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ها نشان انجام شد. نتايج مقايسه ميانگين win18SPSSافزار وسيله نرمها بهتجزيه و تحليل داده(. α>0.7)كرونباخ تاييد شد 
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های ارتباطي، ميزان نگراني از مسايل زيست محيطي، ميزان های كشاورزی، ميزان سواد، ميزان استفاده از رسانهمقدار زمين

و  ترويجي در زمينه كشاورزی -حفاظت از محيط زيست، استفاده از نشريات آموزشي هایانگيزه جهت شركت در طرح

داری دارد. دانش مديريت خاک با ميزان نگرش كشاورزان رابطه مثبت و با متغير تعداد قطعات اراضي رابطه منفي و معني
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 مقدمه
توسعه پایدار هدف آرمانی کلیه جوامع است، 

اصطالح توسعه معطوف به ارتقای سطح و کیفیت زندگی 

افراد و بهبود رفاه جامعه است و پایداری آن اشاره به 

های بشر دارد )ریاحی و استمرار این فرآیند در طول نسل

یک منبع مولد  (. کشاورزی به عنوان1931همکاران، 

آورد و های زیادی برای اشتغال به وجود میدرآمد فرصت

گردد سبب ارتقاء وضعیت اقتصادی و اجتماعی جوامع می

(، در واقع کشاورزی نقش 1111)سیلوا و همکاران، 

بسزایی در توسعه اقتصادی کشورها )وادیویلو و کیران، 

کند و در بیشتر ( در سطح محلی و ملی ایفا می1119

کشورهای جهان، حمایت از آن یک موضوع بسیار مهم 

های این بخش رود و توجه به توانمندیامنیتی به شمار می

نقش مهمی در رونق اقتصاد روستایی و توسعه روستاها 

اما  ،(1111خواهد داشت )مختاری حسار و همکاران، 

واسطه آن هایی است که بهکشاورزی از جمله فعالیت

تأثیر را بر محیط زیست دارند )قوینتری ها بیشترین انسان

(. از جمله اثرات مخرب توسعه 1112آنجل و همکاران، 

کشاورزی در میان جوامع روستایی به دلیل نبود مدیریت 

مناسب در این زمینه تخریب خاک بوده است )دیلونگ و 

 (. 1112همکاران، 

در همین رابطه نظر به اهمیت بخش کشاورزی 

های محیط زیستی از در کنار نگرانیدر توسعه جوامع و 

های جهانی از جمله امنیت غذایی و یک طرف و چالش

رشد جمعیت از طرف دیگر، اقدامات گسترده برای 

(. در 1112پایداری خاک ضروری است )زولفقار و تاپا، 

واقع خاک منبعی حیاتی برای تولید غذا، پوشاک و سایر 

ت و یکم، ضروریات زندگی است امروزه در قرن بیس

های تغییرات طبیعی خاک بسیار اندک است ولی دگرگونی

های انسان شدید و به طور عمده منفی و ناشی از فعالیت

(. خاک یکی 1111غیرقابل کنترل است )یوریشادز تنگیز، 

از مهمترین عناصر حیات و بکی از عوامل اصلی تولید در 

بر رود. با افزایش جمعیت، فشار کشاورزی به شمار می

این عنصر به عنوان یکی از منابع تولید غذا، بیشتر شده 

است. این در حالی است که خاک در معرض فرسایش 

قرار دارد و سرعت فرسایش آن، بسیار بیشتر از سرعت 

تشکیل آن در طبیعت است. همچنین ایران از نظر 

فرسایش خاک در دنیا رتبه اول را دارد )صادقی و کریدا، 

فرسایش خاک از دو جهت در روند  (. در مجموع1111

با ضعیف ساختن کند. اول، توسعه پایدار ایجاد اختالل می

های زراعی که منبع تولید برای معیشت روستایی خاک

محیطی که هستند، دوم با ایجاد مشکالت اقلیمی و زیست

زند و زیست طبیعی و انسانی را بر هم میتوان محیط

ل دارد )قلیزاده مقدم و ها را به دنباتخریب زیرساخت

(. فرسایش و تخریب یکی از اشکال 1932همکاران، 

رود که عمدتاْ دستکاری فرایندهای خاک به شمار می

مفهوم از دست رفتن یا کاهش کارکردهای خاک یا 

برداری از خاک است و به کاهش پتانسیل آن در ایجاد بهره

و  شود )کرانیها منجر میخدمات مورد نیاز اکوسیستم

(. دانشمندان باید بر روی توسعه و اجرای 1939همکاران، 

هایی در راستای مدیریت و حفاظت خاک به منظور حلراه

تولید زیاد و پایدار محصوالت کشاورزی با هدف حفظ و 

(. 1111بهبود کیفیت خاک تمرکز داشته باشد )بانوارت، 

 یسه گانه برا افتیره کی مدیریت پایدار خاک است

 یرو یکه شامل حفظ پوشش دائم باشدیم یکشاورز

 یهاروش اتیعمل ،یقبل یهاکشت یایسطح خاک با بقا

کاهش اختالل  یبرا یبدون شخم و خاکورز اهیکاشت گ

کشت  ای یتناوب زراع یریخاک، بکارگ یو پراکندگ

و با ورود  کندیمحصول که چرخه آفات را قطع م یقیتلف

به برگرداندن  وژنتریکننده ن تیتثب نهیلگوم یهاگونه

آن  پتانسیلو  کندیخاک کمک م یزیو حاصلخ یبارور

نشان داده  یجو راتییبا اثرات تغ یکاهش و سازگار یبرا

 (.1112)شیتو و همکاران،  شده است

مدیریت پایدار خاک رهیافتی جدید در زمینه 

توسعه پایدار در بخش کشاورزی است )فاروق و 

پایدار خاک شامل (. عملیات مدیریت 1111صیدیقو، 

پوشش دائمی خاک با بقایای گیاهی، تناوب زراعی و 

های هرز است )ریکوسکی و ساکتون، مدیریت علف
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: فریدریچ و همکاران، 1112: هابس و همکاران، 1112

( که در بلندمدت منجر به حاصلخیزی پایدار خاک 1111

(. در کل از مزایای 1932شود )لطیفی و همکاران، می

توان به بهبود شریط رشد یدار خاک پایدار میمدیریت پا

ها، کاهش ریسک، وری نهادهمحصوالت، افزایش بهره

بهبود تغذیه و افزایش درآمد و بهبود معیشت کشاورزان 

استفاده از عملیات  (.1111اشاره کرد )بینیتز و همکاران، 

خاکورزی در راستای مدیریت و حفاظت خاک، برای بی

ت کشاورزی و حفظ کیفیت خاک افزایش تولید محصوال

در اراضی کشاورزی انجام شده است )کاهلون و 

های ذاتی و (. خاک در اثر ویژگی1119همکاران، 

کند )آرمینیز چگونگی مدیریت خاک حاکم بر آن تغییر می

(. خاکورزی حفاظتی و مدیریت بقایای 1119و همکاران، 

های موثر برای اصالح خاک و گیاهی یکی از روش

دیریت هر چه بهتر آب، مواد آلی و فراهمی عناصر م

 (.1112باشد )گالپ و کولیگ، غذایی می

 در کشاورزی حفاظتی به مدیریت پایدار خاک

 زراعی، هایاکوسیستم مدیریت برای رهیافت یک عنوان

 غذایی امنیت منافع، وری، افزایشبهره پایداری و بهبود

 اصل سه به و زیست محیط و منابع بستر افزایش و حفظ

 اگر یا خاک خوردگیدست ( حداقل1 کندمی استناد پایه

 پوشش( 1 شخم و خاکورزی بدون کاشت باشد ممکن

 تناوب از استفاده( 9 شود حفظ دائمی طور به خاک

برای  (.1111محصول )لوگاندو،  ادغام یا محصول

بکارگیری عملیات کشاورزی حفاظتی در مزراع مختلف، 

وجود دارد که در این رابطه های بسیاری تفاوت

ها از مهمترین های آنهای کشاورزان و خانوادهویژگی

باشند عوامل تاثیرگذار بر بکارگیری عملیات خاکورزی می

در پذیرش مدیریت پایدار خاک، تاکید زیادی بر میزان 

دانش و آگاهی کشاورزان نسبت به فرسایش خاک شده 

ذیرش عملیات پلذا (. 1112است )کنولر و برادشاو، 

خاکورزی حفاظتی نیازمند تالش در جهت بهبود نگرش 

برداران و تغییر فکر آنان است )گیلر و همکاران، بهره

(. لذا مانع اصلی عملیات خاکورزی حفاظتی متقاعد 1113

کردن کشاورزان نسبت به این موضوع است که حتی با 

توان کشت کاهش خاکورزی و یا بدون خاکورزی می

: لطیفی و 1111شت )هابس و گوارتس، موفقی دا

(. کشاورزان برای پذیرش الگوی 1932همکاران، 

کشاورزی حفاظتی نیاز به اطالعات، تجهیزات پیشرفته 

های فنی و آموزشی و اعتبارات دارند تخصصی، حمایت

تجربه برخی از کشورها مانند برزیل نشان داده است که 

اک بکارگرفته تنها در صورتی عملیات مدیریت پایدار خ

شود که کشاورزان در این زمینه نقش اساسی ایفا نموده می

را  سازی و پذیرش این فنآوریو هدایت و رهبری بومی

های ترویجی به بر عهده بگیرند، در حالی که ارایه توصیه

تواند تضمین کننده بکارگیری این عملیات تنهایی نمی

ی باشد، از سوی دیگر به دلیل ضعف و فقر نسب

ها ها و تشکلها در قالب گروهکشاورزان، سازماندهی آن

تواند در این زمینه اقدامی موثر باشد )بنیتز و همکاران، می

( در 1932(. در این زمینه علیزاده مقدم و همکاران )1111

داری تحقیقی در زمینه عوامل موثر بر پذیرش عملیات باغ

مهمترین دار به این نتیجه رسیدند که در اراضی شیب

عوامل تاثیرگذار شامل سطح تحصیالت، تعداد قطعات 

زمین، سطح مکانیزاسیون، میزان اراضی تحت مالکیت، 

های دولتی، مشارکت درآمد کشاورزی، دریافت کمک

اجتماعی، نگرش و دانش نسبت به حفاظت خاک هستتند. 

( در تحقیقی در زمینه 1932لطیفی و همکاران )

اظتی نشان دادند که مهمترین های کشاورزی حفرانپیش

سازی در سطح ملی و عوامل به ترتیب شامل فرهنگ

ریزی، مداخالت گذاری و برنامهسیاست محلی، نهادی،

بازار و زیرساختی، آموزشی و ترویجی، حمایتی و تحقیق 

(، در تحقیق 1939باشد. نوری و همکاران )و توسعه می

غیرهای تاثیرگذار خود به این نتیجه رسیدند که مهمترین مت

بر عملیات حفاظت خاک شامل، سن، دانش فنی، سطح 

 سواد و تعداد اعضای خانوار کشاورزان است.

(، در مطالعه خود نشان 1922باقری و همکاران )

دادند که میزان تحصیالت، تماس با متخصصین کشاورزی 

بینی کننده های ترویجی بهترین پیشو مشارکت در برنامه
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ان منطقه هراز استان مازندران نسبت به نگرش شالیکار

و  شارما های کشاورزی پایدار بودند.کاربرد فناوری

در پژوهش خود در ، (1111همکاران )شارما و همکاران، 

دارد که بین تحصیالت و نووارا الییا سریالنکا بیان می

داری وجود گرایش به عملیات پایدار رابطه مثبت و معنی

(، نیز در تانزانیا بر نقش 1119الگاندو )دارد. نتایج مطالعه 

گذارد. فاکویا تحصیالت بر عملیات پایدار خاک صحه می

ای نشان داد که رابطه مثبت (، در مطالعه1112و همکاران )

داری بین نگرش مردم و میزان بکارگیری عملیات و معنی

(، 1113کشاورز پایدار وجود دارد. تاتلیدیل و همکاران )

ود نشان دادند که تماس زیاد با عاملین در مطالعه خ

ترویجی، تحصیالت، مالکیت اراضی و دسترسی بیشتر به 

اطالعات به درک بیشتر اهمیت عملیات کشاورزی پایدار 

منجر می شود. همچنین، آنان به این نتیجه رسیدند که 

تواند نگرش سازمان ترویج با تمرکز بر این عوامل می

ر کشاورزان ایجاد کند. مساعدی نسبت به پایداری د

همچنین، وی با بررسی نگرش کشاورزان به کشاورزی 

پایدار در استان کهرامانمارس ترکیه به این نتیجه رسید که 

اجتماعی و دسترسی بیشتر به  -وضعیت بهتر اقتصادی

اطالعات باعث بکارگیری بیشتر عملیات کشاورزی پایدار 

 شود. می

ک کشاورزان (، در بررسی ادرا1112احمدوند )

کار نشان داد که بازده مالی اندک، دانش کم سیب زمینی

کشاورزان راجع به کشاورزی پایدار و کم سوادی موانع 

های کشاورزی پایدار است. اصلی بکارگیری فنآوری

ای نشان در مطالعه (،1113ذولفقار رحمان و همکاران )

داری بین میزان تحصیالت دادند که رابطه مثبت و معنی

رسمی و مطالعه روزنامه توسط کشاورزان منطقه شیمان 

ژاپن و نگرش آنان نسبت به مباحث محیطی و پایداری 

شود. دوگیل و همکاران توسعه کشاورزی مشاهده می

(، در تحقیق خود در زمینه کشاورزی حفاظتی به 1112)

این نتیجه رسیدند که توسعه آن در سطح نیازمند یک 

ی ایجاد ارتباطات دو طرفه چارچوب نهادی مشخص برا

ای بین ترویج و کشاورزان و با دولت ملی و مقامات منطقه

در حال توسعه  یدر کشورها یبخش کشاورزاست. 

در  یاست. کشورها یرشد و توسعه اقتصاد یموتور اصل

به  یدعدم توسعه با یهاگذر از بحران یحال توسعه برا

 یخود رفته و ضمن تالش برا یسراغ بخش کشاورز

 نیدر تفکر آن باشند که ا یکشاورز داتیگسترش تول

 نیسازند تا از ا ختهیمآ شرفتهیپ یهافناوریبخش را با 

نیاز آن در اما پیش ندیخود را کارا نما داتیرهگذر تول

بلندمدت حفظ منابع بخش کشاورزی از جمله خاک 

از  یکی رسدیبه نظر م یطیشرا نیدر چن .کشاورزی است

 و یجتروی –یآموزش یهاازمانسی اساس فیوظا

، های کشاورزیهای خدمات مشاوره و تعاونیشرکت

 نهیبه استفاده به انییکشاورزان و روستا قیو تشو ییراهنما

 باشدیم داریپا یکشاورز اتیعمل یو اجرا یعیاز منابع طب

در وهله اول ضروری است تغییرات مطلوبی  که ییاز آنجا

 یریگبکار فهیکه وظ یسانکشاورزان به عنوان ک در نگرش

شود،  جادیرا بر عهده دارند ا عملیات مدیریت پایدار خاک

مدیریت پایدار خاک  زانیدر نگرش آنان بر م رییچرا که تغ

نگرش  زانیم یابی. لذا ارزکشاورزی آنان تاثیرگذار است

 تواندیم مدیریت پایدار خاک کشاورزیآنان نسبت به 

 نیو تدو یجهت طراحباشد که براساس آن در  یاریمع

بتبع آن نگرش و  تیبه منظور تقو ییهاراهکارها و برنامه

عملیات پایدار مدیریت خاک  یریبکارگبر میزان 

پژوهش حاضر،  یهدف کل ن،یبنابرا ؛اقدام شود کشاورزی

نسبت به  بر نگرش کشاورزان رگذاریعوامل تاث یبررس

 اندرهویدشهرستان  در میان کشاورزانخاک  داریپا تیریمد

دنبال  ریز یبه آن اهداف اختصاص لین یبود در راستا

 :شودیم

 یو اقتصاد یاجتماع ،یهای فردشناسایی ویژگی -

 کشاورزان مورد مطالعه؛

 داریپا تیرینگرش کشاورزان نسبت به مد یبررس -

 .خاک

نگرش  زانیمورد مطالعه با م یرهایمتغ نیروابط ب لیتحل -

 .خاک داریپا تیرینسبت به مد کشاورزان

 بررسی میزان بکارگیری عملیات مدیریت پایدار خاک. -
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نگرش  زانیمورد مطالعه بر م یرهایتعیین اثر متغ -

 خاک. داریپا تیریکشاورزان نسبت به مد

 

 شناسی تحقيقروش

این تحقیق از نظر ماهیت از نوع تحقیقات کمی، 

ها جزء با توجه به هدف کاربردی، از لحاظ گردآوری داده

باشد. جامعه قیقات توصیفی از نوع همبستگی میتح

دیواندره )استان  ی شهرستانآماری تحقیق شامل کلیه

نفر( کشاورز،  6292کردستان(، شامل بخش مرکزی )

. با (N=7931) نفر( کشاورز بودند 9131بخش سارال )

گیری کوکران و با وارد کردن انحراف استفاده فرمول نمونه

تحقیق )نگرش کشاورزان نسبت به معیار متغیر وابسته 

ها به عنوان نفر از آن 112مدیریت پایدار خاک( تعداد 

 121ها نمونه انتخاب شدند که برای افزایش اعتبار یافته

های ای )بخشگیری تصادفی طبقهپرسشنامه با روش نمونه

مختلف به عنوان طبقه در نظر گرفته شد و از هر بخش 

یک روستا( با انتساب  یک دهستان و از هر دهستان

پرسشنامه به  111متناسب توزیع شد که در نهایت تعداد 

صورت کامل تکمیل گردید و مورد تجزیه و تحلیل قرار 

 گرفت.

ای محقق ساخته و ابزار اصلی تحقیق، پرسشنامه

از پیش آزمون شده بود. پرسشنامه مذکور شامل دو 

ی هاگویه مربوط به ویژگی 12قسمت بود بخش اول: 

 11فردی، اجتماعی و اقتصادی، قسمت دوم آن شامل 

گویه جهت سنجش میزان نگرش کشاورزان مورد مطالعه 

ی بود. جهت تعیین خاک کشاورز داریپا تیریمدنسب به 

منظور برآورد پایایی روایی پرسشنامه از پانل متخصصان به

پرسشنامه از آزمون ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید 

دست آمد با به 21/1لفا برای قسمت نگرش که مقدار آ

که ضرایب آلفای کرونباخ محاسبه شده توجه با این

است بنابراین، پرسشنامه از پایایی  2/1پرسشنامه باالتر از 

به منظور خوبی برای انجام تحقیق برخوردار بود. 

بندی کشاورزان براساس میزان نگرش نسبت به طبقه

ن از تفاوت انحراف معیار توسط آناخاک  داریپا تیریمد

 به صورت زیر استفاده شد (ISDM) از میانگین یا معیار

 (.1112و همکاران،  )کانگادراپا

 A<Mean- Sd :کم

 Mean- Sd<B<Mean+ Sd :متوسط

 C>Mean+ Sd :زیاد

 Sdانگین و می Meanالزم به ذکر است که در فرمول باال، 

ها . به منظور تحلیل دادهباشدانحراف معیار از میانگین می

نسخه  SPSSافزار در دو بخش توصیفی و استباطی از نرم

استفاده شد. بدین منظور در بخش آمار توصیفی از  12

فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار در بخش آمار 

گی و ها، تحلیل همبستاستنباطی از مقایسه مانگین

 رگرسیون استفاده شد.

 

 نتایج و بحث

های فردی، اجتماعی و اقتصادی كشاورزان مورد ویژگی

 مطالعه

نتایج نشان داد که میانگین سن کشاورزان مورد              

بود که  19/19سال با انحراف معیار  16/93مطالعه 

سال  29ها ترین آنسال و مسن 11ها ترین آنجوان

ها برحسب نتایج به درآمد سالیانه آنداشت. میانگین 

میلیون تومان بود. میانگین استفاده از  1/2دست آمده 

ساعت  21/6رسانه ارتباطی در بین کشاورزان مورد مطالعه 

کار باشد. میانگین سابقهمی 2/9در روز و با انحراف معیار 

بود.  12/11سال با انحراف معیار  36/11ها کشاورزی آن

هکتار  31/3طور متوسط دارای د مطالعه بهکشاورزان مور

بودند همچنین این کشاورزان  16/2زمین با انحراف معیار 

باشند قطعه زمین کشاورزی می نهطور متوسط دارای به

آمده  1نتایج سایر مشخصات افراد مورد مطالعه در جدول 

 است.

 

 
 



 بررسی نگرش کشاورزان شهرستان دیواندره نسبت به مدیریت پایدار خاک /  821

 ههای فردی کشاورزان مورد مطالعتوزیع فراوانی ویژگی -۱جدول 
 مد درصد معتبر فراوانی سطوح متغیر متغیر

 * 66/ 66 79 بله شغلي غير از كشاورزي
  56/53 35 خير

 * 55/37 97 بله ترويجي -هاي آموزشي شركت در كالس
  76/64 66 خير

 نگراني مسايل زيست محيطي

  55/69 66 كمخيلي
  55/67 67 كم

 * 55/57 37 متوسط
  66/66 63 زياد

  53/9 66 زياديليخ

 سطح تحصيالت

  55/67 67 سوادبي
 * 66 67 ابتدايي

  66 55 راهنمايي
  66/9 65 ديپلم

  46/6 6 ديپلم به باال

 هاي حفاظت از محيط زيستطرح انگيزه شركت در

  69 69 كمخيلي
  66/66 56 كم

 * 66/69 95 متوسط
  55/9 66 زياد
  53/5 3 زيادخيلي

 ستفاده از نشريات آموزشي در زمينه كشاورزيا

 * 66/64 66 كمخيلي
  55/63 65 كم

  66/54 66 متوسط
  66/9 65 زياد
  76/6 9 زيادخيلي

 هاي خدمات مشاورهارتباط با جهاد كشاورزي و شركت

  56 36 كمخيلي
  66 66 كم

 * 66 66 متوسط
  6 6 زياد
  6 5 زيادخيلي

 با مطلعين روستايي در زمينه كشاورزي ارتباط

  55/63 59 كمخيلي
  55/66 56 كم

 * 66 65 متوسط
  6 7 زياد
  56/3 9 زيادخيلي

 عالقه به كشاورزي

  55/66 56 كمخيلي
  66 55 كم

  66 56 متوسط
 * 66/54 66 زياد
  55/5 3 زيادخيلي

 عالقه به روستا نشيني

  55/67 67 كمخيلي
  55/65 53 كم

 * 66/66 69 متوسط
  66/6 9 زياد
  46/9 66 زيادخيلي

 دانش مديريت خاک

  66/66 63 كمخيلي
 * 66/69 95 كم

  55/65 53 متوسط
  53/9 66 زياد
  6 6 زيادخيلي
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بندی بررسی نگرش كشاورزان و اولویت

 های مربوط به آنگویه

های مربوط به نگرش دی گویهبنمنظور اولویتبه

خاک  داریپا تیریمدکشاورزان مورد مطالعه نسبت به 

ی از ضریب تغییرات استفاده شد. نتایج این بخش کشاورز

مشاهده  1آمده است. بر اساس نتایج جدول  1در جدول 

شود که کشاورزان در شهرستان دیواندره نسبت به می

در اثر  یکشاورز یهانیکاهش خاکورزی زم»های گویه

ها فرهنگ یعدم کنارگذار»و « آالتنیاز ماش ادیاستفاده ز

نگرش مساعدی « یگذشته در مورد کشاورز یهاو سنت

مانند  یاهیگ یایعدم آتش بقا»های دارند و نسبت به گویه

حفظ منابع آب و خاک »و « کاه و کلش در سطح مزرعه

از نگرش مساعدی برخوردار « ینسل نیتعلقات ب لیبه دل

 نبودند.

بندی نگرش افراد مورد مطالعه منظور گروهبه

 طوری که در روش تحقیق بیان شد از معیارهمان

(ISDM ) 9استفاده شد. نتایج این بخش در جدول شماره 

 آمده است.

 خاک داریپا تیریمدهای مربوط به سنجش نگرش کشاورزان نسبت به اولویت بندی گویه -۲جدول 
 رتبه ضیرب تغییرات اف معیارانحر میانگین هاگویه

 6 39/54 46/6 64/5 آالتهاي كشاورزي در اثر استفاده زياد از ماشينكاهش خاكورزي زمين
 6 56/56 66/6 76/5 هاي گذشته در مورد كشاورزيها و سنتعدم كنارگذاري فرهنگ

 5 96/56 43/6 54/5 به دليل معضالت محيط زيست اصالح كشاورزي رايج
 6 49/56 66/6 66/5 هاي شيمياييوليد محصوالت كشاورزي با استفاده زياد از نهادهافزايش ت

 6 49/56 64/6 96/5 به خطر افتادن سالمت انسان و محيط زيست در استفاده از كودهاي شيميايي
 3 66/56 64/6 66/5 حفظ منابع حتي با كاهش توليد

 6 34/56 69/6 64/5 هاي متواليعدم كشت يک محصول در سال
 9 55/55 66/6 66/5 سالمت محيط زيست مهمتر از كسب حداكثر سود

 9 96/55 49/6 66/5 ورزي در كشاورزي رايجزني و خاکهاي شخمبهبود سيستم
 7 67/56 47/6 66/5 محفاظت از سطح مزرعه به وسيله بقاياي گياهي

 64 94/56 64/6 66/5 دانش بومي ضرورتي براي توليد محصوالت كشاورزي
 66 79/59 69/6 49/5 هاي گياهي بدون استفاده از سموم شيمياييقابل كنترل بودن بيماري

 66 65/59 65/6 76/6 هاي شيمايي در راستاي افزايش توليد محصوالت كشاورزياستفاده زياد از نهاده
 65 46/69 66/6 46/5 كشاورزي بايد در جهت كسب حداكثر سود باشد نه حفظ منابع

 66 67/57 66/6 66/5 فاده از شخم در جهت خالف شيباست
 63 96/57 69/6 67/5 هاي شيمياييهاي هرز بدون استفاده از نهادهكنترل علف

 66 64 66/6 6/5 هاي شيمياييافزايش توليد محصوالت كشاورزي با استفاده كمتر از نهاده
 69 57/64 66/6 46/5 حفظ بقاياي گياهي در سطح مزرعه

 69 66/64 66/6 6/5 هاي كشاورزييري از چراي مفرط حيوانات در مراتع و زمينجلوگ
 67 76/36 65/6 9/6 ندهيآ يهامتعلق بودن آن به نسلحفظ منابع آب و خاک به دليل 

 64 3/64 66/6 6 عدم آتش زدن بقاياي گياهي مانند كاه و كلش در سطح مزرعه

 زيادخيلي -3زياد،  -6 متوسط، -5كم،  -6كم، خيلي -6* مقياس: 

 
 بندی نگرش پاسخگویانگروه -۳جدول 

 درصد تجمعی درصد فروانی نگرش سطوح

 69 69 66 نامساعد

 99 34 93 خنثي

 644 66 55 مساعد
 55/66انحراف معيار:         644حداكثر:      66حداقل:       36/96ميانگين:

 

 9های ارائه شده در جدول شماره براساس یافته

توان اظهار کرد که اکثر کشاورزان در شهرستان می

خاک  داریپا تیریمددیواندره نگرش مطلوبی نسبت به 

درصد( از  22نفر ) 112ی ندارند، چرا که نگرش کشاورز
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ی خنثی و خاک کشاورز داریپا تیریمدها نسبت به آن

 نامساعد است. 

 

 

تحليل روابط بين متغيرهای مورد مطالعه با نگرش به 

 خاک داریپا تیریمد

منظور بررسی رابطه بین متغیرهای تحقیق با به           

از ضرایب همبستگی خاک  داریپا تیرینگرش به مد

استفاده شد. نتایج حاصل از این قسمت در جدول شماره 

 آمده است. 6

 
 خاک داریپا تیرینگرش به مدهمبستگی بین متغیرهای تحقیق با  -۴جدول 

 

 لمتغیرهای مستق

خاک  داریپا تیرینگرش به مد

 یکشاورز
 مقدار 

 همبستگی

سطح  

 داریمعنی

 639/4 -666/4 سن

 444/4 333/4** ميزان درآمد
 666/4 566/4 سابقه كار

 446/4 666/4** هاي كشاورزيمقدار زمين
 459/4 353/4* ميزان تحصيالت

 466/4 -536/4* تعداد قطعات اراضي
 444/4 663/4** هاي ارتباطينهميزان استفاده از رسا

 463/4 666/4* ميزان نگراني از مسايل زيست محيطي
 453/4 669/4* هاي حفاظت از محيط زيستميزان انگيزه جهت شركت در طرح

 444/4 569/4** ترويجي در زمينه كشاورزي –ميزان استفاده از نشريات آموزشي 

 479/4 536/4 اي خدمات مشاورههميزان ارتباط با با جهاد كشاورزي و شركت
 666/4 666/4 ارتباط با مطلعين روستايي در زمينه كشاورزي

 434/4 366/4* عالقه به كشاورزي
 563/4 636/4 عالقه به روستا نشيني

 446/4 636/4** دانش مديريت پايدار خاک كشاورزي
 درصد پنجداري در سطح معني *و  درصد يکداري در سطح معني**

 

حاکی از آن  6تایج ارائه شده در جدول شمار ن

ارتباط با با  زانیمکار، است که بین متغیرهای سن، سابقه

ارتباط با ، خدمات مشاوره یهاو شرکت یجهاد کشاورز

عالقه به روستا ی و کشاورز نهیدر زم ییروستا نیمطلع

ی رابطه خاک کشاورز داریپا تیرینگرش به مدی با نینش

ندارد. این در حالی است که نتایج داری وجود معنی

جدول فوق بیانگر آن است که بین متغیرهای، میزان زمین 

کشاورزی، میزان درآمد سالیانه، میزان سواد کشاورزان، 

 -تعداد قطعات اراضی، میزان استفاده از نشریات آموزشی

های ترویجی در زمینه کشاورزی، میزان استفاده از رسانه

نی از مسایل زیست محیطی، میزان ارتباطی، میزان نگرا

های حفاظت از محیط انگیزه جهت شرکت در طرح

زیست و میزان دانش کشاورزان در مورد مدیریت پایدار 

داری دارد یعنی اینکه خاک با نگرش آنان رابطه معنی

هرچه سواد کشاورزان بیشتر شود و یا میزان استفاده از 

و  ی بیشتر شودترویج -رسانه ارتباطی و نشریات آموزشی

و میزان نگرانی از مسایل  هرچه تعدد قطعات اراضی کمتر

زیست محیطی بیشتر داشته باشند از نگرش مثبتی نسبت 

 ی برخوردار هستند.خاک کشاورز داریپا تیریبه مد

کشاورزان نگرش منظور مقایسه همچنین به

برحسب متغیرهای مستقل خاک  داریپا تیریبه مدنسبت 

مستقل  tتحقیق از آزمون مقایسه میانگین ای( )دو مقوله

 1استفاده شد. نتایج حاصل از این بخش در جدول شماره 

 آمده است.
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 براساس متغیرهای تحقیقخاک  داریپا تیریمدبه  بردارن نسبتبهرهنگرش مقایسه  -5جدول 
 داریسطح معنی t انحراف معیار میانگین سطوح متغیر متغیر مستقل

ترويجي -آموزشي هايشركت در كالس  
 66/9 66/33 بله

**33/6 446/4 
 66/9 66/69 خير

 آيا غيركشاورزي شغل ديگري داريد
 66/9 5/66 بله

**66/3 444/4 
 66/7 5/39 خير

 

های به دست آمده در جدول براساس یافته

بردارن نگرش بهرهشود که بین مشخص می 1شماره 

راساس متغیر ی بخاک کشاورز داریپا تیرینسبت مد

ترویجی و داشتن  -های آموزشیمستقل شرکت در کالس

داری در سطح یک درصد شغل غیرکشاورزی تفاوت معنی

میانگین نمره نگرش توسط  وجود دارد و با توجه به اینکه

اند و شغلی غیر از ها شرکت کردهافرادی که در این دوره

ها کشاورزی داشتند از میانگین افرادی که در این دوره

توان بنابراین، می ؛اند بیشتر استشرکت و یا شغلی نداشته

ترویجی و  -های آموزشیگفت که شرکت در کالس

نگرش داری در داشتن شغلی غیر از کشاورزی نقش معنی

 ی دارد.خاک کشاورز داریپا تیریمدبه بردارن نسبت بهره

 

كشاورزان نگرش تعيين اثر متغيرهای مورد مطالعه بر 

 خاک داریپا تیرینسبت مد

بر منظور تعیین اثر متغیرهای مورد مطالعه به

ی، خاک کشاورز داریپا تیریبردارن نسبت مدنگرش بهره

از تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام به گام استفاده 

ترین شد. روش گام به گام، روشی است که در آن قوی

ین شوند و ای رگرسیون میمتغیرها به ترتیب وارد معادله

داری به یابد که خطای آزمون معنیکار تا زمانی ادامه می

درصد برسد. در این تحقیق پس از وارد کردن  پنج

ی داری با متغیر وابستهمتغیرهای که همبستگی معنی

ی( خاک کشاورز داریپا تیریمد به نگرش نسبتتحقیق )

گام پیش رفت. نتایج این بخش در  9داشتند، معادله تا 

 آمده است. 2 جدول شماره

دهد نشان می 2نتایج ارائه شده در جدول شماره 

که در اولین گام؛ متغیر درآمد خانوار وارد معادله گردیده 

برابر با  (R) است. مقدار ضریب همبستگی چندگانه

به  ؛است 621/1آن برابر با ( 2R)و ضریب تعیین  212/1

درصد از تغییرات متغیر وابسته  1/62عبارت دیگر، 

ی( توسط این خاک کشاورز داریپا تیریرش نسبت مدنگ)

دانش نسبت گردد. در گام دوم؛ متغیر متغیر تبیین می

وارد معادله گردید. این متغیر ضریب  خاک تیریمد

 (2R)و ضریب تعیین  211/1را به  (R) همبستگی چندگانه

درصد از  2/12افزایش داد، به عبارت دیگر،  291/1را به 

خاک  داریپا تیرینگرش نسبت مدبسته )تغییرات متغیر وا

گردد. در گام سوم، ی( توسط این متغیر تبیین میکشاورز

ی وارد معادله گردید. ارتباط یهانهاستفاده از رسا زانیم

و  292/1را به  (R)این متغیر ضریب همبستگی چندگانه 

افزایش داد،  222/1را تا  (2R)مقدار ضریب تعیین 

نگرش ز تغییرات متغیر وابسته )درصد ا 21/6بنابراین، 

ی( توسط این خاک کشاورز داریپا تیریمدبه نسبت 

گردد. براساس نتایج، این سه متغیر قادرند متغیر تبیین می

از تغییرات متغیر وابسته  (R2= 0.678)درصد  2/22

ی را تبیین خاک کشاورز داریپا تیرینگرش نسبت مد

ه عوامل دیگری مانده مربوط بدرصد باقی 1/91نمایند و 

 اند.شود که در این تحقیق شناسایی نشدهمی

 

 رگرسیون چندگانه برای بررسی اثر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته -6جدول 

 ضریب همبستگی متغیر مستقل گام
R 

 ضریب تعیین
2R 

 ضریب تعدیل شده
Ad

2 R 

سطح 

 داریمعنی
 444/4 666/4 663/4 666/4 درآمد خانوار 6
 444/4 656/4 656/4 966/4 سبت مديريت خاکدانش ن 6
 444/4 699/4 699/4 959/4 يارتباط يهانهاستفاده از رسا زانيم 5
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 مقدار تاثیر متغیرهای مستقل تاثیرگذار بر متغیر وابسته تحقیق -7جدول 

 داریسطح معنی B Beta t متغیرهای مستقل

 596/4 967/4 - 696/6 ضريب ثابت
 366/6 696/4 99/66 444/4 (1X) درآمد خانوار

 696/6 566/4 696/6 444/4 (2X) خاک تيريدانش نسبت مد
 649/6 679/4 466/5 444/4 (3Xي )ارتباط يهانهاستفاده از رسا زانيم

 

با توجه به توضیحات باال و نتایج جدول شماره 

 باشد:، معادله خطی حاصل از رگرسیون به شکل زیر می2
Y= 1.171+ 1.564 X1+ 1.471X2+ 1.607 X3 

دار بودن حاکی از معنی tو  F یهادار بودن آزمونمعنی

رگرسیون چیزی در  یمعادله ؛ اماباشدرگرسیون میمعادله 

بینی در مورد پیش مورد اهمیت نسبی متغیرهای مستقل

کند. برای تعیین اهمیت ن نمیابی تغییرات متغیر وابسته

باید به  ی متغیر وابستهبیندر پیش نسبی متغیرهای مستقل

توجه کرد. این آماره تاثیر هر متغیر ( Beta)مقدار بتا 

مستقل را جدا از تاثیر سایر متغیرهای مستقل تحقیق بر 

رگذارترین یدهد. بر این اساس، تاثمتغیر وابسته نشان می

 تیرینگرش نسبت مد) متغیر مستقل بر متغیر وابسته

است که  د خانواردرآممتغیر  ی(،خاک کشاورز داریپا

یعنی یک واحد تغییر ؛ است 626/1مقدار بتا در این مورد 

واحد تغییر  626/1درآمد خانوار در انحراف معیار متغیر 

 تیرینگرش نسبت مد)در انحراف معیار متغیر وابسته 

شود. سایر متغیرها به ایجاد می ی(خاک کشاورز داریپا

دانش  :شامل ترتیب اهمیت تاثیرگذاری بر متغیر وابسته

میزان استفاده از و  966/1خاک با مقدار بتا  تیرینسبت مد

بنابراین  باشندمی 132/1با مقدار بتا  یارتباط یهانهرسا

استفاده از و خاک  تیرینش مدمقدار درآمد خانوار، دا

 بردارانبهره نگرشی اثرات زیادی بر ارتباط یهانهرسا

دارد یعنی اینکه ی خاک کشاورز داریپا تیریمد به نسبت

هرچه میزان درآمد کشاورزان بیشتر شود و یا دانش 

بیشتری در مورد مدیریت خاک داشته باشند و از 

 نگرشهای ارتباطی استفاده بیشتری نمایند از رسانه

ی خاک کشاورز داریپا تیریمدبه نسبت  مساعدتری

 برخوردارند.

 

 گيرینتيجه

عوامل  یبررس پژوهش حاضر با هدف کلی

 داریپا تیریبر نگرش کشاورزان نسبت به مد رگذاریثتا

ی در شهرستان دیواندره انجام شد. نتایج خاک کشاورز

های نگرش کشاورزان در میان سنجهتحقیق نشان داد 

 یهانیکاهش خاکورزی زم»پاسخگویان نسبت به موارد 

عدم »و « آالتنیاز ماش ادیدر اثر استفاده ز یکشاورز

گذشته در مورد  یهاو سنت هافرهنگ یکنارگذار

های نگرش مساعدی دارند و نسبت به گویه« یکشاورز

مانند کاه و کلش در سطح  یاهیگ یایبقا زدنآتش  عدم»

متعلق بودن آن  لیحفظ منابع آب و خاک به دل»و « مزرعه

نگرش مساعدی ندارند. عالوه بر این « های آیندهبه نسل

عه شده نشان داد بندی نگرش کشاورزان مطالنتایج گروه

که نگرش مساعدی نسبت به مدیریت پایدار خاک ندارند 

زیرا اکثریت آنان دارای نگرش خنثی و نامساعد هستند. 

عالوه بر این نتایج همبستگی نشان داد که بین متغیرهای 

و  یارتباط با جهاد کشاورز زانیمکار، سن، سابقه

 ییاروست نیارتباط با مطلع، خدمات مشاوره یهاشرکت

نگرش به ی با نیعالقه به روستا نشی و کشاورز نهیدر زم

داری وجود ی رابطه معنیخاک کشاورز داریپا تیریمد

ندارد. این در حالی است که نتایج جدول فوق بیانگر آن 

است که بین متغیرهای، میزان زمین کشاورزی، میزان 

درآمد سالیانه، میزان سواد کشاورزان، تعداد قطعات 

ترویجی در  -یزان استفاده از نشریات آموزشیاراضی، م

های ارتباطی، زمینه کشاورزی، میزان استفاده از رسانه

میزان نگرانی از مسایل زیست محیطی، میزان انگیزه جهت 

های حفاظت از محیط زیست و میزان شرکت در طرح

دانش کشاورزان در مورد مدیریت پایدار خاک با نگرش 

ارد یعنی اینکه هرچه سواد داری دآنان رابطه معنی
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کشاورزان بیشتر شود و یا میزان استفاده از رسانه ارتباطی 

و هرچه تعدد  ترویجی بیشتر شود -و نشریات آموزشی

و میزان نگرانی از مسایل زیست  قطعات اراضی کمتر

به محیطی بیشتر داشته باشند از نگرش مثبتی نسبت 

باشند نتایج ی برخوردار میخاک کشاورز داریپا تیریمد

: 1932این بخش با مطالعات )علیزاده مقدم و همکاران، 

 :1111: شارما و همکاران، 1922باقری و همکاران، 

( مطابقت دارد. 1113: تاتلیدیل و همکاران، 1119الگاندو، 

نگرش ها نشان داد که بین همچنین نتایج مقایسه میانگین

ی ورزخاک کشا داریپا تیریمدبه بردارن نسبت بهره

 -های آموزشیبراساس متغیر مستقل شرکت در کالس

داری ترویجی و داشتن شغل غیرکشاورزی تفاوت معنی

در سطح یک درصد وجود دارد یعنی کسانی که در 

ترویجی شرکت داشتند و شغلی غیر  -های آموزشیدوره

از کشاورزی داشتند از نگرش مساعدتری برخوردار بودند 

: باقری و 1932یفی و همکاران، نتایج محققین دیگری )لط

کند. عالوه بر ( از این یافته حمایت می1922همکاران، 

این نتایج تحلیل رگرسیون به شیوه گام گام نشان داد که 

 زانیمو  خاک تیریدانش مدسه متغیر درآمد خانوار، 

درصد از  2/22ی قادرند ارتباط یهانهاستفاده از رسا

 داریپا تیریمدبه سبت نگرش نتغییرات متغیر وابسته 

ی را تبیین نمایند نتایج این بخش در خاک کشاورز

: دوگیل و 1939های )نوری و همکاران، راستای یافته

 باشد.( می1112همکاران، 

 

 ترویجی هایپيشنهاد

دار دانش بر نگرش کشاورزان در با توجه به اثر معنی -

ینه شود در این زمزمینه مدیریت پایدار خاک پیشنهاد می

ابتدا براساس اصول نیازسنجی آموزشی، دانش کشاورزان 

 در زمینه مدیریت پایدار خاک بهبود یابد.

های با شرکت در کالس نگرشبا توجه به اینکه بین  -

داری مشاهده شد پیشنهاد ترویجی تفاوت معنی -آموزشی

ترویجی مانند ایجاد  -گردد که کالس آموزشیمی

 ینه کشاورزی، برگزارهای آموزشی در زمیکارگاه

 ایداری،های پهای توجیهی جهت توجه به اندیشهکالس

بازدید کشاورزان از مرکز تحقیقاتی مرتبط با آشنایی با 

ترویجی  -یهای آموزشدادن نشریه کشاورزی حفاظتی و

به کشاورزان  خاکورزی حفاظتیدر زمینه کشاورزی 

باسواد و مددکاران ترویجی جهت راهنمایی کردن 

 سواد اقدام کرد.اورزان بیکش

که بین درآمد کشاورزان با نگرش به با توجه به این -

مدیریت پایدار خاک کشاورزی توسط آنان رابطه مثبت و 

شود که داری وجود داشت، بنابراین، پیشنهاد میمعنی

های مدیریت پایدار خاک دولت خود قسمتی از هزینه

زان بتوانند این کشاورزی را برعهده بگیرد تا همه کشاور

 عملیات پایدار خاک را بکار گیرند.

در  یدولت یهاتیدولت و حما داریمعن ریبا توجه به تأث -

 یقراردادها شودیم شنهادیپ ،نگرش کشاورزانبهبود 

 یزیرگردد و برنامه یریگیهدفمندتر پ یبه شکل یدولت

عملیات تا  ردیمسئوالن صورت گ یاز سو یترمناسب

 شاورزی به درستی صورت گیرد.پایدار خاک ک

نتایج پژوهش نشان داد که بین میزان استفاده از  -

های ارتباطی با بکارگیری عملیات مدیریت پایدار رسانه

شود با داری وجود دارد. لذا پیشنهاد میخاک رابطه معنی

به نمایش گذاشتن اثرات نامطلوب کودهای شیمیایی برای 

دهای شیمایی در بلندمدت کشاورزان، نشان دادن اثرات کو

توانند بر نگرش آنان نسبت به بر محیط طبیعی و انسان می

 استفاده بهینه از کودهای شیمیایی اقدام نمایند.
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Abstract 

 

The present study aims to investigate the factors affecting farmer attitudes toward 

sustainable soil management. The statistical population (N=7931) included all the 

farmers in Divandarreh Township, Kurdistan Province, Iran. Using Cochran's 

sampling formula, the sample size was estimated at 126 and the respondents were 

selected using the stratified random sampling method. To enhance the reliability of 

research findings, 165 questionnaires were administered among the farmers, out of 

which 150 were ultimately completed for analysis by SPSS software. The 

questionnaire was used as the main research instrument whose validity was 

confirmed by a panel of experts and its reliability was established by calculating 

Chronbach's Alpha Coefficient (α>0.7). Results of means comparisons showed 

significant differences in farmers' attitudes based on the two variables of 

participation in extension and training courses and holding non-farm occupations. 

Results of correlation analysis showed that farmer attitude was positively and 

significantly correlated with the respondents’ income level, previous farm work 

experience, farm size, level of education, access to mass media, concern for 

environmental issues, level of motivation for participating in environmental 

protection projects, and exposure to education-extension journals in the fields of 

agriculture and soil management but negatively and significantly correlated with 

number of land parcels owned. Also, the results of regression analysis showed that 

the three variables of income level, education level, and access to mass media 

explained 67.7% of the variance in the dependent variable (i.e., farmer attitude to 

sustainable soil management).  

 

Keywords: Farmer knowledge of sustainable soil management, Farmers’ interest in innovation, 

Farmer’s awareness, Farmers' scientific and technological knowledge 
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