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 چکیده
 

 شهرستان کشاورزان توسط خاک حفاظتي اقدامات پذیرش بر مؤثراز تحقيق حاضر بررسي عوامل  هدف

 وعن از مطالعه این. باشديم باشد،يم ایالم استان کشاورزي اصلي هايقطب از یکي که چرداول، و شيروان

کشاورزان  مةهمورد نظر  آماري جامعةکه به روش پيمایشي انجام گرفته است.  باشدمي ايمقایسه تحليلي

 استفاده با و ايطبقه گيرينفر به روش نمونه 146 ،تعداد این از که استنفر  9600 تعداد بهاین شهرستان 

 پژوهش به دو گروه نیدر ا مطالعه مورد نمونةانتخاب شدند.  آماري نمونة عنوان به کوکران فرمول از

 انجام حفاظت عمليات گونههيچو کشاورزاني که  اندکه به عمليات حفاظت خاک اقدام کرده يکشاورزان

بوده است. روایي  ساختهمحقق پرسشنامة اطالعات آوريجمع براي تحقيق اصلي ابزار. تقسيم شد اندنداده

 شده بررسي کشاورزي آموزش و ترویج استادانظاهري و محتوایي پرسشنامه بر اساس نظر متخصصان و 

آزمون مقدماتي در  و اصالحات الزم صورت گرفته است. به منظور تعيين قابليت اعتماد یا پایایي پرسشنامه

گرفت. پایایي عوامل مورد سنجش در پرسشنامه با استفاده  آماري انجام ةیکي از روستاهاي خارج از نمون

از آمار  هاداده آماري تحليلوتجزیهقرار گرفت. به منظور  دیياز ضریب آلفاي کرونباخ ارزیابي و مورد تأ

 اهداده تحليلوتجزیههمبسته استفاده شده و  Tتوصيفي و آمار استنباطي شامل تحليل تشخيصي و آزمون 

 سن، متغيرهاي دهدمي نشان. نتایج است گرفتهتحت ویندوز انجام  10 نسخة SPSS افزارنرم از استفاده با

 عمليات پذیرش در را ريتأث بيشترین ترتيببه کشاورزان خانوار اعضاي تعداد و سواد سطح ،فني دانش

 . دارند خاک حفاظتي

 

 چرداول و شيروانخاک،  حفاظت دار،یپا توسعة پذیرش، ایالم، کلیدی: یاه واژه

 

 مقدمه
جمعيت و به دنبال آن نياز به توليد مواد  افزونروز رشد
 از خاك و آب منابع تيمحدود و سوبيشتر از يك  یغذاي
 یرا امر یكشاورز پاية منابع بهينةمديريت  ديگر یسو

 تنهانه یكشاورز بخش مهم رسالت. است كرده ناپذيراجتناب
بلكه حفاظت  ،است یغذاي امنيت یارتقاتأمين نيازها و 

پايدار منابع پايه به منظور دستيابی به كشاورزی پايدار نيز 
(. كشاورز Tabaraee and Hassannejad, 2009) هست

 دانشیار

،
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 بر آن، ثبات و مدتدراز در توليد حفظ بر عالوه پايدار
و محيط زيست تأكيد دارد  یمنابع طبيع نكردنتخريب

(Rahmani, 2001) . 
 كخا و آب اصلی ةمادمحصوالت كشاورزی به دو  توليد

درصد مواد غذايی جهان از  97بيش از  ،نيازمند است. امروزه
. فرسايش (Bayramin et al., 2003) آيدخاك به دست می

 توليد يندافركشاورزی در  محيطیزيستخاك يكی از مسائل 
 دگرگونی و جمعيت افزايش با اخير هایسال در كه ستغذا

هر  ،جهانی سطح در. است يافته شدت انسانی هایفعاليت
 و رزیكشاو خيزميليارد تن خاك حاصل 77سال در حدود 

 Shafiei) يابدمی فرسايش اراضی ديگر از خاك تن ميلياردها

et al., 2008 .)هكتارميليون 1911 حدود دهدمی نشان آمار 
 هایفعاليت طريق از دنيا اراضی مساحت از درصد 17 معادل
 داليلی به اراضی تخريب ميزان اين. است شده تخريب انسانی
 نادرست مديريت ،يیزداجنگلچرای مفرط،  زايی،بيابان مانند

صنعتی و شهری بوده است  هایفعاليت و كشاورزی
(Shahrodi et al., 2009).  اين مسئله در ايران به دليل

 محدوديت و خشكنيمهو  خشك ةمنطقآن در  گرفتنقرار
 سازمان. است برخوردار ایويژه حساسيت از خاك و آب منابع
 هابا توجه به قابليت 2000 سال در جهانی كشاورزی و بارخوار

 اراضی: معيار هفت اساس بر اراضی منابع هایمحدوديت و
 اراضی ها،خشكی و هابيابان معادل، پتانسيل دارای كشت قابل

 توازن فعلی، كشت قابل اراضی زمين، تخريب شدت دار،شيب
 جهان كشور 110 بندیرتبه به جمعيت افزايش و اراضی

قرار گرفته  173 رتبةايران در  ،بندیرتبه اين در. پرداخت
شديد  هایمحدوديت بيانگر پايين بسيار رتبةاست كه اين 

 (Shahrodi and Chizari, 2008)استمنابع خاك در ايران 

 توسعةفرسايش خاك به طرق مختلف باعث جلوگيری از 
 رسوبات ايجاد به توانمی ها آن جملةكه از  شودمی رزیكشاو

 و آبی كشت سيستم در عملكرد كاهش و هاآبراهه در
ها  در عملكرد آن كاهش وسيلةخانوارهای زارع به  كردنفقير

 خسارات جبران برای زيادی هایهزينه نيهمچن ؛كرداشاره 
 ؛شودمی صرف شورهاك از بسياری در خاك فرسايش از ناشی

 در حركت راستای در خاك حفاظتی اقدامات انجام بنابراين
 كنونی نسل سمت به منابع توزيع باز و پايدار كشاورزی جهت

بستر توليد  ترينمهم عنوان به خاك كيفيت و كميت حفظ و
محصوالت كشاورزی و عامل جلوگيری از مهاجرت روستاييان، 

 (.Torshizi and Islami, 2007) رسدمی نظر به ضروری
 ةاستفادحفاظت منابع طبيعی و  هایبرنامه در موفقيت

 انسانی رفتارهای گوناگون ابعاد شناخت نيازمند ها آن از بهينه
 اهميت و چگونگی به نسبت افراد نگرش از رفتارها اين. است

 سياست به دستيابی. شودمی ناشی منابع حفاظت موضوع
 شناخت به نياز خاك حفاظت تشويق برای اسبمن عمومی

 بخش بردارانبهره كه دارد هايیمحرك و هامحدوديت
. ندمواجه آن با خاك حفاظت برای خود تصميم در كشاورزی

 و نهادی اجتماعی، اقتصادی، عوامل جمله از مختلفی عوامل
 و اقتصادی عوامل. موثرند هامحرك و هامحدوديت نيا بر فنی

 و گذاشته تأثير محدودكننده فنی عوامل بر اجتماعی
 منطقه هر در خاك حفاظت و فرسايش با مرتبط پارامترهای

 ها آن متقابل ريتأث چگونگی و عوامل اين. سازندمی مشخص را
 حفاظت از تحليلی هرگونه برای كه اندپيچيده ایاندازه به

رار داد ها را توأماً مورد توجه ق بايد بسياری از آن خاك
(Ghorbani et al., 2006.) 

اجتماعی  -اقتصادی مؤثر عوامل بررسی به حاضر تحقيق
توسط  یاقدامات حفاظتی خاك زراع رشيو فنی مؤثر بر پذ

كشاورزان شهرستان شيروان و چرداول در استان ايالم 
 توليد مهم هایپرداخته است. اين شهرستان از قطب

. با توجه شودمی محسوب استان اين در كشاورزی محصوالت
 كوهستانی ةناحيبه اينكه شهرستان شيروان و چرداول در 

قسمت اعظم توليد محصوالت  ،دارد قرار استان اين
 كه گيردصورت می دار بيكشاورزی اين منطقه در اراضی ش

 ،حاضر حال در. دارد قرار خاك فرسايش تأثير تحت شدتبه
 هایتوصيه یريكارگ ا بهبرخی كشاورزان در اين منطقه ب

كشاورزی اقدام به انجام عمليات حفاظت خاك  نامروج
 هایآبراهه ايجاد بندی،تراس شامل عمليات اين. انددهكر

 حيوانی، كود از استفاده سنگی، بندهای احداث انحرافی،
 كه است حالی در اين. استزراعی  تناوب و مناسب شخم
سنتی )شخم  هایچنان در قالبهم كشاورزان ةعمد بخش

و...( اقدام  ساالنه زراعی تناوب نداشتندر جهت شيب زمين، 
 و كرده دار بيبه توليد محصول كشاورزی در اراضی ش

 توجه با. دهندنمی انجام خاصی حفاظتی عمليات گونه هيچ
 دو اين رفتارهای بازشناسی بر یسع مطالعه اين مهم، اين به

 دو اين تمايز وجوه بررسی و كشاورزی توليدكنندگان از گروه
 انجام بر كشاورزان تصميم بر مؤثر عوامل با ارتباط در گروه

 داشته خود مزرعه در خاك حفاظتی اقدامات انجام عدم يا
 و كننده اقدام كشاورزان عنوان به اول گروه از ادامه در. است

 . شودیم برده نام شاهد گروه عنوان به دوم گروه از
 Sain and Barreto (1996) نشان  ایدر مطالعه
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 نگرش خاك حفاظت به نسبت كشاورزان بيشتر كه اند داده
 با خاك فرسايش مسائل از آنان آگاهی ميزان و دارند مثبتی
 اينكه دليل حال اين با. دارد مثبت ایرابطه آنان نگرش

 و استيچيده و گران مربوط به حفاظت خاك پ هایفناوری
معموالً از  ،ندارد مدتكوتاهتأثيری مستقيم بر سود آنان در 

 .شوداستفاده نمی مربوط هایفناوری
Araya and Asafu-Adjaye (2001) خود  ةدر مطالع

 ترويجی هایبرنامه ةكلي كه انددر كشور اريتره نشان داده
و بهبود  آمددر افزايش بهكه  ،خاك حفاظت به مربوط

 طور به ،است شده منجروضعيت اقتصادی كشاورزان 
 Pannell et al.. گيردمی قرار ها آن پذيرش مورد مطلوبی

 هایويژگی بين كه دادند نشان خود مطالعةدر  (2003)
روانی كشاورزان و ميزان پذيرش اقدامات حفاظت  -اجتماعی

وجود دارد.  داریمعنی و مثبت رابطةخاك توسط آنان 
Pandy (2003) در كشور فيليپين نشان داد  خود مطالعة در

 اغلب خاك حفاظت هایتكنولوژی رفتنينپذ يا پذيرفتنكه 
 در خاك حفاظت تكنولوژی كه است محيطی كمبود از ناشی

 .شودمی اعمال آن
Mahbobi et al. (2004)  نتيجه اين به خود ةمطالعدر 

 خدمات راديو، همچون ارتباطی عوامل كه اندرسيده
آموزشی شركت كرده، نقش  هایدوره تعداد و آموزشی،

حفاظت خاك  هایتكنولوژی پذيرش و نشر يندافرمهمی در 
 در خود ةمطالع( در 2003) Seguya and Abelدارند. 
 بهيكی از عوامل مهمی كه  اندداده نشان اوگاندا كشور

 حفاظت زمينةترويجی در  هایفعاليت شدناثربی يا شكست
فقدان دانش، آگاهی و نگرش منفی كشاورزان  شودمی منجر

 مطالعة( در 2007) Bewket. استخاك  حفاظت زمينةدر 
)مالكيت  كه عوامل اقتصادی داد نشان اتيوپی كشور در خود

زمين، بعد خانوار و ميزان درآمد( و عوامل اجتماعی )سن و 
مهمی هستند كه بر ميزان  ميزان تحصيالت( از جمله عوامل

 Ghorbani et.دارند.  ريپذيرش اقدامات حفاظتی خاك تأث

al (2006)  در پژوهش خود به اين نتيجه رسيدند كه اجرای
ی ـ ترويجی از حمايتی خاك با نگرشی اقتصاد هایسياست

 دولت مداخلةو  سبز يارانةنيازهای مالی،  نيطريق تأم
اجرای عمليات حفاظت خاك  در مؤثری نقش تواند می

( نشان داد 2008) Shafiei et al. مطالعةداشته باشد. نتايج 
 ربارةدبين متغير نگرش  داریمعنی و مثبت رابطةكه 

عمليات حفاظت خاك و متغيرهای ميزان استفاده از 
جهان  هایويژگی و اطالعاتی منابع و ارتباطی های كانال

نشان  Torshizi and Islami (2007)شهری وجود دارد. 
 ميزان خاك، حفاظت ثارآكه متغيرهای آگاهی از  اندداده

 عمليات به ماقدا احتمال بر زمين قيمت و تحصيالت
 .دارند دارمعنی و مثبت تأثير خاك حفاظت

Norolah Norivandi et al. (2011) با  یادر مطالعه
 در خاك حفاظت یهایفناور رشيپذ یالگوها ةسيمقاهدف 
 یباالتر رشيپذ كه یكشاورزان اندداده نشان خوزستان استان
 اطالعات، منابع با یشتريب ماست یدارا تر،باسواد اندداشته

. اندبوده یشتريب یفن دانش و باالتر محصول عملكرد
Momeni Chelaki et al.  (2011 )هدف با یامطالعه در 

 حفاظت یكيمكان اتيعمل رشيپذ بر مؤثر عوامل یبررس
 یآگاه كه اندداده نشان ذهيا شهرستان ميد یاراض در خاك

 كنترل در اقدامات ريتأث به اعتقاد خاك، شيفرسا از
 یهاآموزش در شركت ،یاراض كل مساحت خاك، شيفرسا

 مثبت طور به یاراض تيمالك نوع و خاك حفاظت به مربوط
 اقدامات رشيپذ یبرا كشاورزان ميتصم یداریمعن و

 مطالعة جينتا نيهمچن ؛دهندیم قرار ريتأث تحت را یحفاظت

Azizi Khalkhili et al.(2011)، رفتار  یبا هدف بررس كه
انجام شده است، نشان داد كه  خاك از حفاظتدر  كشاورزان

 ،یرساناطالع و یارتباط یهاتيمشاركت در فعال ريسه متغ
مختلف در  یهاتشكل در تيعضو زانيم و درآمد زانيم

حفاظت  رفتار وابستة ريدر متغ راتييدرصد تغ 8/31مجموع 
 كرده نييتوسط كشاورزان مورد مطالعه را تب یخاك زراع

 .است

 

 تحقیق روش
 انجام پرسشنامه از استفاده با و پيمايش طريق از تحقيق اين

 عنوان به چرداول و شيروان شهرستان كشاورزان و گرفت
(. به دليل N=8099) شدند انتخاب آماری جامعة

 مورد آماری جامعةشهرستان و حجم باالی  نبود گسترده
 با استفاده از فرمول كوكران  برداربهره 140 مطالعه

(07/0  =d07/0 ؛  =p&q )ایطبقه گيرینمونه روش به 
 هر بردارانبهره تعداد به توجه با) متناسب انتساب با تصادفی
 زمانی و مالی هایو محدوديت مربوط كارشناسان نظر روستا،
 آماری نمونةانتخاب شدند.  آماری نمونة عنوان به( تحقيق

 الن،يمورد مطالعه چهار دهستان )دهستان شباب، هل
 بخش سه در واقع دهستان هشتزردالن، كارزان( از 

به  دهستان چهار. علت انتخاب اين بودند شدهياد شهرستان
 فرسايش خطر و ديم اراضی باالی باًيتقردليل وجود شيب 
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نفر(  140با توجه به حجم نمونه ) سپس ؛بود منطقه اين در
و نسبت كشاورزان در هر بخش و همچنين تعداد اندك 

 نسبت خاك حفاظت عمليات انجام به كنندهاقدامكشاورزان 
به  كنندهاقدام سه به دو سهم نهايت در كشاورزان، ساير به

 از. شدندانتخاب  كانجام عمليات حفاظت خا ةكنندنااماقد
 كه بودند كسانی نيز نفر 84 و كنندهاقدامنفر  71 تعداد اين
 .بودند نكرده اقدام خاك حفاظت عمليات به

 پرسشنامه اطالعات آوریجمع برای تحقيق اصلی ابزار
 با ضوعیمو نظری مبانی ابتدا آن تدوين جهت در كه بود

 با سپس ؛شدند بررسی مرتبط مراجع و منابع به توجه
 پرسشنامة نظری ارچوبهچ و مطالعات گرفتننظردر

 آن پايايی و روايی از اطمينان از پس و شد تنظيم مقدماتی
 روايی. شدطراحی  نهايی پرسشنامة اصالحات انجام و

 و متخصصان نظر اساس بر پرسشنامه محتوايی و ظاهری
 اصالحات و شده بررسی كشاورزی آموزش و ترويج اساتيد

 يا اعتماد قابليت تعيين منظور به. است گرفته صورت الزم
آزمون مقدماتی در يكی از روستاهای خارج  پرسشنامه پايايی

انجام گرفت. روايی عوامل مورد سنجش در  آماری نمونةاز 
( و با استفاده یعاملی )اعتبار عاملپرسشنامه از روش تحليل 

 ارزيابی كرونباخ آلفای با نيز آن پايايی و KMOاز ضريب 
 (.  Kalantari, 2010) شد

 

 محاسبه شده KMOآلفای کرونباخ و  ضریب. 1 جدول

 KMO کرونباخ آلفاي شاخص KMO کرونباخ آلفاي شاخص

 060/6 920/6 يارتباط کانال با ارتباط ميزان 918/6 065/6 نگرش
 535/6 852/6 اجتماعي منزلت 554/6 861/6 تقدیرگرایي و نوگرایي

 052/6 882/6 يشهر جهان 801/6 010/6 ترویجي يها تماس ميزان
 925/6 814/6 آگاهي سطح 064/6 805/6 اجتماعي مشارکت ميزان

    060/6 961/6 شهر با ارتباط ميزان
 قیتحق يهاافتهی: مأخذ

 به نكردن يا كردن اقدام تحقيق اين در ستهواب متغير
 شامل نيز مستقل متغيرهای و خاك حفاظت عمليات انجام

 كشاورزان اجتماعی و اقتصادی زراعی، شخصی، هایويژگی
 حفاظت آثاربرای سنجش آگاهی از  ،تحقيق اين در. است بوده

ی از فرسايش، جلوگير هایراه زمينةگويه در  8خاك از 
 كشاورزان و شده استفاده خاك حفاظت آثارحفاظت خاك و 

در مقياس ليكرت  شدهارائه هایگويه به نسبت را خود نظرات
 بندیتقسيم. اندكرده بيان( 7 تا 0 دامنة)از هيچ تا زياد در 

 انحراف ميانگين، مقادير مبنای بر كشاورزان مختلف هایگروه
 انجام زير شرح به ها آن آگاهی نمرة و حداكثر حداقل ار،معي

 ضعيف، سطوح ترتيببه D ,C ,B ,A آن در كه است گرفته
 : دهد می نشان را عالی و خوب متوسط،

 
Mean < c < Mean + st.d خوب = Mean + st.d < D < Max عالی = 
Min < A < Mean- st.d ضعف = Mean - st.d < B < Mean متوسط = 

 

 نظير كشاورزان اجتماعی هایويژگی سنجش منظور به
استفاده و دسترسی  اجتماعی منزلت و مشاركت ميزان

 ميزان همچنين و رسانیاطالع هایكشاورزان به كانال
 كشاورزان. شدمقرر  ترويجی هایتماس از برخورداری

 كامالً)از  ليكرت مقياس در شده گرفتهدر نظر  های ويهگ
برای سنجش اين متغيرها را  (7تا  1 :موافق كامالً تا مخالف

 هایاز مجموع پاسخ نهايت در. دردندر پرسشنامه مشخص ك
ميزان مشاركت و منزلت اجتماعی، ميزان  كشاورزان دريافتی

 ازكشاورزان  استفادةميزان ارتباطی و  هایدسترسی به كانال

 با شهری جهان شاخص. شدتعيين  ترويجی هایتماس
 ميزان جديد، اطالعات كسب به تمايل ميزان چون هايیگويه

 در... و بازديدهای خود و اتيربتج افكار، تبادل به تمايل
( مورد 7 تا 1 :موافق كامالً تا مخالف كامالً)از  ليكرت مقياس

با استفاده از روش تحليل  سپس ؛گرفت قرار یسنجنظر
عاملی شاخص جهان شهری سنجيده و در سه گروه باال، 

 .شدمتوسط و پايين برآورد 
 

 و بحث   نتایج
سال  72سنی كشاورزان حدود  ميانگين: یفرد یهايویژگ



 111       ...خاک يحفاظت اقدامات رشیپذ بر موثر عوامل يبررس: همکاران و ینور 

 سال 77-47 سنی ردةبوده است كه بيشترين فراوانی به 
  37-27 سنی ردةدرصد( و كمترين فراوانی به  47)
 فعاليت سابقةدرصد( اختصاص داشته و ميانگين  9)

 مورد افراد از درصد 3/37. است بوده سال 3/27 كشاورزان
و در اين مورد نما برابر با سطح  بودند سوادبي مطالعه

ورزان درصد كشا 10تحصيالت در حد خواندن و نوشتن بود. 
بودند.  نفر 10-7مورد مطالعه دارای تعداد افراد خانوار بين 

تا مركز خدمات  یبرداربهره یواحدها فاصلةميانگين 
 طور به یبرداربهره واحد هر. بودكيلومتر  8/7كشاورزی 

هكتار زمين ديم  47/4هكتار زمين و  8/1متوسط نزديك به 
 را دارا بودند. 

 ميان از كه دهدمی نشان 2 جدول :جتماعيا هایویژگي
 "ميزان مشاركت اجتماعی"متغير  اجتماعی عوامل

ها نظير مسجد، بسيج روستا،  كشاورزان با نهادها و ارگان
 نسبت را اولويت باالترين هاتشكل ساير و هامدرسه، تعاونی

 هایكانال"، "ترويجی هایتماس" نظير هاگويه ديگر به
 .دارد "شهر با ارتباطميزان " و "اجتماعی زلتمن"، "ارتباطی

 
 ها آن اجتماعي هایویژگي حسب بر کشاورزان فراواني توزیع. 5 جدول

 امتیازات دامنة معیار انحراف میانگین متغیرها

 08/6-50/14 23/2 91/9 ترویجي يها تماس از استفاده ميزان
 50/4-40/10 53/1 40/13 اجتماعي مشارکت ميزان

 6-5 99/6 23/2 شهر با ارتباط ميزان
 51/4-04/19 05/2 98/16 ارتباطي يها کانال از استفاده ميزان

 45/1-20/8 05/6 02/3 اجتماعي منزلت ميزان
 61/0-23/11 11/2 09/8 بودن يشهر جهان ميزان

 قیتحق يهاافتهی: مأخذ

 
 عملیات حفاظت خاک مورد درآگاهي کشاورزان  سطح

 ةزمين در كشاورزان آگاهی و دانش سنجش منظور به
 طراحی ليكرت مقياس در گويه هشتعمليات حفاظت خاك 

ها به صورت شاخص دانش و آگاهی  ميانگين آن سپس و
ميانگين و انحراف معيار،  اساسكشاورزان تعيين شد. بر 

به چهار  خاك حفاظت عمليات زمينةدانش كشاورزان در 
. است شده بندیيف، متوسط، خوب و عالی گروهسطح ضع

 مقادير مبنای بر كشاورزان مختلف هایگروه بندیتقسيم

)ميانگين )Mean  )معيار انحراف ،21 . / )St d  3 42، 
)حداقل / )Min 15 )حداكثر و 8 / )Max  28 24 

 شتريبها به شرح زير انجام گرفته است كه  آن آگاهی نمرة
از دانش خوب و  ،(درصد 7/40) نفر 77 يعنی كشاورزان،
 یحال در برخوردارند، خاك حفاظت عمليات زمينةعالی در 

 34و  متوسط سطح در كشاورزان از( درصد 37) نفر 49 كه
 درصد( نيز در سطح ضعيف قرار دارند.  28/24نفر )

 
 خاک حفاظت عملیات زمینةآگاهي کشاورزان در  میزان. 3 جدول

 اریمع انحراف نیانگیم خاک حفاظت رشیپذ به نسبت یفن دانش يهاهیگو

 885/6 59/3 داربيش ياراض سکوبندي
 569/1 268/3 خاک يباال يشووشستاز  يريجلوگ يبرا ليو محل س بيدر مناطق پرش سنگي نوارهاي

 812/6 915/3 يآب شیفرسا کاهش و مزرعه به هاآب هرز ورود از يريجلوگ يبرا انحرافي هايآبراهه
 929/6 880/3 داربيش ياراض در زمين شيب جهت در نزدنشخم

 809/6 401/3 ساالنه زراعي تناوب نداشتن
 885/6 594/3 يوانيح کود از متناوب استفادة

 088/6 680/4 خاک به کلش و کاه و ياهيگ يایبقا برگرداندن
 684/1 153/4 بقوالت خانوادة اهانياز گ استفاده

 قیتحق يهاافتهی: مأخذ
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 عملیات حفاظت خاک  مورد درکشاورزان  نگرش

 به نسبت ورزان،كشا یسو از شدهارائه هایپاسخ اساس بر
 زمينةكشاورزان در  نگرش ،4 جدول در شدهارائه یهاهيگو

 خوب متوسط، ف،يضع سطح چهار به خاك حفاظت عمليات
 مختلف هایگروه یبند ميتقس. است شده یبندگروه یعال و

 نگرش نمرة معيار انحراف و ميانگين یمبنا بر كشاورزان
 77/13توجه به امتيازبندی فوق،  باها صورت گرفته است.  آن

درصد دارای  72/27درصد دارای نگرش خوب و عالی، 
درصد دارای نگرش ضعيف نسبت  71/10نگرش متوسط و 

عمليات حفاظت خاك هستند. اين نتيجه با نتايج پژوهش  به
.Shafiei et al (2008 ،)Karimi and Chizari (2007)  و

Sain and Barreto (1996) بقت دارد. بايد توجه مطا
داشت كه نگرش مثبت به نوآوری هميشه و در همه حال 

 ,.Shafiei et al) شودنمی منجرپذيرش آن  به ضرورت

نهادی و سطوح پايين  هایيا كمبود حمايت نبود. (2008
درآمد و منابع مالی و سبك زندگی معيشتی كشاورزان مانع 

پذيرش عمليات  بهمواره از آن است كه نگرش مساعد آنان ه
    . شود منجرحفاظت خاك 

 
 عملیات حفاظت خاک مورد درمقیاس نگرش کشاورزان  .5 جدول

 اریمع انحراف نیانگیم حفاظت خاک رشیپذ مورد درنگرش  يهاهیگو

 149/1 059/3 شد خواهد خاک شیفرسا کاهش باعث خاک حفاظت اتيعمل ياجرا
 609/1 610/4 است مناسب کامالً خاک شیفرسا از يريجلوگ در خاک حفاظت اتيعمل ياجرا
 600/1 14/4 ندهیآ نسل حقوق تیرعا يعنی خاک حفاظت اتيعمل ياجرا
 131/1 449/3 شوديم محصول ديتول عملکرد شیافزا باعث خاک حفاظت اتيعمل ياجرا
 115/1 50/3 است مندارزشباال  ةنیهز وجود با خاک حفاظت اتيعمل ياجرا
 601/1 069/3 است نهیهزپر و ريگوقتحفاظت خاک  اتيعمل ياجرا
 190/1 010/3 دهميم انجام يکشاورز جهاد طرف از يقیتشو يهاحفاظت خاک را فقط به خاطر گرفتن نهاده اتيعمل ياجرا

 100/1 582/3 دهميانجام م زيشخص خود ن ةنیهز با يحت خاک حفاظت اتيعمل ياجرا ادیز مثبت آثارتوجه به  با
 220/1 655/4 ندارد دميتول شیافزا و خاک شیفرسا کاهش بر يريتأث چيه خاک حفاظت اتيعمل ياجرا

 103/1 880/3 رميبگ کار هخود ب ةها را در مزرع و آن روش رميبگ ادیرا  يحفاظت يورزخاک يهاروش انواع مشتاقم اريبس
 قیتحق يهاافتهی: مأخذ

 
به عملیات حفاظت خاک  گانکنند اقدام هایویژگي مقایسة

 و سایر کشاورزان 

 هایويژگی نظر از كه دهدمی نشان 7 جدول هایيافته
 قابل هایتفاوت اجتماعی و اقتصادی زراعی، شخصی،
بين دو گروه كشاورزان مورد مطالعه وجود دارد.  ایمالحظه

 تر،جوانبه عمليات حفاظت خاك  كنندهاماقدكشاورزان 
 ساير به نسبت كمتر خانوار اعضای تعداد یدارا و ترباسواد

دارای  یريچشمگ طور به كشاورزان اين. هستند كشاورزان
 ترويجی هایميزان زمين كشاورزی ديم و آبی بيشتر، تماس

 هایانالك از استفاده بيشتر، اجتماعی مشاركت بيشتر،
 و بيشتر كشاورزی محل از درآمد ميزان و بيشتر ارتباطی

كه به  هستند كشاورزانی به نسبت بيشتر بودن شهری جهان
 و كنندمیروش سنتی اقدام به كشت محصوالت ديم 

 اجرا خود مزرعةحفاظت خاك را در  عمليات گونه هيچ
 نةيزم درآگاهی و نگرش بهتری  ها همچنين . آناندنكرده

 عمليات حفاظت خاك دارند.

 معرفي ارزیابي تابع پذیرش اقدام به عملیات حفاظت خاک

های كشاورزان در اين مطالعه، مدلی برای تمايز ويژگی
شود. كننده به عمليات حفاظت خاك و ديگران ارائه میاقدام

اقتصادی و  های شخصی، زراعی،بر مبنای اين مدل، ويژگی
بينی و شناخت اجتماعی كشاورزان متغيرهای مؤثر در پيش

های عمليات حفاظت خاك كننده از روشكشاورزان استفاده
شناخته و وارد مدل شدند. برای ارزيابی اين مدل از روش 
آماری تحليل تشخيصی استفاده شد. روش تحليل تشخيصی 

(Kalantari, 2010زمانی مفيد است كه يك متغي ) ر
بندی شده )كيفی( و چندين متغير مستقل كمی وجود  گروه

داشته باشند. در چنين مواردی، تحليل رگرسيون مناسب به 
در تحليل رگرسيون متغير وابسته بايد  رسد؛ زيرانظر نمی

كه در اين تحقيق متغير وابسته كيفی  كمی باشد، در حالی
 است و به همين دليل در اين تحقيق از تحليل تشخيصی

 شده است.استفاده 



 501نوری و همکاران: بررسي عوامل موثر بر پذیرش اقدامات حفاظتي خاک...        

 

 کشاورزان ریسا و خاک حفاظت عملیات هایروش کنندةاجراکشاورزان  هایویژگي مقایسة. 4 جدول

 کشاورزان يها یژگیو
 کنندهنا اقدام کننده اقدام

T sig معیار انحراف میانگین معیار انحراف میانگین 

 666/6 -00/16 44/11 02/40 1/4 20/36 )سال( سن
 666/6 53/4 30/1 89/2 40/1 23/4 )سال( سواد

 661/6 -0/3 29/2 04/4 18/1 2//02 )نفر( خانوار اعضاي تعداد
 660/6 -05/1 90/12 60/18 92/4 88/0 )سال( کشاورزي سابقة
 ns 381/6 -063/6 62/10 8/83 44/10 9/86 کشاورزي از درآمد درصد

 ns 269/6 -28/1 01/18 98/16 03/16 1/8 )کيلومتر( خدمات مرکز تا فاصله

 ns 410/6 910/6 42/2 08/2 8/2 60/3 ()هکتار آبي اراضي مالکيت ميزان
 619/6 44/2 03/1 24/3 39/5 19/5 )هکتار( دیم اراضي مالکيت ميزان

 662/6 10/3 40/1 85/8 0/1 83/9 يشهر جهان هايویژگي
 666/6 94/3 92/2 89/12 52/2 90/14 اجتماعي مشارکت ميزان
 660/6 95/2 33/5 35/8 51/4 64/16 ترویجي هايتماس ميزان

 661/6 44/3 91/2 63/16 0/3 3/12 ارتباطي هايکانال از استفاده ميزان
 666/6 92/3 38/1 00/2 35/1 02/3 اجتماعي منزلت ميزان

 663/6 68/3 42/3 8/26 64/3 83/22 عمليات حفاظتي دربارة آگاهي
 610/6 49/2 21/5 22/10 80/3 58/21 خاک عمليات حفاظت مورد در نگرش

 660/6 90/2 98/2 30/2 21/1 60/1 کشاورز زندگي محل تا دیم راضيا فاصلة متوسط
 638/6 14/2 85/18 93/13 40/11 5/8 خدمات مرکز تا دیم اراضي فاصلة متوسط

 666/6 80/3 90/6 60/2 08/6 8/2 شهر با ارتباط ميزان
 درصد 5سطح  در داريمعنی *     قیتحق يهاافتهی: مأخذ

 
 را مستقل متغير چند يا دو تركيب تشخيصی تحليل

 را گروه دو بين تفاوت جهو بهترين به كه دهدمی نشان
 واريانس كردنكثرحدا طريق از موضوع اين. ندنكمی تبيين

بر مبنای يك  هاگروه درون واريانس به نسبت هاگروه بين
 نسبت صورت به و گيردمی انجام آماری گيریتصميم قاعدة

 هاستگروه درون واريانس به هاهگرو بين واريانس
(Kalantari, 2010 تركيب خطی برای تحليل تشخيصی .)

 : گيردمی امانج زير معادلةبر مبنای 
(1 ) ..Z W X W X W X WnXn    1 1 2 2 3 3 

 Wميزان تفاوت،  ياتشخيص  ميزان Z كه در اين معادله
 .استتقل مس متغير Xتشخيص و  وزن

 ةنشدو ضرايب استاندارد شدهاستاندارد ضرايب 1 جدول
 گرانيدو  كنندهاقدامدو گروه  ةكنندتابع تشخيص يا متمايز

به منظور تعيين  نشدهاستاندارد ضرايب. كندمیمشخص  را
اجرای  ةنندكاقدامدو گروه  ةكنندمتمايز يا تشخيصی معادلة

عمليات  نكردناجرا) گرانيدعمليات حفاظتی خاك و 
 .گيردحفاظتی خاك( مورد استفاده قرار می

 
 تابع تشخیصي ةنشداستاندارد مقادیر و شدهاستاندارد مقادیر. 1 جدول

Zنشده تابع تشخيصي  داستاندار مقادیر متغيرها 
1

Zاستاندارد شده تابع تشخيصي  دیرمقا 
2

 

1 X
1

 663/1 340/1 سن 
2 X

2
 -141/6 -661/6 اعضاي خانوار 

3 X
3

 -606/6 -661/6 مالکيت آبي 
4 X

4
 -132/6 -661/6 لکيت دیمما 

5 X
5

 -664/6 660/6 تعداد قطعات آبي 
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 . مقادیر استانداردشده و مقادیر استانداردنشدة تابع تشخیصي1جدول ادامة 
Zاستاندارد نشده تابع تشخیصی  مقادیر متغیرها 

1
Zاستاندارد شده تابع تشخیصی  مقادیر 

2
 

0 X
6

 131/6 23/6 تعداد قطعات دیم 
8 X

7
 110/6 6/6 کشاورزي سابقة 

9 X
8

 -211/6 -230/6 درصد درآمد از کشاورزي 
0 X

9
 111/6 680/6 خدمات مرکز تا روستا فاصلةمتوسط  

16 X
10

 24/6 220/6 دیم اراضي تا روستا فاصلةمتوسط  
11 X

11
 -634/6 -62/6 ترویجي يها ميزان تماس 

12 X
12

 -290/6 -260/6 اجتماعي مشارکت ميزان 
13 X

13
 162/6 603/6 ارتباطي هايميزان استفاده از کانال 

14 X
14

 310/6 205/6 ميزان منزلت اجتماعي 
15 X

15
 -289/6 -193/6 يميزان جهان شهر 

10 X
16

 202/6 213/6 سطح آگاهي 
18 X

17
 -102/6 -150/6 عمليات حفاظت خاک دربارةنگرش  

19 X
18

 662/6 -662/6 گرایينوگرایي و تقدیر 
10 Constant 551/3- - 

             Wilk´s Lambda = 0.407       Sig= 0.000      Chi Square= 100.12       df= 17         قيتحق یهاافتهي: مأخذ

 
يا  تشخيص معادلة ه،نشداساس مقادير استانداردبر

 توانمی را كشاورزان ساير و كنندهاقدام كشاورزان متمايزكنندة
 :كردبه شرح ذيل ارائه 

(2) 

  /   /  /  / –  /  /  /

 / –  /  /  / –  / –  /

 /  / –  /  / –  / –  /

Z X X X X X X

X X X X X X

X X X X X X

      

  

  

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18

3 551 1 346 0 001 0 001 0 001 0 006 0 23

0 000 0 239 0 076 0 229 0 02 0 0206

0 093 0 265 0 183 0 213 0 159 0 002

 

 
 است اين دهندةنشان Wilk´s Lanbda= 407/0 مقدار

 گروه دو تشخيصی نمرةبين ميانگين  داریمعنی اختالف كه
 تواندمی مدل اين از حاصل تابع ديگر، عبارت به ؛دارد ودوج
 انيشامتمايز كند.  داریمعنی طور به را كشاورزان از گروه دو

 با و استاولين قدم در ارزيابی مدل  جهياست كه اين نت توجه
شرط الزم به  Wilk´s Lanbda بودندارمعنی اينكه وجود

افی برای ارزيابی توان تمايز مدل ولی شرط ك آيدحساب می
 ديگر هایآمارهبايد  تر قيارزيابی دق برای نيبنابرانيست و 

 اين در. دشونمی بررسیكه در ادامه  دنگير قرار توجه مورد
 استفاده گامبهگام شيوةاز روش تحليل تشخيصی به  ،تحقيق

 Fمقدار  شود،می استفاده شيوه اين زا كه زمانی. است شده
ديگری برای تفسير توان تشخيصی  ةوسيل تواندبخشی نيز می

 Fمتغيرهای مستقل باشد. هر متغيری كه دارای مقدار 
توان تشخيص بيشتری خواهد داشت. جدول  ،باشد یتر بزرگ

نتايج مربوط به تحليل تشخيصی متغيرهای تابع را نشان  7

 همبستگی نيتر ین دارای قو. متغير سدهدمی

 /F 155  دهدمی نشان نيا. است تشخيصی تابع با 887

 كنندهاقدامدو گروه  ةدهندتمايز سازة نيتر كه متغير سن مهم
عمليات حفاظت خاك و سايرين است. متغيرهای  نةيدر زم

 ت حفاظت خاكعمليا دربارةآگاهی )دانش فنی( 

 /F 132  كشاورزان سواد سطح ،87 /F 113  و 429

تعداد اعضای خانوار كشاورزان  /F 113 از نظر  625

 يعنی ؛دارند قرار بعد مرحلةدر  همبستگی با تابع تشخيصی
و  كنندهاقدامكشاورزان  كردنمتمايز نظر از متغيرها اين

. ميزان همبستگی بين درنيگیمقرار  بعدی مرحلةسايرين در 
=F)متغير ميزان مالكيت اراضی آبی، تابع تشخيصی  /0 01) 

 كه دهدمی نشان يافته اين. دارد قرار سطوح تريندر پايين
كمترين توان را در ايجاد  آبی اراضی مالكيت نميزا متغير

       .دارد شدهتمايز بين دو گروه ذكر
 «كانونيكال ضريب» عنوان باهمبستگی كانونی  ضريب
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(Canonical Correlation= /0  نشان 7 جدول در (718
همبستگی  تشخيصی نمرةگروه و كه بين متغير  دهدمی

بسيار بااليی وجود دارد. هرچه ميزان اين همبستگی بيشتر 
 بينیپيش در تابع اين بيشتر مطلوبيت نشانةباشد، 

. است گرانيدعمليات حفاظت خاك و  به كنندگان اقدام
كه چند  دهدمی نشان كانونی همبستگی ضريب مجذور

متغير  17كه در آن  ،بندیگروهريانس متغير درصد از وا
 اين در. شودمی تبييناين مدل  با ،مستقل وارد شده است

 آن از كهاست  718/0مجذور ضريب همبستگی  ،تحقيق
درصد از واريانس متغير  8/71نتيجه گرفت  توانمی

 مدل به شدهوارد مستقل متغيرهایه از استفاد با بندی گروه
 .شودمی تبيين

 
 تحقیق مستقل متغیرهای مورد در تشخیصي تابع تحلیل نتایج. 1 جدول

 متغیرها ردیف
 میزان
 (F)همبستگی

*
1MeanG 

*
2MeanG Sig 

 666/6 02/40 20/36 988/155 )سال( سن 1
 666/6 89/2 23/4 420/113 )سال( سواد 2
 666/6 04/4 02/2 025/113 خانوار اعضاي تعداد 3
 666/6 60/18 88/0 60/35 )سال( کشاورزي فعاليت سابقة 4
 ns 800/6 8/83 9/86 608/6 کشاورزي راه از ساالنه درآمد درصد 5
 645/6 98/16 1/8 82/9 )کيلومتر( خدمات مرکز تا فاصله 0
 ns 021/6 08/2 60/3 61/6 )هکتار( آبي اراضي مالکيت ميزان 8
 666/6 24/3 19/5 92/03 )هکتار( دیم اراضي مالکيت ميزان 9
 623/6 85/8 9783 05/22 يجهان شهر يها يیژگو 0
 635/6 89/12 90/14 09/16 اجتماعي مشارکت ميزان 16
 631/6 35/8 64/16 35/12 ترویجي تماس ميزان 11
 ns 430/6 63/16 3/12 065/6 ارتباطي هايکانال از استفاده ميزان 12
 ns 102/6 00/2 02/3 09/1 اجتماعي منزلت ميزان 13
 666/6 8/26 83/22 98/132 عمليات حفاظت خاک مورد در آگاهي 14
 666/6 22/10 58/21 39/55 عمليات حفاظت خاک مورد در نگرش 15
 666/6 30/2 60/1 00/33 زندگي محل تا دیم اراضي فاصلة متوسط 10
 666/6 93/13 5/8 605/35 خدمات مرکز تا دیم اراضي فاصلة متوسط 18

                                                  Canonical Correlation= 0.718       Eigen Value= 2.023                   قيتحق يهاافتهی: مأخذ
*

1 G= عمليات حفاظت خاک به کننده اقدام کشاورزان 
*

2 G =(اندکه  به انجام عمليات حفاظت خاک اقدام نکرده ي)کشاورزان انکشاورز سایر 
 

 شده داده نشان 8 جدول در تابع نهايی ارزيابی نتايج
بر مبنای ميزان دقت آن  توانمی را تشخيصی تابع. است

ها ارزيابی كرد. بر اساس اين  صحيح گروه بندیطبقهتابع در 
 3/71 درمجموع  در آمدهدستبهجدول، تابع تشخيصی 

 كشاورزان دستةكشاورزان را به دو  تواندمی موارد از درصد
 G 1)عمليات حفاظت خاك و ساير كشاورزان  به كنندهاقدام

2G )نشان همچنين جدول اين اطالعات. كند بندیگروه 

 كنندهفادهاستدرصد كشاورزان  28/89 مدل اين كه دهدمی
 بندیطبقه درست طور به را خاك حفاظت عمليات از
 به كه یكشاورزان بندیطبقه در مربوط خطای و كند یم

درصد  8/13تنها  كنندیاقدام نم عمليات حفاظت خاك
 بندیتقسيم در تابع توان هرچه كلی طور به البته ؛است

بيشتری  كارايیبع آن تا ،باشد تر كينزد 100بيشتر و به 
 .اشتدخواهد 
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 تشخیصي تابع از حاصل بندیگروه نتایج. 1 جدول

Actual Group No of case Predicted group membership 

G1 50 
G1 G2 
56 0 

29/90% 82/16% 

G2 94 
12 82 

9/13% 2/90% 

 درصد 3/67: بنديگروهدرصد صحت           قیتحق يهاافتهی: مأخذ   

 

  یگیرنتیجه
 اقدامات پذيرش بر مؤثرمنظور بررسی و تحليل عوامل  به

 منطقةدر  موردی مطالعة كشاورزان سوی از خاك حفاظتی
 مورد آماری نمونةت. شيروان و چرداول انجام گرف شهرستان

اقدام به عمليات  كه بود یكشاورزان از دو گروه شامل مطالعه
و كشاورزانی كه هيچ گونه  بودند حفاظت خاك كرده

 سةيمقا در. بودند ندادهعمليات حفاظت خاك را انجام 
 كنندهاقدامگروه  دهدمی نشان نتايج گروه دو اين هایويژگی
 نسبت كمتری خانوار اعضای دارای نيز و ترباسواد تر،جوان

 ميزان یدارا كشاورزان اين. هستند گريد گروه كشاورزان به
 بيشتر، ترويجی هایتماس بيشتر، آبی و ديم كشاورزی زمين

ارتباطی  یهاكانال از استفاده بيشتر، اجتماعی مشاركت
 جهان ومحل كشاورزی  از بيشتربيشتر و ميزان درآمد 

به روش  كه بودندبودن بيشتر نسبت به كشاورزانی  یشهر
 گونههيچ و كردندمیسنتی اقدام به كشت محصوالت ديم 

. بودند نكرده اجرا خود مزرعةعمليات حفاظت خاك را در 
ی و نگرش بهتری نسبت به عمليات حفاظت آگاه گروه آن

 دربارة. از نظر سطح آگاهی و دانش كشاورزان داشتندخاك 
 37دانش خوب و عالی،  درصد 7/40 عمليات حفاظت خاك

 زمينةدر  یدانش ضعيف درصد 3/24 و متوسط دانشدرصد 
 درگرش كشاورزان از نظر ن و داشتندحفاظت خاك  عمليات

درصد دارای نگرش  77/13عمليات حفاظت خاك  مورد
 71/10درصد دارای نگرش متوسط و  72/27خوب و عالی، 

 درصد دارای نگرش ضعيف نسبت به عمليات حفاظت خاك
 و Shafiei et al. (2008)كه با نتايج پژوهش  بودند

Karimi and Chizari(2007) به توجه با. دارد طابقتم 
 دانش) آگاهی سن، متغيرهای كه كرد بيان توان یم نتايج

 ترتيببه كشاورزان خانوار اعضای تعداد و سواد سطح ،(فنی
 . دارند خاك حفاظتی عمليات پذيرش در را ريتأث بيشترين

از آنجا كه نگرش مثبت به يك نوآوری هميشه و در  
 نةيزمدر  ،شودنمیمنجر به پذيرش آن ال ضرورتاً همه ح
 مانند یعوامل زين خاك حفاظت اتيعمل به كشاورزاناقدام 
های نهادی و سطوح پايين درآمد و يا كمبود حمايتنبود 

منابع مالی و سبك زندگی معيشتی كشاورزان مانع از آن 
 یبه پذيرش اجرالزاماً كه نگرش مساعد آنان ا شودیم

-دستهشود. بر اساس نتايج بمنجر عمليات حفاظت خاك 

 عمليات یارتقادر راستای  تواند یاقدامات زير م آمده
 . باشد مؤثرحفاظت خاك كشاورزی 

 عمليات پذيرش در سواد سطح پارامتر ريتأث به توجه با -
سطح سواد و نيز ميانگين  بودنپايينو از طرفی  حفاظتی

 در شود یمپيشنهاد  ،مطالعه مورد منطقةسال در  72سن 
 هایشيوه از متنی و نوشتاری یها روش از استفاده كنار

 ؛شود استفاده نيز شنيداری و ديداری آموزشی

جمعی به منظور گسترش  هایرسانهاست  الزم -
گاهی و دانش فرهنگ حفاظت از خاك و افزايش سطح آ

 بيشتری تالشحفاظت خاك  مثبت آثار مورد دركشاورزان 
 ؛باشند داشته

كشاورزانی كه  دهد یم نشان حاضر تحقيق هایيافته -
اند از ميزان مشاركت  اقدام به عمليات حفاظتی خاك كرده

 شود یم نهادپيش نيبنابرا ؛اند اجتماعی زيادی برخوردار بوده
ارتباط بين كشاورزان با نهادها و  تقويت یبرا اقداماتی

اجتماعی و همچنين افزايش ميزان استفاده از  یها ارگان
 ترويجی صورت گيرد.      یها ارتباطی و تماس یها كانال
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