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بررسي عوامل مؤثر بر پذیرش اقدامات حفاظتي خاک ،گامي در جهت توسعة پایدار کشاورزی
(مطالعة موردی :شهرستان شیروان و چرداول)
4
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چکیده
هدف از تحقيق حاضر بررسي عوامل مؤثر بر پذیرش اقدامات حفاظتي خاک توسط کشاورزان شهرستان
شيروان و چرداول ،که یکي از قطبهاي اصلي کشاورزي استان ایالم ميباشد ،ميباشد .این مطالعه از نوع
تحليلي مقایسهاي ميباشد که به روش پيمایشي انجام گرفته است .جامعة آماري مورد نظر همة کشاورزان
این شهرستان به تعداد  9600نفر است که از این تعداد 146 ،نفر به روش نمونهگيري طبقهاي و با استفاده
از فرمول کوکران به عنوان نمونة آماري انتخاب شدند .نمونة مورد مطالعه در این پژوهش به دو گروه
کشاورزاني که به عمليات حفاظت خاک اقدام کردهاند و کشاورزاني که هيچگونه عمليات حفاظت انجام
ندادهاند تقسيم شد .ابزار اصلي تحقيق براي جمعآوري اطالعات پرسشنامة محققساخته بوده است .روایي
ظاهري و محتوایي پرسشنامه بر اساس نظر متخصصان و استادان ترویج و آموزش کشاورزي بررسي شده
و اصالحات الزم صورت گرفته است .به منظور تعيين قابليت اعتماد یا پایایي پرسشنامه آزمون مقدماتي در
یکي از روستاهاي خارج از نمونة آماري انجام گرفت .پایایي عوامل مورد سنجش در پرسشنامه با استفاده
از ضریب آلفاي کرونباخ ارزیابي و مورد تأیيد قرار گرفت .به منظور تجزیهوتحليل آماري دادهها از آمار
توصيفي و آمار استنباطي شامل تحليل تشخيصي و آزمون  Tهمبسته استفاده شده و تجزیهوتحليل دادهها
با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخة  10تحت ویندوز انجام گرفته است .نتایج نشان ميدهد متغيرهاي سن،
دانش فني ،سطح سواد و تعداد اعضاي خانوار کشاورزان بهترتيب بيشترین تأثير را در پذیرش عمليات
حفاظتي خاک دارند.
واژههای کلیدی :ایالم ،پذیرش ،توسعة پایدار ،حفاظت خاک ،شيروان و چرداول
مقدمه
رشد روزافزون جمعيت و به دنبال آن نياز به توليد مواد
غذايی بيشتر از يك سو و محدوديت منابع آب و خاك از
سوی ديگر مديريت بهينة منابع پاية كشاورزی را امری
* نويسندة مسئول:

اجتنابناپذير كرده است .رسالت مهم بخش كشاورزی نهتنها
تأمين نيازها و ارتقای امنيت غذايی است ،بلكه حفاظت
پايدار منابع پايه به منظور دستيابی به كشاورزی پايدار نيز
هست ( .)Tabaraee and Hassannejad, 2009كشاورز
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پايدار عالوه بر حفظ توليد در درازمدت و ثبات آن ،بر
تخريبنكردن منابع طبيعی و محيط زيست تأكيد دارد
).(Rahmani, 2001
توليد محصوالت كشاورزی به دو مادة اصلی آب و خاك
نيازمند است .امروزه ،بيش از  97درصد مواد غذايی جهان از
خاك به دست میآيد ) .(Bayramin et al., 2003فرسايش
خاك يكی از مسائل زيستمحيطی كشاورزی در فرايند توليد
غذاست كه در سالهای اخير با افزايش جمعيت و دگرگونی
فعاليتهای انسانی شدت يافته است .در سطح جهانی ،هر
سال در حدود  77ميليارد تن خاك حاصلخيز كشاورزی و
ميلياردها تن خاك از ديگر اراضی فرسايش میيابد ( Shafiei
 .)et al., 2008آمار نشان میدهد حدود 1911ميليون هكتار
معادل  17درصد از مساحت اراضی دنيا از طريق فعاليتهای
انسانی تخريب شده است .اين ميزان تخريب اراضی به داليلی
مانند بيابانزايی ،چرای مفرط ،جنگلزدايی ،مديريت نادرست
كشاورزی و فعاليتهای صنعتی و شهری بوده است
( .)Shahrodi et al., 2009اين مسئله در ايران به دليل
قرارگرفتن آن در منطقة خشك و نيمهخشك و محدوديت
منابع آب و خاك از حساسيت ويژهای برخوردار است .سازمان
خواربار و كشاورزی جهانی در سال  2000با توجه به قابليتها
و محدوديتهای منابع اراضی بر اساس هفت معيار :اراضی
قابل كشت دارای پتانسيل معادل ،بيابانها و خشكیها ،اراضی
شيبدار ،شدت تخريب زمين ،اراضی قابل كشت فعلی ،توازن
اراضی و افزايش جمعيت به رتبهبندی  110كشور جهان
پرداخت .در اين رتبهبندی ،ايران در رتبة  173قرار گرفته
است كه اين رتبة بسيار پايين بيانگر محدوديتهای شديد
منابع خاك در ايران است )(Shahrodi and Chizari, 2008
فرسايش خاك به طرق مختلف باعث جلوگيری از توسعة
كشاورزی میشود كه از جملة آنها میتوان به ايجاد رسوبات
در آبراههها و كاهش عملكرد در سيستم كشت آبی و
فقيركردن خانوارهای زارع به وسيلة كاهش در عملكرد آنها
اشاره كرد؛ همچنين هزينههای زيادی برای جبران خسارات
ناشی از فرسايش خاك در بسياری از كشورها صرف میشود؛
بنابراين انجام اقدامات حفاظتی خاك در راستای حركت در
جهت كشاورزی پايدار و باز توزيع منابع به سمت نسل كنونی
و حفظ كميت و كيفيت خاك به عنوان مهمترين بستر توليد
محصوالت كشاورزی و عامل جلوگيری از مهاجرت روستاييان،
ضروری به نظر میرسد (.)Torshizi and Islami, 2007
موفقيت در برنامههای حفاظت منابع طبيعی و استفادة

بهينه از آنها نيازمند شناخت ابعاد گوناگون رفتارهای انسانی
است .اين رفتارها از نگرش افراد نسبت به چگونگی و اهميت
موضوع حفاظت منابع ناشی میشود .دستيابی به سياست
عمومی مناسب برای تشويق حفاظت خاك نياز به شناخت
محدوديتها و محركهايی دارد كه بهرهبرداران بخش
كشاورزی در تصميم خود برای حفاظت خاك با آن مواجهند.
عوامل مختلفی از جمله عوامل اقتصادی ،اجتماعی ،نهادی و
فنی بر اين محدوديتها و محركها موثرند .عوامل اقتصادی و
اجتماعی بر عوامل فنی محدودكننده تأثير گذاشته و
پارامترهای مرتبط با فرسايش و حفاظت خاك در هر منطقه
را مشخص میسازند .اين عوامل و چگونگی تأثير متقابل آنها
به اندازهای پيچيدهاند كه برای هرگونه تحليلی از حفاظت
خاك بايد بسياری از آنها را توأماً مورد توجه قرار داد
(.)Ghorbani et al., 2006
تحقيق حاضر به بررسی عوامل مؤثر اقتصادی -اجتماعی
و فنی مؤثر بر پذيرش اقدامات حفاظتی خاك زراعی توسط
كشاورزان شهرستان شيروان و چرداول در استان ايالم
پرداخته است .اين شهرستان از قطبهای مهم توليد
محصوالت كشاورزی در اين استان محسوب میشود .با توجه
به اينكه شهرستان شيروان و چرداول در ناحية كوهستانی
اين استان قرار دارد ،قسمت اعظم توليد محصوالت
كشاورزی اين منطقه در اراضی شيبدار صورت میگيرد كه
بهشدت تحت تأثير فرسايش خاك قرار دارد .در حال حاضر،
برخی كشاورزان در اين منطقه با بهكارگيری توصيههای
مروجان كشاورزی اقدام به انجام عمليات حفاظت خاك
كردهاند .اين عمليات شامل تراسبندی ،ايجاد آبراهههای
انحرافی ،احداث بندهای سنگی ،استفاده از كود حيوانی،
شخم مناسب و تناوب زراعی است .اين در حالی است كه
بخش عمدة كشاورزان همچنان در قالبهای سنتی (شخم
در جهت شيب زمين ،نداشتن تناوب زراعی ساالنه و )...اقدام
به توليد محصول كشاورزی در اراضی شيبدار كرده و
هيچگونه عمليات حفاظتی خاصی انجام نمیدهند .با توجه
به اين مهم ،اين مطالعه سعی بر بازشناسی رفتارهای اين دو
گروه از توليدكنندگان كشاورزی و بررسی وجوه تمايز اين دو
گروه در ارتباط با عوامل مؤثر بر تصميم كشاورزان بر انجام
يا عدم انجام اقدامات حفاظتی خاك در مزرعه خود داشته
است .در ادامه از گروه اول به عنوان كشاورزان اقدام كننده و
از گروه دوم به عنوان گروه شاهد نام برده میشود.
 )1996( Sain and Barretoدر مطالعهای نشان
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دادهاند كه بيشتر كشاورزان نسبت به حفاظت خاك نگرش
مثبتی دارند و ميزان آگاهی آنان از مسائل فرسايش خاك با
نگرش آنان رابطهای مثبت دارد .با اين حال دليل اينكه
فناوریهای مربوط به حفاظت خاك پيچيده و گران است و
تأثيری مستقيم بر سود آنان در كوتاهمدت ندارد ،معموالً از
فناوریهای مربوط استفاده نمیشود.
 )2001( Araya and Asafu-Adjayeدر مطالعة خود
در كشور اريتره نشان دادهاند كه كلية برنامههای ترويجی
مربوط به حفاظت خاك ،كه به افزايش درآمد و بهبود
وضعيت اقتصادی كشاورزان منجر شده است ،به طور
مطلوبی مورد پذيرش آنها قرار میگيردPannell et al. .
( )2003در مطالعة خود نشان دادند كه بين ويژگیهای
اجتماعی -روانی كشاورزان و ميزان پذيرش اقدامات حفاظت
خاك توسط آنان رابطة مثبت و معنیداری وجود دارد.
 )2003( Pandyدر مطالعة خود در كشور فيليپين نشان داد
كه پذيرفتن يا نپذيرفتن تكنولوژیهای حفاظت خاك اغلب
ناشی از كمبود محيطی است كه تكنولوژی حفاظت خاك در
آن اعمال میشود.
 )2004( Mahbobi et al.در مطالعة خود به اين نتيجه
رسيدهاند كه عوامل ارتباطی همچون راديو ،خدمات
آموزشی ،و تعداد دورههای آموزشی شركت كرده ،نقش
مهمی در فرايند نشر و پذيرش تكنولوژیهای حفاظت خاك
دارند )2003( Seguya and Abel .در مطالعة خود در
كشور اوگاندا نشان دادهاند يكی از عوامل مهمی كه به
شكست يا بیاثرشدن فعاليتهای ترويجی در زمينة حفاظت
منجر میشود فقدان دانش ،آگاهی و نگرش منفی كشاورزان
در زمينة حفاظت خاك است )2007( Bewket .در مطالعة
خود در كشور اتيوپی نشان داد كه عوامل اقتصادی (مالكيت
زمين ،بعد خانوار و ميزان درآمد) و عوامل اجتماعی (سن و
ميزان تحصيالت) از جمله عوامل مهمی هستند كه بر ميزان
پذيرش اقدامات حفاظتی خاك تأثير دارندGhorbani et . .
 )2006( alدر پژوهش خود به اين نتيجه رسيدند كه اجرای
سياستهای حمايتی خاك با نگرشی اقتصادی ـ ترويجی از
طريق تأمين نيازهای مالی ،يارانة سبز و مداخلة دولت
میتواند نقش مؤثری در اجرای عمليات حفاظت خاك
داشته باشد .نتايج مطالعة  )2008( Shafiei et al.نشان داد
كه رابطة مثبت و معنیداری بين متغير نگرش دربارة
عمليات حفاظت خاك و متغيرهای ميزان استفاده از
كانالهای ارتباطی و منابع اطالعاتی و ويژگیهای جهان
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شهری وجود دارد )2007( Torshizi and Islami .نشان
دادهاند كه متغيرهای آگاهی از آثار حفاظت خاك ،ميزان
تحصيالت و قيمت زمين بر احتمال اقدام به عمليات
حفاظت خاك تأثير مثبت و معنیدار دارند.
 (2011) Norolah Norivandi et al.در مطالعهای با
هدف مقايسة الگوهای پذيرش فناوریهای حفاظت خاك در
استان خوزستان نشان دادهاند كشاورزانی كه پذيرش باالتری
داشتهاند باسوادتر ،دارای تماس بيشتری با منابع اطالعات،
عملكرد محصول باالتر و دانش فنی بيشتری بودهاند.
 )2011( Momeni Chelaki et al.در مطالعهای با هدف
بررسی عوامل مؤثر بر پذيرش عمليات مكانيكی حفاظت
خاك در اراضی ديم شهرستان ايذه نشان دادهاند كه آگاهی
از فرسايش خاك ،اعتقاد به تأثير اقدامات در كنترل
فرسايش خاك ،مساحت كل اراضی ،شركت در آموزشهای
مربوط به حفاظت خاك و نوع مالكيت اراضی به طور مثبت
و معنیداری تصميم كشاورزان برای پذيرش اقدامات
حفاظتی را تحت تأثير قرار میدهند؛ همچنين نتايج مطالعة
 ،)2011(Azizi Khalkhili et al.كه با هدف بررسی رفتار
كشاورزان در حفاظت از خاك انجام شده است ،نشان داد كه
سه متغير مشاركت در فعاليتهای ارتباطی و اطالعرسانی،
ميزان درآمد و ميزان عضويت در تشكلهای مختلف در
مجموع  31/8درصد تغييرات در متغير وابستة رفتار حفاظت
خاك زراعی توسط كشاورزان مورد مطالعه را تبيين كرده
است.
روش تحقیق
اين تحقيق از طريق پيمايش و با استفاده از پرسشنامه انجام
گرفت و كشاورزان شهرستان شيروان و چرداول به عنوان
جامعة آماری انتخاب شدند ( .)N=8099به دليل
گستردهبودن شهرستان و حجم باالی جامعة آماری مورد
مطالعه  140بهرهبردار با استفاده از فرمول كوكران
(d = 0/07؛  )p&q = 0/07به روش نمونهگيری طبقهای
تصادفی با انتساب متناسب (با توجه به تعداد بهرهبرداران هر
روستا ،نظر كارشناسان مربوط و محدوديتهای مالی و زمانی
تحقيق) به عنوان نمونة آماری انتخاب شدند .نمونة آماری
مورد مطالعه چهار دهستان (دهستان شباب ،هليالن،
زردالن ،كارزان) از هشت دهستان واقع در سه بخش
شهرستان يادشده بودند .علت انتخاب اين چهار دهستان به
دليل وجود شيب تقريباً باالی اراضی ديم و خطر فرسايش
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در اين منطقه بود؛ سپس با توجه به حجم نمونه ( 140نفر)
و نسبت كشاورزان در هر بخش و همچنين تعداد اندك
كشاورزان اقدامكننده به انجام عمليات حفاظت خاك نسبت
به ساير كشاورزان ،در نهايت سهم دو به سه اقدامكننده به
اقدامناكنندة انجام عمليات حفاظت خاك انتخاب شدند .از
اين تعداد  71نفر اقدامكننده و  84نفر نيز كسانی بودند كه
به عمليات حفاظت خاك اقدام نكرده بودند.
ابزار اصلی تحقيق برای جمعآوری اطالعات پرسشنامه
بود كه در جهت تدوين آن ابتدا مبانی نظری موضوعی با
توجه به منابع و مراجع مرتبط بررسی شدند؛ سپس با
درنظرگرفتن مطالعات و چهارچوب نظری پرسشنامة

مقدماتی تنظيم شد و پس از اطمينان از روايی و پايايی آن
و انجام اصالحات پرسشنامة نهايی طراحی شد .روايی
ظاهری و محتوايی پرسشنامه بر اساس نظر متخصصان و
اساتيد ترويج و آموزش كشاورزی بررسی شده و اصالحات
الزم صورت گرفته است .به منظور تعيين قابليت اعتماد يا
پايايی پرسشنامه آزمون مقدماتی در يكی از روستاهای خارج
از نمونة آماری انجام گرفت .روايی عوامل مورد سنجش در
پرسشنامه از روش تحليل عاملی (اعتبار عاملی) و با استفاده
از ضريب  KMOو پايايی آن نيز با آلفای كرونباخ ارزيابی
شد (.)Kalantari, 2010

جدول  .1ضریب آلفای کرونباخ و  KMOمحاسبه شده
شاخص

آلفاي کرونباخ

KMO

شاخص

آلفاي کرونباخ

KMO

نگرش
نوگرایي و تقدیرگرایي
ميزان تماسهاي ترویجي
ميزان مشارکت اجتماعي
ميزان ارتباط با شهر

6/065
6/861
6/010
6/805
6/961

6/918
6/554
6/801
6/064
6/060

ميزان ارتباط با کانال ارتباطي
منزلت اجتماعي
جهان شهري
سطح آگاهي

6/920
6/852
6/882
6/814

6/060
6/535
6/052
6/925

مأخذ :یافتههاي تحقیق

متغير وابسته در اين تحقيق اقدام كردن يا نكردن به
انجام عمليات حفاظت خاك و متغيرهای مستقل نيز شامل
ويژگیهای شخصی ،زراعی ،اقتصادی و اجتماعی كشاورزان
بوده است .در اين تحقيق ،برای سنجش آگاهی از آثار حفاظت
خاك از  8گويه در زمينة راههای جلوگيری از فرسايش،
حفاظت خاك و آثار حفاظت خاك استفاده شده و كشاورزان
 = Mean < c < Mean + st.dخوب
 = Min < A < Mean- st.dضعف
به منظور سنجش ويژگیهای اجتماعی كشاورزان نظير
ميزان مشاركت و منزلت اجتماعی استفاده و دسترسی
كشاورزان به كانالهای اطالعرسانی و همچنين ميزان
برخورداری از تماسهای ترويجی مقرر شد .كشاورزان
گويههای در نظر گرفته شده در مقياس ليكرت (از كامالً
مخالف تا كامالً موافق 1 :تا  )7برای سنجش اين متغيرها را
در پرسشنامه مشخص كردند .در نهايت از مجموع پاسخهای
دريافتی كشاورزان ميزان مشاركت و منزلت اجتماعی ،ميزان
دسترسی به كانالهای ارتباطی و ميزان استفادة كشاورزان از

نظرات خود را نسبت به گويههای ارائهشده در مقياس ليكرت
(از هيچ تا زياد در دامنة  0تا  )7بيان كردهاند .تقسيمبندی
گروههای مختلف كشاورزان بر مبنای مقادير ميانگين ،انحراف
معيار ،حداقل و حداكثر نمرة آگاهی آنها به شرح زير انجام
گرفته است كه در آن  D ,C ,B ,Aبهترتيب سطوح ضعيف،
متوسط ،خوب و عالی را نشان میدهد:
 = Mean + st.d < D < Maxعالی
 = Mean - st.d < B < Meanمتوسط
تماسهای ترويجی تعيين شد .شاخص جهان شهری با
گويههايی چون ميزان تمايل به كسب اطالعات جديد ،ميزان
تمايل به تبادل افكار ،تجربيات و بازديدهای خود و ...در
مقياس ليكرت (از كامالً مخالف تا كامالً موافق 1 :تا  )7مورد
نظرسنجی قرار گرفت؛ سپس با استفاده از روش تحليل
عاملی شاخص جهان شهری سنجيده و در سه گروه باال،
متوسط و پايين برآورد شد.
نتایج و بحث
ویژگيهای فردی :ميانگين سنی كشاورزان حدود  72سال

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

بوده است كه بيشترين فراوانی به ردة سنی  77-47سال
( 47درصد) و كمترين فراوانی به ردة سنی 37-27
( 9درصد) اختصاص داشته و ميانگين سابقة فعاليت
كشاورزان  27/3سال بوده است 37/3 .درصد از افراد مورد
مطالعه بيسواد بودند و در اين مورد نما برابر با سطح
تحصيالت در حد خواندن و نوشتن بود 10 .درصد كشاورزان
مورد مطالعه دارای تعداد افراد خانوار بين  10-7نفر بودند.
ميانگين فاصلة واحدهای بهرهبرداری تا مركز خدمات
كشاورزی  7/8كيلومتر بود .هر واحد بهرهبرداری به طور
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متوسط نزديك به  1/8هكتار زمين و  4/47هكتار زمين ديم
را دارا بودند.
ویژگيهای اجتماعي :جدول  2نشان میدهد كه از ميان
عوامل اجتماعی متغير "ميزان مشاركت اجتماعی"
كشاورزان با نهادها و ارگانها نظير مسجد ،بسيج روستا،
مدرسه ،تعاونیها و ساير تشكلها باالترين اولويت را نسبت
به ديگر گويهها نظير "تماسهای ترويجی"" ،كانالهای
ارتباطی"" ،منزلت اجتماعی" و "ميزان ارتباط با شهر" دارد.

جدول  .5توزیع فراواني کشاورزان بر حسب ویژگيهای اجتماعي آنها
متغیرها

میانگین

انحراف معیار

دامنة امتیازات

ميزان استفاده از تماسهاي ترویجي
ميزان مشارکت اجتماعي
ميزان ارتباط با شهر
ميزان استفاده از کانالهاي ارتباطي
ميزان منزلت اجتماعي
ميزان جهان شهري بودن

9/91
13/40
2/23
16/98
3/02
8/09

2/23
1/53
6/99
2/05
6/05
2/11

6/08-14/50
4/50-10/40
6-5
4/51-19/04
1/45-8/20
0/61-11/23

مأخذ :یافتههاي تحقیق

سطح آگاهي کشاورزان در مورد عملیات حفاظت خاک

به منظور سنجش دانش و آگاهی كشاورزان در زمينة
عمليات حفاظت خاك هشت گويه در مقياس ليكرت طراحی
و سپس ميانگين آنها به صورت شاخص دانش و آگاهی
كشاورزان تعيين شد .بر اساس ميانگين و انحراف معيار،
دانش كشاورزان در زمينة عمليات حفاظت خاك به چهار
سطح ضعيف ،متوسط ،خوب و عالی گروهبندی شده است.
تقسيمبندی گروههای مختلف كشاورزان بر مبنای مقادير

ميانگين ) ، ( Mean  21انحراف معيار )، ( St.d  3 / 42
حداقل ) ( Min  15 / 8و حداكثر )( Max  28 / 24
نمرة آگاهی آنها به شرح زير انجام گرفته است كه بيشتر
كشاورزان ،يعنی  77نفر ( 40/7درصد) ،از دانش خوب و
عالی در زمينة عمليات حفاظت خاك برخوردارند ،در حالی
كه  49نفر ( 37درصد) از كشاورزان در سطح متوسط و 34
نفر ( 24/28درصد) نيز در سطح ضعيف قرار دارند.

جدول  .3میزان آگاهي کشاورزان در زمینة عملیات حفاظت خاک
گویههاي دانش فنی نسبت به پذیرش حفاظت خاک

میانگین

انحراف معیار

سکوبندي اراضي شيبدار
نوارهاي سنگي در مناطق پرشيب و محل سيل براي جلوگيري از شستوشوي باالي خاک
آبراهههاي انحرافي براي جلوگيري از ورود هرز آبها به مزرعه و کاهش فرسایش آبي
شخمنزدن در جهت شيب زمين در اراضي شيبدار
نداشتن تناوب زراعي ساالنه
استفادة متناوب از کود حيواني
برگرداندن بقایاي گياهي و کاه و کلش به خاک
استفاده از گياهان خانوادة بقوالت

3/59
3/268
3/915
3/880
3/401
3/594
4/680
4/153

6/885
1/569
6/812
6/929
6/809
6/885
6/088
1/684

مأخذ :یافتههاي تحقیق
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نگرش کشاورزان در مورد عملیات حفاظت خاک

بر اساس پاسخهای ارائهشده از سوی كشاورزان ،نسبت به
گويههای ارائهشده در جدول  ،4نگرش كشاورزان در زمينة
عمليات حفاظت خاك به چهار سطح ضعيف ،متوسط ،خوب
و عالی گروهبندی شده است .تقسيمبندی گروههای مختلف
كشاورزان بر مبنای ميانگين و انحراف معيار نمرة نگرش
آنها صورت گرفته است .با توجه به امتيازبندی فوق13/77 ،
درصد دارای نگرش خوب و عالی 27/72 ،درصد دارای
نگرش متوسط و  10/71درصد دارای نگرش ضعيف نسبت

به عمليات حفاظت خاك هستند .اين نتيجه با نتايج پژوهش
 )2007( Karimi and Chizari ،)2008( Shafiei et al.و
 )1996( Sain and Barretoمطابقت دارد .بايد توجه
داشت كه نگرش مثبت به نوآوری هميشه و در همه حال
ضرورت به پذيرش آن منجر نمیشود ( Shafiei et al.,
 .)2008نبود يا كمبود حمايتهای نهادی و سطوح پايين
درآمد و منابع مالی و سبك زندگی معيشتی كشاورزان مانع
از آن است كه نگرش مساعد آنان همواره به پذيرش عمليات
حفاظت خاك منجر شود.

جدول  .5مقیاس نگرش کشاورزان در مورد عملیات حفاظت خاک
گویههاي نگرش در مورد پذیرش حفاظت خاک

میانگین

انحراف معیار

اجراي عمليات حفاظت خاک باعث کاهش فرسایش خاک خواهد شد
اجراي عمليات حفاظت خاک در جلوگيري از فرسایش خاک کامالً مناسب است
اجراي عمليات حفاظت خاک یعني رعایت حقوق نسل آینده
اجراي عمليات حفاظت خاک باعث افزایش عملکرد توليد محصول ميشود
اجراي عمليات حفاظت خاک با وجود هزینة باال ارزشمند است
اجراي عمليات حفاظت خاک وقتگير و پرهزینه است
اجراي عمليات حفاظت خاک را فقط به خاطر گرفتن نهادههاي تشویقي از طرف جهاد کشاورزي انجام ميدهم
با توجه به آثار مثبت زیاد اجراي عمليات حفاظت خاک حتي با هزینة شخص خود نيز انجام ميدهم
اجراي عمليات حفاظت خاک هيچ تأثيري بر کاهش فرسایش خاک و افزایش توليدم ندارد
بسيار مشتاقم انواع روشهاي خاکورزي حفاظتي را یاد بگيرم و آن روشها را در مزرعة خود به کار بگيرم

3/059
4/610
4/14
3/449
3/50
3/069
3/010
3/582
4/655
3/880

1/149
1/609
1/600
1/131
1/115
1/601
1/190
1/100
1/220
1/103

مأخذ :یافتههاي تحقیق

مقایسة ویژگيهای اقدام کنندگان به عملیات حفاظت خاک
و سایر کشاورزان

يافتههای جدول  7نشان میدهد كه از نظر ويژگیهای
شخصی ،زراعی ،اقتصادی و اجتماعی تفاوتهای قابل
مالحظهای بين دو گروه كشاورزان مورد مطالعه وجود دارد.
كشاورزان اقدامكننده به عمليات حفاظت خاك جوانتر،
باسوادتر و دارای تعداد اعضای خانوار كمتر نسبت به ساير
كشاورزان هستند .اين كشاورزان به طور چشمگيری دارای
ميزان زمين كشاورزی ديم و آبی بيشتر ،تماسهای ترويجی
بيشتر ،مشاركت اجتماعی بيشتر ،استفاده از كانالهای
ارتباطی بيشتر و ميزان درآمد از محل كشاورزی بيشتر و
جهان شهری بودن بيشتر نسبت به كشاورزانی هستند كه به
روش سنتی اقدام به كشت محصوالت ديم میكنند و
هيچگونه عمليات حفاظت خاك را در مزرعة خود اجرا
نكردهاند .آنها همچنين آگاهی و نگرش بهتری در زمينة
عمليات حفاظت خاك دارند.

معرفي ارزیابي تابع پذیرش اقدام به عملیات حفاظت خاک

در اين مطالعه ،مدلی برای تمايز ويژگیهای كشاورزان
اقدامكننده به عمليات حفاظت خاك و ديگران ارائه میشود.
بر مبنای اين مدل ،ويژگیهای شخصی ،زراعی ،اقتصادی و
اجتماعی كشاورزان متغيرهای مؤثر در پيشبينی و شناخت
كشاورزان استفادهكننده از روشهای عمليات حفاظت خاك
شناخته و وارد مدل شدند .برای ارزيابی اين مدل از روش
آماری تحليل تشخيصی استفاده شد .روش تحليل تشخيصی
( )Kalantari, 2010زمانی مفيد است كه يك متغير
گروهبندی شده (كيفی) و چندين متغير مستقل كمی وجود
داشته باشند .در چنين مواردی ،تحليل رگرسيون مناسب به
نظر نمیرسد؛ زيرا در تحليل رگرسيون متغير وابسته بايد
كمی باشد ،در حالی كه در اين تحقيق متغير وابسته كيفی
است و به همين دليل در اين تحقيق از تحليل تشخيصی
استفاده شده است.
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جدول  .4مقایسة ویژگيهای کشاورزان اجراکنندة روشهای عملیات حفاظت خاک و سایر کشاورزان
اقدام کننده

ویژگیهاي کشاورزان

سن (سال)
سواد (سال)
تعداد اعضاي خانوار (نفر)
سابقة کشاورزي (سال)
درصد درآمد از کشاورزي
فاصله تا مرکز خدمات (کيلومتر)
ميزان مالکيت اراضي آبي (هکتار)
ميزان مالکيت اراضي دیم (هکتار)
ویژگيهاي جهان شهري
ميزان مشارکت اجتماعي
ميزان تماسهاي ترویجي
ميزان استفاده از کانالهاي ارتباطي
ميزان منزلت اجتماعي
آگاهي دربارة عمليات حفاظتي
نگرش در مورد عمليات حفاظت خاک
متوسط فاصلة اراضي دیم تا محل زندگي کشاورز
متوسط فاصلة اراضي دیم تا مرکز خدمات
ميزان ارتباط با شهر
مأخذ :یافتههاي تحقیق

اقدام ناکننده

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

36/20
4/23
2//02
0/88
86/9
8/1
3/60
5/19
9/83
14/90
16/64
12/3
3/02
22/83
21/58
1/60
8/5
2/8

4/1
1/40
1/18
4/92
10/44
16/03
2/8
5/39
1/0
2/52
4/51
3/0
1/35
3/64
3/80
1/21
11/40
6/08

40/02
2/89
4/04
18/60
83/8
16/98
2/08
3/24
8/85
12/89
8/35
16/63
2/00
26/8
10/22
2/30
13/93
2/60

11/44
1/30
2/29
12/90
10/62
18/01
2/42
1/03
1/40
2/92
5/33
2/91
1/38
3/42
5/21
2/98
18/85
6/90

T

sig

-16/00
4/53
-3/0
-1/05
-6/063
-1/28
6/910
2/44
3/10
3/94
2/95
3/44
3/92
3/68
2/49
2/90
2/14
3/80

6/666
6/666
6/661
6/660
6/381 ns
6/269 ns
6/410 ns
6/619
6/662
6/666
6/660
6/661
6/666
6/663
6/610
6/660
6/638
6/666

* معنیداري در سطح  5درصد

تحليل تشخيصی تركيب دو يا چند متغير مستقل را
نشان میدهد كه به بهترين وجه تفاوت بين دو گروه را
تبيين میكنند .اين موضوع از طريق حداكثركردن واريانس
بين گروهها نسبت به واريانس درون گروهها بر مبنای يك
قاعدة تصميمگيری آماری انجام میگيرد و به صورت نسبت
واريانس بين گروهها به واريانس درون گروههاست
( .)Kalantari, 2010تركيب خطی برای تحليل تشخيصی
بر مبنای معادلة زير انجام میگيرد:
(Z  W1 X1  W2 X 2  W3 X 3 ..  WnXn )1

كه در اين معادله  Zميزان تشخيص يا ميزان تفاوتW ،

وزن تشخيص و  Xمتغير مستقل است.
جدول  1ضرايب استانداردشده و ضرايب استانداردنشدة
تابع تشخيص يا متمايزكنندة دو گروه اقدامكننده و ديگران
را مشخص میكند .ضرايب استانداردنشده به منظور تعيين
معادلة تشخيصی يا متمايزكنندة دو گروه اقدامكنندة اجرای
عمليات حفاظتی خاك و ديگران (اجرانكردن عمليات
حفاظتی خاك) مورد استفاده قرار میگيرد.

جدول  .1مقادیر استانداردشده و مقادیر استانداردنشدة تابع تشخیصي
متغيرها

مقادیر استاندارد نشده تابع تشخيصي Z1

مقادیر استاندارد شده تابع تشخيصي Z 2

1
2

 X 1سن
 X 2اعضاي خانوار

1/340
-6/661

1/663
-6/141

3

 X 3مالکيت آبي

-6/661

-6/606

4

 X 4مالکيت دیم

-6/661

-6/132

5

 X 5تعداد قطعات آبي

6/660

-6/664
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ادامة جدول  . 1مقادیر استانداردشده و مقادیر استانداردنشدة تابع تشخیصي

مقادیر استاندارد نشده تابع تشخیصی Z1

مقادیر استاندارد شده تابع تشخیصی Z 2

0

 X 6تعداد قطعات دیم

6/23

6/131

8

 X 7سابقة کشاورزي

6/6

6/110

9

 X 8درصد درآمد از کشاورزي

-6/230

-6/211

0

 X 9متوسط فاصلة روستا تا مرکز خدمات
 X 10متوسط فاصلة روستا تا اراضي دیم

6/680

6/111

6/220

6/24

11
12

 X 11ميزان تماسهاي ترویجي
 X 12ميزان مشارکت اجتماعي

-6/62
-6/260

-6/634
-6/290

13

 X 13ميزان استفاده از کانالهاي ارتباطي

6/603

6/162

14

 X 14ميزان منزلت اجتماعي

6/205

6/310

15

 X 15ميزان جهان شهري

-6/193

-6/289

10

 X 16سطح آگاهي
 X 17نگرش دربارة عمليات حفاظت خاک

6/213

6/202

-6/150

-6/102

19
10

 X 18نوگرایي و تقدیرگرایي

-6/662
-3/551

6/662
-

متغیرها

16

18

Constant

مأخذ :يافتههای تحقيق

df= 17

Chi Square= 100.12

براساس مقادير استانداردنشده ،معادلة تشخيص يا
متمايزكنندة كشاورزان اقدامكننده و ساير كشاورزان را میتوان

Sig= 0.000

Wilk´s Lambda = 0.407

به شرح ذيل ارائه كرد:

Z   3 / 551  1 / 346 X 1  0 / 001X 2  0 / 001X 3 – 0 / 001X 4  0 / 006 X 5  0 / 23 X 6

()2

 0 / 000X 7 – 0 / 239 X 8  0 / 076 X 9  0 / 229 X 10 – 0 / 02 X 11 – 0 / 0206 X 12
 0 / 093 X 13  0 / 265 X 14 – 0 / 183 X 15  0 / 213 X 16 – 0 / 159 X 17 – 0 / 002 X 18

مقدار  Wilk´s Lanbda =0/407نشاندهندة اين است
كه اختالف معنیداری بين ميانگين نمرة تشخيصی دو گروه
وجود دارد؛ به عبارت ديگر ،تابع حاصل از اين مدل میتواند
دو گروه از كشاورزان را به طور معنیداری متمايز كند .شايان
توجه است كه اين نتيجه اولين قدم در ارزيابی مدل است و با
وجود اينكه معنیداربودن  Wilk´s Lanbdaشرط الزم به
حساب میآيد ولی شرط كافی برای ارزيابی توان تمايز مدل
نيست و بنابراين برای ارزيابی دقيقتر بايد آمارههای ديگر
مورد توجه قرار گيرند كه در ادامه بررسی میشوند .در اين
تحقيق ،از روش تحليل تشخيصی به شيوة گامبهگام استفاده
شده است .زمانی كه از اين شيوه استفاده میشود ،مقدار F
بخشی نيز میتواند وسيلة ديگری برای تفسير توان تشخيصی
متغيرهای مستقل باشد .هر متغيری كه دارای مقدار F
بزرگتری باشد ،توان تشخيص بيشتری خواهد داشت .جدول
 7نتايج مربوط به تحليل تشخيصی متغيرهای تابع را نشان

میدهد .متغير سن دارای قویترين همبستگی
  F 155 / 887با تابع تشخيصی است .اين نشان میدهد
كه متغير سن مهمترين سازة تمايزدهندة دو گروه اقدامكننده
در زمينة عمليات حفاظت خاك و سايرين است .متغيرهای
آگاهی (دانش فنی) دربارة عمليات حفاظت خاك
 ،  F 132 / 87سطح سواد كشاورزان   F 113 / 429و
تعداد اعضای خانوار كشاورزان   F 113 / 625از نظر
همبستگی با تابع تشخيصی در مرحلة بعد قرار دارند؛ يعنی
اين متغيرها از نظر متمايزكردن كشاورزان اقدامكننده و
سايرين در مرحلة بعدی قرار میگيرند .ميزان همبستگی بين
متغير ميزان مالكيت اراضی آبی ،تابع تشخيصی )(F=0 / 01
در پايينترين سطوح قرار دارد .اين يافته نشان میدهد كه
متغير ميزان مالكيت اراضی آبی كمترين توان را در ايجاد
تمايز بين دو گروه ذكرشده دارد.
ضريب همبستگی كانونی با عنوان «ضريب كانونيكال»

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

(  )Canonical Correlation= 0/ 718در جدول  7نشان
میدهد كه بين متغير گروه و نمرة تشخيصی همبستگی
بسيار بااليی وجود دارد .هرچه ميزان اين همبستگی بيشتر
باشد ،نشانة مطلوبيت بيشتر اين تابع در پيشبينی
اقدامكنندگان به عمليات حفاظت خاك و ديگران است.
مجذور ضريب همبستگی كانونی نشان میدهد كه چند
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درصد از واريانس متغير گروهبندی ،كه در آن  17متغير
مستقل وارد شده است ،با اين مدل تبيين میشود .در اين
تحقيق ،مجذور ضريب همبستگی  0/718است كه از آن
میتوان نتيجه گرفت  71/8درصد از واريانس متغير
گروهبندی با استفاده از متغيرهای مستقل واردشده به مدل
تبيين میشود.

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

متغیرها

1
2
3
4
5
0
8
9
0
16
11
12
13
14
15
10
18

سن (سال)
سواد (سال)
تعداد اعضاي خانوار
سابقة فعاليت کشاورزي (سال)
درصد درآمد ساالنه از راه کشاورزي
فاصله تا مرکز خدمات (کيلومتر)
ميزان مالکيت اراضي آبي (هکتار)
ميزان مالکيت اراضي دیم (هکتار)
ویژگيهاي جهان شهري
ميزان مشارکت اجتماعي
ميزان تماس ترویجي
ميزان استفاده از کانالهاي ارتباطي
ميزان منزلت اجتماعي
آگاهي در مورد عمليات حفاظت خاک
نگرش در مورد عمليات حفاظت خاک
متوسط فاصلة اراضي دیم تا محل زندگي
متوسط فاصلة اراضي دیم تا مرکز خدمات

مأخذ :یافتههاي تحقيق

Eigen Value= 2.023

میزان
همبستگی)(F

*MeanG1

*MeanG2

Sig

36/20
4/23
2/02
0/88
86/9
8/1
3/60
5/19
9783
14/90
16/64
12/3
3/02
22/83
21/58
1/60
8/5

40/02
2/89
4/04
18/60
83/8
16/98
2/08
3/24
8/85
12/89
8/35
16/63
2/00
26/8
10/22
2/30
13/93

6/666
6/666
6/666
6/666
6/800 ns
6/645
6/021 ns
6/666
6/623
6/635
6/631
6/430 ns
6/102 ns
6/666
6/666
6/666
6/666

155/988
113/420
113/025
35/60
6/608
9/82
6/61
03/92
22/05
16/09
12/35
6/065
1/09
132/98
55/39
33/00
35/605

Canonical Correlation= 0.718

* = G1کشاورزان اقدام کننده به عمليات حفاظت خاک
* = G2سایر کشاورزان (کشاورزاني که به انجام عمليات حفاظت خاک اقدام نکردهاند)

نتايج ارزيابی نهايی تابع در جدول  8نشان داده شده
است .تابع تشخيصی را میتوان بر مبنای ميزان دقت آن
تابع در طبقهبندی صحيح گروهها ارزيابی كرد .بر اساس اين
جدول ،تابع تشخيصی بهدستآمده در مجموع در 71/3
درصد از موارد میتواند كشاورزان را به دو دستة كشاورزان
اقدامكننده به عمليات حفاظت خاك و ساير كشاورزان (G 1
 )G2گروهبندی كند .اطالعات اين جدول همچنين نشان

میدهد كه اين مدل  89/28درصد كشاورزان استفادهكننده
از عمليات حفاظت خاك را به طور درست طبقهبندی
میكند و خطای مربوط در طبقهبندی كشاورزانی كه به
عمليات حفاظت خاك اقدام نمیكنند تنها  13/8درصد
است؛ البته به طور كلی هرچه توان تابع در تقسيمبندی
بيشتر و به  100نزديكتر باشد ،آن تابع كارايی بيشتری
خواهد داشت.
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جدول  .1نتایج گروهبندی حاصل از تابع تشخیصي
Actual Group

No of case

G1

50

G2

94

Predicted group membership
G2
G1

56
%90/29

مأخذ :یافتههاي تحقیق

0
%16/82

12

82

%13/9

%90/2

درصد صحت گروهبندي 67/3 :درصد

نتیجهگیری
به منظور بررسی و تحليل عوامل مؤثر بر پذيرش اقدامات
حفاظتی خاك از سوی كشاورزان مطالعة موردی در منطقة
شهرستان شيروان و چرداول انجام گرفت .نمونة آماری مورد
مطالعه شامل دو گروه از كشاورزانی بود كه اقدام به عمليات
حفاظت خاك كرده بودند و كشاورزانی كه هيچ گونه
عمليات حفاظت خاك را انجام نداده بودند .در مقايسة
ويژگیهای اين دو گروه نتايج نشان میدهد گروه اقدامكننده
جوانتر ،باسوادتر و نيز دارای اعضای خانوار كمتری نسبت
به كشاورزان گروه ديگر هستند .اين كشاورزان دارای ميزان
زمين كشاورزی ديم و آبی بيشتر ،تماسهای ترويجی بيشتر،
مشاركت اجتماعی بيشتر ،استفاده از كانالهای ارتباطی
بيشتر و ميزان درآمد بيشتر از محل كشاورزی و جهان
شهری بودن بيشتر نسبت به كشاورزانی بودند كه به روش
سنتی اقدام به كشت محصوالت ديم میكردند و هيچگونه
عمليات حفاظت خاك را در مزرعة خود اجرا نكرده بودند.
آن گروه آگاهی و نگرش بهتری نسبت به عمليات حفاظت
خاك داشتند .از نظر سطح آگاهی و دانش كشاورزان دربارة
عمليات حفاظت خاك  40/7درصد دانش خوب و عالی37 ،
درصد دانش متوسط و  24/3درصد دانش ضعيفی در زمينة
عمليات حفاظت خاك داشتند و از نظر نگرش كشاورزان در
مورد عمليات حفاظت خاك  13/77درصد دارای نگرش
خوب و عالی 27/72 ،درصد دارای نگرش متوسط و 10/71
درصد دارای نگرش ضعيف نسبت به عمليات حفاظت خاك
بودند كه با نتايج پژوهش  (2008) Shafiei et al.و
 )2007(Karimi and Chizariمطابقت دارد .با توجه به
نتايج میتوان بيان كرد كه متغيرهای سن ،آگاهی (دانش

فنی) ،سطح سواد و تعداد اعضای خانوار كشاورزان بهترتيب
بيشترين تأثير را در پذيرش عمليات حفاظتی خاك دارند.
از آنجا كه نگرش مثبت به يك نوآوری هميشه و در
همه حال ضرورتاً به پذيرش آن منجر نمیشود ،در زمينة
اقدام كشاورزان به عمليات حفاظت خاك نيز عواملی مانند
نبود يا كمبود حمايتهای نهادی و سطوح پايين درآمد و
منابع مالی و سبك زندگی معيشتی كشاورزان مانع از آن
میشود كه نگرش مساعد آنان الزاماً به پذيرش اجرای
عمليات حفاظت خاك منجر شود .بر اساس نتايج بهدست-
آمده اقدامات زير میتواند در راستای ارتقای عمليات
حفاظت خاك كشاورزی مؤثر باشد.
 با توجه به تأثير پارامتر سطح سواد در پذيرش عملياتحفاظتی و از طرفی پايينبودن سطح سواد و نيز ميانگين
سن  72سال در منطقة مورد مطالعه ،پيشنهاد میشود در
كنار استفاده از روشهای نوشتاری و متنی از شيوههای
آموزشی ديداری و شنيداری نيز استفاده شود؛
 الزم است رسانههای جمعی به منظور گسترشفرهنگ حفاظت از خاك و افزايش سطح آگاهی و دانش
كشاورزان در مورد آثار مثبت حفاظت خاك تالش بيشتری
داشته باشند؛
 يافتههای تحقيق حاضر نشان میدهد كشاورزانی كهاقدام به عمليات حفاظتی خاك كردهاند از ميزان مشاركت
اجتماعی زيادی برخوردار بودهاند؛ بنابراين پيشنهاد میشود
اقداماتی برای تقويت ارتباط بين كشاورزان با نهادها و
ارگانهای اجتماعی و همچنين افزايش ميزان استفاده از
كانالهای ارتباطی و تماسهای ترويجی صورت گيرد.
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