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 چكیده
 
 استان کشاورزان از سوی خاک حفاظت عملیات کارگیری به بر مؤثر عوامل بررسی تحقیق این اصلی هدف

 به توجه با(. N=58336) است ایالم استان کشاورزان تمام شامل تحقیق این آماری ةجامع. است ایالم

 ها افتهی تر شیب اعتبار یبرا که شدند انتخاب نمونه برای ها آن از نفر 131 تعداد ،کوکران یریگ نمونه فرمول

 222 تینها در و عیتوز متناسب انتساب با یتصادف یا  طبقه یریگ نمونه روش به پرسشنامه 252 تعداد

 متخصصان پانل توسط آن روایی که بود ای پرسشنامه تحقیق اصلی ابزار. شد بازگردانده و لیتکم پرسشنامه

 SPSS افزار نرم اب ها داده تحلیل و تجزیه(. α>0.7) شد ییدأت کرونباخ آلفای ضریب توسط آن پایایی و

 حد در را خاک حفاظت عملیات ایالم استان کشاورزان( درصد 1/01) بیشتر که داد نشان نتایج. شداجرا

 خاک حفاظت عملیات کارگیری هب بین که داد نشان ها میانگین ةمقایس نتایج. گیرند می کار هب کم و متوسط

 یاکردن  دریافت و روستایی نهادهای در نداشتن یاداشتن  عضویت متغیرهای براساس کشاورزان سوی از

 تحلیل نتایج همچنین ؛دارد وجود داری معنی اختالف خاک حفاظت اجرای عملیات برای وام نکردن
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 مقدمه
 خاك فرسايش از جلوگيري يراهبردها مجموعه خاك حفاظت

 شيميايي، مواد حد از بيش ةاستفاد دليل به كه است
 و شود مي ايجاد خاك هاي آلودگي ديگر و شدن اسيدي

 عمليات. است خاك محيطي زيست دانش از جزئي همچنين
 تناوب هاي روش شامل تواند مي خاك حفاظت پايدار و صحيح
 توانايي به كه شود زراعي هاي شكن باد و پوششي گياهان زراعي،
 كاهش طريق از خود انسجام نگهداري براي سطحي هاي خاك

 خاك غذايي مواد شيميايي تغيير كاهش و فرسايشي نيروهاي
 ترين مهم از يكي خاك فرسايش امروزه،. شود منجر مي

 روستايي و كشاورزي جوامع اقتصادي و اكولوژيكي مشكالت
 ترين مهم از يكي خاك فرسايش همچنين رود؛ شمار مي به

 سرزمين فرسايش مختلف اشكال ميان در محيطي مشكالت
 انداز چشم و غذايي امنيت بر جدي يتهديد و چالش كه است
 ,Wagayehu & Lars) كند مي اعمال كشور يك ةآيند ةتوسع

 اصلي داليل باران ريزش كاهش و خشكسالي گرچه (2003
 گرفته نظر در غذايي مواد كمبود و كشاورزي پايين وري بهره
 و غذايي مواد حد از بيش ةتخلي) خاك فرسايش سهم شوند، مي

 تر بزرگ بسيار( آبي فرسايش ةوسيل به فوقاني خاك برداشت
 غذايي مواد ةتخلي كه طوري به ؛(Sahlemedhin, 2000) است

 محيطي زيست هاي چالش ترين بزرگ از يكي خاك فرسايش و
 .است حاضر قرن

 كشاورزان از سوي خاك و آب حفاظت عمليات كارگيري به 
 تشخيص شامل كه است اي مرحله سه گيري تصميم يندافر يك

 خاك، محيطي زيست مشكالت و فرسايش ةلئمس وجود
 حفاظتي عمليات گرفتن يا نگرفتن كار به مورد در گيري تصميم

 هاي تالش سطح تعيين و لهئمس اهميت و شناخت به توجه با
 كارگيري به جهت در خاك حفاظت براي شده گرفته تصميم
(. Ervin & Ervin, 1982) است خاك و آب حفاظتي عمليات

 در را خاك و آب حفاظتي  عمليات سوم ةمرحل مطالعات برخي
 مرحلة) خاك فرسايش ةلئمس درك ةمرحل دو و اند نگرفته نظر
( دوم مرحلة) حفاظتي عمليات كارگيري به براي تصميم و( اول

 پذيرش تئوريكي هاي مدل(. Bekele, 1998) دانند مي ثرؤم را
 پارادايم مدل سه در را خاك حفاظتي  عمليات كارگيري به و

 شامل پذيرنده رفتار بر ثيرگذارأت عوامل) اقتصادي موانع
 هاي هزينه سرمايه، به دسترسي طبيعي، منابع به دسترسي
 -نوآوري دايماپار ،(پذيري ريسك به نگرش و سرمايه يادگيري،

 شامل پذيرنده رفتار بر ثيرگذارأت عوامل) پذيرش و نشر
 عوامل) پذيرنده ادراك پارادايم و( اطالعات به دسترسي

 اطالعات، به دسترسي شامل پذيرنده رفتار بر ثيرگذارأت
 شدت و آموزش تجربه، انساني، هاي ارزش فردي، فاكتورهاي

 Posthumus) دندكر بندي طبقه( خاك حفاظتي مسئلة درك

& et al, 2010.) 

 بر ثرؤم عوامل كه دهد مي نشان پيشين مطالعات مرور
 كشاورزان از سوي حفاظتي  عمليات كارگيري به و پذيرش

. Ervin & Ervin ,1982)) است شده بررسي اي گسترده طور به
 آثار درك كه اند داده نشان مطالعات از برخي راستا، اين در

 به كشاورزان از سوي خاك فرسايش و محيطي زيست منفي
 و حفاظتي هاي عمليات به مثبت هاي نگرش گيري شكل

 هستند يمطالعات ،آن جمله از. شود ميمنجر  ها آن كارگيري به
 ،خاك شيفرسا ةلئمس وجودكشاورزان از  درك دادند نشان كه
 و است خاك حفاظت اتيعمل رشيپذ ندايفر ةمرحل نياول

 خاك حفاظت اتيعمل يريكارگ به و رشيپذ با يمثبت ارتباط
 ;Ervin & Ervin, 1982; Norris & Batie 1997) دارد

Gould & et al, 1989; Bekele, 1998)( 2010)همچنين ؛
Ervin & et al خاك حفاظت عمليات پذيرش بر اي مطالعه در 

 شده يزير برنامه رفتار تئوري كاربرد با بلژيكي كشاورزان از سوي
 حفاظتي عمليات مورد در نگرش كه رسيدند نتيجه اين به

 كارگيري به و پذيرش بر را كنندگي تبيين قدرت رينتبيش خاك
 حالي در اين. دارد كشاورزان از سوي خاك حفاظت عمليات

 فرسايش ةلئمس درك دادند نشان مطالعات برخي كه است
 كارگيري هب و پذيرش براي الزم شرط كشاورزان از سوي خاك

 ديگري عوامل بلكه نيست، آنان دست به خاك حفاظت عمليات
 از سوي خاك حفاظت عمليات كارگيري به و پذيرش بر

 Woldeamlak( 2003) مثال براي ؛گذارند مي ثيرأت كشاورزان
 كشاورزان تصميمبر  آموزش عنصردر تحقيقي نشان داد كه 

 ها آن توانايي افزايش ةوسيل به يورافن كارگيري به و پذيرش براي
 توانايي كلي بهبود و عمليات كارگيري هب و درك كسب، براي

و  Ervin & Ervin(1982. )است گذارثيرأت ها آن مديريتي
(2003 )Long و آموزش به ناكشاورز دستيابي كه دادند نشان 

 بر مثبتي ثيرأت حفاظتي هاي عمليات ةزمين در اطالعات
( 2003. )دارد آنان از سوي حفاظتي عمليات كارگيري به

Bielders & et al ،نشان بلژيك كشاورزان دربارة تحقيقي در 
 كارگيري به با مثبتي ةرابط كشاورزان آموزش سطح كه داد

 مذكور عوامل بر عالوه. دارد آنان از سوي خاك حفاظت عمليات
 هاي ويژگي مانند عواملي كه است آن بيانگر تحقيق ادبيات

 كارگيري به و پذيرش بر كشاورزان فردي و اقتصادي اجتماعي،
 مثال براي ؛گذارد مي ثيرأت آناناز سوي  خاك حفاظت عمليات
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(2004 )Samarakoon & et al كه دادند نشان تحقيقي در 
 بدهكاري زمين، مالكيت سن، مانند اجتماعي -  اقتصادي عوامل

از  خاك حفاظت عمليات كارگيري به و پذيرش بر اعتبارات و
 & Bandara  (2008).گذارند مي ثيرأت كشاورزان سوي

Thiruchelvam كار زميني سيب كشاورزان بر تحقيقي در 
 از درصد 81 و 25 ،03 ترتيب به كه دادند نشان سريالنكا

 سطح در را خاك حفاظت عمليات كار زميني سيب كشاورزان
 دادند نشان همچنين ؛گيرند مي كار هب ضعيفي و متوسط خوب،

 طور به خاك حفاظت عمليات خوب سطح اتخاذ احتمال
. پذيرد تأثير مي كشاورزان ةمزرع ةانداز و آموزش از داري معني
 به مثبتي نگرش كار زميني سيب كشاورزان درصد 03 حدود

 زمين مالكيت آن در كه داشتند خاك حفاظت بهبود اهميت
 نشان تحقيقي درShafiee & et al (2010 ). بود مهمي عنصر

 سطح در را خاك حفاظت عمليات كشاورزان ترشبي كه ندداد
 داد نشان تحقيق اين نتايج همچنين ؛گيرند مي كار هب متوسط

 حفاظت عمليات كارگيري به بين داري معني و مثبت ةرابط كه
 اطالعاتي منابع و ارتباطي هاي كانال از استفاده ميزان و خاك
 تحقيقي درGorbani & Kohansal (2011 ). دارد وجود
 براي نياز مورد اعتبارات خانوار، درآمد متغيرهاي كه دادند نشان

 بر خاك حفاظت آثار از كشاورزان آگاهي خاك، حفاظت
 عمليات سبز ةياران ةبرنام در كشاورزان مشاركت احتمال
 Prundeaner & werman. گذارند مي ثيرأت خاك حفاظت

 تفاوت دليل به كشاورزان كه دادند نشاناي  ( در مطالعه1958)
 حفاظتي  عمليات كارگيري هب در اجتماعي - اقتصادي  محيط
 آيوا كشاورزان روي تحقيقي درBlase (1960 ). متفاوتند خاك
 و خاك حفاظت به نگرش كشاورزان، درآمد كه داد نشان
 كاهش و خاك حفاظت عمليات كارگيري به در ها آن ةسرماي

 Earle & et al (1979) .ندثرؤم آنان از سوي خاك فرسايش
 كه دادند نشان استراليا پالوس كشاورزان روي اي مطالعه در

  عمليات روي بر ثيرگذارأت اصلي عامل مزرعه خالص درآمد
  Hoover & Wiitala.است آنان از سوي خاك حفاظت

 كه دادند نشان نبراسكا كشاورزان روي تحقيقي در( 1980)
 عمليات كارگيري به در مهم ةكنند بيني پيش يك سن عامل

 كشاورزان كه دادند نشان محققان اين. است خاك حفاظتي
 تلقي مهم را خاك حفاظتي ةلئمس كرده تحصيل و جوان

Novak & Korsching (1979 ،) ةمطالع در. كنند مي
 سازماني ارتباطات هزينه، تسهيم پذيري، ريسك هاي نگرش

 ثيرگذارأت عوامل مزرعه، ةانداز و فرسايش ةبالقو توان ،(ترويجي)
 سوياز  خاك حفاظت عمليات كارگيري به و پذيرش بر

 روي تحقيقي درMakoha & et al (1999 ). بودند كشاورزان
 در كشاورزان مشاركت كه دادند نشان كنيا غرب كشاورزان

 و ترويج سازمان با تماس كشاورزي، سمينارهاي و ها كارگاه
 هاي ويژگي شيميايي، كودهاي مصرف كاهش جهت در تصميم
 زراعي توليد بر ها تكنولوژي اين آثار و تكنولوژيكي مختص

از  خاك حفاظت عمليات كارگيري به روي بر داري معني طور به
 درWestra & Olson (1997 ). گذارد مي ثيرأت آنان سوي

 كشاورزاني دادند نشان سوتا مينه ايالت كشاورزان روي تحقيقي
 عمليات كه دارد وجود ريتبيش احتمال دارند تر بزرگ مزارع كه

 .گيرند كار هب را خاك حفاظتي
 خاك حفاظت ةمسئل اهميت به توجه با اساس اين بر

 رشد مهم منبع كشاورزي كه ،ايران مانند كشوري در خصوص به
 نفت از پس كشور اقتصادي منبع دومين و كشور اقتصادي

 ةتوسع جهت در خاك حفاظت به توجه ،شود مي وبسمح
 در اساس، اين بر. دارد ضرورت طبيعي منابع و كشاورزي پايدار

 به را خاك رفتن بين از و تخريب علت خاك، از حفاظت راستاي
( انسان به مربوط) غيرطبيعي و طبيعي هاي عامل دسته دو

 از روزافزون برداري بهره با انسان بين اين در كه ندنك مي تقسيم
 خويش نيازهاي ديگر و پوشاك غذا، آوردن فراهم براي زمين

 زيادتري خاك نتيجه در ورا تخريب كرده  زمين طبيعي پوشش
 كه زماني ،رفته هم روي. است داده قرار فرسايش معرض در را

 فرسايش ةپديد زند، مي هم به را طبيعي تعادل انسان فعاليت
 ،رو اين از ؛(Tripathi & Singh, 2001) گيرد مي شدت خاك

 ، آن از بهينه ةاستفاد و خاك از حفاظت هاي برنامه موفقيت
 ثرؤم عوامل و انساني رفتارهاي گوناگون ابعاد شناخت نيازمند

 جهت در انساني رفتارهاي ارتقاي و بهبود كه است آن بر
را در پي  كشاورزان از سوي خاك حفاظت عمليات كارگيري به

 دانش متغيرهاي بر تمركز با تحقيق اين در اساس، اين بر. دارد
 از كشاورزان ةاستفاد ميزان خاك، حفاظت عمليات به نگرش و

 فردي، هاي ويژگي و اطالعاتي و ارتباطي هاي كانال و منابع
 بر ثرؤم عوامل بررسي به كشاورزان اقتصادي و اجتماعي

 كشاورزان از سوي خاك حفاظت عمليات كارگيري به
 شكل زير صورت به تحقيق نظري چارچوب بنابراين ؛پردازيم مي
  :(8 شكل) گيرد مي
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 تحقیق نظری چارچوب -2 شكل

 كارگيري به بر ثرؤم عوامل بررسي تحقيق اين كلي هدف
 و است ايالم استان كشاورزان از سوي خاك حفاظت عمليات

 :شود مي دنبال زير اختصاصي اهداف آن به نيل راستاي در
 اقتصادي و اجتماعي فردي، هاي ويژگي شناسايي .8

 ؛مطالعه مورد كشاورزان

 و ارتباطي هاي كانال و منابع از استفاده ميزان بررسي .5
 ؛خاك حفاظت عمليات در مورد پاسخگويان اطالعاتي

 در مورد پاسخگويان دانش از استفاده ميزان بررسي .0
 ؛خاك حفاظت عمليات

 در مورد پاسخگويان نگرش از استفاده ميزان بررسي .4
 ؛حفاظت عمليات

از  خاك حفاظت عمليات كارگيري به ميزان بررسي .2
  ؛آن ةدهند تشكيل هاي گويه بندي اولويت و پاسخگويان سوي
 ميزان با مطالعه مورد متغيرهاي بين روابط تحليل .0

 مورد كشاورزان از سوي خاك حفاظت عمليات كارگيري به
 ؛مطالعه
 كارگيري به بر مطالعه مورد متغيرهاي اثر تعيين .7

 .مطالعه مورد كشاورزان از سوي خاك حفاظت عمليات

 

 تحقیق روش
 ،هدف از نظر كمي، تحقيقات نوع از ماهيت نظر از تحقيق اين

 -توصيفي تحقيقات جزء ها داده گردآوري لحاظ از و كاربردي
 تمام شامل تحقيق اين آماري ةجامع. است همبستگي
 فرمول به توجه با كه (N=58336)است  ايالم استان كشاورزان

 .شدند انتخاب نمونه براي ها آن از نفر 807 ،كوكران يريگ نمونه
 روش به پرسشنامه 523تعداد ها افتهي تر شيب اعتبار يبرا

 هايشهرستان) متناسب انتساب با يتصادف يا  طبقه يريگ نمونه
 551 تينها در كه شد عيتوز( طبقات صورت به مطالعه مورد

 اصلي ابزار(. 8 جدول) شد برگردانده و ليتكم پرسشنامه
 جامع بررسي و مطالعه از پس كه بود اي پرسشنامه تحقيق
 شامل مذكور ةپرسشنام. شد طراحي و تدوين موضوع ادبيات

 ميزان اقتصادي، و اجتماعي فردي، هاي ويژگي: قسمت  پنج
در  دانش اطالعاتي، و ارتباطي هاي كانال و منابع از استفاده

 و خاك حفاظت عمليات به نگرش خاك، حفاظت عمليات مورد
 از گيرياندازه براي. بود خاك حفاظت عمليات كارگيري به

( زياد خيلي =2 تا كم خيلي= 8) يا درجه پنج ليكرت طيف
 متخصصان پانل از پرسشنامه روايي تعيين براي. دش استفاده

 آموزش و ترويج هاي رشته متخصصان شامل كهاستفاده شد 
 و بودند تهران دانشگاه كشاورزي ةتوسع و مديريت و كشاورزي
 پرسشنامه در الزم اصالحات آنان پيشنهادهاي و نظرها براساس

 ضريب آزمون از پرسشنامه پايايي برآورد منظور به. انجام گرفت
 ضرايب اينكه با توجه با(. 5 جدول) دش استفاده كرونباخ آلفاي
 هاي قسمت از هريك براي شده محاسبه كرونباخ آلفاي

 پايايي از پرسشنامه بنابراين ،بود 7/3 از باالتر پرسشنامه
 بندي طبقه منظور به. بود برخوردار اجراي تحقيق براي مناسبي

 و منابع از استفاده ميزان براساس مطالعه مورد كشاورزان
 عمليات در مورد دانش و نگرش اطالعاتي، و ارتباطي هاي كانال

 از سوي خاك حفاظت عمليات كارگيري هب و خاك حفاظت
  (ISDM) معيار يا ميانگين از معيار انحراف تفاوت از آنان

 ,Gangadharappa & et al) شد استفاده زير صورت به

2007 :) 

 عمليات گيريکاربه
 خاک حفاظت

 در مورد دانش
 حفاظت عمليات

 خاک

 هايکانال و منابع
 اطالعاتي و ارتباطي

 عمليات به نگرش
 خاک حفاظت

 فردي، هايويژگي
 اقتصادي و اجتماعي



 902...      توسط خاك حفاظت عملیات کارگیری به بر مؤثر عواملشیری و همكاران: 

-A<mean :كم
 

1

2
 Sd 

 -mean :متوسط
1

2
Sd<B<mean+ 

1

2
 Sd 

 +C>mean :زياد
1

2
Sd 

 Sd و ميانگين mean باال فرمول در كه است ذكر شايان
 دو در ها داده تحليل منظور به. است ميانگين از معيار انحراف
 80 ةنسخ SPSS افزار نرم از استنباطي و توصيفي آمار بخش

 فراواني، از توصيفي آمار بخش در منظور بدين. شد استفاده
 از استنباطي آمار بخش درو  معيار انحراف و ميانگين درصد،
 رگرسيون تحليل و همبستگي تحليل ها، ميانگين ةمقايس

 .شد استفاده

 هاشهرستان از یك هر به یافته اختصاص هاینمونه و ایالم استان کشاورزان کل تعداد .2 جدول

 نمونه تعداد کل تعداد شهرستان نام ردیف

 50 0700 آبدانان 8

 00 1812 ايالم 5

 50 2715 ايوان 0

 03 7270 شهر دره 4

 51 7421 دهلران 2

 41 85074 چرداول شيروان 0

 00 1870 مهران 7

 551 21000 كل 1

 شده محاسبه کرونباخ آلفای ضرایب .2 جدول

 کرنباخ آلفای مقدار ها گویه تعداد متغیرها

 10/3 81 اطالعاتي و ارتباطي هاي كانال و منابع از استفاده ميزان

 18/3 82 خاك حفاظت عمليات در مورد دانش

 70/3 53 خاك حفاظت عمليات به نگرش

 70/3 82 خاك حفاظت عمليات كارگيري به

 

 جینتا

 کشاورزان اقتصادی و اجتماعی فردی، های ویژگی -

 كشاورزان سن ميانگين كه داد نشان نتايج: مطالعه مورد

 كه بود 20/85 معيار انحراف با سال 87/42 مطالعه مورد
. داشت سال 70 ها آن ترين مسن و سال 55 ها آن ترين جوان

 انحراف با سال 30/54 ها آن كشاورزي كار ةسابق ميانگين
 18/0 متوسط طور به مطالعه مورد كشاورزان. بود 51/80 معيار
 ميانگين. داشتند هكتار 24/4 معيار انحراف با زمين هكتار
 4 حدود خودشان هاي اساس گفته بر ها آن ةساالن درآمد

 4 در متوسط طور به مطالعه مورد كشاورزان. بود تومان ميليون
 20 ها آن بين از و بودند كرده شركت ترويجي -آموزشي كالس

 50 ابتدايي،( درصد 1/51) نفر 00 سواد،يب( درصد 5/50) نفر
 بيرستان،د( درصد 4/88) نفر 50 راهنمايي،( درصد 4/88) نفر

 ها آن از( درصد 1/1) نفر 53 و ديپلم( درصد 5/80) نفر 07
 2/01) نفر 13 كه داد نشان ها يافته. بودند باالتر و ديپلم فوق

 روستايي نهادهاي در مطالعه مورد كشاورزان از( درصد
 اجراي براي ها آن از( درصد 5/57) نفر  05 و داشتند عضويت
 .بودند كرده دريافت اعتبارات و وام خاك حفاظت عمليات

 و منابع از مطالعه مورد کشاورزان ةاستفاد میزان -

 ميزان بررسي منظور به: اطالعاتی و ارتباطی های کانال

 ارتباطي هاي كانال و منابع از مطالعه مورد كشاورزان ةاستفاد
 ةگوي 81 امتياز جبري جمع از پس ،اطالعاتي و

 يا ميانگين از معيار انحراف ةفاصل روش از ،آن ةدهند تشكيل
 در بخش اين از حاصل نتايج. شد استفاده (ISDM) معيار

 .است آمده 0 جدول

 

 



 2932، تابستان 2، شماره 44تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، دوره      902

 اطالعاتی و ارتباطی های کانال و منابع از استفاده میزان حسب بر پاسخگویان فراوانی توزیع .9 جدول

 تجمعی درصد درصد فراوانی استفاده سطوح

 0/57 0/57 00 كم

 2/71 1/23 880 متوسط

 833 2/58 41 زياد

 29/29: معیار انحراف و 30/23: میانگین

 
 از بيش كه شود مي مشخص 0 جدول هاي يافته براساس

 طور به مطالعه مورد كشاورزان از( درصد 1/23) نيمي
 استفاده اطالعاتي و ارتباطي هاي كانال و منابع از متوسط

 از( درصد 0/58) نفر 00 كه است حالي در اين. كنند مي
( درصد 2/58) نفر 41 و كم ها كانال و منابع گونه اين از ها آن

 .كنند مي استفاده زياد
 

 در مورد مطالعه مورد کشاورزان دانش میزان -

 دانش ميزان بررسي منظور به: خاك حفاظت عملیات

 پس ،خاك حفاظت عمليات در مورد مطالعه مورد كشاورزان
 روش از ،آن ةدهند تشكيل ةگوي 82 امتياز جبري جمع از

 استفاده (ISDM) معيار يا ميانگين از معيار انحراف ةفاصل
 .است آمده 4 جدول در بخش اين نتايج. شد

 خاك حفاظت عملیات در مورد آنان دانش میزان حسب بر پاسخگویان فراوانی توزیع .4 جدول 

 تجمعی درصد درصد فراوانی دانش سطوح

 8/08 8/08 78 كم

 7/00 2/02 18 متوسط

 833 0/00 70 زياد

 24/20: معیار انحراف و 22/12: میانگین

 
 ميزان كه شود مي مشاهده 4 جدول هاي يافته براساس

 در مورد مطالعه مورد كشاورزان( درصد 7/00) بيشتر دانش
 نفر 70 و است كم و متوسط حد در خاك حفاظت عمليات

 .دارند در اين زمينه زيادي دانش ها آن از( درصد 0/00)

 حفاظت عملیات به مطالعه مورد کشاورزان نگرش -

 به مطالعه مورد كشاورزان نگرش بررسي منظور به: خاك

 ةگوي 53 امتياز جبري جمع از پس ،خاك حفاظت عمليات
 يا ميانگين از معيار انحراف ةفاصل روش از ،آن ةدهند تشكيل

 2 جدول در بخش اين نتايج. شد استفاده (ISDM) معيار
 .است آمده

 خاك حفاظت عملیاتبه  آنان نگرش حسب بر پاسخگویان فراوانی توزیع .1 جدول

 تجمعي درصد درصد فراواني نگرش سطوح

 8/08 8/08 78 منفي

 0/01 5/01 17 متوسط

 833 7/03 73 مثبت

 22/29: معیار انحراف و 66/60: میانگین

 
 نگرش كه شود مي مشاهده 2 جدول هاي يافته براساس

 عمليات به مطالعه مورد كشاورزان( درصد 0/01) بيشتر
 7/03) نفر 73 و است منفي و متوسط حد در خاك حفاظت

 .دارند عملياتبه اين  مثبتي نگرش ها آن از( درصد
 
 

 و خاك حفاظت عملیات کارگیری به میزان -

 براي :آن ةدهند تشكیل های گویه بندی اولویت

 حفاظت عمليات كارگيري به به مربوط هاي گويه بندي اولويت
 تغييرات ضريب از مطالعه مورد كشاورزان از سوي خاك

 .است آمده 0 جدول در بخش اين نتايج. شد استفاده



 909...      توسط خاك حفاظت عملیات کارگیری به بر مؤثر عواملشیری و همكاران: 

 خاك حفاظت عملیات کارگیری به  به مربوط های گویه بندی اولویت .6 جدول

 *ها گویه
Mean SD CV رتبه 

 8 20/05 31/8 02/0 خاك در گياهي بقاياي حفاظت -

 5 33/02 50/8 03/0 مزرعه در آلي كودهاي از استفاده -

 0 11/01 00/8 48/0 زمين شيب خالف جهت در شخم -

 4 03/43 08/8 52/0 زراعي تناوب رعايت -

 2 81/48 08/8 81/0 مزرعه در آب ةبهين مديريت -

 0 00/45 57/8 33/0 اراضي تسطيح -

 7 31/44 57/8 11/5 **مزرعه در شيميايي كودهاي و سموم از استفاده -

 1 55/42 51/8 10/5 حداقل شخم -

 1 53/41 04/8 71/5 ورزي خاك و زني شخم هاي سيستم بهبود -

 83 01/41 02/8 71/5 گياهي پوشش و بقايا ةوسيل به خاك سطح پوشاندن -

 88 13/20 01/8 20/5 آب هاي كانال مسير در ها چهتدرخ و ها بوته كاشت -

 85 31/27 20/8 01/5 **مزرعه در گياهي بقاياي و كلش و كاه زدن آتش -

 80 32/05 27/8 20/5 ها بيماري و آفات بيولوژيك كنترل -

 84 23/02 01/8 21/5 مزرعه در سبز كود از استفاده -

 82 11/12 71/8 37/5 مزرعه در كمپوست از استفاده -

 1= زیاد خیلی ،4= زیاد ،9= متوسط ،2= کم ،2= کم خیلی ،0= هیچ: مقیاس*

 .است بوده معكوس دهی امتیاز منفی های گویه برای**

 
 كشاورزان كه شود مي مشاهده 0 جدول نتايج براساس

 بقاياي حفاظت» مانند خاك حفاظتي  عمليات مطالعه مورد
 را« مزرعه در آلي كودهاي از استفاده» و« خاك در گياهي

از  ها آن كه است حالي در اين .گيرند مي كار هب رتبيش
 در كمپوست از استفاده» مانند خاك حفاظتي  عمليات
استفاده  كمتر« مزرعه در سبز كود از استفاده» و« مزرعه

 كارگيري به ميزان بررسي منظور به اين، بر عالوه. كنند مي
 پس ،مطالعه مورد كشاورزان از سوي خاك حفاظت عمليات

 روش از ،آن ةدهند تشكيل ةگوي 82 امتياز جبري جمع از
 استفاده (ISDM) معيار يا ميانگين از معيار انحراف ةفاصل
 .است آمده 7 جدول در بخش اين از حاصل نتايج. شد

 خاك حفاظت عملیات کارگیری به میزان برحسب پاسخگویان فراوانی توزیع .2 جدول

 تجمعی درصد درصد فراوانی کارگیری به سطوح

 0/00 0/00 70 كم

 8/07 1/00 77 متوسط

 833 1/05 72 زياد

 32/20: معیار انحراف و 43/49: میانگین

 
 بيشتر كه شود مي مشاهده 7 جدول هاي يافته براساس

 كم و متوسط حد در مطالعه مورد كشاورزان( درصد 8/07)
 1/05) نفر 72 و دهند مي انجام را خاك حفاظت عمليات

 .كنند استفاده مي عملياتفراواني از اين  به ها آن از( درصد

 با مطالعه مورد متغیرهای بین روابط تحلیل -

 کشاورزان از سوی خاك حفاظت عملیات کارگیری به

 حفاظت عمليات كارگيري به ةمقايس براي: مطالعه مورد

 متغيرهاي برحسب ،مطالعه مورد كشاورزان از سوي خاك
 t ميانگين ةمقايس آزمون از ،تحقيق ةشد بندي  طبقه مستقل
 .است آمده 1 جدول در نتايج. شد استفاده مستقل
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 شده بندی کشاورزان برحسب متغیرهای طبقه از سویکارگیری عملیات حفاظت خاك  به ةمقایس .3جدول 

 t Sig انحراف معیار میانگین فراوانی طبقات متغیر مستقل

 عضويت در نهادهاي -
 روستايي

 333/3 134/83** 11/7 88/28 13 بله
 40/1 28/01 801 خير

 دريافت وام براي انجام -
 عمليات حفاظت خاك

 338/3 027/0** 11/1 00/47 05 بله
 85/88 34/45 800 خير

 درصد 2داری در سطح  معنی**

 بين كه شود مي مشخص 1 جدول نتايج براساس
 مورد كشاورزان از سوي خاك حفاظت عمليات كارگيري به

 در عضويت ةشد بندي طبقه متغيرهاي براساس ،مطالعه
 اجراي براي ،اعتبارات يا وام دريافت و روستايي نهادهاي
 يك سطح در داري معني اختالف خاك حفاظت عمليات

 نهادهاي در كه كشاورزاني كه آنجا از و دارد وجود درصد
 خاك حفاظت اجراي عمليات براي و دارند عضويت روستايي

 ميانگين ديگر كشاورزان از ،اند كرده دريافت اعتبارات و وام

 انجام رتبيش را خاك حفاظت عمليات بيشتري دارند،
 .دهند مي

 متغيرهاي بين ةرابط بررسي منظور به اين، بر عالوه
 عمليات كارگيري به با مطالعه مورد( ترتيبي و اي فاصله)

 و پيرسون همبستگي ضرايب از ترتيب به خاك حفاظت
 1 جدول در بخش اين نتايج. شد استفاده اسپيرمن

 .است آمده

 کارگیری عملیات حفاظت خاك همبستگی بین متغیرهای مستقل با به .3جدول 

 ضریب همبستگی متغیرهای مستقل
 کارگیری عملیات حفاظت خاك هب

R Sig 

 سن .8
 كار كشاورزي سابقه .5

 714/3 -387/3 پيرسون
 783/3 352/3 پيرسون

 333/3 070/3** پيرسون ميزان زمين كشاورزي .0

 333/3 010/3** پيرسون انهميزان درآمد ساال .4

 330/3 817/3** اسپيرمن ميزان سواد .2

 333/3 220/3** پيرسون ترويجي - هاي آموزشي تعداد دفعات شركت در كالس .0

 338/3 583/3** پيرسون هاي ارتباطي و اطالعاتي ميزان استفاده از منابع و كانال .7

 333/3 457/3** پيرسون عمليات حفاظت خاك در مورددانش  .1

 333/3 052/3** پيرسون نگرش به عمليات حفاظت خاك .1
 درصد 2داری در سطح  معنی**

 
 و سن متغيرهاي بين كه است آن بيانگر 1 جدول نتايج

 خاك حفاظت عمليات كارگيري به با كشاورزي كار ة سابق
 جدول اين نتايج كه حالي در ؛ندارد وجود معناداري ةرابط

 كشاورزي، زمين ميزان متغيرهاي بين كه است آن بيانگر
 دفعات تعداد كشاورزان، سواد ميزان انه،ساال درآمد ميزان

 از استفاده ميزان ترويجي، -آموزشي هاي كالس در شركت
 در مورد دانش اطالعاتي، و ارتباطي هاي كانال و منابع

 با خاك حفاظت عمليات به نگرش و خاك حفاظت عمليات
 مورد كشاورزان از سوي خاك حفاظت عمليات كارگيري هب

 وجود درصد يك سطح در داري معني و مثبت ةرابط مطالعه
 .  دارد

 کارگیری به بر مطالعه مورد متغیرهای اثر تعیین -

 اثر تعيين براي :کشاورزان از سوی خاك حفاظت عملیات

 خاك حفاظت عمليات كارگيري به بر مطالعه مورد متغيرهاي
 روش به چندگانه رگرسيون تحليل از كشاورزان از سوي

 آن در كه است روشي گام به گام روش. شد استفاده گام به گام
 و شوند مي رگرسيون ةمعادل وارد ترتيب به متغيرها ترين قوي
 به داري معني آزمون خطاي كه يابد مي ادامه زماني تا كار اين

 ييمتغيرها كردن وارد از پس ،تحقيق اين در. برسد درصد 2
 كارگيري به) تحقيق ةوابست متغير با داري معني همبستگي كه

. رفت پيش گام 0 تا معادله داشتند،( خاك حفاظت عمليات
 .است آمده 83 جدول در بخش اين نتايج
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 متغير گام اولين در كه دهد مي نشان 83 جدول نتايج 
 مقدار. است شده معادله واردنگرش به عمليات حفاظت خاك 

( R2) تعيين ضريب و 052/3( R) چندگانه همبستگي ضريب
 تغييرات از درصد 8/01 ديگر، عبارت به ؛است 018/3 آن

 اين با( خاك حفاظت عمليات كارگيري به) وابسته متغير
تعداد دفعات شركت  متغير ،دوم گام در. دشو مي تبيين متغير

 متغير اين. دش معادله واردترويجي  -هاي آموزشي در كالس
 تعيين ضريب و 012/3 به را( R) چندگانه همبستگي ضريب

(R2 )از درصد 0/1 ديگر، عبارت به ؛داد افزايش 414/3 به را 
 با( خاك حفاظت عمليات كارگيري به) وابسته متغير تغييرات

 زمين ميزان متغير سوم، گام در. دشو مي تبيين متغير اين
 همبستگي ضريب متغير اين. دش معادله وارد كشاورزي
 تا را( R2) تعيين ضريب مقدار و 723/3 به را( R) چندگانه

 متغير تغييرات از درصد 1/7 بنابراين ؛داد افزايش 205/3
 متغير اين با( خاك حفاظت عمليات كارگيري هب) وابسته
 5/20 قادرند متغير سه اين نتايج براساس. دشو  مي تبيين
 كارگيري به ةوابست متغير تغييرات از( R2= 0.562) درصد

 را مطالعه مورد كشاورزان از سوي خاك حفاظت عمليات
مربوط  ديگري عوامل به باقيمانده درصد 1/40 و ندكن تبيين

 .است  نكرده شناساييها را  آن پژوهشگر كه شود مي

 رگرسیون چندگانه برای بررسی اثر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته .20جدول 

 متغیر
ضریب 
 (R) همبستگی

 ضریب تعیین
(R2) 

ضریب غیر 
 (B) استاندارد

خطای 
 معیار

ضریب استاندارد 
 (Beta) شده

t Sig 

 333/3 071/2 - 834/8 025/85 - - مقدار ثابت

نگرش نسبت به عمليات 
 (X1حفاظت خاك)

052/3 018/3 008/3 011/3 401/3 071/2 333/3 

هاي  تعداد كالس
 (X2ترويجي ) -آموزشي

012/3 414/3 315/8 471/3 057/3 204/0 333/3 

ميزان زمين كشاورزي 
(X3) 

723/3 205/3 070/3 220/3 510/3 003/0 333/3 

 
 ةمعادل ،83 جدول نتايج و باال توضيحات به توجه با
 :است زير شكل به رگرسيون از حاصل خطي

Y= 12.652 + 0.361 X1+ 1.092 X2+ 0.673 X3 
بودن  دار معني دهندة  نشان tو   Fهاي بودن آزمون دار معني

رگرسيون در مورد اهميت  ةاما معادل است؛رگرسيون  ةمعادل
بيني تغييرات متغير وابسته  پيش ونسبي متغيرهاي مستقل 

كند. براي تعيين اهميت نسبي متغيرهاي  بيان نميچيزي را 
( Betaبيني متغير وابسته بايد به مقدار بتا ) مستقل در پيش

ثير أثير هر متغير مستقل را جدا از تأتوجه كرد. اين آماره ت
دهد.  ستقل تحقيق بر متغير وابسته نشان ميساير متغيرهاي م
 ثيرگذارترين متغير مستقل بر متغير وابستهأبر اين اساس، ت

كارگيري عمليات حفاظت خاك( متغير نگرش به عمليات  )به
؛ است 401/3حفاظت خاك است كه مقدار بتا در اين مورد 

يك واحد تغيير در انحراف معيار متغير نگرش  بدين معني كه
واحد تغيير در انحراف معيار  401/3ليات حفاظت خاك به عم

. كند  كارگيري عمليات حفاظت خاك ايجاد مي به ةمتغير وابست
ثيرگذاري بر متغير وابسته أترتيب اهميت ت ساير متغيرها به

كارگيري عمليات حفاظت خاك( شامل تعداد دفعات  )به

 057/3 يترويجي با مقدار بتا -هاي آموزشي شركت در كالس
 ند.هست 510/3 يو ميزان سواد با مقدار بتا

 

 گیری بحث و نتیجه
 خاك گرفته، صورت ادبيات مرور از حاصل نتايج براساس

 ضروريات ساير و پوشاك غذا، توليد براي حياتي يمنبع
 مسائل ترين مهم از خاك فرسايش. است بشر زندگي
 در كه است جهان در غذا توليد و كشاورزي محيطي، زيست

 هاي فعاليت دگرگوني و جمعيت افزايش با اخير هاي سال
 از يكي خاك تخريب و فرسايش. است يافته شدت انسان
 با كه رود مي شمار به خاك يندهايافر در دستكاري اشكال
 هاي اكوسيستم تخريب باعث خاك حاصلخيزي كاهش

 تخريب علت محققان ،زمينه اين در. دشو مي پايدار كشاورزي
( انسان) غيرطبيعي و طبيعي هاي عامل ةدست دو به را خاك

 روزافزون برداري بهره با انسان بين اين در كه كنند مي تقسيم
 پوشش تخريب باعث خود نيازهاي آوردن فراهم براي خاك از

 فرسايش معرض در را زيادتري خاك نتيجه در و شده زمين
 در موفقيت كه گفت توان مي اساس اين بر. است داده قرار
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 نيازمند آن از بهينه ةاستفاد و خاك از حفاظت هاي برنامه
 راستا، اين در. است انساني رفتارهاي گوناگون ابعاد شناخت

 كشاورزان نگرش و دانش متغيرهاي بر تمركز با تحقيق اين در
 از كشاورزان ةاستفاد ميزان خاك، حفاظت عمليات در مورد

 فردي، هاي ويژگي و اطالعاتي و ارتباطي هاي كانال و منابع
 بر ثرؤم عوامل بررسي به كشاورزان اقتصادي و اجتماعي

 استان كشاورزان از سوي خاك حفاظت عمليات كارگيري به
 :داشت پي در را زير نتايج كه شد پرداخته ايالم

 مطالعه مورد كشاورزان بيشتر توصيفي آمار نتايج براساس
 اطالعاتي و ارتباطي هاي كانال و منابع از متوسط و كم حد در

 در مورد كم و متوسط حد در همچنين و كنند مي استفاده
 نشان نتايج اين بر عالوه ؛دارند دانش خاك حفاظت عمليات

 حفاظت عمليات به مثبت نگرش يكمتر كشاورزان كه داد
 كم و متوسط حد در را خاك حفاظت عمليات و دارند خاك

 .گيرند مي كار هب خود مزارع در
 بين ها ميانگين ةمقايس آزمون از حاصل نتايج براساس

 مورد كشاورزان از سوي خاك حفاظت عمليات كارگيري به
 نهادهاي در نداشتن آنان ياداشتن  عضويت حسب بر مطالعه

 در فوق ةيافت. شد مشاهده داري معني اختالف روستايي
 Samarakoon & et  (2004)تحقيق از حاصل نتايج راستاي

al حفاظت عمليات كارگيري به ةنمر اينكه به توجه با. است 
 عضويت روستايي نهادهاي در كه كشاورزاني بين در خاك

 عضويت نهادها اين در كه بود كشاورزاني از ترشبي ،داشتند
 نهادهاي در كه كشاورزاني كرد بيان توان مي ،نداشتند
 كار به رتبيش را خاك حفاظت عمليات ،دارند عضويت روستايي

 بين كه داد نشان ها ميانگين ةمقايس نتايج همچنين ؛گيرند مي
 مورد كشاورزان از سوي خاك حفاظت عمليات كارگيري به

 براي اعتبارات و وام نكردن ياكردن  دريافت براساس مطالعه
. دارد وجود داري معني اختالف خاك حفاظت اجراي عمليات

 (2004) تحقيقات از حاصل نتايج راستاي در فوق ةيافت

Samarakoon & et al  وGorbani & Kohansal 
 يريگكار به متغير ةنمر اينكه هب توجه با. است( 2011)

اين اجراي  براي كه كشاورزاني بين در خاك حفاظت عمليات
 كشاورزاني از بيشتر اند كرده دريافت اعتبارات و وام عمليات

 توان مي بنابراين ،اند نكرده دريافت اعتبارات و وام كه است
 و وام خاك حفاظت اجراي عمليات براي كه كشاورزاني گفت

 استفاده رتبيش عملياتاز اين  اند كرده دريافت اعتبارات
 نهادهاي در عضويت گفت توان ميبه ديگر سخن  كنند؛  مي

 بر معناداري و مثبت ثيرأت اعتبارات و وام دريافت و روستايي

 .دارد كشاورزان از سوي خاك حفاظت عمليات كارگيري به
 دش مشخص همبستگي تحليل از حاصل نتايج براساس

 نه،ساال درآمد ميزان كشاورزي، زمين ميزان متغيرهاي كه
 -آموزشي هاي كالس در شركت دفعات تعداد سواد، ميزان

 و ارتباطي هاي كانال و منابع از استفاده ميزان ترويجي،
 به نگرش و خاك حفاظت عمليات در مورد دانش اطالعاتي،

 با داري معني و مثبت ةرابط خاك حفاظت عمليات
 مورد كشاورزان از سوي خاك حفاظت عمليات كارگيري به

 (2004) تحقيقات نتايج راستاي در فوق ةيافت. دارند مطالعه

Samarakoon & et al ،Woldeamlak (2003) ،Long 
(2003 ،)Bielders (2003 ،)Gorbani & Kohansal 
 اساس اين بر. استShafiee & et al (2010 )( و 2011)

 ريتبيش كشاورزي زمين كشاورزان هرچه گفت توان مي
 از باشد، رتبيش ها آن ةنساال درآمد ميزان باشند، داشته

 –  آموزشي هاي كالس در باشند، برخوردار باالتري تحصيالت
 نگرش و ترشبي دانش و باشند كرده شركت بيشتري ترويجي

 حفظ در باشند، داشته خاك حفاظت عمليات به مساعدتري
 عمليات و كنند مي تالش بيشتر طبيعي منابع از نگهداري و

 . گيرند مي كار  به بيشتر را خاك حفاظت
 متغيرهاي كه داد نشان رگرسيون تحليل از حاصل نتايج

 شركت دفعات تعداد خاك، حفاظت عمليات به نگرش مستقل
 كشاورزي زمين ميزان و ترويجي ـ  آموزشي هاي كالس در

 ةوابست متغير تغييرات بيني پيش و تبيين در مهمي نقش
 طوري به ؛دارند( خاك حفاظت عمليات كارگيري به) تحقيق

 را تحقيق ةوابست متغير واريانس تغييرات از نيمي از بيش كه
 Ervin & et al (2010)تحقيقات نتايج. كنند مي تبيين

از اين يافته Bandara  &  Thiruchelvam (2008)و
 كنند. حمايت مي

 

 پیشنهادها
 به پيشنهادهايي تحقيق هاي يافته مبناي بر ،قسمت اين در

 :دشو مي مطرح زير صورت
 روستايي نهادهاي در كه كشاورزاني اينكه به توجه با .8

 وام خاك حفاظت اجراي عمليات براي يا دارند عضويت
 حفاظت عمليات، ديگر كشاورزان بيش از كرداند دريافت

 كه دشو مي پيشنهاد والنئمس به ،گيرند مي كار هب را خاك
 و كنند تشويق روستايي نهادهاي در عضويت به را كشاورزان

 اختيار در اعتبار و وام ،خاك حفاظت عمليات جرايا براي
 ؛قرار دهند كشاورزان
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 در شركت دفعات تعداد متغير اينكه به توجه با .5
 كارگيري به با مثبتي ةرابط ترويجي - آموزشي هاي كالس

 از يكي و دارد كشاورزان از سوي خاك حفاظت عمليات
 حفاظت عمليات كارگيري به متغير ةكنند تبيين متغيرهاي

 دشو مي پيشنهاد والنئمس به ،بود كشاورزان از سوي خاك
را  ترويجي - آموزشي هاي كالس مكرر و مستمر صورت به كه
 به را كشاورزان و برگزار خاك حفاظت عمليات ةزمين در

 ند؛كن قيتشو ها كالس اين در شركت
 هاي كانال و منابع از استفاده متغير هكاين به توجه با .0

 عمليات كارگيري به با مثبتي ةرابط اطالعاتي و ارتباطي
 پيشنهاد والنئمس به ،دارد كشاورزان از سوي خاك حفاظت

 عمليات زمينة در تلويزيوني و راديويي هاي برنامه دشو مي
 در مفيدي نشريات و مجالت نيز وتوليد كنند  خاك حفاظت

  ؛قرار گيرد كشاورزان اختيار در و شود ليفأت زمينه اين
 عمليات در مورد كشاورزان دانش هكاين به توجه با .4

 حفاظت عمليات كارگيري به با مثبتي ةرابط خاك حفاظت
 با كه دشو مي پيشنهاد والنئمس به ،دارد از سوي آنان خاك
 ةزمين در آموزشي هاي كالس برگزاري مانند ييها روش

 در خاك حفاظت عمليات آموزش خاك، حفاظت عمليات
 نشريات و مجالت گذاشتن اختيار در و كشاورزان ةمزرع

 در مورد آنان دانش افزايش براي زمينه اين در سودمند
 ند؛كن اقدام خاك حفاظت عمليات

 حفاظت عمليات به نگرش متغير هكاين به توجه با .2
از  خاك حفاظت عمليات كارگيري به با مثبتي ةرابط خاك
اين  ةكنند تبيين متغير ترين مهم و دارد كشاورزان سوي
 هاي كالس در دشو مي پيشنهاد والنئمس به است، متغير

 هاي رسانه و ترويجي مجالت و نشريات ترويجي، -آموزشي
 از حفاظت ضرورت و خاك ةلئمس اهميتبيان  به ارتباطي

 از حفاظت اهميت و خاك به كشاورزان نگرش تا بپردازند آن
 .بهبود يابد آن
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