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  چکیده
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  مقدمه
، باعث اُفـت حاصـلخیزي   سطحیعواملی است که با تخریب و کاهش عمق خاك  ازجملهفرسایش خاك 

ها در نهاده نیتر مهمبه اینکه خاك زراعی یکی از  با توجه). 1380حسینی و قربانی، (شود زراعی می هاي زمین
پایـدار  توسـعۀ  ملکرد محصول و فرآیند تولید محصوالت کشاورزي است و کیفیت آن نقش مهمی در میزان ع

تأثیر نامطلوبی بـر عملکـرد محصـوالت دارد، بلکـه در بلندمـدت میـزان        تنها نهاُفت کیفیت خاك زراعی  .دارد
حسـینی  (شودمیدهد، همچنین این روند باعث اُفت کیفیت محصوالت تولیدي نیز کاهش می بسیار به تولید را 

  ).1380و قربانی، 

 شـمار  بهروستایی  و کشاورزي جوامع اقتصادي و اکولوژیکی ترین مشکالتمهم از یکی خاك فرسایش

 فرسـایش  مختلـف  هـاي  لشـک   میان در محیطی ترین مشکالتمهم از یکی خاك فرسایش همچنین رود؛می

کند می اعمال کشور یک آیندة توسعۀ انداز چشم و غذایی امنیت بر جدي تهدیدي و چالش که سرزمین است
). 1378حسـینی و همکـاران،   ( استتن در هکتار  33نرخ فرسایش خاك در ایران  ).1392شیري و همکاران، (

اي زیادي را بر کشاورزان تحمیل هاي درون مزرعهآن است که فرسایش خاك ساالنه هزینه ةدهندنشاناین امر 
. کنـد کیفیت خاك و عملکرد محصوالت کشاورزي نمـود پیـدا مـی    ۀهزینصورت کاهش که عمدتاً به کند می

امـا   دهد؛گذاران و کشاورزان نشان میعنوان اولویتی اساسی براي سیاستاین مهم، اهمیت حفاظت خاك را به
گـذاران مطـرح   عنوان یک اولویت براي تولیدکنندگان کشاورزي و سیاسـت تاکنون سیاست حفاظت خاك به

عنـوان یکـی از   توانـد بـه  برداران میهاي حفاظت خاك از سوي بهرهروش نپذیرفتن در این زمینه، . نبوده است
ت هاي دولـ گذاريکه مساعدت مالی و سرمایه کردالبته باید توجه . شوداصلی چنین رخدادي قلمداد  هاي دلیل

از ). 1390؛ مـؤمنی چلکـی و همکـاران،    1387جمشـیدي و جمشـیدي،   (نیز در ایـن حـوزه کـافی نبـوده اسـت      
-آگـاهی عمـومی از منـافع اقتصـادي، اجتمـاعی زیسـت      ناتوان به عواملی مانند دیگر این موضوع می هاي دلیل

-یـن منـافع، سـرمایه   هاي الزم از میـزان ا زیرا درصورت وجود آگاهی ،محیطی حفاظت خاك در ایران دانست

  ).1390نصیري و همکاران، (گرفت عملیات حفاظت خاك صورت خواهدسعۀ تو منظور به هاي کافی گذاري

 خـاك  یطیمح ستیز دانش از جزئی خاك و فرسایش از جلوگیري راهبردهاي مجموعه خاك حفاظت

تنـاوب   هـاي روش ملشـا  توانـد مـی  خاك حفاظت پایدار و عملیات صحیح. )1385قربانی و همکاران، ( است
 انسـجام  نگهـداري  بـراي  سطحی را هايتوانایی خاك که شود زراعی يها بادشکن و پوششی گیاهان زراعی،

موفقیـت  . دهـد خاك افزایش می غذایی مواد شیمیایی تغییر کاهش و فرسایشی کاهش نیروهاي طریق از خود
گوناگون رفتارهاي انسـانی   هاي جنبهیازمند شناخت ن ها آنبهینه از  ةاستفادهاي حفاظت منابع طبیعی و در برنامه
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دستیابی بـه  . شوداین رفتارها از نگرش افراد نسبت به چگونگی و اهمیت موضوع حفاظت منابع ناشی می. است
-هایی دارد که بهـره ها و محركسیاست عمومی مناسب براي تشویق حفاظت خاك نیاز به شناخت محدودیت

عوامـل   ازجملـه عوامل مختلفـی  . اند میم خود براي حفاظت خاك با آن مواجهبرداران بخش کشاورزي در تص
عوامـل اقتصـادي و اجتمـاعی بـر     . هـا مؤثرنـد  ها و محـرك اقتصادي، اجتماعی، نهادي و فنی بر این محدودیت

هـاي مـرتبط بـا فرسـایش و حفاظـت خـاك در هـر منطقـه را         عوامل فنی محدودکننده تأثیر گذاشته و فراسنج
اند کـه بـراي هرگونـه تحلیلـی از     پیچیده يا اندازه به ها آناین عوامل و چگونگی تأثیر متقابل . کند میمشخص 

  ).1385قربانی و همکاران، (همزمان توجه کرد   ها آنبسیاري از  به حفاظت خاك، باید

والت محل اجراي این مطالعه، آیش ـ غالت ـ محصـ    ازجملهسردسیر کشور،  کاري هاي دیم مکان در اکثر 
، در این مناطق کشت بعضی از حبوبات مانند نخود و یـا عـدس در   استبهاره مانند نخود، عدس و غیره ـ آیش  

همچنین، پس از برداشت حبوبات انجـام عملیـات   . گیردبهار با ادوات نامناسب و در رطوبت نامطلوب انجام می
ـ  بـه شـود کـه   دار انجـام مـی  گاوآهن برگردان ۀوسیلبهورزي خاك خصـوص در  ل خشـک بـودن خـاك، بـه    دلی
هاي درشت شده و ضمن افزایش مقاومت کششی و اتالف هایی با درصد رس زیاد، موجب ایجاد کلوخه خاك

ورزي بخـش  بنـابراین عملیـات خـاك   . کنـد مـی بـا مشـکل مواجـه     غلـه کشت براي  بستر بذر را  ۀتهیکارمایه، 
 يبـر رو تأثیرگـذاري   ،زراعـی  روش ف ایـن  هـد . تولیـد محصـوالت زراعـی اسـت     ۀچرخـ در  ناپذیر کیتفک 

ریشـه و   ۀتوسعزنی، براي جوانه ۀبهیناي که شرایط گونههاي فیزیکی، شیمیایی و زیستی خاك است، به ویژگی
  .شودرشد گیاه فراهم 

هاي تولید محصـوالت کشـاورزي در شهرسـتان شـیروان و چـرداول      ترین مکاندهستان شباب یکی از مهم
کوهسـتانی ایـن اسـتان     ۀناحیـ در   شده بررسیۀ منطقبا توجه به اینکه . شودن ایالم محسوب میواقع در این استا

 گیـرد کـه   و دیمی صـورت مـی   دار بیش هاي زمین قرار دارد و قسمت اعظم تولید محصول گندم این منطقه در
 يریکـارگ  بـه  تحت تأثیر فرسایش خاك قرار دارد؛ در حال حاضـر برخـی کشـاورزان در ایـن منطقـه بـا       بسیار

بنـدي،   پادگانـه شـامل   کـار ایـن  . اند کردهحفاظت خاك  عملیات کشاورزي اقدام به انجام مروجان هاي توصیه
. استزراعی  و تناوبهاي انحرافی، احداث بندهاي سنگی، استفاده از کود حیوانی، شخم مناسب ایجاد آبراهه

رعایت شخم در جهت شیب زمین، (هاي سنتی کشاورزان، همچنان در قالب ةعمداین در حالی است که بخش 
گونـه  و هـیچ  کـرده دار شـیب  هـاي  زمیناقدام به تولید محصول کشاورزي در ...) و تناوب زراعی ساالنه نکردن
، تحقیق حاضر به بررسی اینکه چه عـواملی  هاي باال برشمرده با توجه به . دهندحفاظتی خاصی انجام نمی روش

باشـد،  کـار دهسـتان شـباب در اسـتان ایـالم مـؤثر مـی       ي حفاظتی کشـاورزان گنـدم  ورزبر رفتار اقدامات خاك
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  .پرداخته است

 اجتمـاعی،  فنـی،  عوامـل  ۀدسـت  چهـار  بـه  را خـاك  حفاظـت  رفتـار  بر مؤثر عوامل) 1996( 1هاوس استون

هـاي  امـه ، موفقیـت برن شـده  گفتهو با توجه به موارد ) 1386ترشیزي و اسالمی، ( کرده نهادي تقسیم و اقتصادي
گوناگون رفتارهاي انسانی و عوامل مـؤثر بـر    هاي جنبهبهینه از آن، نیازمند شناخت  ةاستفادحفاظت از خاك و 

عملیات حفاظت خـاك از سـوي کشـاورزان     يریکارگ به منظور به رفتارهاي انسانی  ءارتقاآن است که بهبود و 
 نیتـر  مهـم خـود نشـان داد کـه     ۀمطالع، در )1374( در این راستا، کرمی. را در پی دارد) اولیه کنندگان مصرف(

افزایش عملکـرد گنـدم، آگـاهی     منظور بههاي حفاظت خاك متغیرها در توضیح رفتار مربوط به پذیرش روش
 .اسـت از منابع مختلف  شده کسبمزرعه و دانش  ۀهزینگندم،  کشت ریزکشاورزان از مسائل فرسایش، سطح 

 خـاك،  حفاظـت  عملیـات  سازگاري نشان داد، متغیرهاي قابلیت) 1383(ن محبوبی و همکاراۀ همچنین، مطالع

 ۀرابطـ خـاك،   حفاظـت  دریـافتی  هـاي   وام تعـداد  ،هـا  زمین  مالکیت وضعیت مالکیت، تحت هاي زمین مقدار
 آموزشـی شـرکت کـرده، نقـش     يهـا  دورهو تعداد  خدمات آموزشی خاك، حفاظت عملیات متولی نهادهاي

درصـد تغییـرات متغیـر مقـدار پـذیرش       60خـاك   حفاظـت  عملیـات  وجود از گاهیآ در نقش همسر و رادیو
، در پـژوهش  )1389(و قربـانی و کهنسـال   ) 1385(قربانی و همکـاران  . کندتبیین می عملیات حفاظت خاك را

مین ترویجی از طریـق تـأ   -نگرشی اقتصاديهاي حمایتی خاك با خود به این نتیجه رسیدند که اجراي سیاست
. تواند نقش مؤثري در اجراي عملیات حفاظت خاك داشـته باشـد  دولت می ۀمداخلسبز و  ۀیاراني مالی، نیازها

نشان دادند که متغیرهاي آگـاهی از اثـرات حفاظـت خـاك، میـزان تحصـیالت و       ) 1386(ترشیزي و اسالمی، 
شـفیعی و   ۀمطالعـ ایج نتـ . دار دارنـد قیمت زمین بر احتمال اقدام به عملیات حفاظت خاك تـأثیر مثبـت و معنـی   

داري بین متغیر نگرش نسـبت بـه عملیـات حفاظـت خـاك و      مثبت و معنی ۀرابطنشان داد که ) 1387(همکاران 
. هـاي جهـان شـهري وجـود دارد    هاي خبررسانی و منـابع اطالعـاتی و ویژگـی   متغیرهاي میزان استفاده از وسیله

عملیات حفاظـت خـاك از    يریکارگ به درامل مؤثر اي با هدف بررسی عودر مطالعه) 1392(شیري و همکاران 
 کشـاورزان  سـوي  خـاك از  حفاظـت  عملیـات  يریکـارگ  بـه  بـین  کهم، نشان دادند سوي کشاورزان استان ایال

 اجراي براي وام یا نکردن کردن دریافت و روستایی نهادهاي در نداشتن یا داشتن عضویت متغیرهاي براساس

 بـین  کـه  داد نشـان  تحلیـل همبسـتگی   نتـایج  همچنین. دارد وجود اريدمعنی اختالف خاك حفاظت عملیات

 در شـرکت  هـاي  مرتبـه  کشـاورزان، تعـداد   سواد میزان ساالنه، درآمد میزان کشاورزي، زمین میزان متغیرهاي

 عملیـات  بارةدر دانش اطالعاتی، و ارتباطی هايکانال و منابع از استفاده میزان ترویجی، آموزشی هايکالس

                                                                                                                                                  
1- Stonehouse 
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-معنی و مثبت رابطۀ خاك عملیات حفاظت يریکارگ به با خاك حفاظت عملیات به نگرش و خاك حفاظت

نشـان داد،  ) 1390(و عزیـزي خـالخیلی   ) 1392(فعلـی و همکـاران    ۀمطالعـ همچنـین، نتـایج    .دارد وجـود  داري
میزان عضـویت در   ، میزان درآمد،ها از آنرسانی و استفاده هاي ارتباطی و اطالعمتغیرهاي مشارکت در فعالیت

ع اطالعاتی بر رفتار حفاظت خاك بهاي مختلف، میزان آگاهی از مسائل فرسایش خاك و استفاده از مناتشکل
  .است بودهمؤثر  شده بررسی هاي مکان حفاظت خاك در  يها يفنّاورکشاورزان و استفاده از 

 و اقتصـادي  اجتمـاعی،  عوامـل  یبررسـ  ،که هـدف از اجـراي آن   خودۀ در مطالع) 1984(و همکاران  1ناپیر
کـه عـواملی ماننـد     نـد داداسـت، نشـان   توسـعه  درحـال  جوامـع  در خاك حفاظت هايشیوه اتخاذ بر مؤثر نهادي

 بـا  ارتبـاط  نـوآوري؛  هـاي ویژگـی  تعـداد افـراد خـانوار؛    ةبـالقو  اثـرات  خاك، از حفاظت هايشیوه از آگاهی
روي کشـاورزان  مسـائل رودر  نیتـر  مهم ازجملهپذیرش،  ايبر سازمانی هاي مانع  و خاك از حفاظت هاي شیوه

، بکـل و  )1998( 2شیفراو و هولـدن  هاي پژوهش نتایج. هستندخاك  از براي پذیرش و اجراي اقدامات حفاظت
ترتیب در ارتفاعات مرکزي، ارتفاعات شرقی و ارتفاعـات  به) 2003( 4و گبرمدهین و سوینتون) 2003( 3دراك

 هـا  آن هـاي  زمـین کشاورزانی کـه   ۀوسیلبهدهد که احتمال اتخاذ اقدامات حفاظتی خاك شمال اتیوپی نشان می
ایـن   هـاي  زمـین  همچنـین نشـان دادنـد کـه     . اسـت کشـاورزان   دیگـر  فرسایش خاك هستند، بیشـتر از   مبتالبه

و و همچنـین شـیفرا  . اسـت  مشـاهده  قابلکه فرسایش خاك در آن  استدار هاي شیبکشاورزان بیشتر در دامنه
تأثیر منفـی   ها آنخانوار ة سن کشاورز و انداز اند کردهمشاهده ) 2003(و گبرمدهین و سوینتون ) 1998(هولدن 

 کشاورزان دارد و درك کشاورزان از تأثیر این اقـدامات نیـز در    ۀوسیلبهبر اقدامات حفاظتی خاك  چشمگیري
آموزش را  پژوهش،الزم به ذکر است که این دو . دوري تأثیر مثبتی بر اقدامات حفاظتی دارمیزان بهره افزایش

همچنـین بکـل و   . انـد  کـرده کشاورزان معرفـی   ۀوسیلبهیکی از عوامل مهم  بر اقدامات حفاظتی خاك  عنوان به
قبلـی، در ارتفاعـات شـرقی اتیـوپی عامـل سـن        ۀمطالعـ خود نشان داد که بعکـس دو   ۀمطالعدر ) 2003(دراك 

  .و هیچ تأثیري در رد یا قبول کردن اقدامات حفاظتی ندارد کشاورز یک عامل خنثی بوده

 کشاورزان سوي از خاك فرسایش و محیطیزیست آثار منفی درك که اندداده نشان ها پژوهش از برخی

 جملـه،  آن از. شـود مـی  منجـر  هـا آن يریکـارگ  بـه و  حفـاظتی  اتیـ عمل بـه  مثبـت  هـاي نگرش گیريبه شکل

 فراینـد  مرحلـۀ  خـاك، اولـین   فرسایش مسئلۀ وجود از کشاورزان درك ندا هادد نشان هستند که هایی پژوهش

                                                                                                                                                  
1- Napier 
2- Shiferaw and Holden 
3- Bekele and Drake 
4- Gebremedhin and Swinton 
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-به. خاك دارد حفاظت عملیات يریکارگ به و پذیرش با مثبتی و ارتباط است خاك حفاظت عملیات پذیرش

 کشـاورزان  سـوي  خـاك از  حفاظـت  عملیـات  پـذیرش  بـر  ايمطالعه در) 2010(همکاران  و 1طور مثال اروین

 بـر  را کننـدگی تبیین قدرت بیشترین حفاظتی خاك عملیات به  ها آن نگرش که رسیدند نتیجه ینا به بلژیکی

 2ماننـد ولـدمالك   ها پژوهش برخی که حالی است در این. دارد خاك حفاظت عملیات يریکارگ به و پذیرش
ـ  و پـذیرش  براي الزم شرط کشاورزان سوي از فرسایش خاك مسئلۀ درك ندا هداد نشان) 2003(  يریکـارگ  هب

 يریکارگ به و پذیرش دیگري مانند عنصر آموزش بر عوامل بلکه نیست، آنان دست به خاك حفاظت عملیات
خـود   ۀمطالعـ در ) 2003( 3همچنین، سیگایا و ابیـل . گذارندمی تأثیر سوي کشاورزان از خاك حفاظت عملیات

هـاي ترویجـی   اثـر شـدن فعالیـت   یا بی در کشور اوگاندا نشان دادند، یکی از عوامل مهمی که منجر به شکست
ایلوکپتیـا  . استحفاظت خاك  زمینۀدرحفاظت است، فقدان دانش، آگاهی و نگرش منفی کشاورزان  زمینۀدر

گیري کشاورزان نسبت بـه عملیـات حفاظـت خـاك     تصمیم دربارة  ،خود ۀمطالعدر ) 2004( 4و کوپاالکریشنان
عوامل اجتماعی، شخصی، اقتصادي، نهادي و فیزیکی با  ،آن الگواند که در یک الگوي رفتاري را تدوین کرده

رفتار هر فرد نسـبت   کنندة نییتع باهمنگرش فرد به موضوع و هنجارهاي اجتماعی نسبت به آن موضوع، همگی 
کـه عوامـل اقتصـادي     خـود در کشـور اتیـوپی نشـان داد     ۀمطالعدر ) 2007( 5بیوکت. است  موردنظربه موضوع 

عـواملی مهمـی    ازجمله) سن و میزان تحصیالت(و عوامل اجتماعی ) عد خانوار و میزان درآمد، بمالکیت زمین(
در ) 2008( 6بانـدرا و تیروچِلـوام   ۀمطالعـ  در. ثیر دارنـد أهستند که بر میزان پذیرش اقدامات حفـاظتی خـاك تـ   

 از دارير معنـی طـو بـه  خـاك  حفاظـت  عملیـات  خوب سطح اتخاذ که احتمالداده شده نشان النکایسرکشور 

  .پذیردمی تأثیر کشاورزان مزرعۀ اندازة و آموزش

 کشـاورزان  (هاي رفتارهاي این تولیدکنندگان بازشناسی حیطه ،با توجه به این مهم، هدف اصلی این مطالعه
-هاي رفتاري آنان بر اقـدامات خـاك  در ارتباط با عوامل مؤثر بر حیطه ها آن هاي تفاوتو بررسی ) شده بررسی

 کشـاورزان  اي هـاي شخصـی و حرفـه   شناسـایی ویژگـی  در ایـن راسـتا   . اسـت خـود  مزرعـۀ  رزي حفاظتی در و
تـرین متغیرهـاي   شناسـایی مهـم  و  ورزي حفـاظتی؛ خـاك کـارگیري اقـدامات   ، سنجش وضعیت بـه شده بررسی

هـاي  خـاص    فهد ورزي حفاظتی نیز اقدامات خاك زمینۀدر شده بررسی رفتاري افراد  هاي طبقه  ةمتمایزکنند
  .دهد یماین مطالعه را تشکیل 

                                                                                                                                                  
1- Ervin 
2- Woldeamlak 
3- Seguya and Abel 
4- Illukpitiya and Gopalakrishnan 
5- Bewket 
6- Bandara & Thiruchelvam 
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  روش تحقیق
 دهسـتان  کشـاورزان  همـۀ   شـامل  تحقیـق  ایـن  آماري ۀجامع و بوده توصیفی ـ تحلیلی  از نوع حاضر تحقیق

و  تصـادفی  صورتبه تحقیق این در گیرينمونه روش). N=11211( است شیروان و چرداول شهرستان از شباب
 يآور جمـع ابزار اصـلی تحقیـق بـراي     .است شده محاسبه) 1997(کوکران  ۀرابط از طریق) n=187( نمونه حجم

 هـاي  هـا و مرجـع   منبـع براي این مطالعه ابتدا مبانی نظري موضوعی با توجه بـه  . استبوده نامه  اطالعات، پرسش
س مقدماتی تنظیم شد و پـ  ۀنام پرسشو چارچوب نظري،  ها پژوهشمرتبط بررسی شد، سپس با در نظر گرفتن 

پـذیر  تعیـین اعتماد  منظـور  به. شدنهایی طراحی  ۀنام پرسشاز اطمینان از روایی و پایایی آن و انجام اصالحات، 
آمـاري  ة در یکـی از روسـتاهاي خـارج از محـدود    ) نامهپرسش 30(نامه، آزمون مقدماتی  یا پایایی پرسش بودن

و  KMOیل عاملی و با اسـتفاده از ضـریب   نامه از روش تحل در پرسشسنجیده شده روایی عوامل . انجام گرفت
  .است شده  انجام SPSSv19افزار پایایی آن نیز با آلفاي کرونباخ ارزیابی و با استفاده از نرم

  شده محاسبه KMOضریب آلفاي کرونباخ و  -1جدول 
 KMO  آلفاي کرونباخ  شاخص KMO  آلفاي کرونباخ  شاخص

  701/0  801/0  میعوامل طبیعی و اقلی  823/0  745/0  عوامل فنی
  709/0  816/0  عوامل اقتصادي  634/0  731/0  عوامل اجتماعی

عوامـــل ســـازمانی و   
  حمایتی

شــــاخص اقــــدامات    704/0  895/0
  ورزي حفاظتیخاك

702/0  635/0  

  هاي تحقیقیافته: مأخذ
  

مربـوط اطالعـات شخصـی و     ،نامـه بخـش اول پرسـش  . مشتمل بر سه بخش اسـت   ،این تحقیق ۀ نامپرسش
هاي فردي، اقتصادي، اجتماعی ـ فرهنگی، که شامل پنج قسمت ویژگی است شده بررسی افراد  دربارة اي هحرف

 به اقداماتمربوط  کارهايکارگیري به سنجش وضعیت بهمربوط بخش دوم . سازمانی ـ حمایتی و اقلیمی است 
کشـاورزي، شـخم    هـاي  ینزمـ محصـوالت کشـاورزي در    ةمانـد باقی جا گذاشتن بهمانند (ورزي حفاظتی خاك
دار، ایجـاد آبراهـه در   شـیب  هـاي   زمـین بنـدي در  دار، اقدام بـه پادگانـه  شیب هاي زمینزمین در  بیبر ش عمود
) دیم و غیره هاي زمین دار، استفاده از کود حیوانی درشیب هاي  زمینچین در دار، ایجاد سنگشیب هاي  زمین

هـاي  بخش سوم به سنجش ویژگـی . شود میبله و خیر  يا نهیدوگزطیف  گویه با 8کاران در قالب گندم ۀوسیلبه
) گویـه  13(کـاران  و مهـارت گنـدم  ) گویـه  12(، نگـرش  )گویـه  10(که شامل دانـش فنـی    کارانرفتاري گندم

الزم به ذکر است کـه در ایـن مطالعـه بـراي     . مربوط استورزي حفاظتی بود، هاي اقدامات خاكشیوه ۀنیدرزم
  .است شده  استفادهکاران از طیف لیکرت هاي رفتاري گندمسنجش ویژگی
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هـاي اجتمـاعی کشـاورزان نظیـر میـزان مشـارکت و منزلـت اجتمـاعی، اسـتفاده و          سنجش ویژگی منظور به
هـاي ترویجـی، مقـرر    از تمـاس  منـدي  بهـره هـاي خبررسـانی و همچنـین میـزان     دسترسی کشـاورزان بـه وسـیله   

 در نهایـت  . نامه مشخص کنند براي سنجش این متغیرها را در پرسش شده فتهگرهاي در نظر کشاورزان گویهشد
هـاي  وسـیله  بـه هاي دریافتی کشاورزان، میزان مشـارکت و منزلـت اجتمـاعی، میـزان دسترسـی      از مجموع پاسخ

 و هـا داده لیـ وتحل هیـ تجز بـراي . شدکشاورزان تعیین  ۀلیوس بههاي ترویجی خبررسانی و میزان استفاده از تماس
  .استفاده شد والیسو آزمون کروسکال F هاياز آزمون هاگروه مقایسه بین هاي رابطه تعیین

دهستان شـباب  ؛گرفته انجاماین مطالعه در دهستان شباب از شهرستان شیروان و چرداول واقع در استان ایالم 
-لـت وجـود خشـک   ع بـه در چنـدین سـال گذشـته،    . هاي کشاورزي منطقه بـوده اسـت  از گذشته یکی از قطب

بـراي   بررسـی شـده    ۀمنطقـ هاي زراعی منطقه، کشاورزان پی و کاهش یا خشک شدن آب چاهدرهاي پی سالی
 هـاي  زمـین  ویژه گندم و جو، درآبی خود به کاشت محصوالت کشاورزي، به هاي زمین جبران کاهش عملکرد

 .ار منطقه شده استدشیب هاي زمینپردازند که این امر موجب تشدید فرسایش دار میشیب

  نتایج و بحث
 میـانگین  داد که نشان توصیفی نتایج. شود بررسی میهاي این پژوهش در دو بخش توصیفی و تحلیلی یافته

 بـا  خواندن و نوشـتن  حد در تحصیالت متوسط. است 9/10سال با انحراف معیار  09/51 ۀ بررسی شدهنمون سنی
 از درصـد  38کـه حـدود    بـود  حالی در این. است سال 65/28 از میزان بیش به کشاورزي فعالیتۀ متوسط تجرب

 و زراعـی  هـاي  زمـین متوسـط  . اندنداشته حضور آموزشی ـ ترویجی  ةدور گونه چیهدر  بررسی شده کشاورزان 
 35 حدود در یعنی ؛کشاورزي هاي زمین کل وسعت متوسط از هکتار بود که 5/8 بررسی شدهافراد  ملکی باغی

متوسـط  . کنندمی کشت دیم هاي زمین صورت به را باقی و آبی کشت به را باغی و زراعی يها زمین کل درصد
مرکز  تا شده بررسی کشاورزان ۀمزرع ۀفاصلمیانگین . هکتار بود 8/7 بررسی شده ۀمنطقدیم در  هاي زمین سطح

نتـایج اولیـه نشـان     همچنین. است نفر 4 خانوار کار نیروي تعداد متوسط کیلومتر، 6خدمات کشاورزي کمتر از 
  .شودمیاز طریق کشاورزي تأمین  شده بررسی درصد از درآمد کل خانوارهاي 60که حدود  داد

به تقـدیر   ها آناعتقاد ۀ ، یعنی درجدنبسیار تقدیرگرا هست  شده بررسی دهد که افرادنشان می 2نتایج جدول 
پذیري نیـز در سـطح   خطرۀ نوپذیري و درجۀ روحی ازلحاظدنبال آن نیز  بهکه  زیاد بوده و سرنوشت فردي بسیار 

ها و تسهیالت بـانکی، میـزان اسـتفاده از    همچنین میزان مشارکت اجتماعی، دسترسی به نهاده. قرار دارندپایینی 
. در سـطح پـایین یـا متوسـط بـه پـایین قـرار دارد        یخبررسـان هاي رهبران محلی، میزان استفاده از وسیله ةمشاور
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داراي اعتقـادات سـنتی باشـند و تعـداد      شـده  بررسی که افراد توان انتظار داشته به این نتایج میبنابراین با توج
  .نپذیرندسرعت  بههاي جدید را نوآوري دیگران،مانند  این خواهد شد که نتیجه که باشد  زیاد رندهیپذریدافراد 

  شده بررسی کارانهاي اجتماعی ـ فرهنگی گندمتوزیع فراوانی ویژگی -2جدول 

انحراف   میانگین  خیلی کم  کم  متوسط  زیاد  خیلی زیاد  گویه
  معیار

دامنه 
  تغییرات

  25-5  01/5  92/12  7/16  6/47  9/16  9/11  9/6  نوپذیري ۀروحی
  30-6  89/9  89/15  4/18  6/41  9/21  2/7  9/10  پذیريخطر ۀدرج

  15-3  11/7  7/9  9/9  9/22  5/43  8/20  9/2  منزلت اجتماعی
  30-6  01/1  82/17  6/17  7/30  1/45  7/6  0  انویهث هايهگرو با همکاري

  20-4  51/6  92/13  4  29/5  01/49  7/30  11  تقدیرگرایی
  50-10  07/13  72/23  7/20  9/28  6/33  9/9  9/6  مشارکت اجتماعی

  4-0  98/0  86/2  1/15  5/28  6/21  3/29  5/10  میزان تماس ترویجی
هاي وسیله از استفاده میزان

  4-0  84/0  72/1  3/9  9/38  9/30  9/14  9/5  خبررسانی

رهبـران   ةمشـاور استفاده از 
  5-0  01/1  34/2  10  8/48  8/24  4/16  0  محلی

ــی بــه نهــاده   هــا و دسترس
  5-0  98/0  33/2  1/45  6/17  7/30  7/6  0  تسهیالت

  هاي تحقیقیافته: مأخذ
  

  فاظتیورزي حاقدامات خاك هايدر زمینه شده بررسی هاي رفتاري کشاورزانحیطه
ورزي حفاظتی بر مبناي هاي خاكدر زمینه شده بررسی وضعیت موجود دانش، نگرش و مهارت کشاورزان

 ، به پنج سطح بـا )دانش، نگرش و مهارت( ها آنهاي رفتاري از حیطه هرکدام هاي هنمربندي امتیاز و دسته ۀدامن
دهد کـه دانـش فنـی    نشان می 3ی در جدول هاي جدول توصیفنتایج حاصل از یافته. برابر تقسیم شد هاي فاصله
. در حد متوسط قرار دارد 13/1و انحراف معیار  02/6ورزي حفاظتی با میانگین هاي خاكکاران در زمینهگندم

درصـد از   45از متوسـط بـود و حـدود     بیشترمتوسط و  شده بررسی درصد از افراد 55همچنین دانش فنی حدود 
کـاران نسـبت بـه اقـدامات     براي سنجش نگرش گنـدم . خیلی ضعیف داشتنددانش فنی در حد ضعیف و  ها آن

اي گویه با طیف پـنج گزینـه   12محیطی هاي اجتماعی، اقتصادي و زیستورزي حفاظتی با توجه به جنبهخاك
دست آمده از این بخـش،  پس از برسی اطالعات به. هاي شناختی، عاطفی و رفتاري مطرح شدلیکرت در زمینه

و  62/38ورزي حفـاظتی بـا میـانگین    نسبت به اقـدامات خـاك   شده بررسی ان داد که نگرش کلی افرادنتایج نش
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 شـده  بررسـی  درصـد از افـراد   60همچنین نگـرش حـدود   . در حد متوسط به باال قرار دارد 17/12انحراف معیار 
-مهارت گندمبراي سنجش . استدرصد در حد ضعیف و خیلی ضعیف  40 و حدوداز متوسط  بیشترمتوسط و 

اي خودسـنجی بـا طیـف پـنج گزینـه     ة گویـه بـه شـیو    13ورزي حفاظتی نیز هاي اقدامات خاكکاران در زمینه
هاي درست را انتخاب گزینه ،گویان با توجه به میزان توانایی خودارائه شد تا پاسخ شده بررسی ۀلیکرت به نمون

 06/40درصد در حد بسیار خـوب و عـالی،    82/31ي اها مشخص شد که مهارت حرفهبراساس نتایج یافته. کنند
در حد ضـعیف و بسـیار ضـعیف قـرار      ها آناي درصد مهارت حرفه 12/28یعنی  باقی؛درصد در حد متوسط و 

  .دارد

 هـا  آنۀ هرسه حیطة هاي دانش، نگرش و مهارت کشاورزان افرادي که نمرباتوجه به بررسی وضعیت حیطه
بندي و بدین شرح طبقه قرارگرفتههاي مجزایی در گروه ،بود) 1388مکاران، شاهرودي و ه(درصد  60بیش از 

ورزي در مـورد اقـدامات خـاك    هـا  آنرفتـاري  ۀ هرسـه حیطـ   هـاي  هنمـر که  ندبود کسانیگروه اول  -1: شدند
همـان   درواقـع   هـا  تـوان گفـت کـه ایـن    این گروه داراي رفتاري ناپایدار و مـی  .درصد بود 60حفاظتی کمتر از 

یکـی از  ة نمـر  تنهـا که  کسانی بودندگروه دوم  -2 ؛کنندشاورزانی هستند که کامالً به سبک سنتی کشت میک
این گـروه داراي رفتـار    .درصد بود 60از  بیشتر ورزي حفاظتی اقدامات خاك زمینۀدر  ها آنهاي رفتاري حیطه

 ،ي رفتار نسبتاً پایدار یا تغییرپذیر در این مطالعهکشاورزان دارا -3 هستند؛نسبتاً ناپایدار یا کشاورزان نسبتاً سنتی 
گـروه   هـا  درصـد اسـت و ایـن    60بیشتر از  ها آنرفتاري ۀ دو حیطه از سه حیطة که صرفاً نمر است کسانیشامل 
. هسـتند  دارگروه چهارم کشاورزان داراي رفتار پایدار یـا صـالحیت   -4 ؛دهندحاضر را تشکیل می ۀمطالعسوم 

درصدکسـب   60 بیش از ة نمرورزي حفاظتی اقدامات خاك در زمینۀ رفتاريۀ در هرسه حیطفراد این دسته از ا
هـاي رفتـاري   مربـوط بـه حیطـه   ة نمـر  شده بررسی درصد از کل افراد 3/13، )3جدول (نتایج نشان داد . اند کرده

درصـد از کـل    18/39همچنـین، صـرفاً   . درصد اسـت  60ورزي حفاظتی بیشتر از اقدامات خاك زمینۀدر  ها آن
کـه   انـد  کـرده کل را کسب ة درصد نمر 60اي بیش از ، نمرهشان يرفتارهاي یکی از حیطهدر  شده بررسی افراد

  .هستنداین گروه، گروه کشاورزان سنتی 

  ها آنرفتاري  هاي طبقههاي کشاورزان براساس میانگین ویژگی ۀمقایس
سـن، سـطح سـواد،     متغیرهـاي  ازنظررفتاري کشاورزان هاي  طبقه، )4جدول (شود طور که مشاهده میهمان

نوپـذیري،   ۀروحیـ کشاورزي، درصد درآمد خانوار از راه کشـاورزي،   ۀسابقزراعی،  هاي زمین وسعت مالکیت
کشـاورزان   رفتـاري  هـاي  طبقـه تقـدیرگرایی، بـا    ۀدرجـ هاي ثانویه، پذیري، میزان همکاري با گروهخطر ۀدرج

دیـم، میـزان    هـاي  زمـین  میزان دسترسی بـه تسـهیالت بـانکی، سـطح     یز متغیرهايو ن) درصد 99سطح اطمینان (
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اخـتالف   )درصـد  95سـطح اطمینـان   (استفاده از تماس ترویجی و میزان استفاده از مشاوره فنی رهبران محلـی  
  .دارندداري معنی

  )=187n(رفتاري آنان  هايبنديبرحسب طبقه شده بررسی ۀمیانگین رفتار و توزیع فراوانی نمون - 3جدول      
  درصد تجمعی  درصد فراوانی  فراوانی  میانگین  سطح رفتار

  18/39  18/39  73  89/22  )سنتی(ناپایدار 
  17/66  98/26  51  07/29  نسبتاً ناپایدار
  70/86  54/20  38  17/36  )تغییرپذیر(نسبتاً پایدار 

  100  3/13  25  77/43  )دارصالحیت(پایدار 
  قهاي تحقییافته: مأخذ 

  
 آزمون. است شده استفاده) LSD(داري آزمون حداقل تفاوت معنی از هاگروه اختالف بین به بردنپی براي

تـر،  رفتـاري پـایین   هـاي  طبقهکاران، در گندم دیگرنسبت به  ،رفتاري پایدار ۀطبقکاران داد، گندم نشان انتخابی
 یدسترسـ ان دسترسی به تسهیالت بانکی داراي میز ازنظر، )1388، همکارانشاهرودي و ( تر جوانسنی  ازلحاظ

، داراي )2001، 1؛ آریـا و آسـافو  1386 ترشـیزي و اسـالمی،  (باسـوادتر   ،سـطح سـواد   ازلحـاظ تر، بیشتر و آسان
 هـاي  زمـین  ، سطحها زمین وسعت ازلحاظ، )1388؛ شاهرودي و همکاران، 2001آریا و آسافو، (فرزندانی کمتر 

. قـرار دارنـد  ) 1388؛ شـاهرودي و همکـاران،   2002، 2مکانـدا ( برتـري طح دیم و سطح زیرکشـت گنـدم در سـ   
کـاران،  ، درآمد خانوار گندم)2004ایلوکپتیا و کوپاالکریشنان، (ترند سابقهکشاورزي کم ۀسابق ازنظرهمچنین، 
داراي  رفتـاري پایـدار  ۀ طبقـ  .شـود تأمین می) 2006، 3کسلر(رفتاري پایدار، کمتر از راه کشاورزي ۀ داراي طبق

دار، داراي میـزان مشـارکت   رفتـاري پایـدار یـا صـالحیت    ۀ کـاران طبقـ  گندم. ترندپذیرنوپذیرتر و خطرۀ روحی
؛ فعلـی  1385نوروزي و چیذري، (، میزان تماس ترویجی در این گروه بیشتر هستندهاي ثانویه بیشتري در گروه

هـاي آموزشـی ـ    شـرکت در دوره  ازلحـاظ ن بود و همچنـی  شده بررسی کارانگندم دیگراز ) 1392و همکاران، 
  .ترندفعال دیگرانترویجی نسبت به 

-اقـدامات خـاك   زمینـۀ درکاران رفتاري گندم هاي ة طبقهمتمایزکنندترین متغیرهاي شناسایی مهم منظور به

از دار ایـن مطالعـه   هاي رفتاري با متغیرهاي مستقل معنـی حیطه شده، انتخاببندي ورزي حفاظتی برحسب گروه
  .شدویلکس بهره گرفته النداية اي به شیوتشخیصی مرحله لیوتحل هیتجز

                                                                                                                                                  
1- Araya and Asafu-Adjaye 
2- Mkanda 
3- Kessler 
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  ها آنرفتاري  سطح بندي طبقه برحسبکاران ، اجتماعی و اقتصادي گندمفرديهاي ویژگی ۀمقایس -4جدول 
  

  متغیرهاي مستقل
F آزموننوع   طبقات رفتاري آماره  ح سط 

 داري یمعن
  پایدار  پایدار نسبتاً  نسبتاً ناپایدار  ناپایدار

  a 87/50  a62/48  b 12/42  b 13/24  F  13/24  000/0  سن
  a 01/1  a 81/1  b 14/5  b 18/7  F  29/9  000/0  سطح تحصیالت

  a 98/0  a 12/1  ab 98/1  b 12/3  X2  19/4  004/0  دسترسی به تسهیالت
  a 09/4  a 86/5  ab 89/6  b 73/9  F  72/11  000/0  وسعت مالکیت ارضی

  a 56/3  a 01/4  b 82/4  c 34/6  F  12/8  004/0  دیم ايه زمین سطح
  a 95/39  a 09/35  b 7/25  c 06/15  F  17/29  000/0  کشاورزي ۀسابق

درصد درآمد خانوار از 
  کشاورزي

a 5/64  a 71/66  ab 3/68  b 33/72  F  12/52  000/0  

  a 12/8  a 17/9  b 56/12  c 92/16  X2  95/17  000/0  نوپذیري ۀروحی
  a 12/6  b 9/9  c 01/13  d 91/17  X2  01/19  000/0  ريپذیخطر ۀدرج

  X2  53/6  ns152/0  01/9   98/8   01/9  17/9  منزلت اجتماعی
هاي همکاري با گروه

  ثانویه

a 8/8  ab 7/11  b 01/14  c 12/18  X2  11/19  000/0  

  a 9/14  a 12/14  b 01/12  c 11/9  X2  11/17  000/0  تقدیرگرایی
  X2  57/18  ns212/0  61/33   18/32   01/32  57/33   مشارکت اجتماعی

  a 01/1  a 33/1  b 14/2  c 24/3  F  12/5  04/0  میزان تماس ترویجی
- میزان استفاده از وسیله

  هاي خبررسانی
 05/1   01/1   6/1  02/1  F  01/1  ns168/0  

استفاده از مشاوره رهبران 
  محلی

a 12/1  a 18/1  b 12/2  b 4/2  F  57/3  04/0  

میزان شرکت در 
  هاي آموزشی دوره

a 01/1  a 1/1  ab 98/1  b 05/3  F  7/4  019/0  

  داريعدم معنی ns .والیسآزمون کروسکال † .هاي تحقیقیافته: مأخذ

 کمتـر  ویلکـس  داراي النداي که دارند فراوانی بینیپیش قابلیت متغیرهایی ،تحلیل این در اینکه به توجه با
 و ویلکس النداي داراي که متغیر 11 نهایی گام در معادله، در دشدهوار مستقل متغیر 19 میان ازبنابراین   باشند،
 از گـروه  چهـار  بـین  تمایز حداکثر ایجاد متغیر توان 11 این. آمد دست به بودند، اي شده پذیرفته دارمعنی سطح
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بـه   وجهت با و دارند را )ورزي حفاظتیاقدامات خاك زمینۀدرکاران هاي رفتاري گندمحیطه ازنظر(کاران گندم
درصـد درآمـد خـانوار از بخـش      ،ها زمین میزان مالکیت کل کاران،سن گندم متغیرهاي ویلکس النداي مقادیر

گـام   11کـه در   بوده هاي رفتاريطبقه بینیپیش به قادر متغیرها، دیگر با مقایسه در نوپذیري ۀروحی کشاورزي،
 را وابسـته  متغیـر  واریانس توانندمی و اند شده ارجخمتغیرها از تحلیل  دیگرتحلیل تشخیصی شدند و  1وارد شبیه

  )5جدول ( کنند تبیین

  کارانرفتاري گندم هاي ة طبقهمتمایزکنندترین متغیرهاي مهم دربارة نتایج تحلیلی تابع تشخیصی  -5جدول 
 سطح معنی داري  شده محاسبه F  ویلکس النداي  متغیر مستقل

  000/0  305/75  501/0  کارسن گندم
  000/0  285/10  880/0  حصیالتسطح ت

  000/0  581/12  857/0  دسترسی به تسهیالت
  000/0  254/65  537/0  کل ارضیسطح 
  000/0  879/9  885/0  دیم هاي زمین سطح

  000/0  168/39  659/0  درصد درآمد خانوار از کشاورزي
  000/0  167/20  790/0  نوپذیري ۀروحی

  000/0  010/8  904/0  تقدیرگرایی
  000/0  897/7  906/0  هاي ثانویهگروههمکاري با 

  000/0  919/13  845/0  هاي آموزشیمیزان شرکت در دوره
  000/0  786/7  908/0  پذیريخطر ۀدرج

  Eigen value = 0.787 Canonical correlation = 0.829 Sig = 0.000                                                .هاي تحقیقیافته: مأخذ

  
  تشخیصـی،  ةنمـر  و گـروه  متغیـر  بین متعارف همبستگی شود، ضریبمشاهده می 5طور که در جدول همان

 بینـی پـیش  در تـابع  ایـن  بیشـتر  مطلوبیـت  ۀنشان باشد، بیشتر همبستگی این میزان هرچه. )829/0(بسیار عالی بود 
تشخیصـی،   تـابع  رزیـابی ا در دیگـر  معیـار . اسـت رفتـاري   هايحیطه موردنظر گروه به تعلق برحسب کشاورزان

 کـه  این است مبین 421/0 النداي ویکس ةآمارمقدار  .آمد دستبه 787/0برابر  تابع این که در استویژه  ةانداز
 دسـت آمـده   بـه   ، تـابع گـر ید عبـارت  به. دارد وجود گروه چهار تشخیصی نمرة میانگین بین داريمعنی اختالف

  .کند متمایز داريمعنی ورط به را کارانگندم از گروه چهار تواند می

موجـود در   هـاي  دادهباتوجه به . دهدمی توضیح را تابع متغیرهاي تشخیصی تحلیل به نتایج مربوط 6جدول 

                                                                                                                                                  
1- Model 
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بندي را براي توصیف طبقه هاي تابعتوان ، میواردشدهمتغیرهاي  هاي ضریباین جدول، بر مبناي مقدار ثابت و 
هر  هاي ویژگیبا قرار دادن  بنابراین. در نظر گرفت موردنظررفتاري  ۀطبقکاران برحسب تعلق به بینی گندمپیش

بینـی کـرد کـه فـرد     توان پیشاز توابع تشخیصی خطی فیشر می هرکدامدر  yفرد جامعه و تعیین حداکثر مقدار 
  .کاران تعلق داردبه کدام طبقه از گندم بررسی شده

Z= مقدار ثابت + W1X1 + W2X2 + W3X3 +…+ WnXn )1 (                                                                       

  .هستند مستقل متغیرهاي x و تشخیص وزن Wتفاوت،  میزان یا تشخیص میزان Z معادله نیدر ا

  هاي رفتاريکار برحسب گروهبینی کشاورزان گندمبندي براي پیشتوابع طبقه هاي ضریب -6جدول 
  دارکشاورز صالحیت  تغییرپذیرکشاورز   کشاورز نسبتاً سنتی  اورز سنتیکش  بینمتغیر پیش
  - 12/8  - 45/7  - 89/6  -6/6  عدد ثابت
  - 14/6  - 94/5  - 18/5  - 31/4  کارسن گندم

  12/1  97/0  42/0  35/0  سطح تحصیالت
  17/2  99/0  82/0  72/0  دسترسی به تسهیالت

  19/4  98/2  3/1  19/1  سطح ارضی کل
  98/0  72/1  99/0  01/1  دیم هاي زمین سطح

  58/3  78/2  15/2  12/2  درصد درآمد خانوار از کشاورزي
  99/1  082/1  97/0  99/0  نوپذیري ۀروحی

  72/0  92/0  98/0  82/1  تقدیرگرایی
  99/0  78/0  601/0  51/0  هاي ثانویههمکاري با گروه
  87/0  68/0  15/0  12/0  هاي آموزشیشرکت در دوره

  92/0  69/0  49/0  44/0  پذیريخطر ۀدرج
Wilks Lambda = 0.421       هاي تحقیقیافته: مأخذ.  

  
 هـا  نمونه از درصد 1/72تابع  جدول، این براساس. است شده داده نشان 7 جدول در تابع نهایی ارزیابی نتایج

 ,G1( دارکاران سنتی، نسبتاً سنتی، تغییرپذیر و صالحیتگندم ۀدست چهار به را کارانگندم بنديگروه تواندمی

G2, G1  وG4 (درصـد  34/75شبیه  این که دهدمی نشان همچنین جدول این اطالعات. دهد انجام طور صحیحبه 
 کـاران درصـد گنـدم   78/65، )نسبتاً ناپایـدار (نسبتاً سنتی  کارانگندم درصد 74/62، )ناپایدار(سنتی  کارانگندم

 البتـه  ،کندمی بنديطبقه درست طوربه را) دارصالحیت(یدار پا کاراندرصد گندم 76و ) ریرپذییتغ(نسبتاً پایدار 
بیشـتري   کـارایی  داراي تـابع  آن باشـد،  تـر  کیـ نزد 100 بـه  و بیشـتر  بنديتقسیم در تابع توان هرچه یطورکل به
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  .بود خواهد

  شده بررسی کارانبندي براي تعیین صحت تفکیک گندمنتایج طبقه -7جدول 
  G1  G2  G3  G4  بنايبینی بر مپیش کشاورزۀ طبق

  گویانتعداد پاسخ    درصد تصحیح  جمع
  55  8  3  7  73  34/75  (G1) کشاورز سنتی

  8  32  5  6  51  7/62 (G2)نسبتاً سنتی  کشاورز
  3  4  25  6  38  8/65  (G3) تغییرپذیرکشاورز 

  1  2  3  19  25  76  (G4)دار کشاورز صالحیت
  1/72  درصد کل

  هاي تحقیقیافته: مأخذ
  

  ري و پیشنهادهاگینتیجه
کارگیري اقـدامات  منظور بررسی و تحلیل عوامل اجتماعی مؤثر بر جذب کشاورزان در بهحاضر، به ۀمطالع

نتـایج حاصـل از   . موردي در دهستان شباب، واقع در اسـتان ایـالم، انجـام گرفـت     ۀمطالعورزي حفاظتی، خاك
 ها آنورزان میزان دانش فنی، نگرش و مهارت آن است که حدود دوسوم از کشا ةدهندنشانهاي توصیفی یافته

 ۀنتیجـ در راسـتاي   آمـده  دسـت  بـه نتیجـه  . اسـت  کمتـر  ورزي حفاظتی در حد متوسط و اقدامات خاك زمینۀدر
لـزوم توسـعه و بهبـود     نمونـه، ، ایـن  است، بنابراین) 1392(و فعلی و همکاران ) 1392(شیري و همکاران  ۀمطالع
-بـه  زمینـۀ درجربی را براي تقویت مهارت و دانش و همچنین نگرش کشـاورزان  هاي آموزش یادگیري تبرنامه

  . مسئوالن مربوط به آن توجه کنند شایسته است که دهدورزي حفاظتی نشان میکارگیري اقدامات خاك

کـارگیري  بـه لحـاظ بـه   (دار رفتـاري پایـدار یـا صـالحیت     ۀطبقنتایج تحقیق نشان داد که کشاورزان داراي 
میـزان دسترسـی بـه     ازنظـر ، تـر  جـوان سـنی   ازلحـاظ کشاورزان  د یگرنسبت به ) ورزي حفاظتیخاكاقدامات 

 ، سـطح  زمـین  وسـعت  ازلحـاظ سطح سواد باسـوادتر،   ازلحاظتر، تسهیالت بانکی داراي دسترسی بیشتر و آسان
اسـالمی  ترشـیزي و   هـاي  پـژوهش نتـایج  . قـرار دارنـد   بهتـري دیم و سطح زیرکشت گندم در سـطح   هاي زمین

هـا حمایـت   از ایـن یافتـه  ) 1392(و شیري و همکـاران  ) 2007(، بیوکت )1388(، شاهرودي و همکاران )1386(
-بـه لحـاظ بـه   (دار رفتاري پایدار یا صـالحیت  ۀطبقجوان بودن افراد داراي ، با توجه به ارتباط  نیا در. کنندمی

هـاي  شـود برگـزاري کـالس   ن، پیشـنهاد مـی  کشاورزا دیگرنسبت به ) ورزي حفاظتیکارگیري اقدامات خاك
ویـژه اقـدامات   پایـداري کشـاورزي و بـه    زمینـۀ درافزایش آگاهی کشـاورزان جـوان    برايآموزشی ـ ترویجی   

  شـده  بررسـی منطقـۀ  تـرویج   هـاي سـازمان جهـاد کشـاورزي و معاونـت     ورزي حفاظتی در اولویت برنامهخاك
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ة دوردر  شـده  ۀ بررسـی از کشـاورزان منطقـ   بسـیاري ه اینکه درصـد  توجه ب البته الزم به ذکر است، با. گیردقرار
هـاي  هـاي دیگـري ماننـد کمـک    تـوان روش ، براي این گروه از افـراد مـی  بنابراینبه باال قرار دارند،  یسال انیم

ـ و ) هاي حفاظـت خـاك  به این گروه براي اجراي روش بهره کمیالت بالعوض یا هستارائۀ ( مستقیم مالی  ۀارائ
ورزي حفـاظتی،  اجـراي اقـدامات خـاك    منظـور  بـه این گروه از کشاورزان  هاي مزرعهخدمات فنی در  مستقیم

  .کرداستفاده 

دار، داراي میزان مشـارکت بیشـتري   رفتاري پایدار یا صالحیتۀ کاران طبقگندمدهد نتایج حاصله نشان می
و  بـود  شـده  بررسـی  کـاران گنـدم دیگرز ، میزان تماس ترویجی در این گروه بیشـتر ا هستندهاي ثانویه در گروه
باتوجـه بـه اینکـه    . انـد تـر بـوده  فعال دیگرانهاي آموزشی ـ ترویجی نسبت به  شرکت در دوره ازلحاظهمچنین 

ۀ درصـد اسـت کـه در طبقـ     60بیشـتر از   هـا  آنرفتاري ۀ هر سه حیطة نمر شده بررسی درصد از کشاورزان 3/13
، پیشـنهاد  بنـابراین . قـرار دارنـد  ) ورزي حفـاظتی رگیري اقدامات خـاك کابه لحاظ به(دار کشاورزان صالحیت

منظور گسترش آموزش تبادلی یـا همیـاري   توان از این گروه بهکاران میشود با شناسایی این گروه از گندم می
کشاورزان، با توجـه بـه وسـعت     دیگرسطح دانش فنی، مهارت و همچنین نگرش  ءارتقاکشاورزان پیشرو براي 

و جلـوگیري از   منطقـه  ۀهمـ خدمات کشـاورزي بـه    مرکزهاي ترویج و  هاي هاداردسترسی  ناتوانی در ه و منطق
  .کرداستفاده  يکشاورز هاي زمین تشدید تخریب

جاي شود در منطقه بههاي آموزشی پیشنهاد میمتغیر شرکت در دوره تأثیر ضعیفباتوجه به اینکه  تیدرنها
هـاي عملـی و   هـاي آموزشـی، کارگـاه   نظیـر بازدیـد   يهـاي دیگـر  تنی، از روشاستفاده از وسایل نوشتاري و م

سازي عمیق، در که براي ایجاد یک فرهنگ گفت در این رابطه باید . هاي رادیو و تلویزیون استفاده شود برنامه
تبار کافی الزم است اع بارههمچنین در این . هاي بلندمدت نیازمند استپایداري مدیریت خاك، به برنامه زمینۀ

  .بینی شودهاي آموزشی پیشبراي اجراي برنامه

  منابع
اقتصـاد  . خراسان رضـوي : بررسی عوامل مؤثر بر اقدامات حفاظتی خاك مطالعه موردي) 1386(و اسالمی ح . ترشیزي م

  .32-17: 1. کشاورزي

بـا  (رهاي جهـان سـوم   حفاظت خاك، ضرورتی در مسیر کشاورزي پایدار در کشو) 1387(و جمشیدي ع ر . جمشیدي م
مجموعه مقاالت اولین همـایش ملـی مـدیریت و توسـعه کشـاورزي پایـدار در       ). تأکید بر مدیریت پایدار کشاورزي

  .اهواز. ایران
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 شـوراي  ملـی،  پژوهشـی  طـرح . ایـران  در خـاك  فرسـایش  نهـادي  -اقتصادي بررسی )1380( م قربانی و. س ص حسینی
  .کشور هايپژوهش

هـاي  مطالعه موردي گندم دیم در اسـتان (الگوي اقتصادي حفاظت خاك ) 1378(زاده م و قهرمان .، قربانی م.حسینی ص
 .38-27: 1. علوم کشاورزي ایران. )غربی و شمالی ایران

دانـش، نگـرش و مهـارت کشـاورزان چغنـدرکار اسـتان خراسـان        ) 1388(ر  .راد غو پزشـکی . ، چیذري م.شاهرودي ع ا
 .53-43: 5. دانش نوین کشاورزي. یریت پایدار خاك زراعیهاي مدشیوه زمینۀدررضوي 

-عوامل ارتباطی تأثیرگذار بر نگرش کشاورزان نسـبت بـه  ) 1387(و سرمدیان ف . م .، حسینی س.، رضوانفر ا.شفیعی ف

. علوم کشـاورزي و منـابع طبیعـی   . حوزه آبخیز کرخه و دز: ورزي، مطالعه مورديکارگیري عملیات حفاظت خاك
15 :22-33. 

عملیـات حفاظـت    يریکـارگ  بـه عوامل مؤثر بر ) 1392(ر  .و اسحاقی س. ا .زاده ع، میرك.ك .م .، هاشمی س.شیري ن ا
 .308-297: 44 .ایران کشاورزي توسعه و اقتصاد تحقیقات. خاك از سوي کشاورزان استان ایالم

ۀ مطالعـ (سـاحلی   گردشـگران  بین در زیستی محیط رفتارهاي بررسی) 1391(همتی گویمی ز و . ، قدمی م.صالحی ص
 .58-35: 1 .گردشگري توسعه و ریزيبرنامه). نوروز ایام در بوشهر شهر ساحلی گردشگران :موردي

هـاي ارتبـاطی و   نقـش رسـانه  : رفتار حفاظت خاك کشـاورزان ) 1390(و بیژنی م . جهرمی آ، بخشی.عزیزي خالخیلی ط
 .61-51: 7 .ایرانعلوم ترویج و آموزش کشاورزي . رسانیاطالع

هـاي حفاظـت خـاك    تأثیر خدمات ترویجی بر دانـش اسـتفاده از تکنولـوژي   ) 1392(و میرزایی آ . ، عثمانپور م.فعلی س
  .58-47: 6 .هاي ترویج و آموزش کشاورزيپژوهش. کشاورزان شهرستان مریوان ۀلیوس به

 بـر  مـوثر  عوامـل  بررسـی  )1385( م ترشیزي و .م راییتب ،.ن شاهنوشی ،.ر م کهنسال ،.ا لکزیان ،.ر ع کوچکی ،.م قربانی
  .مشهد فردوسی دانشگاه پژوهشی طرح. خاك حفاظت در رضوي خراسان کشاورزان استان يگذار هیسرما

 بـراي  سـبز  یارانـه  برنامـه  در کـار  گندم کشاورزان مشارکت به تمایل بر رگذاریتأث عوامل) 1389(و کهنسال م ر . قربانی م
 کشـاورزي  توسـعه  و اقتصـاد . )رضـوي  خراسان استان موردي مطالعه( خاك حفاظتی عملیات يریکارگ بهو  پذیرش

 .71-59 :24. )کشاورزي صنایع و علوم(

تحقیقات . موردي ایران ۀمطالع: توسعه درحالالگوهاي پذیرش تکنولوژي حفاظت خاك در کشورهاي ) 1374(کرمی ع 
 .62-39: 14. کشاورزي ایران
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-عوامل مؤثر بر رفتار پـذیرش تکنولـوژي  ) 1383(ساروي م و محسنی. ، کالنتري خ.، رضوانفر ا.وانی ه، ایر.ر .محبوبی م

 .605-595: 57. منابع طبیعی. هاي حفاظت خاك در حوزه آبخیز زرین گل استان گلستان

. وخاك آبمنابع کشاورزان شیراز براي حفظ  یطیمح ستیزهاي مؤثر بر نگرش سازه) 1391(ح  .و زمانی غ. زاده ممنتی
 .12-1: 20 .پژوهش مدیریت آموزش کشاورزي

 در خاك حفاظت مکانیکی عملیات پذیرش بر ثرؤم عوامل) 1390(و رضایی ا . ، دشتی ق.، حیاتی ب.مؤمنی چلکی د
 .524-513: 42 .ایران کشاورزي توسعه و اقتصاد تحقیقات. ایذه شهرستان اراضی دیم

 يریکـارگ  بـه ارزیابی عوامـل اقتصـادي ـ اجتمـاعی مـؤثر بـر       ) 1390(و سعدالدین ا . ی ع، دریجان.نژاد ع، نجفی.نصیري م
هـاي  پـژوهش ). حوزه آبخیز چمانی، استان گلسـتان : مطالعه موردي(بندي با استفاده از الگوي الجیت عملیات تراس

 .224-209: 18 .وخاك آبحفاظت 

: 14. اقتصاد کشاورزي و توسعه. ري بارانی در شهرستان نهاوندعوامل مؤثر بر پذیرش آبیا) 1385(و چیذري م . نوروزي ا
61-84.  

Araya B. and Asafu-Adjaye J (2001) Adoptation of farm-level soil conservation parcitices in 
Eritrea. Ind. Agricultural Economics. 56: 239-252. 

Bandara D. G. V. L. and Thiruchelvam S (2008) Factors affecting the choice of soil 
conservation practices adopted by potato farmers in Nuwara eliva Distrct, Sri Lanka. 
Tropical Agricultural Research & Extension 11: 49-54. 

Bekele W. and Drake L (2003) Soil and water conservation decision behaviour of subsistence 
farmers in the eastern highlands of Ethiopia: a case study of the Hunde-Lafto area. 
Ecological Economics. 46: 437-451. 

Bewket W (2007) Soil and water conservation intervention with conventional technologies in 
northwestern highlands of ethiopia: Acceptance and adoption by farmers. Land Use Policy.  
24: 404-416. 

Cochran W. C (1997) Sampling techniques. 3rd edition, Wiley, New York. 

Erwin W., Bieldersb C., Poesenc J., Goversc G. and Mathijs E (2010) Adoption of soil 
conservation practices in belgium: an examination of the theory of planned behaviour in the 
agri-environmental domain. Land Use Policy. 27: 86–94. 

Gebremedhin B. and Swinton S. M (2003) Investment in soil conservation in northern ethiopia: 
the role of land tenure security and public programs. Agricultural Economics. 29: 69–84. 

Illukpitiya P. and Gopalakrishnan C (2004) Decision-making in soil conservation: application 
of a behavioral model to potato farmers in Sri Lanka. Land Use Policy. 21: 321–331. 



  117    ...ورزي حفاظتیي اقدامات خاكریکارگ بهبررسی عوامل اجتماعی مؤثر در 
 

Kessler C. A (2006) Decisive key-factors influencing farm households’ soil and water 
conservation investments. Applied Geography. 26: 40–60. 

Mkanda F. X (2002) Contribution by farmer’s survival strategies to soil erosion in the Linthipe 
river catchments: implications for biodiversity conservation in Lake Malawi/Nyasa. 
Biodiversity and Conservation. 11: 1327–1359. 

Napier T. L., Thraen C. S., Gore A. and Goe W. R (1984) Factors affecting adoption of 
conventional and conservation tillage practices in Ohio. Soil and Water Conservation. 39: 
205-209. 

Pietikäinen J (2007) Slow start at the beginning of the recycling chain – how to make 
consumers recycle their mobile phones?. Master’s Thesis, University of Helsinki, Faculty 
of Biosciences, Department of Biological and Environmental Sciences. 

Sattler C. and Nagel U. J (2010) Factors affecting farmers acceptance of conservation 
measures: a case study from north-eastern Germany. Land Use Policy. 27: 70-77. 

Seguya H. and Abel L (2003) Enhancing stakeholders’ capacity to manage soil resources using 
participatory approaches in uganda. a paper presented at the 19th annual conference of the 
associationfor international agricultural and extension education, Raleigh, North Carolina, 
USA. 601-611. 

Shiferaw B. and Holden S (1998) Resource degradation and adoption of land conservation 
technologies in the Ethiopian highlands: a case study in Andit Tid, North Shewa. 
Agricultural Economics. 18: 233–247. 

Woldeamlak B (2003) Land degradation and farmers’ acceptance and adoption of conservation 
technologies in the digil watershed, northwestern highlands Ethiopia. Social Science 
Research Report Series –no 29. OSSERA. Addis Ababa. 

 



7    Abstracts, Vol.1, No.2, Summer 2014 

 

 

Investigation of Social Factors Affecting the Use of Tillage 

Conservation Practices: A Case Study of Shabab county 

Farmers in Ilam Province 
 
 

Alireza Jamshidi1*, Sayed Hedayatollah Nouri2, Masomeh Jamshidi3 and 

Davood Jamini4 
 
 

Received: 19 February, 2014  Accepted: 15 May, 2014 
 
 

Abstract 
The decision to apply soil and water conservation practices by farmers is a multi-stage 

decision making process that has been linked to conditions and factors variety. The aim of this 

descriptive –analytical study is to investigate and assess farmers’ behavioral factors affecting 

the use of tillage conservation practices in the Shabab County. All farmers living in Shabab 

county who have attempted to cultivated wheat in year 2012-2011 were the population of this 

study, from that 187 people selected using Cochran formula and random sampling. Data 

collected using questionnaire that its validity and reliability was obtained through performing a 

pre-test using 30 questionnaires. The results show that wheat farmers can be classified into four 

groups based on the behavioral scores. These four groups are traditional farmers (18.39 

percent), moderately traditional (26.98 percent), the mutable farmers (20.54 percent) and 

competent farmers (13.3 percent). The diagnostic analysis results indicate that variables such as 

farmer’s age, the rate of ownership of land, the percentage of household income from 

agriculture and a new taking morale, predict the behavioral class of farmers better than other 

alternatives. 
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