصل درآمد

 انداز خانوار كشاورزميزان پس اندازپس

 بانکی تسهيالت و اعتبار به دسترسی اعتبار به دسترسی

 دسترسی بازار به تسهيالت و بازار بودن دسترس در بازار به دسترسی

 های كشاورزینهاده از استفاده و خريد برای پول كل مقدار هانهاده برای شدهصرف پول

 كشاورز هایزمين قطعه كل تعداد زمين تعداد

 قيمت محصوالت كشاورزی قيمت محصوالت

 (كود، بذر، سم و غيره)های كشاورزیدسترسی به نهاده هادسترسی به نهاده

 ميزان اهميت كشاورزی در تیمين معاش خانوار كشاورز یاهميت به كشاورز

 Kiptoo؛ Beyene, (2016)؛ et al, (2016) Nyanga؛ Jose Marques et al, (2016)؛ Teshome et al, (2014) :میخذ

Kirui, (2016) 
 

كناد  مای های مديريتی زمين كه به بهبود و حفظ كيفيت خاک كمان  چنين برای متغير مديريت زمين از شيوههم
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 هاای شايوه ( 0103)عنوان مثال ازنظار برانکاا و همکااران    به. باشداست كه برگرفته از مطالعات قبلی میاستفاده شده
 مانند كاشات گياهاان  . باشدشوند؛ دسته اول مربوط به الگوی كشاوری میمديريت زمين به پنج دسته كلی تقسيم می

زماين؛ دساته دوم مرباوط باه      زراعای و آياش   محصوالت مخلوط محصوالت، اصالح محصول، كشت پوششی، تنو 
، استفاده از كود سبز و كود حيوانی؛ دسته ساوم  حيوانی و بقايای گياهی تجزيهمواد آلی خاک، مانند استفاده از  باروری
 آب باا  های خاكورزی و مالچ پاشی؛ دسته چهارم شامل مديريت منابعيا تثبيت خاک با استفاده از روش اختالل كاهش

احدا  بند سنگی، مديريت برداشت و حفاظت از منابع آب، نهايتاً دسته پنجم، ايجااد   بندی،های تراساستفاده از روش
های كاشت درخت در بين مزار ، كاشت نوار چمن در اطاراف زماين كشااورزی و غياره     جنگل زراعی كه شامل روش

شاده  شده برای ايان تحقياا آورده  مورداستفاده قرارگرفته هايی كه در منطقه موردمطالعهدر اين مطالعه شيوه. باشدمی
 (.0جدول )است 

 نتايج و بحث

 سانی  فراوانی تريناست كه، بيشآن ازحاكی تحقيانمونه خانوارهای روستاهای سرپرستان بين نامهپرسش توزيع
 اكثار  تحصايالت . شاود یرا شاامل ما  ( يا نمونه)درصد از كل جمعيت هدف  01سال بوده كه  01 تا 10 دهندگان پاسخ

 ازنظار  باشاند، كشااورز مای   درصد نموناه  011 اشتغال نيز نظر از راهنمايی و باالتر بوده، تحصيلی مدرک پاسخگويان
 .(1 جدول) اندمتیهل بوده پاسخگويان درصد 53مرد،  پاسخگويان درصد 0/51جنسيت 

  توزيع فراوانی جمعيت موردمطالعه يا جمعيت هدف -4جدول 

 درصد تعداد پاسخگو ترين پاسخگوبيش دهندهپاسخمشخصات 

 01 000 سال 01تا  10 سن
 0/51 035 مرد جنسيت
 0/35 75 ابتدايی و باالتر تحصيالت
 53 051 متیهل تیهل

 011 011 كشاورز شغل اصلی

 0351، های تحقيايافته: میخذ

پاساخگو،   30پاسخگو،  011دهد از تعداد مینشانهای مديريت زمين ها درمورد استفاده از انوا  شيوهبررسی يافته
-استفاده می خود ازشيوه ايجاد سد و آبراهه در باالدست زميندرصد معتقدبودند كه برای حفاظت از زمين 0/07معادل 

شيميايی برای حفظ كيفيت زمين خود اساتفاده   و آلی درصد معتقد بودند كه از كودهای0/03پاسخگو، معادل 07كنند؛ 
درصد معتقد بودند كه برای جلوگيری از فرسايش و حفظ كيفيات خااک،    0/00پاسخگو، معادل  00چنين هم. ندكنمی

اقتصاادی و  ( متغيار  31)باتوجه به تعاداد زيااد متغيرهاای    (. 0جدول )زنند می زمين خود را عمود بر جهت شيب شخم
مادل  . اساتفاده شاد   (EFA)ليل عاملی اكتشاافی  بندی متغيرها در عوامل محدود از روش تحمنظور طبقهاجتماعی؛ به

KMO مجاز مای  بااليیكه اين مقدار تحليل عاملی را در سطح  باشد،می 307/1 برابر با در اين تحقيا آمدهدستبه-

شده همراه با مقادير ويژه، درصد واريانس و درصاد وارياانس تجمعای عوامال آماده      عوامل استخراج 1در جدول  .داند
دهناده  باشد و هرچه مقادار آن بيشاتر باشاد نشاان    ژه بيانگر سهم هر عامل از كل واريانس متغيرها میمقدار وي. است

 .دهدتوضيح می كل واريانس را از درصد 71 هم با عوامل اين. اهميت و تیثير بيشتر آن عامل است
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 براساس ديدگاه پاسخگويانمديريت زمين های  شيوهتوزيع فراوانی انواع  -5جدول 

 درصد تعداد پاسخگو های حفاظتیشيوه

 0/00 00 زدن زمين خالف جهت شيبشخم
 0/07 30 ايجاد سد و آبراهه در باالدست زمين

 0/01 00 زهکشی مناسب زمين
 1 00 زراعیتناوب

 0 01 محصول مانده پس مديريت
 0/0 0 گياهان پوششیكشت 

 0/00 03 هاكنترل هرزآب
 0/03 07 يايیشيم و آلی كودهای از استفاده

 5 03 بندی زمينتراس
 7 01 بندهای خاكی  و بندآب ايجاد

 1 1 چمن كاشت نوار
 0/0 3 تثبيت خاک
 0/3 7 كاشت درخت

 011 011 كل

 0351های تحقيا، يافته: میخذ
 

شاده  دادهنشاان  7جادول   اقتصادی استخراج شاده در  و اجتماعی عوامل هشت با ماتريس، اين دوران اجزاء نتايج
 پاس  شدهاستخراج عوامل مربوطه و متغيرهای بين( همبستگی) آماری ارتباط دهدمینشان جدول های اينيافته .است

-عامال . دهاد توضيح می شده رااستخراج عامل بهترين و تیثيرگذارترين 71/1 بيشتر از مقدار ويژه. دوران وجود دارد از

 به توجه نهايتاً با. گرددبار عاملی كمی دارند محاسبه نگرديده و حذف میو  بوده 0/1 از كمتر هاآن عاملی بار كه هايی
  .گذاری شدنام عوامل آن عامل، هر در موردمطالعه هایشاخص ماهيت و محتوا

 گذاری مديريت زمينبر سرمايه خالصه تحليل عاملی متغيرهای اقتصادی و اجتماعی مؤثر -6جدول 
 درصد تجمعی واريانس دار ويژهدرصد واريانس مق مقدار ويژه عامل
F1 011/0 55/03 55/03 
F2 330/1 10/01 33 
F3 001/1 01/3 01/10 
F4 500/3 31/1 13 
F5 710/3 1 01 
F6 735/3 1 11 
F7 311/3 31/0 31/10 
F8 030/3 71/1 71 

 0351های تحقيا، يافته: میخذ
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 عاملی تحليل توسط مستخرج تصادیاق و اجتماعی عوامل و دوران ماتريس نتايج -7جدول 

 نام عامل (EFA)شده استخراج یو اقتصاد یعوامل عمده اجتماع یبار عامل توضيحی متغير
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 

        705/1 اطالعات به دسترسی

 خدمات حمايتی

        103/1 اعتبارات به دسترسی
 برای خريد شدهصرف پول

 هانهاده
117/1        

های دسترسی به نهاده
 كشاورزی

010/1        

       353/1  كار نيروی
جايگاه و موقعيت 

 خانوادگی
       303/1  اندازه خانواده

       030/1  قدرت كشاورزان و نفوذ
      771/1   تجربه كشاورز

-تجربه و مديريت 

 مشاركتی 
      710/1   مديريت زمين

      110/1   یاجتماع مشاركت
      017/1   انگيزه كشاورز

 فروش ازحاصل درآمد     311/1    كشاورزی ازحاصل درآمد
     307/1    قيمت محصوالت محصول

    351/1     مزرعه اندازه
 مزرعهاندازه

    311/1     زمين تعداد قطعه
   350/1      كشاورز نگریآينده

 كشاورز نگریآينده
   337/1      كشاورز انگيزه

  751/1       سن
مشخصات فردی 

 كشاورز
 تحصيالت سرپرست

 خانوار
      701/1  

  000/1       خانوار سرپرست جنسيت
 773/1        انداز ميزان پس

 كشاورزامنيت سرمايه 
 110/1        امالک مالکيت وضع

  71/1 31/0 1 1 31/1 01/3 10/01 55/03 (٪) 71 شده تبيين مقدار واريانس

 0351های تحقيا، يافته: میخذ

-منطقه  شامل عوامل زير می گذاری در مديريت زمين در روستاهایسرمايه بر مؤثر (EFA)شده عوامل استخراج

 .باشند كه در ادامه توضيح داده شد

 (F1)حمايتی دسترسی به خدمات 

كود،  خريد برای بهتر احتمال اعتبار، و اطالعات به كشاورزان بهتر ترسیدس به اشاره حمايتی به خدمات دسترسی 
اساتفاده از   باا  معنااداری  رابطه عوامل اين. خود دارد هایزمين كيفيت افزايش و بهبود منظوربه های كشاورزینهاده و

 تمايال  -اطالعاتی و اعتباری خصوص پشتيبانی به خدمات دسترسی بهتر كشاورزان به. های مديريت زمين داردشيوه
-سارمايه  بارای  اطالعاتی منابع به دسترسی .زمين را به دنبال خواهد داشت های مديريتبيشتری از شيوه استفاده به

گاذاری را تحات   كشاورزان در زمينه مقدار هزينه سارمايه  اين اطالعات، تصميم به دسترسی. است بسيار مهم گذاری
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 مياان  در زمينمديريت  هایفناوری اجرای جهاد كشاورزی، توسط اطالعات ارائه عدم ديگر،ازسوی. دهدتیثير قرار می
 از را اطالعات در زمينه ماديريت زماين   ترينبراساس مصاحبه با كشاورزان، آنها بيش .است كرده محدود كشاورزان را

رسامی   طبيعی ياا مناابع   كنند و عمالً جهاد كشاورزی، منابعكسب می محلی از مردم و همسايگان، بستگان، دوستان،
-ای مواقع مخصوصاً در زمان كاشت برخای از نهااده  فقط در پاره. دهندها ارائه نمیهيچ اطالعاتی در اين زمينه به آن

ديگر هماهنگی بين كشاورزان و جهاد كشاورزی در از سوی. گرددها توضيح میهای كشاورزی مانند كود و بذر بين آن
برانگيختن و افزايش انگيزه  برای نوآوری ترويج در موفقيت كليدی عوامل از يکی ورزی،كشا ترويج رويکردهای مورد

داناش   كاردن هماهناگ  منظوربه نزدين و مؤثر ارتباط ايجاد برای تماس اين. باشدگذاری میكشاورزان برای سرمايه
توساعه   و تارويج  رزان وازجملاه كشااو   كليادی  نفعاان ذی باين  اطالعاات  گاذاری اشاتراک  به مديريت پايدار زمين و

 اصالی  منابع عنوانبه بين كشاورزان فعال همکاری كنار توان گفت كه دربنابراين می .جهادكشاورزی بسيار مؤثر است
گذاری داشته باشد، كه اين همااهنگی باين   سرمايه ارتقای در مهمی تواند نقشمی توسعه و ترويج، تحقيا اطالعات،

به گفته خانوارهای كشاورز در زميناه دريافات اعتباار از مراكاز     . ه هيج وجه وجود ندارداين دو در منطقه موردمطالعه ب
گونه حمايت مالی و اعتباری در زمينه مديريت پايدار زمين به های مربوطه هم تا كنون هيچها و سازماناعتباری، بانن

شاورزی بخش مهمی از خادمات حماايتی   های كجاكه اطالعات، اعتبارات و نهادهاز آن. كشاورزان پرداخت نشده است
 .باشند، به اين دليل اسم اين عامل دسترسی به خدمات حمايتی ناميده شدكشاورزی می

(F2) خانوار یخانوادگ تيو موقع گاهيجا 

های مديريت استفاده از شيوه با تصميم كشاورزان درخصوص غيرمستقيم و مستقيم طورخانوار، بهاندازه و جمعيت  
منطقاه   گذاری ازسوی كشااورزان روساتاهای  سرمايه با داریمعنی و مثبت رابطه عوامل اين .است مرتبط زمين پايدار
هايی كه وجود نيروی كار زياد در بين خانواده با جمعيت باال، باعث توجه بيشتر به مديريت زمين نسبت به خانواده. دارد

يل كه نيروی كار بيشتری برای حفظ و نگهاداری از زماين در   به اين دل. شوددسترسی كمتری به نيروی كار دارند می
 هستند، تمايل بيشتری برای بزرگتری هایزمين كه دارای توان گفت، كشاورزانیمی: درمورد اندازه مزرعه. اختيار دارند

 مزرعاه  دارای كشاورز ين اين است كه اين ادعا برای احتمالی دليل .خود دارند زمين پايدارگذاری در مديريت سرمايه
وری كند و برای افزايش بهاره های گوناگون درآمد باالتری كسب میتر، استفاده بيشتری از زمين برده و به شيوهبزرگ

قادرت   و چناين نفاوذ  هم. كندو استفاده از زمين، نيروی كار بيشتری برای حفظ و نگهداری از زمين خود استخدام می
دنباال خواهاد   جلب نظر بيشتر افراد محلی برای مشاركت در مديريت زمين را به كشاورزان باعث افزايش درآمد بيشتر،

ترين بار عامل متغيرها مربوط به اندازه خانوار و تعداد نيروی كار خانواده است اين عامل جايگاه و چون كه بيش. داشت
 .موقعيت خانوار ناميده شد

(F3)  مشارکتی زمينمديريت 

-گيری از مشاركت و تجربه ديگاران مای  تنی بر همکاری با ديگر اهالی روستا و بهرهمشاركتی زمين مبمديريت  

 مارتبط  گذاری در مديريت زمينسرمايه خصوص با تصميم كشاورزان در غيرمستقيم و مستقيم طوراين عامل به. باشد
بارای حفاطات زماين از    خانوارهايی كه تجربه مشاركتی بيشتری دارند، تمايل بيشتری  دهدمی نشان عامل اين .است

. باشاد زمين می پايداردر مديريت ( اجتماعی سرمايه) هاانجمن تیثير دهنده نقش واين عامل نشان. دهندخود نشان می
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باا   مشااركت  و آماوزش،  قبلای ماديريت زماين،    هایفعاليت ها وبرنامه كشاورزانی كه در اين است كه، احتمالی دليل
دسات آورده،  ديگران را در اين زمينه به تجربه و تجربی، دانش يادگيری دانش و بادلداشته، به دليل ت ديگران شركت

دليل انتخاب اين عامل به . تواند با نيروی كار بيشتری به اجرای آن بپردازدچنين با همکاری و مشاركت ديگران میهم
 .باشدخاطر بار عاملی زياد تجربه كشاورزان و متغير مديريت زمين می

(F4) محصوالت کشاورزی فروش از حاصل آمددر 

 موردمطالعاه اغلاب   منطقاه  در. باشاد محصوالت می كشاورزی و افزايش قيمت از حاصل اين عامل شامل درآمد 
باا تصاميم    غيرمساتقيم  و مساتقيم  طاور اين عامل باه . آيددست میدرآمد خانوارها از فروش محصوالت كشاورزی به

 كاه دارای  دهد، كشاورزانیمی ها نشانيافته .است مرتبط زمين پايدارمديريت گذاری در سرمايه كشاورزان درخصوص
اين  اين ادعا برای احتمالی دليل .دارند گذاری در مديرت زمين خودسرمايه درآمد بيشتری هستند، تمايل بيشتری برای

هاای كشااورزی و   ليات گاذاری در فعا هاای گونااگون و سارمايه   درآمد بيشاتر، باه شايوه    دارای كشاورز ين است كه
هاای بهتاری مانناد    وری و استفاده از زمين، هم نهااده كند و برای افزايش بهرهغيركشاورزی درآمد باالتری كسب می

كناد، كاه   كند و هم نيروی كار بيشتری برای حفظ و نگهداری از زمين خود استخدام میانوا  كود و بذر خريداری می
عامال   محصاوالت  متيقی و از كشاورز درآمد حاصلبه دليل بار عاملی . گرددباعث بهبود كيفيت زمين كشاورزی می

 .محصول ناميده شد فروش ازحاصل چهارم درآمد

(F5) مزرعه اندازه 

با توجه به كوهساتانی باودن منطقاه بيشاتر     . باشدهای كشاورزان میزمين مزرعه و تعداد اين عامل شامل اندازه 
ها احتمال موقعيت پرشيب زمين. اندهای كوچن استقرار پيدا كردهها و در قطعهكوهایهای كشاورزی در نواحی پزمين

ماديريت زماين    تاوجهی قابال  طاور ها در منطقاه، باه  بودن زمينچنين كوچندهد و همفرسايش خاک را افزايش می
ی كشاورزی هستند، تمايال  برا بزرگتری هایزمين كه دارای دهد، كشاورزانیمی ها نشانبررسی. كندضرورت پيدا می
 دارای كشاورز ين اين است كه اين ادعا برای احتمالی دليل .دارند حفاظت از خاک هایشيوه از استفاده بيشتری برای

كناد و بارای افازايش    های گوناگون درآمد باالتری كسب میتر، استفاده بيشتری از زمين برده و به شيوهبزرگ مزرعه
باه خااطر باار    . كناد مين، نيروی كار بيشتری برای حفظ و نگهداری از زمين خود استخدام میوری و استفاده از زبهره

 .مزرعه ناميده شدباشد، اندازه می مزرعهو  نيزم عامل دو متغير كه مربوط به 

(F6) کشاورز نگریآينده 

باا   غيرمساتقيم  و مساتقيم  طاور باشد كه بهگذاری میكشاورز برای سرمايه نگری و انگيزهاين عامل شامل آينده 
نگاری  يعنی سرپرست خانوارهايی كه آينده .است مرتبط زمين پايدارگذاری در مديريتسرمايه ها درخصوصتصميم آن

كه زمين كيفيت خاود را ازدسات دهاد، بارای     دهد كه قبل از اينای كه دارند ترجيح میبيشتری دارند، به دليل تجربه
های حفاظتی زمين خود را مديريت، يا محصوالت و زمين خود را ن با استفاده از شيوهتقويت و جلوگيری از فرسايش آ

 .كشاورز ناميده شد نگرینگری كشاورزان اين مؤلفه آيندهدليل بار عامل آيندهبه. بيمه كند
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(F7) مشخصات فردی کشاورز 

اين . ت زمين نيز نقش مؤثری داردگذاری در مديريو ميزان سرمايه روش سرپرست خانوار در انتخاب هایويژگی 
با تصميم كشاورزان  غيرمستقيم و مستقيم طورباشد، كه بهخانوار می عامل شامل سن، جنسيت و تحصيالت سرپرست

توان گفات،  می زمين پايدارگذاری در مديريت در مورد سن سرپرست و سرمايه .است مرتبط مديريت زمين درخصوص
گاذاری در  ها و ميزان و مقدار سرمايهها، شيوهتجربی، بسياری از روش يادگيری و جربهتر به دليل تكه سرپرست مسن
دهد كه محصوالت و لذا ترجيح می. نگری بيشتری نيز در اين زمينه دارنددست آورده است، و آيندهمديريت زمين را به

 ماثالً بارای ماديريت   . داری وجود داردبين جنس سرپرست خانوار و مديريت زمين رابطه معنی. زمين خود را بيمه كند
های بيشتری بارای  كه قدرت جسمی باالتری نسبت به سرپرستان زن دارند از شيوهخاک، سرپرستان مرد به دليل اين

. های مديريت زماين نياز رابطاه وجاود دارد    بين سواد سرپرست خانوار و انتخاب روش. كنندمديريت زمين استفاده می
تر به دليل درک اهميت خاک و زماين تمايال بيشاتری    باالتر نسبت به كشاورزان با سواد پايين های با سوادسرپرست

گذاری در ماديريت  توان گفت كه عوامل شخصی يکی از عوامل مؤثر بر سرمايهگذاری دارند، بنابراين میبرای سرمايه
جنس و تحصيالت سرپرست خاانوار جازء   كه متغيرها مربوط به سن، به دليل اين. باشدزمين در نواحی كوهستانی می

 .باشند، مشخصات فردی كشاورز ناميده شدعوامل می

(F8)  زکشاورامنيت سرمايه 

گاذاری در  امالک يکی از عوامال كليادی اقتصاادی در سارمايه     مالکيت انداز باال و وضعداِئم، پس درآمد داشتن 
انداز خانوارهای يم و غيرمستقيم باعث افزايش درآمد و پسطور مستقداشتن امالک و دارايی به. باشدمديريت زمين می

دهد كه امنيت سرمايه رابطاه  ها نشان میبررسی. شوداين عامل نيز باعث افزايش امنيت سرمايه می. گرددكشاورز می
مناد  بهاره  توان گفت كشاورزانی كه از امنيت سرمايه باالتریلذا می. گذاری در مديريت زمين داردمستقيمی با سرمايه

به دليل بار عاملی متغيرها كاه مرباوط باه مالکيات و درآماد باود       . اندگذاری بيشتر نيز در اين زمينه انجام دادهسرمايه
دهاد كاه   های نشان مای بررسی يافته. ها توصيح داده شده استكشاورز ناميده شد، كه در ادامه هر ين از آن سرمايه

عااملی، رابطاه مثبات و معنااداری باا تصاميم        تحليال  شاده توساط   خصاجتماعی مش و اقتصادی عامل همه هشت
كه بار عاملی بيشتر  كليدی عامل های مديريت پايدار زمين دارند، از بين اين عوامل، چهاركشاورزان در استفاده از شيو

يشتری با اساتفاده از  رابطه ب توجهیقابل طوراند، بهدارند و بيشترين درصد واريانس تبين شده را به خود اختصاص داده
 گاهيجای، تيخدمات حما: اند ازاند كه اين عوامل عبارتداده قرار تیثير زمين دارند و آن را تحت مديريت در هااين شيوه
تاوان گفات كاه    ، بناابراين مای  حاصل از فاروش محصاول   درآمدی و مشاركت تيريو  مد تجربهی، خانوادگ تيو موقع
گذاری در مديريت پايادار زماين عوامال    در سرمايه كشاورزان تصميم بر جتماعی مؤثرترين عوامل اقتصادی و اكليدی

هاای  اساتراتژی  توساعه  الگويی برای ترين تیثير را در اين زمينه در منطقه موردمطالعه داشته وباشند، كه بيشفوق می
 .باشندروستاهای مرتفع و كوهستانی می در مديريتی زمين

 گيری و پيشنهاد نتيجه

 فرساايش  افازايش  كشااورزی،  و عملکارد محصاوالت   تولياد  مديريت زمين باعث كاهش در پايين گذاریرمايهس
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ايان امار باعاث توجاه بيشاتر       .روستاهای نواحی كوهستانی شده است غذايی در ناامنی و زمين پايين وریبهره خاک،
 باا . مديريت پايدار زماين شاده اسات    ستردهگ برنامه مانند هايیبرنامه به المللیبين كنندگانكمن و كشورهای جهان

بيشاتر كشاورهای    كشااورزی پايادار،   توجه به و خاک حاصلخيزی بهبود ضرورت و مشکالت بودن اينجدی به توجه
در روساتاهای  . اناد كرده آغاز مديريت پايدار زمين را برنامه مانند هابرنامه از تعدادی المللیبين كنندگانكمن و جهان

ستان پلدختر در استان لرستان نيز با توجه به بارندگی زياد و فرسايش زمين در اين منطقه، كشااورزان  كوهستانی شهر
-مديريت زمين سعی در افزايش كيفيت زمين خود نماوده  فرسايش خاک از طريا استراتژی منفی اثرات كاهش برای

بارای اجارای    قداماتی ازساوی كشااورزان  ا كشاورزی پايدار، وریبهره افزايش و خاک حاصلخيزی بهبود لذا جهت. اند
عوامال اقتصاادی،    باا  از آن پايادار  گيرد كه استفادهاين زمينه صورت  در گذاریهای حفاظت از خاک و سرمايهبرنامه

با توجه به اهميت مهم اين موضو ، تحقيا حاضار نياز باا هادف     . اجتماعی، فيزيکی، سازمانی و غيره در ارتباط است
 هاای ماديريت زماين در روساتاهای    اساتفاده از شايوه   بر مؤثر اجتماعی و اقتصادی كليدی عواملبررسی  شناسايی و

 های مديريت پايادار زماين  انجام شيوه. پذيرفتشرقی از توابع شهرستان پلدختر صورتكوهستانی در دهستان ميانکوه
 افازايش  آب، خاک، حفظ مناابع  حاصلخيزی، حفظ ساختار بهبود در زمينه توليد، كشاورزان برای زيادی منافع تواندمی

 باعاث افازايش   بالقوه طوربه از اين روش گسترده چنين استفادههم. همراه داشته باشدبه خاک، جانوران تنو  و فعاليت
 افازايش  باه  تواناد مای  مزايا اين گردد كهفرسايش خاک می و كاهش محيط زيست محصوالت كشاورزی، حفظ توليد
محصوالت كشااورزی،   بازده افزايش باعث درنتيجه. منجرشود كشاورزی محصوالت توليد هایروش ثبات و ریوبهره

های تحقيا درماورد اساتفاده از اناوا     يافته. گردد كشاورزی هایروش پذيریآسيب كاهش چنينهم و امنيت غذايی،
گو، معتقدبودند كه بارای  پاسخ 30گو، پاسخ 011دهد از تعداد های مديريت زمين در منطقه موردمطالعه نشان میشيوه

گاو، معتقدبودناد كاه از    پاساخ  07كنند؛ استفاده می حفاظت از زمين خود از شيوه ايجاد سد و آبراهه در باالدست زمين
درصاد   0/00گاو، معاادل   پاساخ  00چناين  هم. كنندشيميايی برای حفظ كيفيت زمين خود استفاده می و آلی كودهای
برای . زنندمی د كه برای جلوگيری از فرسايش و حفظ كيفيت خاک، زمين خود را عمود بر جهت شيب شخممعتقدبودن

 گاذاری اقتصادی، انگيازه و تصاميم كشااورزان بارای سارمايه      اجتماعی، از ایگسترده طيف های مديريتیانجام شيوه
. باشاد های مختلف، متفاوت مای ها و مکانزمان درعوامل  اين قرارداده كه اثر واقعی تیثيرپايدار زمين را تحت مديريت

متغيار   31دهد كه از بين های تحقيا در زمينه عوامل كليدی اقتصادی و اجتماعی در اين زمينه نشان میبررسی يافته
داری با اساتفاده از  عاملی رابطه مثبت و معنی تحليل شده توسط اجتماعی مشخص و اقتصادی عامل توضيحی، هشت

اين زمينه را  در گذاریسرمايه توجهیقابل طوربه كليدی عامل مديريت زمين دارند، از بين اين عوامل، چهار هایشيوه
-ترين بار عاملی را دارناد و هام  اين عوامل كه بيش. باشدبه كشت ديم میمربوط عمده طورقرارداده كه به تیثير تحت

پشاتيبانی؛   خادمات  باه  بارداران بهاره  دسترسای ( 0اند شامل هشده را به خود اختصاص دادچنين بيشتر واريانس تبيين
-نهاده كود، و خريد برای بهتر احتمال و اعتبار، و اطالعات به كشاورزان بهتر دسترسی به حمايتی به خدمات دسترسی

 خادمات  دسترسای بهتار كشااورزان باه    . داردخاود اشااره   هاای زمين كيفيت افزايش و بهبود منظوربه های كشاورزی
زمين در  پايدار مديريت زمينه در را بيشتری گذاریسرمايه به تمايل -اطالعات و اعتباری خصوص به -شتيبانی خوبپ

های خاانوار كشااورز كاه بار جايگااه و      ی؛ ويژگیخانوادگ تيو موقع گاهجاي( 0. دنبال خواهدداشتنواحی كوهستانی به
-استفاده از شايوه  با تصميم كشاورزان درخصوص غيرمستقيم و ممستقي طورموقعيت خانوار تیثير مستقيمی دارد نيز، به



 444        گذاریسرمایه بر مؤثر اجتماعی و اقتصادی کلیدی بررسی عوامل

 

گاذاری ازساوی كشااورزان    سارمايه  باا  داریمعنای  و مثبات  رابطه عوامل اين .است مرتبط زمين پايدارهای مديريت 
نسابت  وجود نيروی كار زياد در بين خانواده با جمعيت باال، باعث توجه بيشتر به مديريت زمين . منطقه دارد روستاهای
به اين دليل كه نيروی كاار بيشاتری بارای حفاظ و     . شودهايی كه دسترسی كمتری به نيروی كار دارند میبه خانواده

 بزرگتاری  هاای زماين  كاه دارای  توان گفات، كشااورزانی  می: در مورد اندازه مزرعه. نگهداری از زمين در اختيار دارند
ايان اسات    اين ادعا برای احتمالی دليل .خود دارند زمين پايداريت گذاری در مديرسرمايه هستند، تمايل بيشتری برای

-های گوناگون درآمد باالتری كسب میبزرگتر، استفاده بيشتری از زمين برده و به شيوه مزرعه دارای كشاورز ين كه

-خود استخدام میوری و استفاده از زمين، نيروی كار بيشتری برای حفظ و نگهداری از زمين كند و برای افزايش بهره

قدرت كشاورزان باعث افزايش درآمد بيشتر، جلب نظار بيشاتر افاراد محلای بارای مشااركت در        و چنين نفوذهم. كند
باا   غيرمساتقيم  و مساتقيم  طاور ی؛ اين عامال باه  مشاركت تيريو  مد تجربه (3. دنبال خواهدداشتمديريت زمين را به

خانوارهاايی   دهد،می نشان عامل اين .است مرتبط زمين پايدارريتگذاری در مديسرمايه تصميم كشاورزان درخصوص
 فروش خانوار از درآمد( 1. دهندگذاری از خود نشان میكه تجربه مشاركتی بيشتری دارند، تمايل بيشتری برای سرمايه

-دست میی بهدرآمد خانوارها از فروش محصوالت كشاورز موردمطالعه اغلب منطقه كه دربا توجه به اين. محصوالت

باشاند دارای درآماد   توليدات بيشتری مای  كه دارای كشاورزانی. گرددآيد و اين عامل باعث افزايش درآمد خانوارها می
كنند و هم نيروی كار بيشاتری بارای حفاظ و    های بهتری مانند انوا  كود خريداری میبيشتری هم هستند، هم نهاده

 توان گفت كه عوامللذا می. گرددكه باعث بهبود كيفيت زمين كشاورزی میكنند، نگهداری از زمين خود استخدام می
و  خااک  و آب حفاظت از های مناسب برایشيوه اتخاذ به تصميم كشاورزان در ایعمده نقش فوق اجتماعی، اقتصادی

-زان استفاده از شايوه افزايش مي برای پژوهش، اين هایيافته در رابطه با بنابراين،. اندمديريت اراضی كشاورزی داشته

( شود ؛  الفو پيشنهاد می توصيه زير ها برای اين كار نکاتزمين از سوی كشاورزان و افزايش انگيزه آن های مديريت
-زمين بايد خدمات حمايتی بيشتری ازسوی دولات و ساازمان   مديريت هایاستفاده از شيوه افزايش و بهبود منظور به

، اطالعات (خرد اعتبارات خصوصبه)اين خدمات بايد شامل اعتبارات مالی . زان قرار گيردهای مربوطه در اختيار كشاور
-نهاده( های آموزشی ازسوی جهاد كشاورزی و منابع طبيعی باشد؛ بدر زمينه اهميت مديريت زمين، برگزاری كالس

ر و باه تعاداد بيشاتر در اختياار     تا راحات ( مانند انوا  كاود و غياره  )كند تواند به بهبود كيفيت خاک كمنهايی كه می
آماوزش   مثاال،  عنوانبه) همکاری بيشتر در زمينه مديريت زمين و اقدامات الزم جهت مشاركت. كشاورزان قرار دهند

های كوچن بارای اجارای شايوه    های بيشتری نسبت به زمينمزرعه بزرگ دارای پتانسيل( انجام گيرد؛ ج (كشاورزان
بارای بزرگتار كاردن مزرعاه      كشااورزان را  بايد ريزان توسعه روستايیو برنامه كارگزاران بنابراين ،مديريت زمين دارد

های ماديريت  تواند باعث افزايش انگيزه كشاورز در راستای اجرای شيوهاين امر می. تشويا كنند( هاكردن زمينيکی)
 برای مساعد محيط زمين ين پايدار تمديري در جهت روستايی مناطا در گذاریسرمايه ترويج منظوربه( زمين شود؛ د

( اسات؛ ه  مهام  خصوصی، در اين زمينه بسيار و دولتی بخش مشاركت با همراه دولت، ترفعال نقش. گرددها فراهمآن
های مديريت زمين ازسوی انجام شيوه و پذيرش ميزان بررسی زمينه در بيشتری شود كه مطالعاتتوصيه می درنهايت،

شيب و نو   نو  مانند) فيزيکی مزرعه، و عوامل از خارج درآمد رهبری محلی، وضعيت واملی مانندكشاورزان، و تیثير ع
 خصاوص ايان   دربناابراين ضاروری اسات كاه     . غياره در زميناه ماديريت پايادار زماين انجاام گيارد        و فنی ،(خاک
ها در كشاورزی زمين و نقش آن به اهميت مديريت پايدار فرآيند توسعه مناطا روستايیريزان و برنامه اندركاران دست
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 جهات  در ضروری امری حفاظت از خاک هایچون شيوه. پايدار و زندگی خانوارهای روستايی توجه كافی داشته باشند
هاا  باشاد، و اساتفاده از ايان شايوه    از اين منابع می حفاظتی دستيابی به اهداف برای و ابزار و سياستی روستايی توسعه
محيطی، كشاورزی پايدار و نهايتاً توسعه پايادار روساتايی   زيست هایيابی به سياستدست منابع،حفاظت از اين  باعث،
 .شودمی

 بردارانبهره دهد كه در تحقيا حاضر، دسترسیآمده با تحقيقات و مطالعات پيشين نشان میدستمقايسه نتايج به
والت و مشخصات فاردی كشااورز مانناد سان و     محص فروش خانوار از مشاركتی، درآمد خدمات پشتيبانی، مديريت به

باشند كه های مديريت زمين ازسوی كشاورزان میترين عوامل مؤثر بر استفاده از شيوهجنس و تحصيالت و غيره مهم
و  انگاا ينو تحقياا   (0100) همکااران و  چاسان ، تحقياا  (0100) و همکااران  ديا ر ،(0100)الكو بامنتايج تحقيقات 

و  یبودن اعتبارات مالدسترس ی،جيو ترو یاطالعات آموزش خدمات پشتيبانی مانند به یدسترس ، كه(0101) همکاران
هاای  تحصايالت سرپرسات خاانوار، و ويژگای     سطح مثال، عنوانبه خانوار كشاورز، با مرتبط هایی، و ويژگیاطالعات

كند و نتايج دانند را تیييد میزمين می مديريت گذاریسرمايه مقدار ترين عوامل مؤثر در نحوه ومهم سرپرست خانوار را
داند را های مديريت زمين میترين عوامل مؤثر بر استفاده از شيوهبرخی مطالعات كه هركدام ين سری عوامل را مهم

 ،یمال گذاریهيسرما نيمیت یمنابع مختلف از پول نقد برا كه (0100) و همکاران سالو :مانند نتايج تحقيقات. كندرد می
. دانندمديريت زمين می نهيثر در زمؤعوامل م ترينرا مهم كنندیخانواده كه خارج از مزرعه كار م یاعضا یوه ارسالوج
باه   یدسترسا  -3تجرباه و داناش كشااورز،     -0منابع خانوارها،  -0 پنج عامل عمدهكه ، (0103) همکاران و ماسويآد

، (0101) نيبئا  .داندترين عوامل مؤثر در اين زمينه میرا مهم كار خانواده یروين -0و  یاجتماع هيسرما -1اطالعات، 
 تيريدر ماد  گذاریهيمقدار سرما نييدو عامل مهم در تعرا  یكشاورز و بازار محصوالت كشاورز یاقتصاد شرفتيپكه 
حی باه بررسای ماديريت زماين در ناوا      طورخاصبهكه ، (0101) یرويپتوكيك. داندیكشاورزان م یاز سو نيزم داريپا

 .داندیم نيزم داريپا تيريعامل در مد نتريمهمرا كار  یرويبه ن یسترسكوهستانی پرداخته، د

 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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