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ABSTRACT 
 
In Iran, conventional tillage practice has resulted in soil erosion and loss of soil organic matter 

which has been further aggravated by the practice of crop residue removal and burning. 
Conservation Agriculture (CA) can be regarded as a means to enhancing productivity, reducing 
poverty, and mitigating the consequences of climate change in rural households. In this study, the 
theory of planned behavior (TPB) used to understand the factors affecting conservation agriculture 
acceptance, data collected through a questionnaire, consisting of 260 farmers from Zarghan area, in 
period 2014-2015. The results of TPB model showed that about 78% variation in farmers' intention 
is explained by attitude, subjective norms and perceived behavioral control, and farmers' attitude is 
found to be the stronger predictor of intention. Moreover, high education level and off- farm 
income had the most significant and positive effects on the farmers' attitude towards adopting the 
conservation agriculture methods. The findings of this study could help to improve the 
understanding of farmers' adoption dynamics related to CA, and of how farmers may approach this 
and other new technologies.  
 
Keywords: Conservation Agriculture, Theory of Planned Behavior, Path analysis, Subjective 

Norms. 
    

Objectives 
Given that there is no consensus and agreement on the factors affecting the adoption of soil 

conservation tillage, there is a need for a regional identification of these factors. The Finally, given 
the importance of conservation tillage, and that conservation agriculture is a model of technology 
that has been created to meet the needs of farmers, on the other hand, given that technology, like 
other new technologies at the beginning, Entering due to the specific context of the village and the 
cultural conditions of the farmers may face barriers to acceptance, surveying an investigation to 
identify these barriers and confront them in order to accelerate the adoption of conservation 
agriculture is necessary. Therefore, the purpose of this study is to investigate the factors affecting 
the adoption of conservation agriculture technology (CA) by farmers. 

 
Methods 

In this research, Theory of Planned Behavior (TPB) has been used to investigate the intention of 
farmers for the application of conservation tillage. To this purpose, the information needed to 
examine the components of belief and attitudes, subjective norms and perceived behavioral control, 
and the effect of these factors on the intent of farmers to use conservation agriculture (CA), using a 
questionnaire containing a number of open and closed questions, were collected. Open questions 
include personal and economic characteristics of the household and closed questions in a multi-
degree scale in the form of a Likert scale (from totally opposing to completely agreeable). In this 
research, the intention of farmers to accept CA technology is considered as a dependent variable, 
and the variables of TPB include: 1) farmers' attitude towards CA use, 2) subjective norms 
(probability of carrying out protective tillage in the next year), 3) perceived behavioral control 
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(how difficult it is to run CA in the next year), each of which has been questioned by farmers in 
several ways. The farmers' intention to use conservation measures is considered as a dependent 
variable, which was measured using a 3-point scale in the Likert spectrum (totally opposite = 0 to 
fully agree = 4). The attitude to the behavior is to the extent that the intended behavior is desirable, 
pleasant, useful or enjoyable to the individual, which depends on the judgment of the individual on 
the effects and consequences of the behavior. In order to measure the attitudes of farmers towards 
CA technology, using a 4-point Likert scale, (completely disagreed= 0 to completely agree= 4). 
Perceived behavioral control is a degree of individual's feelings about how much or how he 
behaves under his voluntary control. Perceived behavioral control was measured using a 3-point 
measure in the form of a Likert scale (totally opposite = 0 to fully agree = 4). 

 
Results 

 The results of analytic hierarchy regression are shown in Table 1.  
 

Table 1- Results of analytic hierarchy regression 
Variables  Coefficient R R2 
Farmer's attitude 0.44***   
Mental norms 0.25***   
Perceived behavioral control 0.29***   
  0.88 0.78 
Attitude 0.407***   
Mental norms 0.244***   
Perceived behavioral control 0.284***   
Age -0.13   
Education 0.19   
Sex 0.027   
Total land 0.056   
Out-of-farm employment 0.19   
Ownership of machinery 0.31   
Participate in promotional classes 0.043   
Experience of agricultural work 0.038   
  0.92 0.85 
 ***significant at the level 0.001    
 
According to Table (1), the farmers' attitude has had the greatest impact on his intention to 

apply soil tillage methods in next year. Perceived behavioral control variables and subjective norms 
are in the next rankings in terms of effectiveness in terms of farmers' intentions. So, as you can see, 
all three TPB variables have a significant effect on farmers' intentions. In the first stage, the 
coefficient of multiple correlations (R) is 0.88 and the coefficient of determination (R2) is equal to 
78%. Therefore, farmer's attitude, mental norms and perceived behavioral control, explain 78% of 
the dependent variable variations, which explain the intention to accept soil conservation activities. 
Then, in the next step, by adding the characteristics of the farmers, the coefficient of correlation 
coefficient was 0.92 and the coefficient of determination was equal to 85%. 

After assessing the suitability of the model, a path analysis technique was used to systematically 
explain the factors affecting farmers' intent to accept the technology of soil tillage in the Zarghan. 
Initially, the path whole included all variables related to farmer characteristics and three variables 
of TPB. Then, by deleting the additional paths, the final model is obtained. Results showed that 
education level and ownership of machinery has the most direct, positive and significant effect on 
perceived behavioral control, farmers' attitude and subjective norms. The results show that farmers 
with more “financial ability and facilities” and “Out of farm employment” variables have a more 
positive view and a better attitude toward adopting conservation tillage technology. Also, the 
experience of agricultural work has a direct, positive and meaningful effect on perceived behavioral 
attitude and attitude. The results showed that with increasing experience, farmers have a more 
positive attitude and better understanding of the use of protective activities. 
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Discussion 

The results of the study on the factors affecting farmers 'intention to apply conservation 
methods using the theory of planned behavior (TPB) showed that farmers' attitude had the greatest 
impact on his intention to apply soil tillage methods. Then, perceived behavioral control variables 
and subjective norms are most affected by the intention of farmers to apply protective technology. 
Based on the results of this study, the following measures can be effective on the adoption of 
protection technology for soil tillage by farmers: 

1. Farm size has a positive and significant effect on the adoption of conservation activities.  
2. Access to credit and banking facilities has a positive and meaningful effect on the adoption of 

protective tillage technology, so it is advisable to allocate more credits for this purpose. 
3. Considering that the attitude has a positive and meaningful relationship with intent, it is 

suggested that through methods such as the establishment of extension classes, holding exhibitions 
and conferences in various conservation areas and the establishment of workshops provided the 
ground for a more favorable attitude towards the adoption of protection technology for soil tillage. 
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 ورزي حفاظتیاجتماعی مؤثر بر پذیرش فناوري خاك -عوامل اقتصادي
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 چکیده

    
ورزي متداول (سنتی) منجر به فرسایش خاك و از دست دادن مواد اكدر ایران، عملیات خ

آوري بقایاي زراعی و سوزاندن آنها، تشدید آلی خاك شده است که با عملیات بعدي جمع
کاهش  ،خاك يوربهره شیافزا يبرا ابزاريعنوان بهتواند می ي حفاظتیکشاورزشده است. 

یی، محسوب شود. در این مطالعه، روستا ارهايخانو در تغییر اقلیم دهنده پیامدهايتقلیلفقر و 
کشاورزي  رشیثر بر پذؤدرك عوامل م به) TPBشده ( يزیررفتار برنامه هیاز نظربا استفاده 

 ازکشاورز  260 بر مشتملآوري شده از طریق پرسشنامه، حفاظتی، با استفاده از اطالعات جمع
نتایج حاصل از مدل نشان داد،  ه است.پرداخته شد 1394-95 زراعی سال منطقه زرقان

درصد از تغییرات  78متغیرهاي نگرش کشاورز، کنترل رفتاري درك شده و هنجارهاي ذهنی، 
کننده قصد آنها بینیترین عامل پیشکنند و نگرش کشاورزان، قويمتغیر وابسته را تبیین می

-بیشترین تأثیر مثبت و معنیباشد. عالوه بر این، سطح تحصیالت و درآمد خارج از مزرعه می
هاي اند. یافتهورزي حفاظتی داشتههاي خاكدار را بر نگرش کشاورزان نسبت به اتخاذ روش

تواند به درك بهتر پویایی فرایند پذیرش زارعین در رابطه با کشاورزي حفاظتی این مطالعه می
 ک کند.وچگونگی برخورد کشاورزان با این فناوري و سایر فناورهاي جدید کم

 
کشاورزي حفاظتی، تئوري رفتار برنامه ریزي شده، تحلیل مسیر، کلیدي: هاي هواژ

 هنجارهاي ذهنی               
 

 مقدمه 
-تولید محصوالت کشاورزي نیازمند منابع تولید به

ویژه آب و خاك است. امروزه، افزایش جمعیت، بهره
رویه از منابع آب و خاك و برداري غیراصولی و بی

موجب تخریب اراضی  مدیریت کشاورزي نادرست
). تخریب Behzadfar et al., 2015( کشاورزي شده است

هاي تأثیرگذار ترین چالشاراضی کشاورزي یکی از مهم
بر رشد و توسعه بخش کشاورزي است. بر اساس 

هاي صورت گرفته، میزان کل فرسایش خاك در بررسی
میلیارد  2ود میلیارد تن در سال است که حد 26جهان 

 & Gharshasbiتن آن مربوط به ایران است (

Gorbanpour, 2015دنبال مساله فرسایش، کاهش ). به
ماده آلی خاك به چالش دیگري براي کشاورزي تبدیل 

دار و شده است. شخم با استفاده از گاو آهن برگردان
-سوزاندن بقایاي گیاهی نقش زیادي در تخریب خاك

تر روند تخریب اراضی، خاك متراکم هاي زراعی دارد. با
شود و در اثر کاهش مواد آلی خاك، روان آب و می

). در Kochaki et al., 2013یابد (فرسایش افزایش می
حال حاضر در اکثر اراضی کشاورزي کشور، کشاورزان 

ورزي خاك هايورزي از روشبراي انجام عملیات خاك
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ن آنها استفاده از تریکنند که متداولسنتی استفاده می
-دار، دیسک و حذف بقایاي گیاهی میگاوآهن برگردان

باشد. این امر موجب تخریب خصوصیات فیزیکی خاك 
تر شده و تردد بیش از حد ماشین آالت، خاك را متراکم

هاي طورکلی، استفاده نامطلوب از کودسازد. بهمی
از حد، مدیریت غلط آب و  ورزي بیششیمیایی، خاك

دلیل باقی نگذاشتن و کاهش ماده آلی خاك بهخاك 
بقایاي گیاهی، موجب تخریب خاك، کاهش محصول و 

خطر افتادن امنیت غذایی جامعه شده است در نهایت، به
)Saei-Ahan et al., 2009یکی از راهبردهاي  رو،). از این

و  )CA(1ورزي حفاظتیمهم مدیریت پایدار زمین، خاك
سازي زمین ورزي و آمادهكرعایت اصول علمی در خا

ورزي حفاظتی براي کاشت محصول است. فناوري خاك
جویی مفهومی براي تولید محصوالت کشاورزي و صرفه

-در عوامل تولید و تالش براي رسیدن به افزایش بهره
وري، سود قابل قبول پایدار و همچنین، حفاظت از 

ورزي ). خاكAbdulai, 2016باشد (زیست میمحیط
-خاكورزي و بیخاكتوان به دو گروه کمتی را میحفاظ

ورزي تمام عملیات خاكورزي تقسیم کرد. در روش کم
ورزي اولیه ورزي مرسوم که شامل چندین بار خاكخاك

ورز مرکب باشد در یک عملیات توسط خاكو ثانویه می
شود و پس از آن، عملیات کشت محصول انجام انجام می

طور ورزي، محصول بهخاكگیرد. در روش بیمی
شود. حداقل مستقیم در بقایاي گیاه قبلی کاشت می

ورزي مرسوم، کربن آلی ورزي در مقایسه با خاكخاك
بخشد و با حفظ بقایا در سطح خاك خاك را بهبود می

پذیري آب و با حفظ مواد آلی خاك به به افزایش نفوذ
 Jaletaشود (تولید پایدار محصوالت کشاورزي منجر می

et al., 2016ورزي حفاظتی، باعث ). عملیات خاك
آب سطحی و افزایش نفوذ کاهش سرعت حرکت روان

). در Dastfal et al., 2009شود (آب به داخل خاك می
طور حال حاضر، در بعضی از مناطق کشور، کشاورزان به

-اند که باید از ادوات خاكتجربی به این موضوع پی برده
ورز ند گاوآهن قلمی، دیسک و خاكورزي حفاظتی مان

ورزي استفاده کنند. این مرکب براي انجام عملیات خاك
امر ضمن کاهش فرسایش خاك، رطوبت خاك را حفظ 

                                                                                  
1  - Conservation Agriculture 

و ذخیره کرده و با کاهش تعداد عملیات مورد نیاز 
شود. در مزرعه، باعث افزایش کارایی نیروي کار می

اشینی نتیجه، کاهش هزینه کارگري، سوخت و هزینه م
دلیل کمبود دانش فنی و الزامات را به دنبال دارد. امّا به

ورزي هاي خاكمورد نیاز در مورد چگونگی اجراي روش
صورت ناقص و غیر علمی انجام حفاظتی این عملیات به

هاي غیرعلمی و ناقص شود و مشاهده شده که روشمی
در درازمدت به کاهش حاصلخیزي خاك و عملکرد 

 ,.Saei-Ahan, et alنجر شده است (محصول نیز م

2009 .( 
-هاي خاكکارگیري روشرغم مزایاي متعدد بهعلی

ورزي حفاظتی، ریسک همراه با آن موجب شده است که 
ورزي، تردید هاي خاكکشاورزان در پذیرش این روش

داشته باشند. عوامل متعدد اجتماعی و اقتصادي بر 
ی مؤثر ورزي حفاظتهاي مختلف خاكپذیرش روش

ورزي هستند. نداشتن تجربه مدیریتی در زمینه خاك
حفاظتی و در برخی موارد در دسترس نبودن و یا حتی 

هاي کاشتی که بتواند در بقایاي گیاهی فقدان ماشین
درستی عملیات کاشت بذر را انجام دهد، از دالیل عدم به

باشند. از طرفی دیگر، ورزي حفاظتی میپذیرش خاك
تواند بر پذیرش هاي کشاورزي میمت نهادهتغییرات قی

ورزي حفاظتی تأثیر داشته باشد. همچنین، سطح خاك
تحصیالت کشاورز، اندازه مزرعه، تعداد قطعات زمین، 

ورزي میزان اطالعات کشاورز از مزایا و معایب خاك
ورزي ي مدیریت مزرعه در خاكحفاظتی و نحوه

ورزي پذیرش خاكحفاظتی از دیگر عوامل تأثیر گذار بر 
). Sadegh Nezhad & Islami, 2006باشند (حفاظتی می

هاي اجتماعی و اقتصادي مانند همچنین، محدودیت
هاي اعتباري، دسترسی محدود به سرمایه مالی و فرصت

-ناتوانی در پذیرش خطرات، ترجیح دادن منافع کوتاه
آالت و ابزارهاي مدت، مالکیت زمین، فقدان ماشین

ورزي حفاظتی مناسب و فقدان دانش خاكمکانیزه 
ورزي حفاظتی و مانند ظرفیت ضعیف ترویج خاك

ورزي حفاظتی با شرایط مختلف سازگاري اصول خاك
اکولوژیکی، اجتماعی و اقتصادي از عوامل اصلی 

باشند. در ورزي حفاظتی میمحدودکننده توسعه خاك
با اي، همراه هاي منطقههاي ذهنی و سنتمجموع، قالب

آالت هاي نهادي، ماشینفقدان دانش فنی، حمایت
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هاي مناسب براي کشورزي حفاظتی و علفخاك
هاي هرز، دسترسی محدود به تسهیل مدیریت علف
هاي کشاورزي عمومی ضعیف و بازارهاي محصول، نهاد

هاي کشاورزي از جمله اجراي بی نتیجه سیاست
اس ورزي حفاظتی در مقیهاي توسعه خاكمحدودیت

 ). Speratti et al., 2015وسیع هستند (
هاي دهد روشبررسی مطالعات انجام شده نشان می

-خاكورزي و بیخاكورزي از جمله کممختلف خاك
محیطی با یکدیگر ورزي، از نظر اقتصادي و آثار زیست

اجتماعی  -تفاوت دارند. براي شناسایی عوامل اقتصادي
هاي حفاظتی روشورزي مؤثر بر پذیرش فناوري خاك

مختلفی وجود دارد که هر یک از آنها داراي مزایا و 
تواند مناسب، می معایبی هستند. لذا، استفاده از روش

، در اختیار CAراهکار عملی در جهت ترویج فناوري 
پذیرش و توسعه ریزان قرار دهد. مدیران و برنامه

ها اي از فناوريعنوان مجموعهورزي حفاظتی بهخاك
صورت تصادفی اتفاق نخواهد افتاد و باشد که بهمی

افزایش سطح پذیرش آن بستگی به عوامل اجتماعی، 
هاي اقتصادي و زیست محیطی و ترکیبی از نوآوري

). Nuraleh-Nourivand, et al., 2011نهادي دارد ( -فنی
، تحت عنوان 1960در این راستا، نظریه روگرس در دهه 

شده است. بر اساس این ها مطرح مدل نشر نوآوري
هاي نشر نقش مهمی در پذیرش یا عدم نظریه، ویژگی

پذیرش نوآوري دارند. این فرضیه، عوامل فردي مانند 
سن، میزان تحصیالت، سابقه کار کشاورزي، تعداد 
اعضاي خانوار، میزان دانش کشاورزان از مساله مورد نظر 

ان که و نیاز به درك و آگاهی از نوآوري و نگرش کشاورز
دهد. در با پذیرش رابطه دارند را مورد تأکید قرار می

صورت پذیرش نوآوري توسط کشاورز این نوآوري بین 
). در ادامه، اثر Karami, 1995یابد (کشاورزان نشر می

متغیرهاي مستقل بر پذیرش، از مطالعات گذشته، 
 بررسی شده است.

ترین بر اساس مطالعات انجام شده از جمله مهم
ورزي حفاظتی ها در توضیح رفتار مربوط به خاكلفهمؤ
توان به مشخصات فردي زارع (سن، جنسیت، سطح می

تحصیالت، اندازه خانوار و تجربه) و مشخصات مزرعه 
(مقیاس تولید، عملکرد محصول، اندازه مزرعه، درآمد 
خارج از مزرعه، دریافت یارانه کشاورزي، شرکت در 

یروي کار، میزان استفاده از هاي ترویجی، میزان نکالس
 Shahroudi et سموم و دسترسی به بازار) اشاره کرد (

al., 2008; Chiputwa et al., 2011; Nyanga, 2012; 
Asafaw & Lugandu, 2013; Nori et al., 2014; 

Neka, 2017; Mosissa et al., 2019 ،اثر سن .(
ي در تحصیالت، سابقه و اندازه مزرعه بر پذیرش تکنولوژ

چندین مطالعه مورد ارزیابی قرار گرفته است. 
2010)(Wauters et al.,  ي خود با کاربرد در مطالعه

)، نشان داد که TPBتئوري رفتار برنامه ریزي شده (
نگرش در مورد عملیات حفاظتی خاك، بیشترین قدرت 

کارگیري کنندگی را در تحلیل پذیرش و بهتبیین
 Shiri etکشاورزان دارد. عملیات حفاظت خاك از سوي 

al., (2013) کارگیري عملیات با بررسی عوامل موثر بر به
حفاظت خاك نشان داد که بین متغیرهاي اندازه زمین، 
میزان درآمد ساالنه، سطح تحصیالت، تعداد دفعات 

هاي ترویجی، دانش در مورد عملیات شرکت در کالس
ي حفاظت خاك و نگرش به عملیات خاك با بکارگیر

داري وجود عملیات حفاظت خاك رابطه مثبت و معنی
به بررسی نگرش کشاورزان  Karani et al., (2014)دارد. 

استان کرمانشاه به عملیات حفاظت خاك و عوامل موثر 
بر آن پرداختند. نتایج این مطالعه نشان داد بیشتر 
کشاورزان نگرشی متوسط به عملیات حفاظت خاك 

تحلیل رگرسیون نشان داد که  داشتند. همچنین، نتایج
سه متغیر دانش درباره عملیات حفاظت خاك، تعداد 

ترویجی و میزان -هاي آموزشیدفعات شرکت در کالس
درصد از واریانس  4/27سواد کشاورزان قادر به تبین 

 Omidiنگرش آنان به عملیات حفاظت خاك بودند. 

ي با استفاده از یک مدل رگرسیون در مطالعه (2016)
)، اثر SUBPRپروبیت دو متغیره ظاهراً نامرتبط (

کارگیري اقدامات هاي انفرادي زارعین را بر بهویژگی
حفاظت از آب و خاك، مورد بررسی قرار داد. نتایج نشان 
داد که اندازه مزرعه، تحصیالت، دسترسی به اعتبارات، 
فعالیت هاي خارج از مزرعه و نیروي کارخانوار، 

ارتباط با پذیرش اقدامات حفاظتی  متغیرهاي مهمی در
به بررسی عوامل   ,.Turinawe et al)2015باشند. (می

ورزي حفاظتی با هاي خاكمؤثر بر پذیرش فعالیت
) پرداختند. نتایج نشان Tobitاستفاده از مدل توبیت (

داد که در دسترس بودن نیروي کار خانواده، سطح 
العات در تحصیالت، سن سرپرسرت خانوار و داشتن اط
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داري بر هاي حفاظتی، اثر مثبت و معنیمورد فعالیت
 ,Asafaw and Nekaهاي حفاظتی دارند. پذیرش فناوري

 اقدامات پذیرش بر موثر عوامل بررسی به (2017)
 رگرسیون با استفاده از مدل خاك و آب حفاظت

 جنسیت که داد نشان نتایج. پرداختند دوتایی لجستیک
 خانوار، سرپرست تحصیلی یتوضع خانوار، سرپرست
 قابل سطح در آموزش و ترویجی خدمات به دسترسی

 خاك و آب حفاظت اقدامات پذیرش  بر موثر توجهی
 غیر فعالیت خانوار، سرپرست سن دیگر، طرف از. هستند

 هايخانه از کشاورزي هايزمین فاصله و کشاورزي
 و آب حفاظت اقدامات پذیرش بر منفی اثر کشاورزي،

 عوامل به بررسی Karidjo et al., (2018). دارند خاك
 و آب حفاظت فناوري پذیرش بر اقتصادي-اجتماعی

 دو دوجانبه لجستیک رگرسیون با استفاده از مدل خاك
 در شده لحاظ متغیرهاي. پرداختند عاملی شش قطبی
 خانوار، سرپرست سن دهنده،پاسخ جنسیت شامل مدل

 موسسات توسط وزشآم مزرعه، درآمد خانواده، درآمد
 و زمین مالکیت حق داشتن و اعتبار از استفاده محلی،
 پذیرش گسترش که داد نشان نتایج. باشندمی آن منابع

 افزایش براي مناسب جایگزین یک محلی، جامعه در
 سیستم در خاك و آب حفاظت فناوري تقاضاي

 نشان داد که   Mosissa et al., (2019). است کشاورزي
 ریتحت تأثحفاظت آب و خاك اقدامات  کارگیريبه

سرپرست خانوار، اندازه خانوار، مشارکت در  یتجنس
اندازه مزرعه، تماس ساالنه با  ،يکشاورزریاشتغال غ

به اعتبار و سن  یعوامل خدمات پس از فروش، دسترس
 . داردسرپرست خانوار قرار 

با توجه به اینکه در مورد عوامل مؤثر بر پذیرش 
اظتی اجماع و توافق کلی وجود ندارد، ورزي حفخاك

اي این عوامل شناسایی شوند صورت منطقهالزم است به
هاي پذیرش هاي مناسب، زمینهتا بتوان با اعمال سیاست

و کاربرد آن را فراهم نمود. در نهایت، با توجه به اهمیت 
-ورزي حفاظتی نمونهورزي حفاظتی و اینکه خاكخاك

راي پاسخگویی به نیازهاي اي از فناوري است که ب
کشاورزان ایجاد شده است و از سوي دیگر، با توجه به 

هاي نوین در بدو اینکه فناوري به مانند دیگر فناوري
ورود به سبب بافت خاص روستا و شرایط فرهنگی 

رو شود، کشاورزان ممکن است با موانعی در پذیرش روبه

بله آنها انجام تحقیقی براي شناسایی این موانع و مقا
ورزي حفاظتی الزم و جهت تسریع در پذیرش خاك

بررسی ضروري است. بنابراین، هدف از انجام این مطالعه 
ورزي حفاظتی هاي خاكعوامل مؤثر بر پذیرش فناوري

)CAاز سوي کشاورزان در منطقه زرقان استان فارس ( 
 باشد. می

 
 روش تحقیق

امل اجتماعی مؤثر ش -بسیاري از عوامل اقتصادي
عنوان متغیرهاي در اختیار قابل اندازه گیري نیستند و به

این مطالعه به پیروي از  .شودمتغیر پنهان از آنها یاد می
 Lalani etو  Yazdanpanah et al., (2014)مطالعات 

)2016., (al 1ریزي شدهاز تئوري رفتار برنامه )TPB که (
 روانشناختی است، استفاده شده -یک مدل اجتماعی

-است. این تئوري وقوع یک رفتار ویژه را پیش بینی می
کند و قصد انجام یک رفتار خاص را بر اساس سه عامل 

(باور یا طرز تلقی)، هنجارهاي  2نگرش نسبت به رفتار
دارد. نگرش به رفتار  4، کنترل رفتاري درك شده3ذهنی

(باور یا طرز تلقی)، ارزشیابی مثبت یا منفی در مورد 
فتار است که از دو زیرسازه باورهاي رفتاري و انجام یک ر

-ارزیابی نتایج رفتار که باعث حصول نگرش به رفتار می
شود، تشکیل شده است. هنجارهاي ذهنی به فشار 
اجتماعی درك شده از سوي فرد براي انجام دادن یا 
ندادن رفتار هدف اشاره دارد. افراد اغلب بر مبناي 

نمایند و کنند، عمل میمی ادراکشان از آنچه دیگران فکر
صورت بالقوه متأثر از قصد آنها براي پذیرش رفتار به

افرادي است که ارتباطات نزدیکی با آنها دارند. کنترل 
هایی از احساس رفتاري درك شده، عبارتست از درجه

فرد، در مورد اینکه انجام دادن یا ندادن یک رفتار تا چه 
 ,.Tavousi et alحد تحت کنترل ارادي وي است (

2009.( 
در این تحقیق، براي بررسی قصد (نیت) زارعین 

ورزي حفاظتی از تئوري رفتار کارگیري خاكجهت به
) استفاده شده است. براي این TPBریزي شده (برنامه

هاي باور و منظور، اطالعات مورد نیاز براي بررسی مؤلفه

                                                                                  
1- Theory of Planned Behaviour 
2- Attitude 
3- Subjective Norms 
4- Perceived Behavioral Control 
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 طرز تلقی، هنجارهاي ذهنی و کنترل رفتاري درك شده
کارگیري و تأثیر این عوامل بر قصد (نیت) کشاورزان از به

CA با استفاده از پرسشنامه که شامل تعدادي پرسش-
هاي باز آوري شد. پرسشهاي باز و بسته بود، جمع

-هاي شخصی و اقتصادي خانوار و پرسششامل ویژگی
اي در قالب هاي چند درجهصورت مقیاسهاي بسته به

 مخالفم تا کامالً موافقم) طراحی طیف لیکرت (از کامالً
شد. در این تحقیق، قصد (نیت) کشاورزان جهت پذیرش 

عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده به CAفناوري 
) نگرش کشاورزان 1که شامل:  TPBاست و متغیرهاي 

) هنجارهاي ذهنی (میزان احتمال CA ،2در استفاده از 
) کنترل 3ده)، ورزي حفاظتی در سال آینانجام خاك

در سال آینده چقدر  CAرفتاري درك شده (اجراي 
باشند هر کدام در قالب چند گویه از مشکل است) می

 صورت زیر سؤال شده است:کشاورزان به
هاي کارگیري فعالیتمتغیر قصد کشاورزان از به

عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است حفاظتی  به
اي در قالب طیف گویه 3جه که با استفاده از یک سن
) سنجیده 4تا کامال موافقم= 0لیکرت (از کامال مخالفم=

 یعنیر رفتا به نسبت نگرش از منظور). 1شد (جدول 

 مطلوب، فرد نزد حد چه تا مورد نظر رفتار اینکه

 در فرد قضاوت به که بخش است؛لذت یا مفید خوشایند،

براي سنجش . دارد رفتار بستگی پیامدهاي و اثرات مورد
، با استفاده  CAمیزان نگرش کشاورزان نسبت به فناوري

اي در قالب طیف لیکرت از (کامال گویه 4از یک سنجه 
). 1) استفاده شد (جدول 4تا کامال موافقم= 0مخالفم=

 است فرد احساس از ايدرجه درك شده رفتاري کنترل

 یک انجام عدم یا انجام در خصوص اینکه تا چه اندازه

کنترل رفتاري دارد.  قرار وي کنترل ارادي تحت اررفت
گویه در قالب  3درك شده با استفاده از یک سنجه 

) 4تا کامال موافقم= 0طیف لیکرت از (کامال مخالفم=
 ).1مورد سنجش قرار گرفت (جدول 

درك شده  اجتماعی مقدار فشار ذهنی هنجارهاي
 و تأثیر بازتاب ،عبارتیبه و رفتار انجام براي فرد توسط

. این نسخه شامل دو دسته است فرد بر اجتماعی نفوذ
تا  0باشد در قالب طیف لیکرت از (خیلی کم=سوال می

هاي کارگیري فعالیتاحتمال به) 1): 4خیلی زیاد=
) چه عواملی باعث تشویق و 2حفاظتی در سال آینده، 

ورزي هاي خاكایجاد انگیزه شما در استفاده از روش
 ). 1د؟ (جدول شوحفاظتی می

 

 هاي مربوط به هر یک از متغیرهاگویه -1جدول 
 هاي حفاظتیقصد (نیت) کشاورزان در بکارگیري فعالیت

 ورزي حفاظتی را اجرا نماییم.در آینده نزدیک قصد دارم خاك -
 ورزي حفاظتی در مصرف آب صرفه جویی کنم.قصد دارم  از طریق بکارگیري خاك -
 ورزي حفاظتی را با سرمایه شخصی انجام دهم.تمایل دارم خاك -

 هاي حفاظتینگرش کشاورزان در بکارگیري فعالیت
 دهد.ورزي حفاظتی نسبت به کشاورزي متداول بازدهی را افزایش میخاك -
 ورزي حفاظتی در جلوگیري از فرسایش خاکی و آبی تاثیري ندارد.اجراي خاك -
 وم وقت و سرمایه خود را تلف کردن است.ورزي حفاظتی به مفهاجراي خاك -
 ورزي حفاظتی نیاز به نیروي کار کمتري نسبت به کشاورزي متداول دارد.خاك -

 هاي حفاظتیکنترل رفتاري درك شده کشاورزان در بکارگیري فعالیت
 ورزي حفاظتی در مزرعه کافی باشد.انتظار دارم که دانش و مهارت هاي من جهت بکارگیري خاك -
 ورزي حفاظتی بکار بگیرم.شود که بخش بیشتري از مزارع خود را بصورت خاكهاي کشاورزي، باعث میمالکیت ماشین -
 ورزي حفاظتی امري مهم است.داشتن دانش و مهارت الزم به منظور بکارگیري خاك -

 هاي حفاظتیهنجارهاي ذهنی کشاورزان در بکارگیري فعالیت
 هاي حفاظتی را بکار بگیرید.ر ارتباط هستند انتظار دارند که شما در سال آینده فعالیتافرادي که با شما د -
 میزان استفاده از منابع اطالعاتی از طریق مراکز خدمات کشاورزي -
 هاي ترویجی و آموزشیشرکت در کالس -
 هاي تلویزیونی و رادیوییهاي ارتباطی، برنامهکانال -
 فروشندگان کود و سم -
 فروشندگان ادوات کشاورزي -
 ارتباط با کشاورزان پیشرو در زمینه بکارگیري فناوري خاکورزي حفاظتی -

 هاي تحقیقماخذ: یافته
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، CAمؤثر بر پذیرش  TPBعالوه بر متغیرهاي 

هاي فردي و اقتصادي خانوار (سن، جنسیت، ویژگی
وضعیت تأهل، سطح تحصیالت کشاورز، مالکیت زمین، 

هاي ترویجی و اشتغال اضی، شرکت در کالسکل ار
خارج از مزرعه) مورد سنجش قرارگرفت و در نهایت، در 

تحلیل  AMOSافزار قالب تحلیل مسیر با استفاده از نرم
شد. تحلیل مسیر تکنیکی چند متغیره است که با 
استفاده از آن پارامترهاي ساختاري مدل (اثرات 

ه متغیر بر مستقیم، غیرمستقیم و کل یک مجموع
یکدیگر به نحوي که یک ارتباط ساختاري مبتنی بر 

-تئوري از قبل میان آنها مشخص شده باشد) برآورد می
که فرضیات مربوطه برآورده شود، شود. در صورتی

پارامترهاي مدل توسط روش حداقل مربعات معمولی 
توان از قابل محاسبه است. در مدل تحلیل مسیر می

س، اثرات مستقیم، غیرمستقیم و طریق تجزیخ کواریان
 ,.Jara-Rojas et alکل را تفکیک و محاسبه کرد (

و  TPB). در ابتدا کل مسیر شامل تمام متغیرهاي 2013
 ،هاي خانوار مورد توجه قرار گرفت. سپسویژگی

 مسیرهاي اضافی حذف شد.
 حفاظتی، ورزيخاك بر مژثر عوامل بررسی منظوربه

 مطالعه جهت فارس استان توابع از زرقان شهرستان
متري از  1596شد. منطقه زرقان در ارتفاع  انتخاب

دقیقه و  46درجه و  29سطح دریا با عرض جغرافیایی 
کیلومتري  25دقیقه در  43درجه و  52طول جغرافیایی 

شمال شرقی شیراز واقع شده است. مساحت کل منطقه 
باشد و داراي دو شهر زرقان و کیلومترمربع می 808

 40لپویی و دو دهستان بند امیر و رحمت آباد با تعداد 
آبادي است. شغل اکثر مردم کشاورزي است  10روستا و 

هزار هکتار اراضی  41دلیل وجود به ،و همچنین
حاصلخیز و کم نظیر کشاورزي که قسمت اعظم آن در 
حوضه آبریز رودخانه کُر قرار گرفته است، نقش بسزایی 

اعی استان در تولیدات گندم، برنج، در تأمین مایحتاج زر
 کلزا، چغندرقند، سبزیجات و صیفی جات دارد که عمدتاً 

منطقه  ،در جایگاه اول تا سوم استان قرار دارد. همچنین
هاي اصلی تولید گندم در شیراز است زرقان یکی از قطب

که همه ساله عالوه بر تولید حجم وسیعی از این 
یادي از اشتغال محصول در سطح شهرستان، سهم ز

بخش کشاورزي در منطقه را به خود اختصاص داده 
). در Jihad organization of agriculture, 2016است (

آبی و فرسایش خاك، هاي اخیر به دلیل بحران کمسال
ورزي حفاظتی هاي مختلف خاكکارگیري روشهب

ورزي هاي خاكاهمیت زیادي پیدا کرده است. روش
ورزي نواري و کشت مستقیم، خاك حفاظتی از جمله؛

اي در این بخش مورد استفاده قرار ورزي پشتهخاك
در تمام مناطق این بخش  گرفته است و تقریباً

-ها را تجربه کردهکشاورزانی هستند که کاربرد این روش
همین دلیل کشاورزان منطقه زرقان در استان اند. به

را تشکیل فارس جامعه آماري مورد مطالعه این پژوهش 
ورزي هاي خاكغالباً از روش ،در این منطقهدادند. 

مرسوم در کشت محصوالت عمده از جمله گندم، کلزا و 
ورزي، شود که در این روش خاكجو استفاده می

ورزي عملیات تهیه بستر بذر در دو مرحله شامل خاك
طور گیرد و براي اجراي آن بهاولیه و ثانویه انجام می

ي سطحی مربوط به محصول قبلی سوزانده معمول بقایا
شود. تعداد عملیات مورد نیاز براي آماده سازي می

زمین، باعث باال رفتن مصرف سوخت و هزینه هاي 
-عملیات ماشینی و طوالنی شدن زمان اجراي آن می

با سوزاندن بقایاي گیاهی ضمن  ،گردد. از طرف دیگر
یاي حفظ ایجاد آلودگی محیطی، امکان استفاده از مزا

رود. بنابراین در صورتی بقایاي گیاهی نیز از دست می
هاي ورزي حفاظتی را با روشهاي خاكکه بتوان روش

ورزي توان از مزایاي خاكمرسوم جایگزین نمود می
 مند شد.حفاظتی بهره

هاي منطقه ي اول، آباديدر مرحله ،در این مطالعه
گردیدند. در مورد مطالعه از بخش مرکزي زرقان انتخاب 

برداران کشاورزي ي بهرهفهرستی از کلیه ،ي بعدمرحله
هاي انتخاب شده تهیه گردید و تعدادي از آبادي

طور تصادفی انتخاب و اطالعات کشاورزان هر روستا به
 1394-95مورد نیاز با تکمیل پرسشنامه در سال زراعی 

 آوري شد. جمع
صورت به براي تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران،

 : )Scheaffer et al., 2011() استفاده شد 1رابطه (
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)1(  
 
 

تخمین نسبتی از  Pحجم نمونه، n ،در این فرمول
اند، ورزي حفاظتی نمودهجامعه آماري که اقدام به خاك

q ) برابر است باp-1 یعنی نسبتی از جامعه که فناوري (
 سطح خطا αپذیرند، ورزي حفاظتی را نمیهاي خاك

)05/0 ،(d ) 05/0درجه اطمینان ،(Ζ  درصد خطاي
حجم جامعه که  Nمعیار ضریب اطمینان قابل قبول، 

کشاورز است. با  2300براي دشت مورد مطالعه شامل 

سطح خطا و  αتخمینی،  qو  pتوجه به حجم جامعه، 
d جم نمونه براي درجه اطمینان در نظر گرفته شده، ح

الزم به ذکر دست آمد. مزرعه به 260این بررسی برابر با 
و  SPSS ،Excel ،STATAافزار ها به نرماست داده

Amos نظر انجام شد.هاي موردمنتقل و تخمین 
 

 نتایج و بحث
 260) اطالعات فراهم آمده از 2در جدول (

هاي اقتصادي و اجتماعی با ویژگی پرسشنامه در رابطه
 ه شده است.برداران نمونه ارایبهره

 

 

 برداران نمونههاي اقتصادي و اجتماعی بهرهویژگی -2جدول 
 درصد فراوانی دامنه شرح

 45-30 103 6/39 
 4/45 118 45-60 سن (سال)

 78-60 39 15 

 2/6 16 مجرد وضعیت تأهل
 8/93 244 متأهل

 تحصیالت

 2/30 79 سوادبی
 8/8 23 ابتدایی
 6/12 33 سیکل
 9/31 82 دیپلم

 5/16 43 تحصیالت عالی

 2/74 193 عدم اشتغال اشتغال خارج از مزرعه
 8/25 67 اشتغال 

 سابقه کار کشاورزي

 2/11 29 سال 15زیر 
 2/36 94 سال 25تا  15
 2/44 115 سال 45تا  25
 5/8 22 سال و باالتر 45

 الکیت اراضی کشاورزانم

 4/85 222 مالک
 2/11 29 سهم بري

 2/1 4 اجاره
 9/1 5 مختلط

 منبع تامین آب

 6/54 142 چاه
 6/24 64 سد

 1/8 21 چاه و سد
 8/3 10 چاه اشتراکی و سد

 8/8 23 چاه اشتراکی

 2/59 154 عدم آتش زدن بقایاي محصول سوزاندن کاه و کلش
 8/40 106 محصول آتش زدن بقایاي

 2/61 159 گذاريعدم رعایت آیش آیش گذاري
 8/38 101 گذاريرعایت آیش

 4/46 121 عدم تناوب زراعی تناوب زراعی
 3/53 139 تناوب زراعی

 ورزيهاي خاكروش
 5/60 158 مرسوم

 5/16 43 کم خاکورزي
 6/22 59 بی خاکورزي

 7/42 111 پذیرندورزي حفاظتی را میورزانی که فناوري خاكکشا ورزي حفاظتیهاي خاكپذیرش فعالیت
 3/57 149 پذیرندورزي حفاظتی را نمیکشاورزانی که فناوري خاك

 هاي تحقیقماخذ: یافته
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) مقایسه میانگین عوامل مؤثر بر پذیرش 3جدول (
ورزي حفاظتی بین دو گروه از کشاورزان فناوري خاك

-دهد. همانطور که مشاهده میمورد مطالعه را نشان می
داري بین پذیرندگان و نپذیرندگان شود، تفاوت معنی

-ورزي حفاظتی با توجه به برخی از ویژگیفناوري خاك
 ،)3هاي خانوار و مزرعه وجود دارد. با توجه به جدول (

میزان عملکرد در هکتار بین پذیرندگان و نپذیرندگان 
بوده است و تن  34/4و  22/5به ترتیب  CAفناوري 

ورزي حفاظتی دهد که پذیرش تکنولوژي خاكنشان می

نقش مهمی در افزایش عملکرد در هکتار داشته است. 
میزان آب مصرفی در هر هکتار بین  ،همچنین

و  91/6218ترتیب پذیرندگان و نپذیرندگان به
دهنده تفاوت باشد، که نشانمترمکعب می 53/7529

باشد. همانگونه که میقابل توجهی بین این دو گروه 
طور متوسط ورزي حفاظتی بهگردد، خاكمالحظه می

 1310آب مصرفی در هر هکتار گندم را به میزان 
دهد که این رقم تقریبا معادل یک مترمکعب کاهش می

 باشد.نوبت آبیاري می
 

 ن و نپذیرندگانورزي حفاظتی بین پذیرندگامقایسه میانگین عوامل مؤثر بر پذیرش فناوري خاك -3جدول
 تفاوت میانگین نپذیرندگان پذیرندگان متغیرها

 -85/12*** 86/54 42 سن
 70/7*** 55/5 26/13 هاي تحصیل)سطح تحصیالت (تعداد سال

 81/3** 84/8 65/12 سطح زیر کشت (هکتار)
 51%/6*** % 2/24 % 8/75 آگاهی از کیفیت خاك (درصد)

 3%*** % 5/51 % 5/48 (درصد) CAدرك کشاورز از 
 38/3 63/4 01/8 دسترسی به اطالعات (تعداد)
 -99/6 34/17 35/10 فاصله تا مرکز خرید (کیلومتر)
 -90/2*** 03/11 13/8 هزینه کل (یک میلیون ریال)
 16/12*** 8/17 9/29 درآمد کل (یک میلیون ریال)

 -93/115*** 8/887 86/771 هزینه آماده سازي زمین (هزار ریال)
 151/1 79/293 94/294 هزینه کود (هزار ریال)

 21%/6** %2/39 %8/60 هاي ترویجی (درصد)شرکت در کالس
 %40 %53 %93 آگاهی از فرسایش خاك(درصد)
 61%*** 016/0 077/0 دسترسی به اعتبارات (درصد)

 %46 %47 %93 آالت (درصد)مالکیت ماشین
 883/0** 34/4 22/5 عملکرد گندم (هکتار)

 -61/1310*** 53/7529 91/6218 میزان آب مصرفی در هر هکتار (متر مکعب)
 هاي تحقیق (اطالعات استخراج شده از پرسشنامه) مأخذ: یافته

 )F(آماره آزمون  01/0و  05/0داري در سطح ترتیب معنی**و ***  به
 

هزینه کل در بین کشاورزانی که فناوري حفاظتی را 
صورت مرسوم هه کشاورزانی که بکار گرفتند نسبت بهب

کشاورزانی که  ،همچنین .باشدکشت کردند کمتر می
ند درآمد کار گرفتهورزي حفاظتی بفناوري خاك

بیشتري نسبت به نپذیرندگان فناوري حفاظتی دارند. 
هاي عالوه براین، بین پذیرندگان و نپذیرندگان تفاوت

 قابل توجهی در رابطه با سطح تحصیالت، مالکیت
ماشین آالت، آگاهی از کیفیت و فرسایش خاك، شرکت 

هاي ترویجی، دسترسی به اعتبارات و درك در کالس
 .شودمشاهده می CAکارگیري هکشاورزان در مورد ب

توان چنین نتیجه گرفت، کشاورزانی که می ،بنابراین
سطح تحصیالت باالتري دارند، نگرش مثبتی نسبت به 

اظتی دارند؛ زیرا کشاورزان هاي حفکارگیري فعالیتهب
ي توانند به منابع مختلف دربارهراحتی میباسوادتر به

ورزي حفاظتی دسترسی داشته باشند و هاي خاكمزیت
شوند یا با شرکت در هاي جدید مدیریت آشنا با روش
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ترویجی در باال رفتن سطح دانش  -هاي آموزشیکالس
بخصوص ورزي حفاظتی هاي خاكي مزیتخود درباره

 ،هاي مدیریتی منابع آب زراعی بکوشند. همچنینروش
ترین عامل جهت تخصیص اعتبارات از سوي دولت مهم

 باشد.هاي خاك ورزي حفاظتی میبکارگیري فعالیت
گذار بر قصد منظور تبین سیستماتیک عوامل تأثیربه

ورزي حفاظتی (نیت) کشاورزان از پذیرش فناوري خاك
یل به یک مدل جامع، از تکنیک در منطقه زرقان و ن

تجزیه و تحلیل مسیر استفاده شده است. در ابتدا کل 
هاي ي متغیرهاي مربوط به ویژگیمسیر شامل همه

با حذف  ،بوده است. سپس TPBکشاورز و سه متغیر 
دست آمده که در شکل همسیرهاي اضافی، مدل نهایی ب

ثیر ) نمایش داده شده است. این مدل تأ4) و جدول (1(
نگرش، هنجار ذهنی و کنترل رفتاري درك شده بر قصد 

دهد که نشان می ،کند و همچنینکشاورز را تأیید می
داري بر تغیرهاي مستقل تأثیر مثبت و معنیبرخی از م

طور که مشاهده دارند. همان CAقصد پذیرش فناوري 
)، β=47.0شود سه متغیر نگرش کشاورز ( می

) وکنترل رفتاري درك β=25.0ي ذهنی ( هنجارها
داري برقصد ) اثر کلی مثبت و معنیβ=28.0شده (

ورزي حفاظتی دارند. کشاورزان در پذیرش فناوري خاك
دار، متغیر نگرش داراي بیشترین تأثیر مثبت و معنی

-ترتیب کنترل رفتاري درك شده و هنجارهايبه ،سپس
کارگیري فناوري حفاظتی هی بر نیت کشاورزان در بذهن

 ،باشند. به عبارت دیگرداراي بیشترین تأثیر می
کشاورزانی که از طرف افراد مرجع بیشتر تشویق و 

ورزي هاي خاكاند نگرش مثبتی به فناوريترغیب شده
حفاظتی دارند. متغیر تحصیالت داراي اثر مستقیم، 

)53.0(ي ذهنیدار بر هنجارهامثبت و معنی =β ،
)50.0(نگرش =β  و کنترل رفتاري درك شده

)20.0( =β باشد. از آنجا که هنجارهاي ذهنی می
کشاورزان اغلب بر مبناي ادراکشان از آنچه دیگران فکر 

ها براي پذیرش رفتار پذیرد و قصد آنکنند، تأثیر میمی
متأثر از افرادي است که ارتباط نزدیکی به صورت بالقوه 

ها ارتباط کشاورزان و تعامالت آن ،بنابراین .ها دارندبا آن
با اعضاء خانواده، کشاورزان با تجربه، جهاد کشاورزي و 

تواند بر تصمیمات مراکز ترویجی و خدمات کشاورزي می
هاي حفاظتی کارگیري روشهو رفتار کشاورزان جهت ب

هر اندازه سطح سواد  ،عبارت دیگرد. بهتأثیرگذار باش
کشاورزان مورد بررسی بیشتر باشد، نگرش مثبت تري 

زیرا  .کنندپیدا می CAهاي نسبت به پذیرش فناوري
توانند به منابع مختلف کشاورزان با سوادتر به راحتی می

ورزي هاي خاكدرباره مدیریت بکارگیري فعالیت
-شرکت در کالس حفاظتی دسترسی داشته باشند و با

هاست در باال رفتن سطح دانش هاي که نیاز واقعی آن
 CAهاي فنی خود در رابطه با پذیرش تکنولوژي

دهد کشاورزان باسواد، با بکوشند. این نتیجه نشان می
توجه به اینکه امکان مطالعه بسیاري از منابع مکتوب 

ورزي حفاظتی و نحوه روز مربوط به خاكعلمی و به
ها و سایر عوامل مؤثر در تولید را دارند، از نهاده استفاده

 داراي سطح آگاهی بیشتر و نگرش بهتري هستند.
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 ورزي حفاظتی) کشاورزان از بکارگیري فناوري خاكنیتعوامل مؤثر بر قصد ( الگوي عّلی -1شکل 

 001/0داري در سطح *** معنی
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غیر مستقیم و کل متغیرها در الگوي علّی قصد (نیت) کشاورزان در بکارگیري فناوري  تجزیه اثرات مستقیم، -4جدول 
ورزي حفاظتیخاك  
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 مستقیم استاندارداثرات 

هنجارهاي 
 ذهنی

0 0 0 0 0 ***53/0 **14/0 ***23/0 0 0 0 

 07/0* 30/0*** 21/0*** 25/0*** 12/0*** 50/0*** 0 0 0 0 0 نگرش
کنترل 
رفتاري 
 درك شده

0 0 0 **17/0- 0 ***20/0 **08/0 ***53/0 **11/0 0 0 

قصد 
(نیت) 
 کشاورزن

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 مستقیم استاندارد اثرات غیر
هنجارهاي 

 ذهنی
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نگرش
کنترل 
رفتاري 
 درك شده

0 0 0 0 0 0 0 *26/0 0 0 0 

قصد 
(نیت) 

 کشاورزان
0 0 0 0 0 **43/0 **11/0 **33/0 **14/0 **18/0 **06/0 

 اثرات کل استانداد
هنجارهاي 

 ذهنی
0 0 0 0 0 ***53/0 **14/0 ***23/0 0 0 0 

 07/0* 30/0*** 21/0*** 25/0*** 12/0*** 50/0*** 0 0 0 0 0 نگرش
 کنترل 
رفتاري 
 درك شده

0 0 0 **17/0- 0 ***20/0 **09/0 ***56/0 **13/0 **12/0 0 

 قصد
(نیت) 

 کشاورزان

***25/0 ***47/0 ***28/0 **08/0 0 **43/0 **11/0 **33/0 **14/0 **18/0 **06/0 

 05/0و  01/0،  001/0داري در سطح هاي تحقیق ***،** و* به ترتیب معنی: یافتهذماخ
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آالت بعد از سطح تحصیالت، متغیر مالکیت ماشین
دار را بر کنترل بیشترین اثر مستقیم، مثبت و معنی

)53.0(رفتاري درك شده  =β نگرش ،
)25.0( =βارهاي ذهنی کشاورزان و بر هنج
)23.0( =β کشاورزانی که  ،دهددارد. نتایج نشان می

از توانایی مالی و امکانات بیشتر برخوردارند، داراي دید 
تر و نگرش بهتري نسبت به پذیرش فناوري مثبت
باشند. متغیر اشتغال خارج از ورزي حفاظتی میخاك

ش داري بر نگرمزرعه اثر مستقیم، مثبت و معنی
)30.0(کشاورزان دارد =βصورت که کشاورزان . بدین

دلیل اینکه قادر داراي فعالیت درآمدزایی غیرکشاورزي به
به تحمل ریسک درآمدي بیشتري از محل کشاورزي 

هاي تري نسبت به پذیرش فعالیتهستند نگرش مثبت
سابقه کار کشاورزي داراي  ،حفاظتی دارند. همچنین

داري بر نگرش  و کنترل قیم، مثبت و معنیتأثیر مست
باشد. نتایج نشان داد که با افزایش رفتاري درك شده می

تر و شناخت بهتري در تجربه، کشاورزان نگرش مثبت
 هاي حفاظتی دارند. کارگیري فعالیتهرابطه با ب

ترویجی داراي اثر  -هاي آموزشیشرکت در کالس
ش، هنجارهاي ذهنی داري بر نگرمستقیم، مثبت و معنی

باشد. این نتیجه بیانگر و کنترل رفتاري درك شده می
آن است که با افزایش میزان استفاده کشاورزان مورد 

علت تأثیر این عوامل در بررسی از خدمات ترویجی، به
هاي ها با روشآگاهی و دانش افراد و آشنا کردن آن

-هبي توانند مشکالت خود را دربارهجدید، افراد می
تر برطرف کنند، هاي حفاظتی راحتکارگیري روش

ي نتایج این مطالعه در رابطه با این متغیر با مطالعه
Nori et al., (2014); Asafaw & Neka, (2017) 
Shahroudi et al., (2008); Karani et al., (2014); 

 مطابقت دارد.
سن کشاورزان از طریق کنترل رفتاري  ،همچنین

تأثیر مستقیم، منفی و معنی دار بر نیت  هادرك شده آن
هاي حفاظتی دارد. متغیر کشاورزان در بکارگیري فعالیت

داري بر متغیر اندازه مزرعه تأثیر مستقیم، مثبت و معنی
هاي حفاظتی داشت. نگرش نسبت به پذیرش فناوري
تر باشد نگرش مثبت یعنی هر چه اندازه مزرعه بزرگ

هاي حفاظتی وجود خواهد تري نسبت به پذیرش فعالیت
داشت. از بین متغیرهاي تحقیق، اشتغال خارج از مزرعه، 

-هاي آموزشیمالکیت ماشین آالت، شرکت در کالس
ترویجی، سابقه کار کشاورزي، تحصیالت وکل اراضی 
اثرات غیر مستقیمی بر قصد کشاوزران در پذیرش 

هاي حفاظتی دارند. شایان ذکر است؛ متغیرهاي فعالیت
) آورده نشده اند، به دلیل پایین بودن 4در جدول ( که

 داري از معادله کنار گذاشته شده است.سطح معنی
 اهنتیجه گیري و پیشنهاد

رویه جمعیت، دلیل رشد بیهاي اخیر بهطی دهه
مواد غذایی، افزایش سطح اراضی،  برايافزایش تقاضا 

گسترش شهرنشینی، توسعه منابع جدید و درنتیجه نیاز 
یشتر به تولیدات کشاورزي موجب شده است که ب

اي لهاکشاورزي حفاظتی از موضوعی فرعی به مس
محوري و پراهمیت تبدیل شود. رویکرد اصلی کشاورزي 

ها و کشحفاظتی این است که کود شیمیایی، علف
شود و در ها تنها در صورت نیاز استفاده میحشره کش

نیکی و طبیعی هاي مکامجموع تأکید بر بکارگیري روش
مدیریت تلفیقی آفات،  ماننددارد. بر این اساس، عملیاتی 

هاي هرز و مدیریت تلفیقی مدیریت تلفیقی علف
 حاصلخیزي خاك مورد توجه است. 

ورزي حفاظتی از هاي خاكدر پذیرش تکنولوژي
ها، عوامل بسیاري دخالت طرف کشاورزان و اجراي آن

وژي طراحی و معرفی دارند. در بسیاري از موارد تکنول
ا از سوي کشاورزان ممکن است پذیرفته ؛ امگرددمی

هاي کشاورزي و ي تکنولوژيله در زمینهانشود. این مس
هاي حفاظتی به کرات اتفاق ویژه در مورد تکنولوژيبه

افتاده است. با توجه به نقش مهمی که کشاورزان در 
ظت وري آب و کنترل فرسایش خاك و حفارابطه با بهره

کنند، بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش از منابع ایفا می
ورزي حفاظتی از اهمیت زیادي هاي خاكفناوري

برخوردار است که در این مطالعه به آن پرداخته شده 
مقایسه میانگین عوامل مؤثر بر پذیرش  ،است. سپس
ورزي حفاظتی بین دو گروه از کشاورزان فناوري خاك

میزان  ،ید. نتایج نشان دادمورد مطالعه محاسبه گرد
عملکرد در هکتار بین پذیرندگان و نپذیرندگان فناوري 

CA حجم  ،باشد. همچنینتن می 34/4و  22/5ترتیب به
ترتیب آب مصرفی گندم بین پذیرندگان و نپذیرندگان به

مترمکعب در هر هکتار   53/7529و   91/6218
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فت که توان نتیجه گرمحاسبه گردید، بر این اساس می
طور متوسط آب مصرفی در هر ورزي حفاظتی بهخاك

دهد مترمکعب کاهش می 1310هکتار گندم را به میزان 
باشد. که این رقم تقریباً معادل یک نوبت آبیاري می

-هنتایج بررسی عوامل مؤثر بر قصد کشاورزان در ب
ورزي حفاظتی با استفاده از تئوري کارگیري روش خاك

) نشان داد که نگرش TPBي شده (ریزرفتار برنامه
کارگیري هکشاورز، بیشترین تأثیر را بر قصد او در ب

 ،ورزي در سال آینده داشته است. سپسهاي خاكروش
به ترتیب متغیرهاي کنترل رفتاري درك شده و 

کارگیري ههنجارهاي ذهنی بر قصد کشاورزان در ب
بر باشند. فناوري حفاظتی داراي بیشترین تأثیر می

-اساس نتایج فراهم آمده از این مطالعه اقدامات زیر می
ورزي حفاظتی از سوي تواند بر پذیرش فناوري خاك

 کشاورزان مؤثر باشد.
 داري بر پذیرشاندازه مزرعه اثر مثبت و معنی .1

 هاي حفاظتی دارد. از آنجا که قانون ارث بهفعالیت
ي اهگونانجامد، الزم است که بهکوچکتر شدن مزارع می

 از کوچک شدن مزارع جلوگیري کرد.
ري دابا توجه به اینکه نگرش رابطه مثبت و معنی . 2

 ییهاشود از طریق روشبر قصد (نیت) دارد، پیشنهاد می
 

 ها وهاي ترویجی، برگزاري نمایشگاهتشکیل کالس مانند
هاي مختلف حفاظتی و تشکیل ها در زمینههمایش
ا براي ایجاد نگرش مطلوبت هاي آموزشی زمینه رکارگاه

ورزي حفاظتی فراهم تر نسبت به پذیرش فناوري خاك
 آورد.
داري بر قصد هنجارهاي ذهنی اثر مثبت و معنی .3

شود با توجه به پیشنهاد می ،بنابراین .(نیت) کشاورز دارد
اینکه پذیرش فناوري حفاظتی نیاز به دانش و مهارت 

ورزي ا نشر اهمیت خاكباالیی دارد، مسئوالن امر ابتدا ب
هاي مرجع (کارکنان جهاد، حفاظتی در بین گروه

رهبران محلی و غیره) گام اول را براي این نوع رفتار 
هاي مرجع، از طریق این گروه ،حفاظتی بردارند و سپس
ي روستاییان را تحت تأثیر اقشار دیگر از جامعه

 قراردهند.
داري نیکنترل رفتار درك شده رابطه مثبت و مع .4

هاي کارگیري فعالیتهبر قصد (نیت) کشاورز در ب
شود مسئوالن امر با پیشنهاد می ،بنابراین .حفاظتی دارد

هاي حمایتی در بحث امکانات و منابع اتخاذ سیاست
مالی باعث افزایش دید مثبت و باالرفتن این باور در بین 
روستاییان شوند که توان کنترل مشکالت و کمبودها 

 پذیرتر است. ان مقدورتر و امکانبرایش
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