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حفاظت خاك در بین کشاورزان شهرستان هايفعالیتعوامل مؤثر بر پذیرش 
گرمسار

1منتی زادهو میثم *رضائی مقدمفاطمه صبور، کورش 

)03/05/95؛ پذیرش:20/07/94(دریافت:
چکیده

خشـک و  منـاطق ري از بسیایک معضل مهم برايعنوانبهکاهش تولیدات کشاورزي درنتیجهدر عصر حاضر، تخریب و فرسایش خاك و 
بـرداري منطقـی و   باشد. در این راستا، راهکارهاي بسیاري در قالب کشاورزي حفاظتی براي بهرهمطرح میایرانکشور ازجملهخشکنیمه

این راهکارها و اصول حفاظت خاك توسـط کشـاورزان تحـت    يریکارگبهاست. از سوي دیگر، شدهمعرفیهاي آینده حفظ خاك براي نسل
در شهرسـتان  حفاظـت خـاك  هـاي فعالیـت بر پذیرش مؤثربنابراین، این پژوهش به دنبال شناسایی عوامل.باشدعوامل مختلفی میریتأث

از آوري گردیـد.  باشد. در این پژوهش با استفاده از فن پیمایش و ابزار پرسشنامه، اطالعات از کشاورزان شهرستان گرمسار جمعگرمسار می
قـرار گرفـت.   موردمطالعهنمونه تحقیق عنوانبهکشاورز 300و با استفاده از فرمول کوکران تعداد ايچندمرحلهدفی گیري تصاروش نمونه

روایی صوري پرسشنامه توسط اساتید بخش ترویج و آموزش کشاورزي دانشگاه شیراز و پایایی آن از طریق یک مطالعه راهنمـا سـنجیده و   
بود. نتایج تحقیق نشان داد که کشاورزان 90/0تا 65/0مختلف تحقیق بین هايمقیاسکرونباخ براي مورد تائید قرار گرفت. ضریب آلفاي 

، کاشت گیاهان خانواده بقوالت در تناوب با گندم و جو، استفاده مناسـب و علمـی از   کود سبزحفاظتی مثل استفاده از هايفعالیتمنطقه 
کـار و  ترکیبـی کـود  هايدستگاهمرکب و ورزيخاكیا توصیه کارشناس)، استفاده از کود و سموم شیمیایی (بر اساس نتیجه آزمون خاك 

حفاظت خاك در بین پاسخگویان هايفعالیتبر میزان پذیرش مؤثربینی عوامل دهند. تحلیل رگرسیونی پیشانجام میندرتبهبذرپاش را 
درصد از 26کشاورزي و میزان روابط اجتماعی توانستند هايعالیتفنشان داد که میزان تحصیالت، دانش حفاظت خاك، وام دریافتی براي 

، بر مبناي نتایج تحقیـق پیشـنهادهایی   درنهایتبینی نمایند. حفاظت خاك توسط کشاورزان را پیشهايفعالیتتغییرات در رفتار پذیرش 
ارائه گردیده است.

.شهرستان گرمساراعی، پذیرش، سرمایه اجتم، خاكحفاظتیهايفعالیتهاي کلیدي:واژه

ج و آموزش کشاورزي دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.ترویآموخته کارشناسی ارشد، دانشیار و دانشجوي دکتري بخشبه ترتیب، دانش1
rezaei@shirazu.ac.ir:مسئول مکاتبات، پست الکترونیک* 
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مقدمه
ــروزي، رشــد   ــاي ام ــت و فشــار آورسرســامدر دنی جمعی

، موجـب  برداري نامناسب از خاكبهرهبر زمین وازحدبیش
شـده و  منبـع مهـم خـاك   خسارات زیـادي بـر   آمدنوارد 

در معـرض فرسـایش   را کل اراضی دنیـا سومیکبیشتر از 
تـا  5ــــالیانه حدود سکهايگونهبهداده است. شدید قرار 

مدیریت لی مانندمیلیون هکتار زمین زراعی خوب به عل7
چــراي  وداریـ ناپاهـاي زراعـی   مناسب، استفاده از روشنا

مشـکل .)1386چیذري،(کریمی واز بین برودازحدبیش
کـاهش تولیـدات کشـاورزي در    ش خاك ویتخریب و فرسا

Mwakubo(توسـعه درحـال بسیاري از کشورهاي  et al.,

در .وجود دارددنیا خشکنیمهاي ومناطق حارهو )2006
انـد و  بخش وسـیع آن را کویرهـا در برگرفتـه   نیز کهایران 

بسیار ن مسئله یا،برخوردار نیستخاك از پوشش مناسبی
زان یـ کـه طبـق آمـار م   ايگونهبه. استکنندهنگرانبارز و 

کتار است که تن در ه6/16ران ساالنه یش خاك در ایفرسا
).1390و همکاران، ی(همتباشدیز مینين روند صعودیا

مقابلـه بـا تخریـب منـابع     متنوعی بـراي  اریبسراهکارهاي 
در قالب یـک مجموعـه تحـت عنـوان     کهخاك وجود دارد

توسـط  )Conservative agriculture(کشـاورزي حفـاظتی  
و فدراسیون کشـاورزي  ) FAO(کشاورزيخواروبارسازمان 

ــ ــاحف ــاریافته)ECAF(اظتی اروپ ــدانتش Knowler(ان &

Bradshaw, ــاظتی،   2007 ــاورزي حف ــی کش ــدف کل ). ه
استفاده مطلوب از منابع کشاورزي از طریق مدیریت منابع 

از قبیـل اسـتفاده کـم از    یسـت یزهايفعالیتخاك، آب و 
,FAO(باشــدهــاي خــارجی مــینهــاده در نظــام ).2001

ر در یـ زهـاي فعالیـت ق یز طرتوان ایمیحفاظتيکشاورز
افزودن کود حیوانی حفاظت از خاك حرکت نمود:يراستا

و مصرف صحیح و متناسـب کودهـاي شـیمیایی   به مزرعه
تنـاوب  و بـه مزرعـه  سـبز کـود )، افزودن 1375، (ملکوتی
)، مــدیریت بقایـاي گیــاهی 1386(ملــک سـعیدي، زراعـی 

)Chivenge et al., ــاظتی)2007 ,Ikerd(و شــخم حف

2002.(
نکته اساسی کـه ضـرورت انجـام ایـن تحقیـق را توجــیه       

حفاظت خاك يهايفنّاوراست که در پذیرش آنکند، یم
عوامـل بسـیاري   هـا آنکشاورزان و بـه کـار بسـتن    توسط

دخالت دارند. با توجه بـه نقـش مهمـی کـه کشـاورزان در      
کننـد،  رابطه با کنترل فرسایش خاك و حفاظت آن ایفا می

ــات، شــرایط و  بررســی و  ــا، امکان شــناخت تنگناهــا، نیازه

جامعه روسـتایی هاي شناختی و رفتاري کشاورزان و جنبه
تنها در این صورت است کـه  .رسدامري ضروري به نظر می

هــا و تــوان موفقیــت و عملکــرد بهتــر و بیشــتر برنامــهمــی
در راســتاي حفاظــت خــاك را تضــمین نمــود.هــايطــرح

حفاظت خـاك  هايفعالیتش بر پذیرمؤثرشناخت عوامل 
اسـت.  شدهانجاممطالعات مختلفی در سطح جهان و ایران 

متغیرهــایی مثــل ســن، يرگــذاریتأثبرخــی مطالعــات بــر 
تحصیالت و میزان تجربه کشاورزان و نگرش کشـاورزان در  

طـور بـه . تأکیددارنـد حفاظـت خـاك   هـاي فعالیتپذیرش 
ــال،  ــه مث ــی (مطالع ,Karamiکرم ــه ) نشــان داد 1995 ک
حفاظـت خـاك در میـان کشـاورزان     هـاي فعالیتپذیرش 

جوان و با تحصیالت باال بیشتر است. همچنـین، مطالعـات   
,Cramb(کرامـب  2005; Cramb et al., نشـان داد  )1999

سن و سـابقه کشـاورزي   بین داريکه رابطه منفی و معنی
هاي حفاظت خـاك وجـود دارد. در ایـن    با پذیرش فناوري

Mazvimavi(اوي و توملـو راسـتا، مازویمـ   & Twomlow,

کـه سـن   یافـت دست) در مطالعه خود به این نتیجه 2009
توسـط  حفاظـت خـاك  هـاي فعالیـت کشاورزان بر پذیرش 

,Baradiبـرادي ( است. مؤثرهاآن اي بـر ) در مطالعـه 2009
حفاظـت  هايفعالیترابطه مثبت بین تحصیالت و پذیرش 

Solisان (همکـار داشـت. سـالیس و   تأکیـد خـاك   et al.,

ــز2007 ــی  ) نی ــت و معن ــتگی مثب ــه همبس ــین ب داري ب
منـدي از خـدمات ترویجـی بـا پـذیرش      تحصیالت و بهـره 

ند. همچنین، مطالعـه  یافتدستحفاظت خاك هايفعالیت
,Huckett(هاکت ) نشان داد که افـزایش تحصـیالت   2010

رسمی، درآمد، دسترسـی بـه اطالعـات، وضـعیت زمـین و      
هـاي فعالیـت مثبتی روي پـذیرش  تأثیراك خصوصیات خ

,Chombaدارنــد. چومبــا (وخــاكآبحفاظــت  در )2004
تحقیق خـود نتیجـه گرفـت کـه تجربـه کشـاورزان رابطـه        

یک فعالیـت  عنوانبهمثبتی با باقی گذاشتن بقایاي گیاهی 
غیر سنتیهايروشسنتی حفاظت خاك و رابطه منفی با 

وار نیز رابطه مثبت با استفاده در این زمینه دارد. اندازه خان
حفاظــت خـاك دارد. کریشـنا و همکــاران   هـاي فعالیـت از 
)Krishna et al., هـاي کننـده تعیـین ) نیز به بررسی 2008

حفاظــت خــاك هــايوريفنــاپــذیرش یــا عــدم پــذیرش
ن دو گـروه  پرداختند. نتایج این مطالعـه نشـان داد کـه بـی    

ادي و اجتمـاعی  لحـاظ عوامـل اقتصـ   پذیرنده و نپذیرنده از
داري وجود دارد. مدل رگرسیون نشان داد که تفاوت معنی

متغیرهاي تحصیالت سرپرست خانوار، اندازه زمین، درآمـد  
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محصوالت زراعی، تعداد اعضاي خانوار شاغل در کشاورزي، 
توسعه و حفاظت زمین و اسـتفاده از  هايگروهعضویت در 

بــر مــؤثرل عوامــازجملــهاعتبــار و پیونــدهاي خــانوادگی، 
حفاظـت خـاك بودنـد. دي گـراف و     هـاي فنّاوريپذیرش 

De graaffهمکـاران (  et al., اي بیـان  ) در مطالعـه 2008
تـأثیر کردند که تحصیالت، نگرش حفاظتی و مکان مزرعه 

منفـی بـر روي   تأثیرمثبت و فاصله مزرعه تا مرکز خدمات 
ــذیرش و اســتفاده  ــدتطــوالنیپ ــاي حفاظــت م از ابزاره

ــک،  اكوخــآب ــین، در کشــور بلژی ــد. همچن ــرزدارن و وات
,.Wauters et alهمکاران ( ) براي تعیین عوامل مؤثر 2010

کنتــرل فرســایش خــاك (مثــل هــايفعالیــتبــر پــذیرش 
و نوارهاي پوششی) ورزيخاكمحصوالت پوششی، حداقل 

شده، نشان دادنـد کـه   ریزيرفتار برنامههیاز نظربا استفاده 
هـا، نگـرش   فعالیـت گونـه ایـن پـذیرش  ترین عامل درمهم

حفاظت خاك است.هايفعالیتنسبت به 
دسترسی به منابع اطالعاتی، دانـش و  تأثیرگذاريدر مورد 
حفاظـت خـاك بــر روي   هــايفعالیـت يدرزمینـه آگـاهی  

رفتارهــا از ســوي کشــاورزان نیــز گونــهایــنگیــري شــکل
مثـال، شـفیعی و   طـور بـه مطالعاتی صورت گرفتـه اسـت.   

بــر نگــرش رگـذار یتأث) عوامــل ارتبــاطی 1387کـاران ( هم
عملیات حفاظـت خـاك را   يریکارگبهکشاورزان نسبت به 

هـا  . یافتـه قراردادندموردمطالعهدر حوزه آبخیز کرخه و دز 
داري بین میزان اسـتفاده  نشان داد که رابطه مثبت و معنی

و منــابع ارتبــاطی جهــان شــهري، ســازمانی و هــاکانــالاز 
نگرش نسبت به عملیـات  وابسته هاي جمعی و متغیر رسانه

ــاك ــت خـ ــاران  »حفاظـ ــوانفر و همکـ ــود دارد. رضـ وجـ
)Rezvanfar et al., ) نشان دادند کـه دسترسـی بـه    2009

ارتباطی، سطح سـواد، شـرکت   هايکانالمنابع اطالعاتی و 
هاي ترویجی و آموزشی، سـطح انگیـزه اجتمـاعی،    در دوره

آگــاهی در مــورد اثــرات ســطح انگیــزه اقتصــادي، ســطح
عملیات حفاظت خاك پایدار و نگرش نسـبت بـه کارکنـان    
ترویج کشاورزي عوامل مهمی بودند که همبسـتگی مثبـت   

حفاظت خاك داشتند.هايفعالیتداري با پذیرش و معنی
همچنین، نتایج رگرسیون نشـان داد کـه سـطح دانـش در     

درصــد ســطح 5/83حفاظــت خــاك، هــايفعالیــتمــورد 
کنـد.  تبیـین مـی  حفاظـت خـاك را  هـاي فعالیـت ش پذیر

هـاي آگـاهی از   ) نیز بین متغیر1383(محبوبی و همکاران
هاي آموزشـی کـه   عملیات حفاظت خاك، تعداد دورهتأثیر

از اخذشـده زارع شرکت کرده و میزان اطالعـات حفـاظتی   

هـاي آموزشـی بـا میـزان پـذیرش عملیـات       رادیو و جـزوه 
داري بدست آوردند.معنیحفاظت خاك رابطه مثبت و
اقتصـادي بـر روي   هـاي تواناییمطالعاتی در باب اثرگذاري 

مثـال، در  طـور بهاست. شدهانجامرفتارهاي حفاظت خاك 
Tefera(اي کـه توسـط تفـرا و اسـترك    مطالعه & Sterk,

در وخـاك آبحفاظت هايفعالیتبر روي پذیرش )2010
شـخص شـد کـه    حوزه آبخیز اتیـوپی غربـی انجـام شـد، م    

ــدان     ــین و فق ــت زم ــاورزان، مالکی ــی کش ــعیت دارای وض
بـر روي پـذیرش   تأثیرگـذار دسترسی به اطالعات، عوامـل  

بــودن بـر هزینــهبودنـد.  وخـاك آبحفاظــت هـاي فعالیـت 
بـر  مدتکوتاهو فقدان سود وخاكآبحفاظت هايفعالیت

اثـر منفـی   وخـاك آبحفاظـت  هـاي فعالیتروي پذیرش 
,Demeke)اي مطالعه دمیک هداشتند. یافته نشـان  (2003

داد که اندازه زمین، فاصله از شهر، درك کشـاورز از خطـر   
حفـاظتی و  هـاي فعالیـت تخریب خاك در آینـده و فوایـد   

مهمی بر روي رفتار حفـاظتی  تأثیردسترسی به نیروي کار 
ــزایش آگــاهی    کشــاورزان دارد. ایشــان بیــان کــرد کــه اف

حفاظـت خـاك از طریـق    هايفعالیتکشاورزان از اهمیت 
آموزش کشاورزي و مزارع نمایشـی الزامـی اسـت.    ترویج و

Daveyدیوي و فارتان ( & Furtan, مطالعه خـود  ) در2008
اي اندازه زمین، نزدیکـی بـه مراکـز    نشان دادند که متغیره

تحقیقــی، نــوع خــاك و شــرایط آب و هــوایی، متغیرهــاي 
ظـت خـاك   حفاهـاي فعالیـت مهمی هستند که بر پذیرش 

Clearfieldاســـگود (. کلرفیلـــد و تأثیرگذارنـــد &

Osgood,1986(  در مطالعه خود دریافتند که موانع مـالی و
مانند نگرش نسبت به حفاظت خـاك، باعـث   شناختیروان

. یریـدو و  شـوند مـی هـاي حفـاظتی   پذیرش کمتر فنـاوري 
Yiridoeهمکاران ( et al., بر مشـارکت  مؤثرعوامل )2010
ــه ــی را   در برنام ــین زراع ــت زم ــاي حفاظ ــهه موردمطالع
هـاي ویژگـی نشـان داد کـه   هـا آن. نتایج مطالعه قراردادند

و )زمین (نوع زمین، اندازه زمین و درآمد حاصـل از زمـین  
هـاي  در مـورد برنامـه  هـا آنکشاورزان (دانـش  هايویژگی

ــی)      ــر زراع ــط غی ــزان رواب ــی و می ــین زراع ــی زم محیط
هـاي  کت کشـاورزان در برنامـه  مهم مشارهايکنندهتعیین

,Asafu-Adjayeحفاظـت زمـین زراعـی بودنـد. ادجـاوه (     

) در مطالعه خود بـه ایـن نتیجـه رسـید کـه میـزان       2006
هـاي  درآمد زراعی، امنیت درآمد زراعی و حضور در برنامـه 

نهادي و سازمانی عوامل مهمی هستند کـه باعـث رضـایت    
ــذیرش  ــراي پ اك حفاظــت خــهــايفعالیــتکشــاورزان ب
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Sattlerامـا مطالعـه سـاتلر و ناگـل     ؛ شوندمی & Nagel,)

فرض کلی تصـمیم کشـاورزان   باوجودنشان داد که 2010)
ها عامل مهمی در راستاي منطق اقتصادي، هزینهبر اساس
حفاظـت خـاك نبودنـد، بلکـه عوامـل      هايفعالیتپذیرش 

و موردنیـاز پذیري، سودمندي و زمان دیگري مانند ریسک
هـا از  فعالیـت گونـه ایـن ستفاده از ابزار براي انجام سهولت ا

.اهمیت بیشتري برخوردار بودند

متغیرهــاي ســرمایه اجتمــاعی نیــز تأثیرگــذاريدر مــورد 
,Mathijs(ماتیجز اي مـوردي را بـا عنـوان    ) مطالعـه 2002

ــذیرش    ــراي پ ــاورزان ب ــایت کش ــاعی و رض ــرمایه اجتم س
نشـان داد کـه   هـا یافتهنظارتی شهري انجام داد. هايطرح

عالوه بر فاکتورهاي نهادي، شخصـی و اقتصـادي، سـرمایه    
نظـارتی  هـاي طـرح اجتماعی نیز نقش مهمی در پـذیرش  

کـه روابــط بیشـتري داشـتند، تمایــل    کشـاورزانی داشـت. 
و هـا سـازمان هـا داشـتند و در   بیشتري براي پذیرش طرح

NGO     .ایشـام هـاي بیشـتري عضـویت داشـتند)Isham,

هـاي سـرمایه   شـاخص تـأثیر تحقیقی به بررسی ) در 2002
که هاییسازمانشامل همگنی قومی در ساختار (اجتماعی

بودنـد، میـزان مشـارکت خانوارهـا در     آنروستاییان عضـو 
از علمـی و مناسـب   بـر اسـتفاده   )هـا سازمانگیريتصمیم

نتـایج پرداخـت.  کودهاي شیمیایی در روسـتاهاي تانزانیـا   
آمـاري  ازلحاظسرمایه اجتماعی هايشاخصنشان داد که

اسـتفاده خـوبی بـراي پـذیرش و   هـاي بینـی کننـده  پیش
یکـی از  عنـوان بـه از کودهـاي شـیمیایی  مناسب و علمـی 

و فیروز جانی. احمدي باشندمیحفاظت خاك هايفعالیت
Ahmadi Firozjaieهمکاران ( et al., اي ) در مطالعـه 2007

اعی شـامل اعتمـاد   دریافتند که متغیرهـاي سـرمایه اجتمـ   
منـدي از  اجتمـاعی، بهـره  هايفعالیتنهادي، مشارکت در 

هــا و خــدمات ترویجـی، روابــط اجتمــاعی، انســجام  برنامـه 
هـاي فعالیـت اي در پـذیرش  کننـده اجتماعی نقش تعیـین 

,Sidibeمطالعـه سـایدایب (  کشـاورزي دارنـد.   ) نیـز  2005
بطه هاي کشاورزي داراي رانشان داد که عضویت در تشکل

ــذیرش تکنیــکمثبــت و معنــی ــا پ هــاي حفاظــت داري ب
Semgalaweدارد. مطالعه سـمکاالوي و فـالمر (  وخاكآب

& Folmer, هـاي فعالیـت ) نشان داد که مشارکت در 2000
تـأثیر بر روي فرآینـد تصـمیم پـذیرش    وخاكآبحفاظت 

کـارگري و  هـاي گـذارد. همچنـین مشـارکت در گـروه    می
، نیز بر روي توانایی براي اسـتفاده  غیر زراعیداشتن درآمد 

باشـد.  مـی تأثیرگـذار هاي حفاظـت خـاك   مفید از فناوري

Bayard)(2006و همکـاران یـارد باهمچنـین مطالعـه    et al.,

شخصی کشاورزان و عوامـل  هايویژگیگویاي این بود که 
هاي محلـی و  نهادي از قبیل عضویت و مشارکت در تشکل

حفاظـت خـاك در پـذیرش    هـاي فعالیـت آموزش در مورد 
بودند.مؤثرحفاظت خاك هايفعالیت

دریکـی به لحاظ موقعیت جغرافیایی که گرمسار شهرستان
دسـت پـایین در مواجـه بـا کمبـود آب و   از نقاط خشک و

ش و از یبا مشـکل فرسـا  ، قرارگرفتهحوضه آبریز حبله رود 
بـا توجـه بـه    کـه طـوري بهباشدمین رفتن خاك مواجه یب

مرتع و آبخیزداري استان سـمنان،  امورارشناسان نظرات ک
در حـال  شـدت بهموردمطالعههاي کشاورزان منطقه زمین

منطقه داراي باوجوداینکه). 1388(دهقان،فرسایش است
تولیـد محصـوالت کشـاورزي    ازنظـر هاي فراوانـی  پتانسیل

در مـورد ابعـاد اجتمـاعی و    يادیـ مطالعـات ز باشد امـا  می
بـر  مـؤثر بررسـی عوامـل   ویـژه بهخاك اقتصادي فرسایش 

حفاظت خاك در این منطقـه صـورت   هايفعالیتپذیرش 
نگرفته است. رودخانه حبلـه رود کـه تنهـا منبـع مطمـئن      

آب اراضــی دشــت گرمســار اســت در باالدســت از  تــأمین
کیفیت خوبی برخوردار است ولـی قبـل از ورود بـه دشـت     

کیفیـت  افـت  هاي شوري به آن پیوسته و با شاخه، گرمسار
گـردد.  که باعث تخریب و شوري خاك میشدهوارد دشت 

هـاي  سـاالنه هزینـه  نامناسب از خاكبرداريبهرهاز طرفی 
شـکل زیادي را بر کشاورزان این منطقه به ايمزرعهدرون 
نیـز کـاهش عملکـرد محصـوالت     کیفیـت خـاك و  کاهش

. بنابراین اعمال مدیریت صـحیح  کندتحمیل میکشاورزي 
کارگیريبهاز قبیل خاكماده آلیافزایش منظوربهزراعی

تناوب زراعی، مصرف کودهاي آلی، باقی گذاشـتن بقایـاي   
در مـؤثر تواند از عوامـل  جلوگیري از فرسایش میگیاهی و

هـاي منطقـه بـه    و افزایش کیفیت خـاك کاهش فرسایش
عوامـل  ییبه دنبال شناسااین پژوهشن، یبنابراشمار آید.

باشـد تـا   یمـ حفاظـت خـاك   هـاي فعالیتذیرش بر پمؤثر
ط یرا در جهت بهبود شـرا یی، راهکارهاهاآنضمن شناخت 

خاك منطقه ارائه دهد.
روش پژوهش

گیري از فن باشد و با بهرهاین تحقیق از نوع توصیفی می
آوري شد. جامعه آماري هاي تحقیق جمعپیمایش، داده

يبراد. پژوهش شامل کشاورزان شهرستان گرمسار بو
از روش مذکور، ين جامعه آماریانتخاب نمونه مناسب از ب

استفاده شد. با استفاده ياچندمرحلهیتصادفگیري نمونه
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يراکه بنفر برآورد گردید289از فرمول کوکران تعداد نمونه 
ابزار سنجش در در نظر گرفته شد.نفر300شتر ینان بیاطم

ی صوري آن توسط اي بود که روایاین تحقیق پرسشنامه
اساتید دانشکده کشاورزي دانشگاه شیراز مورد تائید قرار
گرفت. براي بررسی پایایی پرسشنامه مذکور، از یک مطالعه 

نفر از 30راهنما استفاده شد. براي انجام مطالعه راهنما 
که شرایط مشابهی موردمطالعهکشاورزان خارج از منطقه 

رسشنامه اقدام شد. داشتند انتخاب شدند و به تکمیل پ
65/0براي متغیرهاي تحقیق بین آمدهدستبهضریب آلفاي 

توسط شدهآوريجمعهايدادهبه دست آمد. 90/0تا 
SPSSافزار آماري نرموسیلهبهپرسشنامه، پس از کدگذاري 

قرار گرفت.وتحلیلتجزیهمورد 
حفاظـت خـاك   يرش رفتارهایزان پذیق میر وابسته تحقیمتغ

دودســتهدر ســؤال13کــه در قالــب شــاورزان بــود توســط ک
موردسـنجش حفاظت خـاك  یتیریو مدیکیمکانهايفعالیت

سـؤال 9وسـیله بـه مدیریتی حفاظت خـاك  قرار گرفت. رفتار
زان استفاده از کود سـبز و کـود حیـوانی، آیـش گذاشـتن      ی(م

غیـر  هـاي روشهـرز بـا اسـتفاده از    هايعلفزمین، مبارزه با 
، کاشـت گیاهـان   تناوب زراعـی ند وجین، رعایت شیمیایی مان

بذر بوجـاري  ره)، استفاده ازی(نخود، عدس و غخانواده بقوالت
مصرف کودهاي شیمیایی بر اسـاس نتیجـه   ،شدهضد عفونیو 

و عدم استفاده زیاد از کـود و آزمون خاك یا توصیه کارشناس
4ق یـ ز از طریده شد. رفتار مکانیکی نیسنج)سموم شیمیایی

هاي قلمی عـالوه بـر گـاوآهن    زان استفاده از گاوآهنی(مؤالس
مرکب (ترکیـب  ورزيخاكبراي شخم زدن، انجام برگردان دار

هـاي  چیزل، دیسک، لولر و غلطـک)، بـه کـار بـردن دسـتگاه     
بـا شـخم زدن بـه    کودکار و بذرپاش، برگرداندن بقایاي گیاهی

.قرار گرفتموردسنجش) خاك
، سـن (فـردي هـاي ویژگـی شـامل  تحقیق مستقلمتغیرهاي

،تعـداد اعضـاي خـانوار   ، سابقه کار کشاورزي، سطح تحصیالت
حفاظت خـاك هايفعالیتنسبت به کشاورزانو نگرشدانش 

ــرما ــاد س ــاعیو ابع ــادي) و یه اجتم ــل از اقتص ــد حاص (درآم
کشاورزي، اندازه زمین، تعداد قطعات زمین، فاصـله مزرعـه تـا    

، سطح زیـر کشـت،   د کشاورزيجهامرکز خدمات تریننزدیک
و میــزان وام دریافــت شــده بــراي میــزان عملکــرد محصــول

شـامل  سرمایه اجتماعیابعاد . باشدمیکشاورزي)هايفعالیت
منـدي از  مشارکت اجتماعی، شـبکه روابـط اجتمـاعی و بهـره    

. بـود اعتماد اجتمـاعی و انسـجام اجتمـاعی    ، خدمات ترویجی
ماننـد قـرض دادن   سؤاالتیا اعتماد اجتماعی در این تحقیق ب

و پول به یکدیگر، دادن وسـایل بـه یکـدیگر و قبـول ضـمانت     
میزان اعتماد به کارشناسان تـرویج کشـاورزي سـنجیده شـد.     

به یکـدیگر  مانند کمکسؤاالتیوسیلهبهانسجام اجتماعی نیز
اتفـاق  در صـورت بـروز  در کارهاي زراعی، اداره مزرعه یکدیگر 

مشارکت اجتمـاعی  ن، یهمچنسنجیده شد. افرادبراي یکی از 
در شـوراي اسـالمی،   همکـاري میـزان  مانند سؤاالتیوسیلهبه

و هـا جشـن تعاونی روستایی، میـزان مشـارکت در جلسـات و    
.قـرار گرفـت  موردسـنجش مراسم عزا و مراسم مذهبی روستا

میزان گفتگـو  لیاز قبسؤاالتیوسیلهبهشبکه روابط اجتماعی 
ده، مالقات با خویشاوندان و آشـنایان، مشـورت   با اعضاي خانوا

با دوستان و آشنایان و میزان مالقـات بـا دوسـتان و آشـنایان     
کشــاورزي و روابــط و کارشناســانخــارج از روســتا، مروجــان 

منـدي از  میـزان بهـره  سنجیده شد.دوستانه با کارکنان دولتی
از کشـاورزان در  سـؤال بـا تعـدادي   زیـ نترویجـی هايفعالیت

يهـا کالسمانند هاییفعالیتبطه با میزان مشارکت آنان در را
آموزشی ترویجـی، تعـداد بازدیـدهاي آنـان از مـزارع نمونـه و       

کلیـه  .قـرار گرفـت  موردسنجشگذشته در یک سالنمایشی
اي لیکـرت سـنجیده شـدند.    گزینـه 5این متغیرها بـا طیـف   

با یـک مقیـاس بـا    حفاظت خاكهايفعالیتنگرش نسبت به 
از خــاك موردحفاظــتمــرتبط (نظــر کشــاورزان در االتســؤ

هـاي فعالیـت کـاربرد  ،کاهش تخریب خاك در مـزارع اراضی،
دهیسـنج لیکـرت  ايگزینـه 5طیف با) رهیغوحفاظت خاك

در موردکشاورزان دانشمیزان شد.
در مـورد (بـاز سؤالبا تعدادي ز یحفاظت خاك نهايفعالیت
حفاظـت خـاك، فوایـد بـاقی     بـراي مورداستفادهآالت ماشین

گذاشـتن بقایـاي گیـاهی در مزرعـه، فوایـد اسـتفاده از ادوات       
) سـموم شـیمیایی  ضررهاي اسـتفاده زیـاد از کـود و   مرکب و

سپس با توجه به پاسخ کشـاورزان بـراي هـر    .شديریگاندازه
.داده شد3تا0نمره سؤال

ها و بحثیافته
ه کشـاورزان در  آمار توصـیفی مربـوط بـه نمونـه موردمطالعـ     

نتـایج  اسـت.  شدهدادهنمایش 1شهرستان گرمسار در جدول 
نشـان  موردمطالعـه حاصل از بررسی توزیع فراوانی سن نمونـه  

31- 45درصـد) در رده سـنی   7/37نفـر ( 113دهـد کـه   یم
نفـر  116موردمطالعهسال قرار داشتند. بیشترین درصد نمونه 

ــنی  7/38( ــد) در رده س ــرا 46- 60درص ــال ق ــتندس .ر داش
بـه عبـارتی   سال بود،48میانگین سنی نمونه موردنظر حدود

. فراوانی و درصد فراوانـی متغیـر   اندبودهسالمیانها اکثر نمونه
بیشترین درصـد نمونـه   دهد کهینشان مکشاورزيسابقه کار
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سـابقه کـار  درصـد) داراي  7/36(نفـر 110یعنیموردمطالعه
میــانگین ســابقه کــار د.بودنــســال10- 26کشــاورزي بــین 

سـال بـود. بـیش از نیمـی از     26حدود ان یپاسخگوکشاورزي
. بودنـد باالتر داراي سطح تحصیالت دیپلم وموردمطالعهنمونه 

) و بـاالتر از  درصـد 40(نفـر 120افراد داراي مـدرك دیـپلم،  
) بودند.درصد22(نفر66دیپلم، 

صـد)  در7/49نفـر ( 149بیشترین درصـد کشـاورزان یعنـی    
) زمـین را  درصـد 26نفـر ( 78بودنـد و  خوديهانیزممالک 
، بـري سـهم . شیوه مالکیت مخـتلط و مالکیـت   کردندیماجاره 

نفـر  39کـه تنهـا   طوريهب،باشدکمتر بین کشاورزان رایج می
يهـا نیزمـ درصد) بـه شـیوه مالکیـت مخـتلط بـر روي      13(

مطالعـه موردبیشترین درصد نمونه کشاورزي به کار مشغولند.
6تـا 3کشـت  سطح زیر درصد) داراي3/43(نفر130یعنی 

درصد) از کشـاورزان سـطح زیـر    0/34(نفر102هکتار بودند.
درصد) سطح زیر کشـت 7/9نفر (29هکتار، 3کشت کمتر از 

درصـد) از کشـاورزان   0/13نفـر ( 39هکتار داشـتند و  9تا6
.هکتار بودند9داراي سطح زیر کشت باالي 

توجه به حفاظت خاك بین کشاورزان با هايفعالیترش پذی
هاآنت یو نوع مالکالت یسطوح تحص

حفاظـت  هـاي فعالیـت مقایسه میانگین پـذیرش  2در جدول 
آورده هـا آنخاك توسط کشاورزان بر اساس سطح تحصیالت 

طرفــهیــکنتــایج تحلیــل واریــانسشــده اســت. بــر اســاس
(ANOVA)ازلحــاظي مشــخص شــد کــه اخــتالف معنــادار

بین کشـاورزان بـر اسـاس    حفاظت خاكهايفعالیتپذیرش 
). =p=82/21F ,0001/0سطح تحصیالت آنـان وجـود دارد (  

میـانگین  حاکی از آن بود که بینLSDاز آزمون نتایج حاصل
حفاظـت خـاك کشـاورزان داراي سـطح     هايفعالیتپذیرش 

و )70/16(سـواد بـی )، با کشـاورزان  42/19(تحصیالت دیپلم
ــایین ــپلمپ ــر از دی ــاداري وجــود دارد. 43/17(ت ــاوت معن ) تف

حفاظـت خـاك  هـاي فعالیـت همچنین بین میانگین پذیرش 
) بـا 79/21کشاورزان داراي سطح تحصیالت بـاالتر از دیـپلم (  

سـواد بـی )، 42/19(کشاورزان داراي سطح تحصـیالت دیـپلم  
اري تفـاوت معنـاد  ) نیـز 43/17تر از دیـپلم ( ) و پایین70/16(

وجود دارد. بـه عبـارتی کشـاورزان بـاالتر از دیـپلم بیشـترین       
حفاظت خاك را داشتند.هايفعالیتمیزان پذیرش

میانگین ازنظربین انواع مختلف مالکیت اراضی نیهمچن
حفاظت خاك بین کشاورزان تفاوت هايفعالیتپذیرش 

نتایج آزمون )=p=31/6F ,0001/0معناداري وجود دارد (
LSDهايفعالیتگر آن است که بین میانگین پذیرش بیان

حفاظت خاك کشاورزانی که داراي مالکیت شخصی
باشند با کشاورزانی که داراي ) می62/19) و مختلط (89/19(

هستند، اختالف معناداري وجود )27/18(بريمالکیت سهم
حفاظت خاك هايفعالیتمیانگین پذیرش دیگربیانبهدارد. 

باشند داراي مالکیت شخصی و مختلط میکشاورزانی که 
بري بیشتر از کشاورزان داراي مالکیت سهمداريمعنیطوربه

باشد.می
حفاظت خاكهايفعالیتپذیرش میزان توزیع فراوانی 

بیشـتر  کـه  دهـد مـی نشان 3جدول از هاي بدست آمده یافته
تنــاوب مثــل هــاییفعالیــتهمیشــه موردمطالعــهکشــاورزان

ــی ــده و  ، اســتزراع ــذرهاي بوجــاري و ضــدعفونی ش فاده از ب
به خـاك همـراه بـا شـخم زمـین را      بقایاي گیاهی برگرداندن
، کـود حیـوانی  اغلب اوقـات از  هاآنکنند. همچنین رعایت می
غیــر هــرز بــا اســتفاده از روش کنتــرل هــايعلــفمبــارزه بــا 

هـاي  زمین و شخم زمین با گـاوآهن آیش گذاشتن، شیمیایی
کـود سـبز   . اسـتفاده از  کننـد استفاده میقلمیوبرگردان دار

یکـی از دالیـل   .گیـرد قـرار مـی  هـا آنمورداسـتفاده ندرتبه
کـود سـبز  اي که کشاورزان در رابطه با عدم اسـتفاده از  عمده

. همچنین، اکثر داشتند، کمبود آب و زمین بوده استبیان می
کاشـت  مثـل  هـایی فعالیـت هـا آنکشاورزان بیان داشتند که 

گیاهان خانواده بقـوالت در تنـاوب بـا گنـدم و جـو، اسـتفاده       
ــتفاده از     ــیمیایی، اس ــموم ش ــود و س ــی از ک ــب و علم مناس

هـاي ترکیبـی کودکـار و    مرکب و کـاربرد دسـتگاه  ورزيخاك
اند.بذرپاش را هرگز انجام نداده

هاي حفاظت رابطه بین متغیرهاي اقتصادي با پذیرش فعالیت
خاك

ــدول  ــتگی مت5ج ــذیرش  همبس ــا پ ــادي را ب ــاي اقتص غیره
افـت یدردهـد. میـزان وام   هاي حفاظت خاك نشان میفعالیت

هـاي  فعالیـت رشیبـا پـذ  هـاي کشـاورزي   براي فعالیـت شده
داري بــودحفاظــت خــاك داراي رابطــه مثبــت و معنــی    

)0001/0, p=26/0r=     سرمایه در هـر شـکلی بـراي پـذیرش .(
دسترسی و دریافت یک فناوري جدید، ضروري است. بنابراین

پا، احتمال پـذیرش  ویژه کشاورزان خردهوام براي کشاورزان به
دهد. همچنین متغیر درآمد غیر زراعی نیـز  ها را افزایش میآن

هـاي حفاظـت   داري بـا پـذیرش فعالیـت   رابطه مثبت و معنـی 
اما متغیر داشتن شـغل دوم  ؛ )=p=12/0r ,03/0خاك داشت (

p ,0001/0(دارداراي همبستگی مثبت و معنـی  =213/0r = (
توجـه  باشد. نکته قابلهاي حفاظت خاك میبا پذیرش فعالیت

ــاداري رابطــه برخــی متغیرهــاي   در ایــن تحقیــق، عــدم معن
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اقتصادي مثل درآمد حاصل از کشاورزي، اندازه زمـین، تعـداد   
قطعات زمین، میزان عملکرد محصول گندم، سطح زیر کشـت  

هـاي حفاظـت   تـار پـذیرش فعالیـت   و تعداد کارگر زراعی با رف
اي بـر اهمیـت متغیرهـاي    خاك بود. این نتیجه تائیـد دوبـاره  

هـاي حفاظـت   غیراقتصادي در ارتباط با میزان پذیرش فعالیت
ي نـه یدرزمباشد. درواقع، بـرخالف ادعاهـاي مطـرح    خاك می

ي رفتارهـا تسلط کامل تأثیرگـذاري متغیرهـاي اقتصـادي بـر     
ن تحقیق نشان داد کـه رفتارهـاي   حفاظت خاك کشاورزان، ای

تواند ناشی از علـل  حفاظتی کشاورزان در بسیاري از موارد می
شــناختی و ابعــاد ســرمایه و عوامــل غیراقتصــادي مثــل روان

اجتماعی باشد.

هاي فردي و اقتصادي پاسخگویانتوزیع فراوانی ویژگی-1جدول 
معیارانحراف میانگیندرصدفراوانیسطوحمتغیر

سن

سال30زیر 
سال45-31
سال60-46
به باال60

28
113
116
43

3/9
7/37
7/38
3/14

68/474/13

سابقه کار کشاورزي

سال10زیر 
سال26-10
سال42-26
به باالسال42

65
110
78
47

7/21
7/36

26
7/15

42/2576/15

سطح تحصیالت

سوادبی
تر از دیپلمپایین
دیپلم

التر از دیپلمبا

27
87
120
66

9
29
40
22

وضعیت مالکیت اراضی

مالکیت فردي
دارياجاره
بريسهم

مختلط

149
78
34
39

7/49
26

3/11
0/13

سطح زیر کشت
هکتار3کمتر از 

هکتار6تا 3
هکتار9تا 6

هکتار9بیشتر از 

102
130
29
39

0/34
3/43
7/9
0/13

63/585/4

هاآنت یالت و نوع مالکیبه سطح تحصبا توجهحفاظت خاك بین کشاورزان هايفعالیتمیانگین پذیرش مقایسه-2جدول 

داريمعنیمقدار 
Pvalue

Fمیزان  انحراف معیار هايفعالیتمیانگین پذیرش 
حفاظت خاك ریسطوح متغ ریمتغ

0001/0 82/21

24/3
89/2
91/3
28/4

a70/16
a43/17
b42/19
c79/21

سوادبی
از دیپلمترپایین

دیپلم
باالتر از دیپلم

سطح تحصیالت

0001/0 31/6

66/3
97/3
05/5
85/3

b89/19
ab27/18
a09/17
b62/19

مالکیت فردي
دارياجاره
بريسهم

مختلط
نوع مالکیت
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مطالعهموردکشاورزانحفاظت خاك توسط هايفعالیتتوزیع فراوانی میزان پذیرش -3جدول 
هــشـمیـهبــلـــاغدرتــــــنهـبزـــرگـــــــــهحفاظت خاكهايفعالیت

درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی
403/131197/39913/30507/16کود سبزاستفاده از 
147/4960/321287/42613/20کود حیوانیاستفاده از 

73/2627/201020/341290/43تناوب زراعی
هرز بـا اسـتفاده از روش کنتـرل غیـر     هايعلفمبارزه با 
شیمیایی

357/11720/241257/41687/22

1723/57930/31283/973/2و جوکاشت گیاهان خانواده بقوالت در تناوب با گندم 
30/1300/10973/321707/56ضدعفونی شدهاستفاده از بذرهاي بوجاري و

237/7687/221107/36990/33آیش گذاشتن زمین
بر اسـاس  شیمیایی (سموماز کود علمیاستفاده مناسب 

نتیجه آزمون خاك یا توصیه کارشناس)
2250/75687/2257/127/0

660/22780/261050/35510/17یو قلمبرگردان داريهاگاوآهنشخم زمین با 
2037/67613/20193/6177/5مرکبورزيكخااستفاده از 

2067/69387/12240/8297/9و بذرپاشترکیبی کودکار هايدستگاهکاربرد 
43/1270/9900/301797/59خاك همراه با شخم زمینبهبقایاي گیاهی برگرداندن

هاي حفاظت خاكهمبستگی پیرسون بین متغیرهاي فردي با پذیرش فعالیت-4جدول 

هاي حفاظت خاكهمبستگی پیرسون بین متغیرهاي اقتصادي با پذیرش فعالیت-5جدول 

داريسطح معنی ضریب همبستگی متغیر
001/0 19/0 - سن
01/0 14/0 - سابقه کار کشاورزي

0001/0 23/0 دانش حفاظت خاك
03/0 21/0 نگرش نسبت به حفاظت خاك

داريسطح معنی گیضریب همبست متغیر
65/0 02/0 درآمد حاصل از کشاورزي
75/0 01/0 اندازه زمین
70/0 02/0 تعداد قطعات زمین
21/0 07/0 میزان عملکرد محصول گندم
49/0 04/0 سطح زیر کشت
32/0 05/0 - ترین مرکز خدمات جهاد کشاورزيفاصله مزرعه تا نزدیک
000/0 26/0 هاي کشاورزيتمیزان وام دریافت شده براي فعالی
85/0 01/0 يامور کشاورزتعداد افراد خانوار شاغل در 
42/0 04/0 تعداد کارگر زراعی
03/0 12/0 درآمد غیر زراعی
000/0 213/0 داشتن شغل دوم
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رابطه بـین متغیرهـاي سـرمایه اجتمـاعی بـا پـذیرش       
حفاظت خاكهايفعالیت

ــا 6جــدول  ــذیرش رابطــه متغیرهــاي ســرمایه اجتمــاعی ب پ
کـه در  طـور هماندهد. حفاظت خاك را نشان میهايفعالیت
اجتمـاعی  هـاي فعالیتشود مشارکت در مشاهده می6جدول 

)0001/0, p=27/0r=هــا و خــدمات منــدي از برنامــه)، بهــره
ــی ( ــاعی  =p=21/0r ,0001/0ترویج ــط اجتم ــزان رواب )، می

)0001/0, p=29/0r= ) ــاعی =p ,0001/0)، اعتمــاد اجتم

28/0r ) داراي =p=13/0r ,0001/0) و انسـجام اجتمـاعی (  =
هـاي فعالیـت داري با میزان پـذیرش  همبستگی مثبت و معنی

، کشاورزانی کـه  درواقعحفاظت خاك توسط کشاورزان بودند. 
اجتمـاعی در سـطح روسـتا    هايفعالیتمشارکت بیشتري در 

هــايفعالیــتداشــتند، میــل و رغبــت بیشــتري بــه پــذیرش 
ز خاك از خود نشان داده و به میـزان بیشـتري ایـن    حفاظت ا

رفتارهاي حفاظتی را به مرحله اجرا درآورده بودند. همچنـین،  
مند پاسخگویانی که به میزان بیشتري از خدمات ترویجی بهره

حفاظت خـاك بیشـتري را در سـطح    هايفعالیتشده بودند، 
الطبع اجرایی کرده بودند. میزان روابط اجتماعی و بـ مزارعشان

هـاي فعالیـت اعتماد اجتماعی کشاورزانی که بیشتر اقـدام بـه   
کرده بودند، بیشتر بود. از سوي دیگـر، انسـجام   حفاظت خاك

حفاظت خاك نیـز نسـبت بـه    هايفعالیتاجتماعی طرفداران 
گونـه ایـن سایر کشاورزانی کـه اقـدامی بـراي اجرایـی کـردن      

حفاظتی نکرده بودند، باالتر بود.هايفعالیت
هـاي فعالیـت بر میـزان پـذیرش   مؤثربینی عوامل پیش

حفاظت خاك در بین کشاورزان
میـزان  بینـی  در پـیش متغیرهاي مستقل تأثیربراي بررسی 

خاك در بین کلیه کشـاورزان  حفاظت هايفعالیتپذیرش 
بــه شــیوهچندگانــهاز تحلیــل آمــاري رگرســیون نمونــه،

دار معنی0001/0سطح درFمیزان . استفاده شدگامبهگام
باشد.. بنابراین مدل رگرسیونی مناسب میشد

و ضـریب  وارد معادلـه شـده   میزان تحصیالتدر گام اول، 
. ایـن امـر   باشـد مـی 16/0برابر بـا  شدهتعدیل)R2تعیین (

اثرگـذارترین  عنـوان بـه بدان معناست که میزان تحصیالت 
درصـد از تغییـرات در   16متغیـر مسـتقل توانسـته اسـت     

ــذیرش متغ ــزان پ حفاظــت خــاك را هــايفعالیــتیــر می
دوم، سـوم و چهـارم بـا ورود    هايگامدر بینی نماید.پیش

میزان وام دریـافتی بـراي   ، متغیرهاي دانش حفاظت خاك
معادلـه و میزان روابط اجتماعی بـه  کشاورزيهايفعالیت

26/0به شدهتعدیل)R2تعیین (رگرسیونی، میزان ضریب 
26متغیـر توانسـتند  ایـن چهـار   جمـوع درمافزایش یافت. 

حفاظـت  هـاي فعالیـت پذیرش در رفتاردرصد از تغییرات
).7جدول (نمایندرا تبیین خاك در بین کشاورزان 

مقـدار  هـاي تحصـیل   متغیر تعداد سال،7بر طبق جدول
توان گفت که بیشـترین  ري داشته و میبیشت) 32/0(بتاي

به عبارتی با ،هده داردسهم را در تبیین متغیر وابسته بر ع
هـاي  در میـزان تعـداد سـال   افزایش یـک انحـراف معیـار    

متغیر پذیرش انحراف معیار به32/0، تحصیل پاسخگویان
خاك در بین کلیـه کشـاورزان نمونـه    حفاظت هايفعالیت

، میـزان  حفاظـت خـاك  دانش میزان بتايشود. افزوده می
بط اجتمـاعی  کشاورزي و رواهايفعالیتوام دریافتی براي 

باشد. این اعـداد  می15/0و 18/0، 17/0برابر با به ترتیب
متغیر دانش دهد که با افزایش یک انحراف معیار نشان می

هــايفعالیــتحفاظــت خــاك، میــزان وام دریــافتی بــراي 
و 18/0، 17/0بــه ترتیــب کشــاورزي و روابــط اجتمــاعی،

ر دحفاظت خـاك  هايفعالیتپذیرش انحراف معیار 15/0
.یابدمیافزایشبین کلیه کشاورزان نمونه

معادله رگرسیونی عوامـل  7جدول در Bبه مقادیر با توجه
حفاظت خـاك بـه شـکل زیـر     هايفعالیتبر پذیرش مؤثر

خواهد بود:
Y= 11.69 + 0.26 X1+ 0.21 X2 + 0.20 X3+.12 X4

حفاظت خاكهايفعالیتیرش پیرسون بین متغیرهاي سرمایه اجتماعی با پذهمبستگی-6جدول 
داريسطح معنی ضریب همبستگی ابعاد سرمایه اجتماعی
0001/0 27/0 مشارکت اجتماعی
0001/0 21/0 ها و خدمات ترویجیمندي از برنامهبهره
0001/0 29/0 روابط اجتماعی
0001/0 28/0 اعتماد اجتماعی
01/0 13/0 انسجام اجتماعی
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حفاظت هايفعالیتپذیرش بینی میزان در پیشقیتحقتعیین توانایی متغیرهايمنظوربهگامبهگامچندگانه به روش رگرسیون -7جدول 
خاك

متغیر
ضریب 

همبستگی 
چندگانه

بیضر
)R2(تعیین

ضریب 
تعیین 
شدهتعدیل

Bβآمارهt
سطح 

داريمعنی

---69/11---ضریب ثابت
X1(40/016/016/026/032/061/4000/0(ل)ساتحصیل (زان یم

X2(46/021/020/021/017/046/2015/0خاك (دانش حفاظت 
میزان وام دریافتی براي

)X3کشاورزي (هايفعالیت
50/025/024/020/018/066/2009/0

X4(52/027/026/012/015/022/2028/0اجتماعی (روابط 
F:15/15 Sig:0/0001

هاو پیشنهاديریگجهینت
رش یبــر پــذمــؤثرن عوامــل یــیهــدف پــژوهش حاضــر تع

ن کشـاورزان شهرسـتان   یحفاظت خـاك در بـ  هايفعالیت
رش یزان پـذ یـ میج بررسـ ین راستا، نتـا یگرمسار بود. در ا

داد کـه  ن کشاورزان نشان یحفاظت خاك در بهايفعالیت
يبوجاري، استفاده از بذرهایمثل تناوب زراعهاییفعالیت

به خاك همراه یاهیگيایشده، برگرداندن بقایو ضدعفون
آیـش گذاشـتن  ، یوانیـ اسـتفاده از کـود ح  ن،یبا شخم زم

در یو قلمـ برگردان داريهان با گاوآهنین و شخم زمیزم
طح در سـ کشـاورزان مورداسـتفاده شـه  یا همیاغلب اوقات 
مثـل کاشـت   یحفـاظت هايفعالیتاما ؛ باشدیشهرستان م

ــ  یگ ــتفاده علم ــوالت، اس ــانواده بق ــان خ ــایاه ياز کوده
ــ ــتفاده از ییمایشـ ــاك، اسـ ــاربرد ورزيخـ ــب و کـ مرکـ

مورداستفادهندرتبهکودکار و بذرکار یبیترکهايدستگاه
بـه  ين لزوم توجه جـد یباشد که ایاز کشاورزان مياریبس

شود.یمتذکر من موارد رایا
کشـاورزانی کـه از   نشان داد کـه انسیواريهالیج تحلینتا

ت اظـ حفهايفعالیتسطح تحصیالت باالتري برخوردارند، 
. در ایـن راسـتا، بـارادي    برنـد خاك را بیشـتر بـه کـار مـی    

)Baradi, کـرده لیتحصـ کشاورزان کند) نیز بیان می2009
از یخوببههم هاآنترند. ها موفقدر فرآیند پذیرش نوآوري

هـاي جدیـد خـود را    کنند و هم ایدهها استفاده مینوآوري
Solís)همکـاران کنند. در مطالعات سـالیس و بیان می et

al., Ahmadi)همکــاران احمــدي فیروزجــائی و، (2007

Firouzjaie et al., Krishna)ریشنا و همکـاران ( ، ک(2007

et al., Rezvanfarهمکـاران ، رضـوانفر و (2008 et al.,

ــز2009) ــراد نی ــاف ــردهلیتحص ــتري   ک ــزان بیش ــه می ب
ن، یهمچنـ حفاظـت خـاك را پذیرفتـه بودنـد.    هايفعالیت

حفاظت خاك کشاورزانی کـه  هايفعالیتمیانگین پذیرش 
ــی  ــتلط م ــی و مخ ــت شخص ــند داراي مالکی ــهباش ــورب ط

بري بود. بیشتر از کشاورزان داراي مالکیت سهمداريمعنی
Clearfieldتوسط کلرفیلد واسـگود  شدهانجامت مطالعا &

Osgood,1986)    نیز بیانگر این بود کـه میـانگین پـذیرش (
ــت ــايفعالی ــت  ه حفاظــت خــاك کشــاورزان داراي مالکی

هـا  شخصی بیشتر از کشاورزان داراي انـواع دیگـر مالکیـت   
تواند این باشد که کشاورز نسبت . دلیل این امر میباشدمی

ینی که ملک شخصی و متعلق به خودشـان  به نگهداري زم
نماید و در حفظ و باشد، احساس مسئولیت بیشتري میمی

عمـل  تـر قیـ دقنگهداري و بهبود وضعیت خاك آن بهتر و 
کند.می
ــا ــج تحلینت ــالی ــا   يه ــردي ب ــاي ف ــتگی متغیره همبس

داد کـه بـین   نشـان خـاك حفاظـت  هـاي فعالیـت پذیرش 
ــذیرش    ــا پ ــار ب ــابقه ک ــن و س ــتس ــفعالی ــت ايه حفاظ

ایــن ؛ کــهوجــود دارديدارخــاك رابطــه منفــی و معنــی
ــات   ــا مطالعـ ــایج بـ ــامنتـ ــدهانجـ ــط شـ ــی توسـ کرمـ

)Karami,1995(کرامــــب ،)Cramb et al., 1999،(
)Cramb, ــو (و مازویمــاوي و )2005 Mazvimaviتومل

& Twomlow ــوانی دارد. (2009 ــعهمخــ ، درواقــ
ــاورزان ــنکش ــرمس ــدتاًت ــذ  عم ــان پ ــر خواه ش ریکمت

ــايفعالیـــت ــیـــجدهـ ــاك مـ ــند. ید حفاظـــت خـ باشـ
نســبت هـا آنن، دانـش حفاظـت خـاك و نگـرش     یهمچنـ 

هـاي فعالیـت حفاظـت خـاك بـا پـذیرش     هـاي فعالیتبه 
ــی   ــت و معن ــه مثب ــاك رابط ــت خ ــان داد. حفاظ داري نش

ــا  ه رضــوانفر و هــاي حاصــل از مطالعــیافتــهایــن یافتــه ب
ــاران Rezvanfar(همک et al., ــورد د)2009 ــشدر م ان

ــات  ــگود و مطالعـ ــد و اسـ Clearfield(کلرفیلـ &
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Osgood,1986( ) ــاران ــرز و همک Wauters، وات et al.,

ــاران 2010 ــفیعی و همک ــرش  1387() و ش ــورد نگ ) در م
باشد.یهمسو م

ــتحل ــذیرش    ی ــا پ ــادي ب ــاي اقتص ــتگی متغیره ل همبس
زان یـ ميرهـا یحفاظت خاك نشان داد که متغهايفعالیت
رابطـه  غیر زراعـی درآمد غل دوم و، داشتن شیافتیوام در

ــذیرش مثبــت و معنــی ــا پ حفاظــت هــايفعالیــتداري ب
بـر  نـه یهزیحفاظتيرفتارهایبرخکهییازآنجا. دارندخاك

یمـال تـأمین ل یـ ر بـه دل یـ ن دو متغیـ ااحتماالًباشند، یم
هـاي فعالیـت را قـادر خواهـد سـاخت تـا     هاآنکشاورزان، 

مرکـب را در  ورزيخاكيریکارگبهمثل برهزینهیحفاظت
ــزارعســطح  ــیخــود اجرام ــالمر ی ــد. ســمکاالوي و ف کنن

)Folmer, 2000Semgalawe & (خـود بـه   ز در مطالعهین
دار بین داشـتن شـغل دوم و پـذیرش    رابطه مثبت و معنی

. البته الزم بـه ذکـر   ندافتیدستحفاظت خاك هايفعالیت
ل از متغیرهاي اقتصادي مثـل درآمـد حاصـ   ر یاست که سا

کشاورزي، اندازه زمین، تعداد قطعات زمین، میزان عملکرد 
محصول گندم، سطح زیر کشت و تعـداد کـارگر زراعـی بـا     

يرابطـه معنـادار  حفاظت خـاك هايفعالیترفتار پذیرش 
ياقتصاديرهایصرف متغتأثیرگذارين امر یا؛ کهنداشتند
ت یرا نقض کرده و اهمیحفاظتهايفعالیتيریگبر شکل

جـه بـا   ین نتیاسازد.یان میرا نمايراقتصادیر عوامل غیاس
Sattler)و ناگل ترسالق یتحقيهاافتهی & Nagel, 2010)

-Samiee & Rezaeiو ســـمیعی و رضـــائی مقـــدم (

Moghaddam, ان یــز بیــنهــاآندارد. یهمخــوان) 2017
فرض کلی تصمیم کشـاورزان بـر اسـاس    باوجودکردند که 

عامل مهمی در راستاي پـذیرش  هانهیهزمنطق اقتصادي، 
ستند.یحفاظت خاك نهايفعالیت

با یه اجتماعیابعاد مختلف سرمایل همبستگیتحلج ینتا
حفاظت خاك نشان داد که مشارکت هايفعالیترش یپذ

ها و خدمات مندي از برنامهاجتماعی، بهرههايفعالیتدر 
ام ترویجی، روابط اجتماعی، اعتماد اجتماعی و انسج

داري با متغیر پذیرش اجتماعی، داراي رابطه مثبت و معنی
باشند. رابطه مثبت و خاك میحفاظت هايفعالیت
اجتماعی با هايفعالیتدار متغیر مشارکت در معنی

دهنده این ، نشانحفاظت خاكهايفعالیتپذیرش 
هايفعالیتموضوع است که هرچه کشاورز بیشتر در 

عضویت ازجملهمختلف يهاراهمختلف شرکت نماید، از 
تواند اطالعات بیشتر و ها و نهادهاي محلی، میدر تشکل

حفاظت خاك کسب کند هايفعالیتيدرزمینهمفیدتري 
حفاظت خاك هايفعالیتو به همان میزان هم پذیرش 

یابد. کسب اطالعات جدید، ارتقاء میواسطهبهاین افراد 
سمکاالوي و فالمر توسط مطالعاتآمدهدستبهنتیجه 

)Semgalawe & Folmer, ,Isham()، ایشام 2000 2002(
Ahmadi Firouzjaie(همکاران احمدي فیروزجائی وو et

al., شود. میحمایت)1393همکاران () و صبور و 2007
مندي دار بین دو متغیر بهرهرابطه مثبت و معنین،یهمچن

هايفعالیترش ها و خدمات ترویجی و متغیر پذیاز برنامه
کشاورزانی که به از آن است کهیحاکحفاظت خاك 

- ها و خدمات ترویجی بهره میمیزان بیشتري از برنامه

حفاظت خاك را نسبت به سایر هايفعالیتگیرند، 
- بهره و یا بیها کماورزان که از این خدمات و برنامهکش

صل از حاجینتادهند. این یافته با اند، بیشتر انجام میبهره
Ahmadi)احمدي فیروزجائی و همکارانمطالعات

Firouzjaie et al., Solís)، سالیس و همکاران (2007 et

al., Rezvanfar)، رضوانفر و همکاران(2007 et al.,

) مطابقت دارد. 1383محبوبی و همکاران (و(2009
بین روابط اجتماعی و متغیر مثبت و معنادار یهمبستگ
ز بدان معناست کهینحفاظت خاك هايفعالیتپذیرش 

ژهیوبهدیگر هايگروههرچه کشاورزان رابطه بیشتري با 
آشنایان، دوستان و مروجان داشته باشند، به دلیل تبادل 

پذیرند. حفاظت خاك را بیشتر میهايفعالیتاطالعات، 
کنند شامل حمایت میآمدهدستبهمطالعاتی که از نتیجه 
Ahmadi Firouzjaie(همکاراناحمدي فیروزجائی و et

al., ,Mathijsو ماتیجز ()2007 باشند. وجود ) می2002
و انسجام دار بین اعتماد اجتماعیرابطه مثبت و معنی

زینحفاظت خاكهايفعالیتبا متغیر پذیرش اجتماعی
دهد که هرچه کشاورزان داراي اعتماد بیشتري نشان می

ان کشاورزي باشند، نسبت به کشاورزان دیگر و مروج
دهند. اعتماد حفاظت خاك را بیشتر انجام میهايفعالیت

تا شودیمشود. همچنین باعث باعث تسهیم اطالعات می
کشاورزان نظرات خود را آزادانه بیان نمایند و به دلیل 

قرار مورداستفادههاي آنان را اعتماد به مروجان توصیه
کشاورزان استفاده ازنظرتتوانندیمدهند. مروجان نیز 

هاي وري برنامهبهرهشیافزاکنند که این امر منجر به
. این نتیجه توسط مطالعه احمدي شودیمترویجی 

Ahmadi Firouzjaie)فیروزجائی و همکاران  et al.,

نیز یاجتماعشود. در مورد انسجامحمایت می(2007
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و همکاري بیشتري داشته باشند و تعاملهرچه کشاورزان 
يهادانستهبه یکدیگر در کارهاي زراعی کمک کنند و 

هايفعالیتیکدیگر قرار دهند، پذیرش اریدر اختخود را 
هاي شود. این یافته نیز با توصیهحفاظت خاك بیشتر می

,Capaldoکاپالدو ( ) مطابقت دارد2007
بر میزان پذیرش مؤثربینی عوامل تحلیل رگرسیونی پیش

ز نشان داد که یك در بین کشاورزان نحفاظت خاهايفعالیت
سطح تحصیالت، دانش حفاظت خاك، میزان وام يرهایمتغ

کشاورزي و روابط اجتماعی هايفعالیتدریافتی براي 
هايفعالیترش یزان پذیرات در مییتغدرصد از26اند توانسته

رها ین متغیدرواقع، ورود اند.ینماینیبشیحفاظت خاك را پ
از یبیترکتأثیرگذارياز یحاکیونیبه معادله رگرس

رش یبر پذیه اجتماعیو سرماي، اقتصادیدانشيرهایمتغ
.استحفاظت خاك توسط کشاورزان هايفعالیت
:گرددیمر ارائه یزيشنهادهایق، پیج تحقینتايبر مبنا

حفاظت هايفعالیتپذیرش ن سن و یرابطه بازآنجاکه
الت و پذیرش ولی رابطه بین سطح تحصی؛خاك، منفی

بنا براز سوي دیگرو حفاظت خاك مثبت است هايفعالیت
تحقیقات مختلف جامعه کشاورزي ایران یک جامعه مسن 

و با تحصیالت سالخوردهباشد. این امر لزوم توجه به قشر می
هاي مناسب براي ، تدوین برنامهلذاکند. پایین را گوشزد می

هايفعالیترش ترغیب این دسته از کشاورزان جهت پذی
قرار گذاراناستیسمسئولین و موردتوجهحفاظت خاك باید 

گیرد.
در يشتریکه دانش بیکشاورزانق،یج تحقینتابر اساس

و از داشتهحفاظت خاك يهاو راهکارهاوهیشمورد 
ل یتما، نه برخوردارندین زمیدر اينگرش مساعدتر

يکشاورزهايفعالیتاصول و يریکارگبهيشتریب

در ین امر لزوم ارائه برنامه آموزشیدارند. ایحفاظت
جاد یکشاورزان و احفاظتی ش دانش یافزايراستا

حفاظت خاك را هايفعالیتمثبت نسبت به يهانگرش
کند.یگوشزد م
ن درآمد حاصل از کشاورزي، اندازه یبيمعناداریهمبستگ

یزان عملکرد محصول گندم، زمین، تعداد قطعات زمین، م
هايفعالیترش یو تعداد کارگر زراعی با پذزیر کشتسطح

هیگر بر تکیجه، بار دین نتیامد. اینبه دستحفاظت خاك 
ر یو لزوم توجه به ساياقتصاديرهایصرف بر متغنداشتن

حفاظت خاكهايفعالیترش یبر پذتأثیرگذاريرهایمتغ
) شناختیروانو یه اجتماعیسرمافردي،يرهای(مثل متغ

لذا تحقیقات بعدي بایستی این موارد را مدنظر دارد. تأکید
قرار دهند.

ن یدر بیه اجتماعیت سرمایتقوق،یتحقيهایافتهمطابق 
يسوبهآنانحرکت کنندهلیتسهتواند یجامعه کشاورز م

حفاظت خاك باشد. هايفعالیتشتر یهر چه بيریکارگبه
ت هر چه یتقويدر راستايگذارهین لزوم توجه و سرمایبنابرا

روابط و يریگشکل(مثل یه اجتماعیابعاد سرماشتریب
شود.ین کشاورزان مشخص میدر باجتماعی)يهاشبکه

نیز شانیزراعهايفعالیتمیزان وام دریافتی کشاورزان براي 
حفاظت خاك نقش داشت. هايفعالیتدر تبیین پذیرش 

ادي در این رهاي اقتصیغقاطع متتأثیرگذاري، هرچند درواقع
تحقیق، رد شد ولی بایستی توجه داشت که برخی از 

نیاز به منابع مالی بوده وبرهزینهحفاظت خاك هايفعالیت
گذاري دولت در این راستا و کمک مالی دارد. بنابراین سرمایه

هاي کشاورزي از طریق وامانمالکخردهخصوصاًبه کشاورزان 
ها حفاظت خاك باشد.تپذیرش فعالیکنندهلیتسهتواند می
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Abstract
In recent era, soil erosion and degradation and its consequences like decreasing agricultural productions, is an
important challenge in many semi-arid areas like Iran. In this way, various strategies like conservation
agriculture have been introduced for logical land use and preserving soil for next generations. In the other hand,
applying these strategies and soil conservation principles is effected by different factors. Therefore, this research
aimed to identify factor affecting adoption of soil conservation practices among farmers in Garmsar County.
Survey technique and questionnaire instrument were used to gather data from farmers. Questionnaire validity
and reliability were confirmed by panel of experts at Shiraz University and pilot study, respectively. Cronbach
alpha coefficients of variables were between 0.65 - 0.90. The results showed that the farmers rarely were
implementing conservation practices such as using green manures, cultivating pulses plants, scientific and
precision use of chemical fertilizers and pesticides (based on soil testing and expert advices) and using combined
tillage. Regression analysis showed that education level, soil conservative knowledge, received loans for
agricultural practices and social relations explained 26 percent of variation of farmers’ adoption behaviors. In the
end, based on the results, some practical recommendations have been presented.
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