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ABSTRACT 

 
    Recently, water governance has become important due to the increasing complexities associated 

with water management. So that it is widely acknowledged that the world water crisis is more a 

crisis of governance than of water scarcity. In recent decades adopting the ‘Water Independence of 

Provinces’ law has created many social, environmental, economic and managerial crises in the 

Zayandeh-Rud basin and its two sub-basins (Isfahan and Chaharmahal va Bakhtiari) which have 

resulted in conflicts between the sub-basin stakeholders. The current applied study was qualitative 

regarding its methodology and followed a case study approach. The statistical population of the 

study included managers and senior experts of water governance in two sub-basins (Isfahan and 

Chaharmahal va Bakhtiari) and finally nine managers and experts in Isfahan sub-basin, four cases 

in extra-basin level, and six cases in Chaharmahal va Bakhtiari sub-basin were selected as the 

sample population by means of snowball sampling method till theoretical saturation. Data 

collection was done by structured questionnaire and interview protocol. Using fuzzy set Qualitative 

Comparative Analysis (fsQCA), the empirical analysis of water governance systems in two sub-

basins showed that a set of factors associated with low performance regarding climate change 

adaptation. Regarding performance aspect, water governance in Zayandeh-Rud basin and its two 

sub-basins were Centralized Rent-seeking and Centralized Coordinated, respectively. This means 

that both basin and sub-basins have low performance regarding climate change adaptation and 

ability to resilience and adaptation challenges. The reason for the difference in the type of water 

governance performance at the level of the Zayandeh-Rud basin and its sub-basins was the poor 

coordination between water related organizations in sub-basins. 

 

Keyword: Water governance, Coordination, Distribution of power, Fuzzy logic, Zayandeh-Rud 

basin. 

 

Extended abstract 

Objectives 

    The problem of soil degradation and erosion and reduction of agricultural production exists in 

many developing countries (Pimentel & Burgess, 2013) and arid and semi-arid regions of the 

world. In Iran, where a large part of it is covered by deserts and the soil is not well covered, this 

issue is very obvious and worrying. According to statistics, soil erosion in Iran is three times higher 

than other Asian countries and 20 times the global average. Soil erosion in Iran costs a lot and is 

approximately 56 to 112 million dollars per year and this amount varies depending on the amount 

of soil erosion each year (Mezbani et al., 2021). In Lorestan province, rainfed and irrigated 

agriculture covers a large part of the province's lands. In the agricultural lands of the province, due 
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to the lack of proper management methods, the fertility of agricultural lands is not maintained. In 

addition, the use of low-yield lands in agriculture, conventional tillage methods, increasing the ratio 

of rainfed to irrigated lands, destruction of vegetation and soil pollution are other factors that have 

seriously challenged the province's soil resources (Agricultural Jihad Organization of Lorestan 

Province, 2018). The mentioned cases indicate the existence of challenges related to the soil quality 

of rainfed lands in the province and emphasize the need to study the effect of soil protection 

measures on the physical and chemical properties of rainfed lands. Therefore, the present research 

aimed to analyze the psychological factors influencing soil conservation behaviors. Identifying 

these factors can help develop government strategies and policies to increase the use of soil 

conservation methods among farmers and contribute to the sustainable development of the 

agricultural sector. 

 

Methods 

    The methodology of this research is of descriptive-survey type and the population under study 

included all wheat farmers of Nurabad township (N = 8500). The sample size calculated 375 via 

Krejcie and Morgan table. To select the samples, multi-stage random sampling was used. A 

questionnaire is a research instrument that had 7 parts including the professional and personal 

characterestics (10 items), awareness of farmers (10 items), Farmers' soil conservation behavior (20 

items), Behavioral Intention of Farmers (4 items), attitude towards soil conservation methods (3 

items), subjective norms (3 items), perceived behavioral control (5 items). To measure the content 

validity, the questionnaire was delivered to experts in fields of soil science and agricultural 

development. After revisions, the validity of the questionnaire was confirmed. The statistical 

results of the first-order confirmatory factor analysis using AMOS software showed good reliability 

of the research tool (RMSEA = 0.040; Chi-Square = 604.43; P-value <0.05). A descriptive analysis 

was also done of the means and the standard deviations. In the inferential analysis section, 

correlation test was used and to determine the compatibility of the present research data with the 

planned behavior model and test the research hypotheses, the structural equation modeling method 

using AMOS software was used. 

 

Results 

    The results showed that the use of soil conservation methods was low in about 87% of farmers 

and only in 3% of them the use of soil conservation methods was high. Most of the methods that 

farmers have used to conserve the soil are leaving crop residue on the soil surface (with an average 

of 4.08), using chisel plow (with an average of 3), and applying shallow plowing at the field level 

(with an average of 4.08). The results showed that the majority of farmers (78%) had no knowledge 

about soil conservation methods and its benefits. Also, 12% of farmers had very low level of 

information and 10% of farmers had low level of knowledge. Among the independent variables of 

the study, intention had the most direct and positive effect (0.66) on farmers' behavior in 

performing soil conservation methods. Then the variables of attitude (0.25) and behavioral control 

(0.18) had direct and significant effects on farmers' behavior. This is while attitude has had the 

most indirect and positive effect (.37) on farmers' behavior.  

 

Discussion 

    Findings showed that the variables of intention and attitude had the greatest overall effect on 

farmers' soil conservation behavior. Farmers' attitudes affect the use of soil conservation methods; 

In other words, farmers' opinions about the possible consequences of the behavior (soil 

conservation) create a favorable or unfavorable attitude towards the behavior. This finding is 

consistent with previous studies (Momeny et al., 2010; Shiri et al., 2013; Seifi et al., 2018; 

Dehghanpur & Zibaei, 2020). In fact, farmers implement soil conservation measures, because 

believing that the using soil conservation methods increases income, yields, soil fertility, and 
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reduces risks. They also believe that performing soil protection methods will prevent soil erosion, 

maximize the use of resources and reduce environmental degradation. Subjective norm is another 

factor influencing farmers' soil conservation behavior. This finding is confirmed by the results of 

previous studies (Wauters et al., 2010; Lalani et al., 2016; Seifi et al., 2018). They believe that 

subjective norms influence farmers' behavior in performing soil conservation practices because 

people do not act independently of social and cultural influences and constantly refer to reference 

groups in performing their behaviors.  

In fact, family, friends, neighbors and extension agents expect farmers to implement soil 

conservation measures on the farm, and the government will support this. Thus, key people can 

motivate farmers to take soil conservation measures, even if farmers have a negative attitude 

towards the behavior, and conversely, social pressure can prevent certain behaviors, even if the 

farmer has a positive attitude (Borges et al., 2014). Findings showed that behavioral control has an 

effect on farmers' soil conservation behavior. Perceived Behavior Control refers to individuals' 

perceptions of their ability to perform certain behaviors. People who believe that they do not have 

the necessary skills to successfully perform the behavior and predict failure, therefore have a 

negative attitude towards performing the behavior (Tohidyan Far and Rezaei Moghaddam, 2015).   

Conclusion 

    the present research aimed to analyze the psychological factors influencing soil conservation 

behaviors based on the theory of planned behavior of Ajzen.Farmers 'attitude is one of the most 

important factors determining farmers' behavior in conserving farm soil. Therefore, understanding 

farmers 'attitudes toward soil conservation is important to increase farmers' soil conservation 

behavior. The development of soil conservation policies succeeds when all farmers have a positive 

attitude towards the conservation of agricultural lands. Therefore, creating a positive attitude 

towards conservation tillage in the minds of farmers, increasing the level of knowledge and skills 

of farmers about soil conservation methods and providing facilities and credits in the form of low-

interest loans can increase the adoption of soil conservation behavior among farmers. Extension 

agents can improve the knowledge of farmers about soil conservation methods by holding classes 

and training courses and informing them with the positive consequences of using soil conservation 

methods. 
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 چکیده

 
فرسایش زمین های کشاورزی به عنوان یک مشکل جدی زیست محیطی و اقتصادی در 

مخصوصا در ایران که نرخ  ر نظر گرفته شده است.بسیاری از کشورهای در حال توسعه د
 ذینفعانبه عنوان ، کشاورزان. فرسایش خاک سه برابر بیشتر از سایر کشورهای آسیایی است

رفتار کشاورزان در . کنندیم یباز یکشاورز یهانیدر روند حفاظت از زم ینقش مهم میمستق
حاضر بررسی  هدف از مطالعه بنابراین. استحفاظت از خاک تحت تاثیر عوامل مختلفی 

. برای است آبادنوررفتار حفاظت از خاک کشاورزان شهرستان بر  مؤثر عوامل روانشناسی
 ریزی شده به عنوان چارچوب اصلی استفاده شد.هرسیدن به این هدف از تئوری رفتار برنام

که با استفاده  ،بود ( =18500N) نورآبادجامعه آماری شامل کلیه کشاورزان گندمکار شهرستان 
ها از . برای گردآوری دادهنفر تعیین شد 375از جدول کرجسی و مورگان، حجم نمونه 

ها از مدلسازی معادالت ساختاری با به استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل دادهسشنامه پر
رفتار حفاظت از خاک در که میزان نتایج نشان داد استفاده شد.  24AMOSکارگیری نرم افزار 

نگرش، هنجار ذهنی و قصد،  بود. براساس نتایج متغیرهای کم کشاورزان در سطحبیشتر ین ب
های حفاظت ه از روشاستفادکشاورزان در  رفتاربا داری معنیکنترل رفتاری درک شده رابطه 

را بر  میمستقغیر مثبت و اثر  نیترشبی و نگرش قصد رفتاری هایمتغیرعالوه هدارند. ب از خاک
بنابراین ایجاد نگرش مثبت نسبت به خاکورزی حفاظتی در ذهن  .ندشاورزان داشتک رفتار

های حفاظت از خاک سطح آگاهی و مهارتی کشاورزان در خصوص روشکشاورزان، افزایش 
تواند باعث افزایش اتخاذ رفتار بهره میکم یهاموادر قالب  و اعتبارات تسهیالتو ارائه 

 . شودن حفاظت از خاک در بین کشاورزا

هنجارذهنی، ، نگرش، ریزی شدهری رفتار برنامهتئو، خاکورزی حفاظتی :های کلیدیواژه

 کنترل رفتاری
 

 مقدمه

خاک طالی سیاه است که تقريباً تمام حیات زمینی 

به آن وابسته است و آن را پايه و اساس تمام محصوالت 

ک در کند. با اين حال، کیفیت خازراعی و دامی می

سراسر جهان رو به زوال است، که عواقب زيادی برای 

معیشت روستايی و اقتصاد دارد. به عنوان مثال، تخمین 

میلیارد دالر  8زده شده است که فرسايش خاک ساالنه 

  ,.Sartori et  alدارد )در سطح جهانی هزينه بر می

2019.)  
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در زمینه کشاورزی، بین فرسايش خاک و تولید 

کشاورزی رابطه متقابل و معناداری وجود محصوالت 

ترين حساسیت را نسبت به تغییرات دارد. کشاورزی بیش

فرسايش خاک دارد. نه تنها باعث کاهش شديد تعداد 

شود، بلکه باعث تخريب زمین و های زير کشت میزمین

شود وری اقتصادی و اکولوژيکی زمین نیز میکاهش بهره

(Ji, 2017). 

فرسايش خاک و کـاهش مشـکل تخريب و 

تولیـدات کشـاورزی در بسیاری از کشورهای درحـال 

 خشکو مناطق  (Pimentel & Burgess, 2013) توسـعه

خشک دنیا وجود دارد. در ايران نیز که بخش  و نیمه

انـد و خاک از پوشش وسـیع آن را کويرهـا در برگرفتـه

 رانمناسبی برخوردار نیست، اين مسئله بسیار بارز و نگ

 در خاکفرسايش ای که طبق آمار گونه بهکننده است. 

 20 تر از ساير کشورهای آسیايی وايران سه برابر بیش

يش خاک در ايران اگین جهانی است. فرسانبرابر می

میلیون دالر در  112تا  56 دی دارد و تقريباازيه هزين

سال  به میزان فرسايش خاک در هرسال است و بسته 

 (. Mezbani et al., 2021یر است )اين مقدار متغ

ترين درک کشاورزان متعهدين اصلی و مستقیم

کننده پیامدهای زوال اکولوژيکی مانند فرسايش خاک 

، فرسايش خاک بنابراين  (Guo et al., 2017). هستند

ترين تأثیر را بر کشاورزان بر اساس منابع طبیعی بیش

طمینان دارد. به طور خاص، فرسايش خاک باعث عدم ا

تر کشاورزان در فرآيند تولید محصوالت کشاورزی بیش

تری مواجه های تولید بیشرا با ريسک هاآنشود و می

، به همین ترتیب(. Chen and Xie, 2013کند )می

اصلی کنترل فرسايش خاک و ساختار  کشاورزان بدنه

کشاورزان ريسک گريز . اکولوژيکی روستايی هستند

ات حفاظت از خاک را برای کاهش ای از اقداممجموعه

اثرات نامطلوب فرسايش خاک بر تولیدات کشاورزی 

قوه تولید و خطر بال اتالفاتخاذ خواهند کرد تا از 

 ,Di Falco and Chavas) جلوگیری کنندفرسايش خاک 

2009; Li, 2017). رفتار خاک یاقدامات حفاظت ،

ت مقابله و مقاوم یکشاورزان برا یبرا یمهم یازگارس

استفاده از  خاک است. شيدر برابر خطر بالقوه فرسا

باعث کاهش   (SWC) های حفاظت از خاک و آبروش

شود که در آن از بین فرسايش در سطوح قابل قبولی می

، شودبا توسعه طبیعی خاک جبران میرفتن خاک 

واد ، سطح يا مبخشدتار فیزيکی خاک را بهبود میساخ

، بهترين استفاده را از آب ندکآلی را افزايش يا حفظ می

کند و با کاهش اتالف مواد مغذی سطح موجود می

 ,.Ashoori et al)کند میحاصلخیزی خاک را حفظ 

2016) . 

راهکارهای بسیار متنوعی برای مقابله با تخريب 

منابع خاک وجود دارد که سازمان خوار و بار کشاورزی 

(FAO ( و فدراسیون کشاورزی حفاظتی اروپا )ECAF )

همه را در قالب يک مجموعه با عنوان کشاورزی 

هدف کلی کشاورزی  .انتشار داده است 1حفاظتی

حفاظتی، استفاده مطلوب از منابع کشاورزی از طريق 

های زيستی از قبیل مديريت منابع خاک، آب و فعالیت

. در نظام استهای خارجی استفاده کم از نهاده

ق افزودن کود حیوانی توان از طريکشاورزی حفاظتی می

به مزرعه و مصرف صحیح و متناسب کودهای شیمیايی، 

افزودن کود سبز به مزرعه و تناوب زراعی، مديريت 

و شخم حفاظتی در جهت حفاظت خاک  بقايای گیاهی

 (.Sabour et al., 2017حرکت کرد )

که ذکر شد،  حفاظت از خاک یايبا وجود تمام مزا

 نیدر ب حفاظت از خاک هایروش رشيپذ نديهنوز فرا

به  کشاورزان کند و آهسته است. متأسفانه کشاورزان

های روش رشيکشاورزان خرده مالک در پذ خصوص

با  که . چراستندین ینیبشیقابل پ حفاظت از خاک

عادت به  ندارد و یآنان همخوان یفرهنگ کشاورز

و  (Gholami et al., 2021)دارند  نیسنگی هاشخم

ر د ین استراتژيا جياز موانع مهم ترو یکيله ئمس نیهم

 های انجامگاهی گذرا به تالشن کشاورزان بوده است. نیب

دهد که نشان می مقابله با پديده فرسايش شده برای

 گذاری قابل توجهیاگرچه در طی چند دهه اخیر سرمايه

 و مکانیکیهای در زمینه تحقیقات فنی و ابداع روش

 لهسأم یم شده است، ولحفاظت خاک انجا یکیرمکانیغ

 مناطقی دارد و در برخ یصعود ریهمچنان س شيفرسا

 است دهیرس زیبرابر حد مجاز ن نيبه چند یحت

(Moghaddasi et al., 2019 .) 

                                                                                  
1.  Conservation Agriculture 
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کنترل فرسايش خاک تا حد زيادی به رفتار 

کشاورزان در اتخاذ اقدامات حفاظتی خاک بستگی دارد. 

در مورد رفتار  های اخیر، تحقیقاتبنابراين، در سال

کشاورزان در اتخاذ اقدامات حفاظتی خاک تبديل به 

از  .يکی از موضوعات داغ در محافل دانشگاهی شده است

زيست -آمیز کشاورزیهای موفقیتاين رو سیاست

محیطی که باعث ايجاد انگیزه در مديريت پايدارتر خاک 

گیری انسانی را نیز در نظر شوند، بايد عوامل تصمیممی

 (.Carlisle, 2016یرند )بگ

های اند که ويژگیتعداد زيادی از مطالعات نشان داده

های فردی )جنس، سن، سطح تحصیالت و غیره(، ويژگی

مديريت خانواده )سطح درآمد، مقیاس عملیات 

کشاورزی، رفتار پاره وقت، تعداد نیروی کار(، سطح 

توسعه اقتصادی منطقه، عوامل سیاستی )آموزش فناوری 

اورزی، سیستم ترويج، حمايت دولت و غیره( بر رفتار کش

کشاورزان در اتخاذ اقدامات حفاظت از خاک و آب تأثیر 

 ,.Jara-Rojas et al., 2012; Khisa et alگذارد )می

2007; Zhai and Hang, 2005 .) ،به عنوان مثال

Bazrafkan et al. (2020 به بررسی الگوی رفتاری )

عی در بین گندمکاران های زراخاک حفاظت از

های عاملشهرستان مرودشت پرداختند. نتايج نشان داد 

 تیرفتار، مسئول به ليتما رفتاری،دانش رفتاری، مهارت

 یطیرفتار و عوامل فردی و مح لکنتر اخالق، و ریيپذ

بینی کننده رفتار حفاظتی کشاورزان بود.  پیش

Dehghanpur and Zibaei (2020 به بررسی عوامل )

های ؤثر بر انگیزش کشاورزان در به کارگیری فناوریم

ها نشان داد حفاظت آب و خاک پرداختند. يافته

متغیرهای نگرش کشاورز، کنترل رفتاری درک شده، 

هنجارهای ذهنی، عملکرد محصول، اشتغال خارج از 

های ترويجی و سطح مزرعه، شرکت در فعالیت

های فناوریتحصیالت بر نیت کشاورزان در به کارگیری 

 Bijani et نتايج مطالعه  حفاظت آب و خاک تأثیر دارند.

 al. (2019)  برای درک رفتار حفاظت از خاک کشاورزان

محیطی، آگاهی زيستدر استان مازندران نشان داد که 

محیطی و فشارهای اجتماعی تأثیر های زيستارزش

 .توجهی بر رفتار حفاظت از خاک کشاورزان دارندقابل

( از ديدگاه فرهنگی 2018) .Seifi et al تحقیقی  در 

مؤثر بر رفتار حفاظت خاک کشاورزان  به بررسی عوامل

پرداختند. نتايج نشان داد که  استان آذربايجان غربی

های فرهنگی تأثیر متغیرهای دانش، نگرش و سوگیری

فتار حفاظت از خاک کشاورزان داشتند. ربیشتری بر 

( در بررسی 2018) .Abdollahzadeh et alنتايج مطالعه 

آگاهی کشاورزان از پیامدهای فرسايش خاک و 

راهبردهای حفاظتی در نواحی روستايی نشان داد که 

های کشاورزان به خوبی از پیامدهای فرسايش و علت

ايجاد آن آگاهی دارند و متغیرهای ادراک از اثربخشی 

های حفاظت خاک، آگاهی از عوامل فرسايش خاک روش

آگاهی از پیامدهای فرسايش خاک در میزان استفاده  و

های حفاظت خاک توسط کشاورزان تأثیرگذار از روش

( به 2017) .Sabour et alاست. در مطالعه ديگری 

های حفاظت از بررسی عوامل مؤثر بر پذيرش فعالیت

خاک در بین کشاورزان شهرستان گرمسار پرداختند. 

دانش حفاظت  الت،یتحص زانیمنتايج نشان داد که 

 زانیو م کشاورزی هایتیبرای فعال یافتيخاک، وام در

 رشيدر رفتار پذ راتییتوانستند تغ یروابط اجتماع

 ینیبشیخاک توسط کشاورزان را پ حفاظت هایتیفعال

  .ندينما

Karani et al. (2014 به بررسی نگرش کشاورزان )

نسبت به عملیات حفاظت از خاک در کرمانشاه 

مورد  کشاورزان بیشتر کهتند، نتايج نشان داد پرداخ

حفاظت خاک  به عملیات متوسط نگرشی مطالعه

 دانش، نشان داد که سه متغیر نتايج همچنین داشتند.

ترويجی و -های آموزشیتعداد دفعات شرکت در کالس

میزان سواد بر نگرش کشاورزان نسبت به عملیات 

 .Shiri et al در تحقیقی حفاظت از خاک مؤثر بودند.

کارگیری عملیات بررسی عوامل مؤثر بر به( به 2013)

 استان ايالمدر حفاظت خاک از سوی کشاورزان 

گرش به پرداختند. نتايج نشان داد که متغیرهای ن

عملیات حفاظت خاک، تعداد دفعات شرکت در 

از  ترويجی و میزان زمین کشاورزی -های آموزشیکالس

ارگیری عملیات حفاظت کبهمؤثر بر  لمهمترين عوام

 .هستندخاک از سوی کشاورزان 

Savari et al.  (2022 در تحقیقی به بررسی عوامل )

مرثر بر به کارگیری اقدامات حفاظت از خاک توسط 

کشاورزان با استفاده از نظريه شناختی اجتماعی 

در تبیین نیات  اين تئوری کهپرداختند. نتايج نشان داد 
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عالوه بر اين، دو مؤلفه  است.موفق رفتاری کشاورزان 

ی ترين متغیرهايقوی و انتظارات نتیجه خودکارآمدی

رفتار حفاظتی کشاورزان تأثیر داشتند.   بودند که بر

بررسی در Tolassa (2021 ) و Ordofaنتايج مطالعه 

خاک در منطقه بوره از عوامل موثر بر پذيرش حفاظت 

 ،یمصرف یمقدار کود آلنشان داد که جنوبی، اتیوپی 

 ریاز خانه سه متغمزرعه فاصله خانوار از بازار و فاصله 

. به عالوه، خاک بودنداز حفاظت  یفناورپذيرش مؤثر بر 

ها و آموزش دسترسی به اعتبار، گسترش زيرساخت

های مديريت خاک را بهبود آوریتواند پذيرش فنمی

 بخشد. 

رزيابی ( به ا2021) Wolka و Betelaدر تحقیقی 

کننده اتخاذ و مديريت ايش خاک و عوامل تعیینفرس

اقدامات فیزيکی حفاظت از خاک و آب توسط کشاورزان 

. در حوضه آبخیز باچیره، جنوب غربی اتیوپی پرداختند

دهندگان بیان داشتند که درصد از پاسخ 92حدود 

های زير کشت فرسايش خاک يک مشکل عمده در زمین

همچنین شود. یاست و باعث کاهش تولید محصول م

اندازه خانواده، مشارکت در که  ها گزارش کردندآن

آموزش فنی، دسترسی به خدمات ترويجی، مالکیت 

زمین، شیب قطعه، اندازه مزرعه و شدت فرسايش درک 

های حفاظت از جمله عوامل مؤثر بر پذيرش روششده 

فزايش دانش و مهارت ا آب و خاک هستند. بنابراين

های فنی و منابع و اجرای حمايتکشاورزان، ارائه 

تواند به مديريت پايدار زمین و های مناسب میسیاست

محیطی کمک کند و امنیت غذايی را در کیفیت زيست

های منطقه مورد مطالعه و همچنین در ساير حوزه

در پژوهشی ديگر،  .مرتبط بیوفیزيکی تضمین کند

Wordofa et al. (2020 نشان دادند که ) ،تحصیالت

تجربه کشاورزی، مساحت قطعه، فاصله قطعه از واحد 

مسکونی، تعداد اعضای فعال اقتصادی خانوار، و 

های تأثیر مثبتی بر اجرای فعالیت های داخلیارتباط

  حفاظت آب و خاک دارند.

( در رابطه با ادراکات 2018) Luoو  Liuنتايج مطالعه 

 و رفتارهای حفاظت خاک کشاورزان در چین نشان داد

 ینقش مهم یرونی، عوامل بیبا عوامل داخل سهيدر مقا

دارند خاک  از حفاظتکشاورزان  یآگاه یریگدر شکل

 شود.یمنتقل م نیحفاظت از زمی که متعاقبًا به رفتارها

که مکانیسم قیمت ثابت، تناوب زراعی، دانش، آموزش و 

محیطی نقش های زيستاطالعات مربوط به سیاست

 کنند. ز خاک بازی میاصلی را در حفاظت ا

های نظری را برای اين تحقیق اين مطالعات پايه

اند با اين حال، محققان بر عوامل ريزی کردهپايه

روانشناسی تأثیرگذار بر اتخاذ اقدامات حفاظت از خاک 

عوامل  نيا يیشناساکنند. توسط کشاورزان تمرکز می

 یدولت یهااستیها و  سیتواند به توسعه استراتژیم

های حفاظت از خاک در استفاده از روش شيافزا یبرا

پايدار بخش کمک کند و باعث توسعه بین کشاورزان 

در اين راستا برای شناسايی و  شود.کشاورزی 

اک رفتار حفاظت از خسازی متغیرهايی که بر مفهوم

شده ريزی گذارند، از مدل رفتار برنامهکشاورزان تأثیر می

 نيااستفاده شد. Ajzen (2006 ) واسطههب افتهيتوسعه 

 ماتیرفتارها و تصم یدر بررس یعیبه طور وس یتئور

 Greiner, 2015; Borges) کشاورزان استفاده شده است

et al., 2014; Lauwere et al., 2012) .یتئور نيطبق ا، 

های حفاظت از خاک استفاده از روشبه  میتصم

قصد : رندیگیقرار م ریسازه تحت تأث چهارواسطه هب

درک  یو کنترل رفتار یذهن ینگرش، هنجارهارفتاری، 

دهد که یسازه اجازه م چهار نيشده. استفاده از ا

تمايل به انجام چطور کشاورزان  میده صیتشخ

حفاظت  یريپذانامکهای حفاظت از خاک )قصد(، روش

 یدرک شده برا یمزرعه )نگرش(، فشار اجتماعاز خاک 

خود  يی( و درک توانایجتماع)هنجار ا حفاظت از خاک

)کنترل  های حفاظت از خاکروشاستفاده از  یبرا

 کنند. یم یابیدرک شده( را ارزش یرفتار

 شنگرقصد به انجام رفتار،  ،یقاعده کل کيبه عنوان 

 بر تربیش لکنترو درک تر بمطلو هنیذ رهنجاو 

 ایجرا بهرا  دفررفتار  د،ياز لاـحتما هـب ر،اـک ایرـجا

 ,Ajzen) دنگیزابرمی زنیا يک به پاسخدر  رفتار يک

( نشان داده شده 1) شکل(. عناصر مدل آجزن در 2006

 است.
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 (Ajzen, 2002شده ) یزي: مدل رفتار برنامه ر قیتحق یچارچوب نظر -1شکل 

 

بخش  یو آب ميد یزراع یاستان لرستان کاربر در

 یهانی. در زمردگییرا در بر ماستان  یاز اراض یعیوس

 حیصح یهاعدم استفاده از روش لیاستان به دل یزراع

. شودیحفظ نم یزراع یهاخاک یزیحاصلخ ،یتيريمد

 ،یکم بازده در کشاورز یضاستفاده از ارا ن،يافزون بر ا

مرسوم، باال بردن نسبت  یورزخاک یهاانجام روش

پوشش  بيدر سطح استان و تخر یبه آب ميد یاراض

است که منابع  یگريخاک از عوامل د یو آلودگ یاهیگ

نموده است  یخاک استان را دچار چالش جد

(Agricultural Jihad Organization of Lorestan 

Province, 2018 .)دهنده وجود  انموارد عنوان شده نش

استان  ميد یخاک اراض تیفیمرتبط با ک یهاچالش

اقدامات حفاظت خاک بر  ریتأث یبوده و بر لزوم بررس

 دیتأک ميد یخاک اراض يیایمیش وی کيزیف یهایژگيو

 .کندیم

بنابراين اين تحقیق به دنبال شناسايی عوامل مؤثر 

بر اتخاذ اقدامات حفاظت از خاک توسط کشاورزان 

 :دشوکه شامل اهداف ذيل می استاستان لرستان 

نگرش با قصد کشاورزان  میرابطه مستق یبررس

 حفاظت از خاک مزرعهبه  نسبت

با قصد  یذهن یهنجارها میرابطه مستق یبررس

  حفاظت از خاک مزرعهکشاورزان نسبت به 

درک شده با  یکنترل رفتار میرابطه مستق یبررس

 حفاظت از خاک مزرعهقصد کشاورزان نسبت به 

در  کشاورزانرفتار  باقصد  میرابطه مستق یبررس

  حفاظت از خاک مزرعه

طه مستقیم کنترل رفتاری درک شده با بررسی راب

 رفتار کشاورزان در حفاظت از خاک مزرعه

 

 روش تحقیق

 یهاروش ظلحا بهو  یکم تحقیق ينروش ا

 تتحقیقا عنواز  دازیپرو داده حقايق به ستیابید

 مانیز ودهمحد توجه با. ستا همبستگی-توصیفی

 جامعه. ستا مقطعی عنواز  حاضر هشوپژ ،تحقیق

کشاورزان گندمکار شهرستان  شامل هشوژـپ ينا ریماآ

 استفاده. حجم نمونه با است(  =18500N) دلفان/نورآباد

شد. جهت  نیینفر تع 375و مورگان  یاز جدول کرجس

 یتصادف یریگاز روش نمونه قیتحق افراد نمونهانتخاب 

؛ به طوری که ابتدا از میان استفاده شد ایمرحلهسه 

، ، بخش مرکزی(ورآبادندلفان ) ستانبخش شهر پنج

دهستان  ششانتخاب شد. آنگاه از میان و میربگ  خاوه

)نورآباد،  دهستان سه، به صورت تصادفی ها اين بخش

، از میان بعدو در مرحله  خاوه جنوبی، میربگ شمالی(

ها به صورت درصد از آن 30ها روستای اين دهستان 94

ی روستا29تصادفی انتخاب شدند. سپس از بین اين 

گیری به صورت منتخب اعضای نمونه با روش نمونه

 .تصادفی انتساب متناسب مشخص شدند

ها در اين پژوهش پرسشنامه ابزار گردآوری داده

گیری از پیشینه تحقیق محقق ساخته بود که با بهره

(Bazrafkan et al., 2020; Abdollahzadeh et al., 

2018; Ashoori et al., 2016; Ahmad et al., 2020;  ،)

 نگرش نسبت به حفاظت از خاک

هنجارهای ذهنی برای حفاظت از 

 خاک

کنترل رفتاری درک شده برای 

استفاده از روش های حفاظت از 

 خاک

زان نسبت قصد کشاور

 به انجام رفتار حفاظتی
حفاظت  رفتار

 از خاک
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مصاحبه با اعضای هیأت علمی و کارشناسان مرتبط با 

شناسی و توسعه کشاورزی بر مبنای تئوری حوزه خاک

تدوين ( Ajzen, 2002ريزی شده آجزن )رفتار برنامه

 یفرد یهایژگيو قسمت: 7 شامل پرسشنامه شد.

 (،گويه 10آگاهی کشاورزان ) (،هيگو 10) انيپاسخگو

گويه(، قصد رفتاری  20ک کشاورزان )رفتار حفاظت خا

های به انجام روشنگرش نسبت گويه(،  4کشاورزان )

(، هيگو 3)  یذهن ی(، هنجارهاهيگو 3)  حفاظت از خاک

برای امتیاز بود.  (گويه 5درک شده ) یکنترل رفتارو 

دهی پرسشنامه در قسمت آگاهی برای هر پاسخ صحیح 

صفر در نظر  نمره يک و برای هر پاسخ اشتباه نمره

رهای نگرش، هنجاهای مربوط به گرفته شد. پرسش

و رفتار  قصد کشاورزانذهنی، کنترل رفتاری درک شده، 

تايی از کامال با استفاده از مقیاس لیکرت پنج حفاظتی

ابزار با  يیروا شدند. سنجیدهمخالفم تا کامال موافقم 

 تاداننظران، محققان و اساز نظرات صاحب یریگبهره

 یو کشاورز يیتوسعه روستاخاکشناسی و تبط با مر

نتايج آماری تحلیل عاملی . گرفتقرار  یمورد بررس

نشان  AMOSافزار گیری از نرمتأيیدی مرتبه اول با بهره

 دهنده پايايی مناسب ابزار تحقیق بود

(RMSEA=0/040; Chi-Square= 604/43; P-

value<0/05  .) و  نیگانیاز م یفیتوص لیبه منظور تحل

 یاستنباط لیاستفاده شد. در بخش تحل اریانحراف مع

 قیتطب زانیم نییو به منظور تع یاز آزمون همبستگ زین

رفتار پژوهش حاضر با مدل  یهاو پردازش داده

از روش  ،آزمون فرضیات تحقیق ريزی شده وبرنامه

 AMOS افزاربا کاربرد نرم یساختار تمعادال یمدلساز

 شد. استفاده 

 ات مورد آزمون در اين تحقیق عبارتند از:فرضی

به  کشاورزان نسبت به حفاظت از خاک نگرش

ها در استفاده از آنبر قصد  یو معنادار میصورت مستق

 است. رگذاریتأثمزرعه  های حفاظت از خاکروش

ه صورت هنجارهای ذهنی برای حفاظت از خاک ب

 در استفاده از کشاورزان بر قصد یو معنادار میمستق

 است. رگذاریتأثمزرعه  های حفاظت از خاکروش

کنترل رفتاری درک شده کشاورزان برای استفاده از  

و  میه صورت مستقهای حفاظت از خاک بروش

های حفاظت از در انجام روش هاآن بر قصد یمعنادار

 است. رگذاریتأثمزرعه  خاک

های روش استفاده ازکنترل رفتاری درک شده برای 

رفتار بر  یو معنادار میه صورت مستقاک بحفاظت از خ

 است. رگذاریتأثحفاظت از خاک کشاورزان 

 گفتنی ریساختا التدمعا زیلسادر خصوص مد

 دهگسترو  جامع ریاـمآ هیافتر يکروش  ينا که ستا

 یمتغیرها بین بطروا صخصودر  فرضیاتی که ستا

 ارقر نموآز ردوـمرا  هـنهفت یاـمتغیرهو   هدـش همشاهد

 یرگذاریتأث یدگیچیروش محققان را به پ نيا. هددمی

و دو  هيسوکيبه طور  گريکديبر  رهایاز متغ یاهمجموع

 یهایدگیچیپ ن،یو همچن میمستقریو غ میمستق ه،يسو

پنهان رهنمون شد  یهاسازه یهایریگموجود در اندازه

نظر  را از یفیک یهادهياز پد یکم لیتحل ن،يو بنابرا

تر نانهیواقع ب یتر و از نظر کاربردقیدق یروش شناخت

مدل  یبرازش کل یهااری(. معGhasemi, 2013سازد )یم

شاخص برازش هنجار شده  (،2χ) اسکوئر یشامل کا

(، IFI) یشيشاخص برازش افزا(، NFI) بونت-بنتلر

 یقیشاخص برازش تطب(، TLI) سيلو-شاخص توکر

(CFI )برآورد یمربعات خطا نیانگیدوم م شهيو ر 

(RMSEA ) .هستند 

 

 هایافته
 کشاورزان يفرد يها یژگيو

 یسن نیانگیکه م دهدینشان م قیتحق جينتا

درصد(  40کشاورزان ) بیشترو  استسال  53کشاورزان 

سال قرار داشتند. کشاورزان  47تا  37در گروه سنی 

 التیدرصد( دارای تحص 67حاضر ) قیمورد مطالعه تحق

تر کشاورزان بیشواقع  در .دسواد بودنیب اي يیابتدا

منطقه را قشر میان سال و دارای تحصیالت پايین 

اکثر کشاورزان  قیتحق یهاافتهيبر اساس تشکیل دادند. 

کشت  ريسطح زدرصد( فاقد زمین آبی بودند و  5/54)

 5تر از کمدرصد(  5/52)اکثر کشاورزان منطقه ديم 

 یاکندگو پر یمالکخرده یعني طيشرا ني. ااستهکتار 
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اين در  یبودن کشاورز یشتیو مع یدهقان انگریب یاراض

 . منطقه است

هاي حفاظت از رفتار کشاورزان در استفاده از روش

 خاک 

های حفاظت از خاک انجام روشبرای بررسی میزان 

ها، حد فاصل پس از جمع جبری گويهتوسط کشاورزان، 

سـبه آمده محا دست ترين امتیاز بهترين و بیشبین کم

بندی شد. و بـه سـه دسـتة کـم، متوسط و زياد طبقه

ها بررسی .بود 20و حداقل امتیاز  100حداکثر امتیاز 

 درصد 5/86رفتار حفاظت از خاک نشان دادند که میزان 

درصـد در حد متوسط  5/10کم،  کشاورزان در سطحاز 

ع، مجمـو درصد در حد زياد بود. بنابراين در  3تنها و 

م رفتار حفاظت از خاک اکثر کشاورزان در حد کمیـزان 

 (.1 )جدولبود 

 
 

 

 

 
 

بندی میزان رفتار حفاظت از خاک در بین سطح -1 جدول

 کشاورزان
استفاده از  زانیم

حفاظت  یهاروش
 از خاک

 درصد یفراوان
درصد 

 یتجمع

 5/86 5/86 151 ( 20-47کم )
 77 5/10 18 (47-74متوسط )

 100 3 6 (74-100زياد )

 

هاي حفاظت از خاک در بين روشانجام بندي اولويت

 کشاورزان 

-4آمده موجود در جدول )دستطبق اطالعات به

(، دامنه تغییرات رفتار حفاظتی کشاورزان منطقه 12

تا  50/1های حفاظتی بین مورد مطالعه در انجام روش

بندی بر اولويتبود.  17/2و میانگین آن نیز،  45/2

ترين دهد بیشنشان مییرات اساس ضريب تغی

هايی که کشاورزان در حفاظت از خاک انجام روش

ح باقی گذاشتن بقايای گیاهی سال قبل در سطاند، داده

با ) استفاده از گاوآهن قلمی، (08/4)با میانگین  زمین

)با  عمق در سطح مزرعه شخم کم یریکارگ بهو  (3میانگین 

 . (2)جدول  است( 27/4میانگین 
 

 های حفاظت از خاک در بین کشاورزان مورد مطالعه بندی استفاده از روشاولويت -2ل جدو
 ضريب تغییرات انحراف معیار میانگین های حفاظت از خاکروش

 02/0 10/0 08/4 باقی گذاشتن بقايای گیاهی سال قبل در سطح زمین
 1 98/1 98/1 استفاده از کود های آلی )کود سبز و کود دامی(

 18/0 38/0 1/2 عدس(، ت تناوب زراعی )با کاشت گیاهان خانواده بقوالت مانند نخودرعاي
 07/0 07/0 99/0 شخم زدن اراضی عمود بر جهت شیب 

 07/0 07/0 99/0 استفاده از کمپوست در مزرعه
 07/0 07/0 99/0 مصرف کودهای شیمیايی در مزرعه بر اساس انجام آزمون خاک و گیاه 

 07/0 07/0 99/0 خاکورز پنچه غازی يا مرکباستفاده از 
 02/0 07/0 3 استفاده از گاوآهن قلمی

 07/0 07/0 99/0 استفاده دائمی از مالچ برای پوشش خاک
 16/0 69/0 29/4 احداث آبراه های هدايت کننده رواناب

 06/0 28/0 27/4 عمق در سطح مزرعه شخم کم یریکارگ به
 07/0 07/0 99/0 تحت فشار استفاده از روش های آبیاری

 07/0 07/0 99/0 رعايت چند کشتی گیاهان با زمان رشد مختلف
 20/0 80/0 4 یبذرکار یبرا شرفتهیپ زاتیاستفاده از تجه

 10/0 21/0 01/2 مزرعه یاهیگ یايعدم سوزاندن بقا
 24/0 98/0 04/4 یبا عرض و عمق کاف کيبار اریش جاديا قياز طر محصول  کاشت

 07/0 07/0 99/0 فاده از تراس بندی در مزرعه است
 07/0 07/0 99/0 احداث بانکت ها در مزارع

 07/0 07/0 99/0 کشت بدون شخم در مزرعه 
 14/0 50/0 67/3 استفاده از آفت کش ها و سموم شیمیايی در مزرعه 

  100  جمع کل

 45/2: نهیشیب               50/1: نهیکم               15/0انحراف معیار:                   17/2میانگین: 
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هاي حفاظت از خاک و آگاهی کشاورزان در مورد روش

 مزاياي آن

(، 3آمده موجود در جدول )دستطبق اطالعات به

ر ددامنه تغییرات آگاهی کشاورزان منطقه مورد مطالعه 

 5تا  0بین  و مزايای آنحفاظت از خاک  یهاروشمورد 

 78بود. اکثريت کشاورزان ) 32/0آن نیز، و میانگین 

های حفاظت از درصد( هیچ گونه آگاهی در مورد روش

خاک و مزايای آن نداشتند، همچنین میزان اطالعات 

 10از کشاورزان در سطح خیلی کم و آگاهی  رصدد 12

  د. درصد از کشاورزان نیز دارای آگاهی در سطح کم بودن
    
رد در مو یبرحسب آگاه انيگونی پاسختوزيع فراوا -3جدول 

 های حفاظت از خاک و مزايای آنروش
 درصد تجمعی درصد فراوانی سطوح متغیر

 78 78 136 اصالً 

 90 12 22 کمخیلی 

 100 10 17 کم

 - - - متوسط

 - - = زياد
  100 175 جمع کل

            64/0انحراف معیار:                 سال     32/0میانگین: 
 5: نهیشیب                                              0: نهیکم

 

مستقل  ييم و غير مستقيم متغيرهامستق اتثرا سیربر

سازي محصوالت قصد کشاورزان در متنوع بر هشوپژ

 کشاورزي

قصد  انیم یـعل طـبروا هـب دنرـب یـپ رمنظو به

و نگرش، هنجار  بستهوا ریمتغ انوـعنهـبکشاورزان 

 ،یرفتار یرک شده، باورهاد یکنترل رفتار ،یذهن

 انوـعن هـبکنترل  یو باورها یهنجار یباورها

 هـلدمعا زیاـسلمداز روش  مستقل یرهایمتغ

. شد گرفتهبهره   AMOSبا کاربرد نرم افزار ریاختاـس

 4 ولجددر  هشوپژ یرهایمتغ نیب همبستگیدر ابتدا، 

 شده است.  ئهارا

 

 

 

 وابسته ریمتغمستقل و  یرهایمتغ نیب یهمبستگ -4جدول 

 نگرش قصد رفتار متغیر
هنجارهای 

 ذهنی

کنترل 

رفتاری 

درک 

 شده

     - رفتار

    - 77/0** تین

   - 43/0** 34/0** نگرش

 هنجار

 یذهن
**40/0 **49/0 **79/0 -  

کنترل 

رفتاری 

درک 

 شده

**23/0- **36/0 **43/0 **52/0- - 

                        *p<0/05    **p<0/01 
 

های نتايج بدست آمده از همبستگی پیرسون يافته

نشان داد که بین هر يک از متغیرهای مستقل نیت، 

نگرش، هنجار ذهنی و کنترل رفتاری درک شده با 

ق طابداری وجود دارد. عالوه بر آن، ميکديگر رابطه معنی

جدول فوق بین هر يک از متغیرهای مستقل مذکور با 

کورزی حفاظتی نیز، رابطه رفتار کشاورزان در خا

 داری وجود دارد. معنی

نتايج حاصل از مدل ساختاری مستقیم در رابطه با 

( 1آزمون چهار فرضیه اصلی تحقیق حاکی از آن بود که: 

قصد کشاورزان در حفاظت از خاک مزرعه با  نگرشبین 

 ρ=000/0) داری وجود داشت رابطه مثبت و معنی

،56/0β=)قصد کشاورزان در با  هنیهنجار ذبین ( 2  ؛

وجود داری رابطه مثبت و معنیحفاظت از خاک مزرعه 

 بین کنترل رفتاری با ( 3  ؛(=ρ ،47/0β=000/0)داشت 

 نفیرابطه مقصد کشاورزان در حفاظت از خاک مزرعه  

( 4  ؛(=ρ ،13/-0β=020/0)وجود داشت داری و معنی

رعه بین قصد با رفتار کشاورزان در حفاظت از خاک مز

 ρ=000/0)وجود داشت داری معنیرابطه مثبت و دارد 

،66/0β=)(.5)جدول   ؛ 

 
 

 

 

 

 



 1401، 4 ، شماره53-2دوره  مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ايران           1096

 

 رفتار کشاورزان در حفاظت از خاک مزرعه ضرايب رگرسیونی عوامل موثر بر  -5 جدول
مقادير غیر  رابطه

 استاندارد
خطای 
 استاندارد

ضريب 
 استاندارد

نسبت 
 بحرانی

 سطح 
 معنی داری

 000/0 451/9 557/0 081/0 769/0 نیت                 نگرش                  
 000/0 638/7 473/0 068/0 518/0 نیت            هنجار ذهنی               

 045/0 -911/1 -127/0 069/0 -132/0 نیت          کنترل رفتاری               
 000/0 593/12 662/0 024/0 301/0 رفتار                                 نیت    

 000/0 723/3 182/0 023/0 086/0 رفتار                        کنترل رفتاری 
 000/0 700/4 254/0 034/0 159/0 رفتار           نگرش                        

 

 کل ومستقیم  غیر ،مستقیم رثاآ(، 6جدول )مطابق 

 داده ناـنش بستهوا یمتغیرها بر بینپیش یمتغیرها

مستقیم ر ـثا رذکوـم ولدـج دراست.  هدـش

 نگرسیور یمتغیرها هشد اردستاندا ضريبلمعاد

به تغییر در X متغیر  در تغییر که ستا مانیز و چندگانه

 هر مستقیم غیر ثرا(. X       Yشود )منجر میYمتغیر 

 یاـمتغیره هـکلی مسیر يباضر بحاصلضر با برابر متغیر

 به .وابسته مذکور است رـمتغیمسیر منتهی به  کـي

از طريق متغیر  y متغیر که ستا مانیز ،بهتر رتعبا

 قرار می گیرد  Xتحت تأثیر متغیر  Zسومی مثل 

 (X       Z       Y). عمجمو ههندد ننشا نیز کل ثرا 

ست. هر متغیر ا مستقیم غیر و مستقیم یثرهاا

ست. ا هشد داده ننشا (1-4ل )شک در مسیر یهادارنمو

توان گفت که می ازشرـب یـکل یهاخصشا هـب هـتوج با

 مطالعه ردمو وهگر دو بین در مناسبیدل از برازش م

 00/1؛ =CFI 00/1 ؛=RMSEA 00/0 )است  رداروـبرخ

=TLI 99/0؛ =NFI 439/0؛=p  60/0و=df/2χ ). 

(، 4-1( و نمودار مسیر )شکل 15-4مطابق جدول )

ترين اثر از میان متغیرهای مستقل پژوهش، نیت بیش

کشاورزان در انجام ( را بر رفتار 66/0مستقیم و مثبت )

سپس های حفاظت از خاک داشته است. روش

( از 18/0( و کنترل رفتاری )25/0متغیرهای نگرش )

اثرات مستقیم و معناداری بر رفتار کشاورزان برخوردار 

ترين اثر غیر بودند. اين در حالی است که نگرش بیش

ا بر رفتار کشاورزان داشته ( ر37/0مستقیم و مثبت )

(، نگرش به طور 4-1جود اين، مطابق شکل )با واست. 

( بر رفتار کشاورزان در 25/0غیر مستقیم از طريق قصد )

های حفاظت از خاک تأثیر خواهد گذاشت انجام روش

(. هنجارهای ذهنی به طور غیر مستقیم از طريق 62/0)

( و 31/0قصد بر رفتار کشاورزان تآثیر خواهد گذاشت )

ستقیم از طريق قصد بر کنترل رفتاری به طور غیر م

ها، در (. بر اساس يافته26/0رفتار کشاورزان اثر دارد )

درصد تغییرات مربوط به رفتار کشاورزان در  60کل، 

های حفاظت از خاک توسط متغیرهای انجام روش

 مستقل مزبور تبیین شده است. 

 
 یمتغیرها کلو  مستقیم غیر ،مستقیم یثرهاا -6جدول 

 بستهوا یهامتغیر بر پیشبین

 متغیر وابسته
متغیر پیش 

 بین

اثر 

 مستقیم

اثر 

 غیرمستقیم

اثر 

 کل

 قصدکشاورزان

    43/0=2R 
 

 56/0 - 56/0 نگرش

هنجارهای 

 ذهنی

47/0 - 47/0 

کنترل 

 رفتاری

13/0 - 13/0 

 62/0 37/0 25/0 نگرش 

 رفتار کشاورزان       

60/0=2R 

هنجارهای 

 ذهنی

- 31/0 31/0 

کنترل  

 فتاریر

18/0 08/0 26/0 

 66/0 - 66/0 قصد 
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 نتايج برآورد مدل ساختاری تحقیق -2شکل 

 

 
 گيرينتيجه

ترين فرآيند اکولوژيکی فرسايش خاک خطرناک

مشاهده شده در سراسر جهان است که منابع گرانبهای 

جامعه  خاک را که اساس تولید کشاورزی و غذا برای

است و خدمات اکوسیستمی متعدد ديگری را ارائه 

وضعیت فعلی و نرخ فرسايش  .کنددهد، تخريب میمی

خاک در کشور نیاز به اقدام فوری برای به تاخیر 

انداختن و معکوس کردن اين تخريب خاک به دلیل 

کی از روش های معکوس کردن ي .فرآيند فرسايش دارد

اقدامات مختلف حفاظت از اين تخريب خاک، استفاده از 

خاک است. اما برخی اقدامات حفاظت از خاک با 

هايی از سوی کشاورزان مواجه است. بنابراين، چالش

هدف اين مقاله بررسی عوامل مؤثر بر اتخاذ اقدامات 

حفاظت از خاک از سوی کشاورزان است،که نتايج آن در 

 ادامه ارائه خواهد شد. 

 سنی میانگین هک دهدمی نشان تحقیق نتايج

 40اکثريت کشاورزان )و  است سال 53 کشاورزان

 اکثرسال قرار داشتند.  47تا  37درصد( در گروه سنی 

 درصد( دارای 65) حاضر تحقیق مورد مطالعه کشاورزان

 توانمی واقع در .تحصیالت ابتدايی يا بی سواد بودند

 منطقه سال و مسنمیان قشر که گرفت نتیجه گونهاين

 جامعه با و است افزايش به رو کشاورزی هایالیتدر فع

هستیم. هرچند که اين میانگین  روروبه سوادبی و سنتی

های زراعی مناسب سنی کشاورزان برای انجام فعالیت

است، ولی از طرفی ديگر مسن و سنتی بودن جامعه و 

پذيری سبب کاهش ريسک سطح پايین سواد کشاورزان

آموزش و ترويج کشت  هایجامعه، افزايش هزينه

های جديد و محصوالت، استقبال ضعیف از کشت

 های کشاورزی منطقهفعالیتمشکالت ديگری در 

 .Noori et alدر همین راستا نتايج مطالعه شود. می
تر و با سوادتر نشان داد که کشاورزان جوان( 2014)

بیشتر احتمال دارد که اقدامات مربوط به حفاظت از 

نتیجه الزم است که نسبت به باال  ررند. دخاک را بپذي

بردن سطح سواد کشاورزان مسن از طريق نهضت 

سوادآموزی و همچنین جذب جوانان و افراد باسواد در 

 های کشاورزی توجه شود.فعالیت

اکثر  کشت زير سطح نشان داد که هاهمچنین يافته

 .است هکتار 5 از ترکم ديم کشت کشاورزان منطقه برای

مالکی و پراکندگی اراضی بیانگر اين شرايط يعنی خرده

که  ،دهقانی و معیشتی بودن کشاورزی در منطقه است

 ازجمله نوين گیری از فناوریدر چنین حالتی بهره

 از استفاده و نوين آبیاری سامانه کشاورزی، آالتماشین

 بخش و مشکالت ديگری را در مناسب کشت الگوی

بر رفتار  منفی کند و تأثیرد میکشاورزی و مزرعه ايجا

 های حفاظت از خاک خواهدکشاورز در استفاده از روش

درنتیجه کشاورزانی که زمین کمتری در  گذاشت.

های اختیاردارند تمايل کمتری نسبت به استفاده از روش

 .حفاظت از خاک مزرعه خواهند داشت
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 78اکثريت کشاورزان ) های تحقیق نشان داديافته

های حفاظت از گونه آگاهی در مورد روشیچدرصد( ه

اين نتايج حاکی از آن است . خاک و مزايای آن نداشتند

های حفاظت که تجربه و دانش کشاورزان در مورد روش

از خاک مزرعه بسیار پايین است و نسبت به ارائه 

های اطالعات و آشنا سازی کشاورز نسبت به روش

که اين  ،نگرفته ی الزم صورتهاتيحماحفاظت از خاک 

شرايط موجب پايین آمدن رفتار حفاظت از خاک در بین 

 ، Fealy et al. (2013)نتايج مطالعات شود. کشاورزان می

Moghaddasi et al. (2018 )و Farhadi et al. (2017 )

 کنند. اين يافته را تايید می

عوامل مؤثر بر رفتار  یـسربر ،هشوپژ يناز  ا فهد

ظت از خاک مزرعه  بر اساس نظريه کشاورزان در حفا

معادالت  نتايجريزی شده آجزن بود. رفتار برنامه

های مدل آجزن و يید تمامی فرضیهتأ بیانگر ،ساختاری

شناسايی روابط ديگری فراتر از اين الگو بود. نتايج 

 Wauters( و 2020) Dehghanpur and Zibaeiمطالعه 

et al. (2010نیز نشان داد که ساختا ) رهای روانشناسی

داری بر رفتار کشاورزان در حفاظت از خاک اثر معنی

ها نشان داد که متغیرهای قصد و مزرعه  دارد. يافته

ترين اثر کلی را بر رفتار کشاورزان در نگرش بیش

کشاورزان بر  شرـنگحفاظت از خاک داشته است. 

به عبارت ، های حفاظت از خاک اثر دارداستفاده از روش

 راـفتر الیـحتما بـقاعو ردمودر کشاورزان  عقايد يگرد

 اـي بوـمطل شرـنگ ديجاا باعث ،)حفاظت از خاک(

 با نتیجه ين. ادوـشیـم راـفتر هـب بتـنس بامطلوـن

 .Momeny et al. (2010 ،)Shiri et alمطالعه  ايجـنت

(2013 ،)Seifi et al. (2018 و )Dehghanpur and 

Zibaei (2020 )علت ينا بهکشاورزان  ،عـقوا . دردارد 

 باور نچودهند رفتار حفاظت از خاک مزرعه را انجام می

های حفاظت از خاک در مزرعه استفاده از روش دـندار

افزايش درآمد، کاهش ريسک، افزايش محصول و  باعث

 معتقدند همچنین. شد هداخوافزايش حاصلخیزی خاک 

از  جلوگیریباعث  ،های حفاظت از خاکانجام روش

استفاده حداکثر از منابع و کاهش  ،فرسايش خاک

 .زيست خواهد شدتخريب محیط

ها نشان داد، هنجارهای ذهنی کشاورزان بر يافته

رفتار آنان در حفاظت از خاک مزرعه اثر دارد. اين يافته 

 .Wauters et al. (2010) ،Lalani et alواسطه نتايج هب

ها شود. آند میتأيیSeifi et al. (2018 )( و 2016)

معتقدند که هنجارهای ذهنی بر رفتار کشاورزان در 

های حفاظت از خاک تأثیرگذار است چون انجام روش

مردم به طور مستقل از اثرات اجتماعی و فرهنگی عمل 

کنند و به طور مداوم در انجام رفتارهای خود به نمی

کنند. در واقع خانواده، های مرجع مراجعه میگروه

ن، همسايگان و مروجان کشاورزی انتظار دارند که دوستا

های حفاظت از خاک را در مزرعه انجام کشاورزان روش

دهند و دولت و مسوالن جهاد کشاورزی نیز از انجام اين 

کنند. اين باعث خواهد شد که کشاورز به کار حمايت می

اين مهم باور پیدا کند که حفاظت از خاک باعث افزايش 

ل وی خواهد شد و نتايج مثبت فراوانی درآمد و محصو

در پی خواهد داشت. بنابراين افراد کلیدی و مهم 

های حفاظت از توانند کشاورزان را برای انجام روشمی

حتی اگر کشاورزان نگرش منفی  ،خاک برانگیزانند

نسبت به اين رفتار داشته باشند و برعکس فشار 

حتی اگر  ،دتواند رفتار مشخصی را مانع شواجتماعی می

 ,.Borges et alکشاورز نگرش مثبتی داشته باشد )

2014 .) 

ها نشان داد کنترل رفتاری بر رفتار کشاورزان يافته

در حفاظت از خاک اثر دارد. کنترل رفتاری درک شده 

هايشان برای اجرای رفتار اشاره به درک افراد از توانايی

برای  های الزممشخص است. افرادی که معتقدند مهارت

رند و شکست را آمیز رفتار را ندااجرای موفقیت

نگرش منفی نسبت به انجام رفتار  کنند،می یبینپیش

 Tohidyan Far and Rezaeiکنند )پیدا می

Moghaddam, 2015 به عبارت ديگر اگر کشاورزان از .)

ها های الزم همچون آموزش، تسهیالت و وامحمايت

های حفاظت دارد از روش ، بیشتر احتمالشوندبرخوردار 

از خاک در مزرعه خود استفاده کنند و به سوی 

های پايدار کشاورزی بروند. اين يافته با نتايج روش

    Lalani و  Willy and Holm-Müller (2013)مطالعات 

et al.  (2016) راستا است. هم 

ترغیب جهت  ريبدست آمده موارد ز جينتا هيبر پا

های حفاظت از ستفاده از روشکشاورزان نسبت به ا

 شود:یم هيارا شنهادیبه عنوان پخاک در مزرعه 
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ترين عوامل نگرش کشاورزان يکی از مهم

کننده رفتار کشاورزان در حفاظت از خاک مزرعه تعیین

به منظور افزايش رفتار حفاظت از خاک  بنابراين،. است

کشاورزان، درک نگرش کشاورزان نسبت به حفاظت از 

ها در گذاریرسد سیاست. به نظر میاستهم خاک م

راستای توسعه خاکورزی حفاظتی، موفق نخواهد بود، 

که نگرش مناسب و مثبتی نسبت به حفاظت از مگر اين

خاک مزرعه، در ذهن همه کشاورزان به وجود آيد. 

تر تحت تأثیر جامعه پذيرنده قرار نگرش کشاورزان بیش

ها با اورزان و تعامالت آنبنابراين ارتباطات کش .گیردمی

اعضاء خانواده، کشاورزان با تجربه، جهاد کشاورزی و 

تواند کارشناسان مراکز ترويج و خدمات کشاورزی می

گیری کشاورزان جهت روی نگرش و رفتار تصمیم

های حفاظت از خاک تأثیر گذارد. استفاده از روش

ن همچنین وسايل ارتباط جمعی به ويژه راديو و تلويزيو

از جمله عوامل مهمی هستند که در تغییر نگرش 

توانند با تحريک روانی مردم و کشاورزان مؤثرند و می

ايجاد فضای همدلی، باعث تغییر نگرش کشاورزان نسبت 

 . شوندای حفاظت از خاک هبه استفاده از روش

هنجار ذهنی، فشار اجتماعی درک شده جهت انجام 

عبارتی تأيید يا عدم  يا عدم انجام يک رفتار است؛ به

تأيید رفتار فرد توسط ديگران است. اگر رفتار مطلوب 

کشاورزان توسط ديگران تشويق شود يا رفتار نامطلوب 

آنها از سوی ديگران مورد سرزنش قرار گیرد روی رفتار 

گذارد. بنابراين حفاظت از خاک کشاورزان تأثیر می

، تشويق کشاورزان توسط اعضای خانواده، دوستان

همسايگان و کارکنان جهاد کشاورزی و مراکز خدمات 

های جهت حفاظت از خاک می تواند استفاده از روش

. حفاظت از خاک را توسط کشاورزان افزايش دهد

های بنابراين هرچه ارتباط کشاورزان با يکديگر و سازمان

تواند در رفتار آن ها تأثیر گذارد. محلی بیشتر باشد می

شود، جهت اثر بخشی ن راستا توصیه میدر اي بنابراين،

همکاری کشاورزان با يکديگر و و با کارشناسان دولتی يا 

های محلی جهت حفاظت از خاک، روستايیان سازمان

خالق و دارای جسارت شروع تغییر، شناسايی و جهت 

ای حفاظت از خاک همشارکت در استقاده از روش

يی افرادی تشويق و پشتیبانی شوند. همچنین با شناسا

که منزلت اجتماعی باالتری دارند مانند روحانیون، 

معلمان، بزرگان و ريش سفیدان روستا و نیز کشاورزان 

ها به عنوان کانال ارتباطی بهره توان از آننمونه  می

گرفت. در واقع با شناسايی و به روز کردن اطالعات اين 

رش توان زمینه را برای گستبرداران، میدسته از بهره

 . کرداطالعات مفید در سايرين فراهم 

با توجه به تأثیر کنترل رفتاری بر رفتار حفاظت از 

شود که همراه با ارائه خاک کشاورزان، پیشنهاد می

های عملی به کشاورزان جهت افزايش مهارت آموزش

 یهاموای را در قالب و اعتبارات دولت تسهیالتها، آن

های حفاظت از ربرد روشکا یبرا انيیبه روستابهره کم

های بالعوض در شروع خاک ارائه دهد و يا ارائه کمک

تواند تأثیرگذار جهت ايجاد انگیزه برای کشاورزان می

 باشد. 

ها نشان داد کنترل رفتاری بر رفتار کشاورزان يافته

در حفاظت از خاک اثر دارد. کنترل رفتاری درک شده 

يشان برای اجرای رفتار هااشاره به درک افراد از توانايی

های الزم برای مشخص است. افرادی که معتقدند مهارت

آمیز رفتار را ندارند و شکست را اجرای موفقیت

سبت به انجام کنند، بنابراين نگرش منفی نمی یبینپیش

به عبارت ديگر اگر کشاورزان از کنند. رفتار پیدا می

ها های الزم همچون آموزش، تسهیالت و وامحمايت

های ، بیشتر احتمال دارد که از روششوندبرخوردار 

حفاظت از خاک در مزرعه خود استفاده کنند و به سوی 

 های پايدار کشاورزی بروند.روش

با توجه به اينکه سطح دانش کشاورزان در مورد 

د شوهای حفاظت از خاک کم بود، پیشنهاد میروش

و های موجود در سطح آگاهی برای غلبه بر ضعف

های مهارتی کشاورزان در خصوص استفاده از روش

های رسمی و غیر رسمی به حفاظت از خاک، به آموزش

کشاورزان توجه جدی شود. کارشناسان و مروجان 

های ها و دورهتوانند با برگزاری کالسکشاورزی می

ترويجی دانش کشاورزان را در رابطه با -آموزشی

مثبت اسفاده از های حفاظت از خاک و پیامدهای روش

توان شرايطی را را  افزايش دهند. از سوی ديگر میها آن

که کشاورزان از مزارع نمايشی که عملیات  ،فراهم آورد

دهند، ، بازديد به عمل حفاظت از خاک را انجام می

آورند و از اين طريق به انجام رفتارهای حفاظت از خاک 

 . شوندترغیب 
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