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  چکيده

  
پايدار مديريت هاي  شيوه كشاورزان چغندركار در زمينة رفتار بررسيپژوهش حاضر  اصلي هدف

 تحليلي ‐  تحقيق از نوع توصيفيشناسي روش. دبوخاك زراعي و تحليل عوامل تأثيرگذار بر اين رفتار 
جامعه آماري اين تحقيق را كشاورزان .  استرسيدهانجام به  اي  پرسشنامه پيمايشرويكرد كه با بوده

اي  اي چند مرحله گيري خوشه چغندركار استان خراسان رضوي تشكيل دادند كه با استفاده از روش نمونه
روايي صوري و محتوايي پرسشنامه با كسب نظرات . اري تعيين گرديدند آم  نفر به عنوان نمونه٣٧٥تعداد 
آزمون مقدماتي براي به دست . هاي اجرايي مربوطه به دست آمد نظران در دانشگاه و سازمان صاحب

با هاي مختلف پرسشنامه  آوردن پايايي ابزار پژوهش انجام گرفت و ضرايب آلفاي كرونباخ براي قسمت
هاي توصيفي  بر اساس نتايج حاصل از يافته.  به دست آمد٨٧/٠ و ٧١/٠بين  SPSSزار اف استفاده از نرم

از چغندركاران مورد مطالعه در زمينة مديريت خاك )  نفر٨٢ ( درصد٨/٢١مشخص شد رفتار كلي 
و حدود » متوسط«در سطح ) نفر ١٦١ ( درصد٩/٤٢، حدود »ضعيف«و » بسيار ضعيف«ح وزراعي در سط

ها  نتايج آزمون مقايسه ميانگين. قرار داشتند» بسيار خوب«و » خوب«ح ودر سط)  نفر١٣٢ ( درصد٢/٣٥
 چغندركاران در زمينة مديريت خاك زراعي در رابطه با بكارگيري روش رفتار    بين ميانگيننشان داد

 توليد روستايي و نحوة زراعت  آبياري تحت فشار، آزمايش خاك، مددكار ترويج، عضويت در تعاوني
نتايج حاصل از رگرسيون چند متغيرة گام به گام نشان داد كه . دار وجود دارد چغندرقند اختالف معني

چغندرقند، محصول متغيرهاي ميزان تحصيالت، عمل به رهنمودهاي ترويجي، منابع اطالعاتي، عملكرد 
ايي تبيين قند در مجموع توانهاي ترويجي، سن كشاورز، تجربه كشت چغندرقند و عيار چغندر تماس

  . از تغييرات عملكرد رفتاري چغندركاران را در زمينة مديريت خاك زراعي بر عهده داشتند درصد٢/٤٤
  

   رفتار، مديريت مزرعه، پايداري خاك زراعي، كشاورزان چغندركار، ترويج:هاي كليدي واژه
  . كشاورزي                               

  
  مقدمه
 سودبخش و تجديدنشدني خاك منبع طبيعي با ارزش،

و  براي توليد غذا، پوشاك خاك يك منبع حياتي. است
بيني  امروزه پيش .ساير ضروريات زندگي انسان است

 و يكم تغييرات طبيعي خاك بسيار  شود در قرن بيست مي

هاي انساني شديد و  هاي ناشي از فعاليت كم، ولي دگرگوني
 ,Urushadze Tengizz)عمدتاً منفي و غيرقابل كنترل است

 )Bennett (اين در حالي است كه طبق نظريه بنت. (2002
 ۲۵كشد تا   سال طول مي۳۰۰در شرايط متعارف حدود 

 ).Ebrahimy et al., 2002(متر از آن تشكيل شود  ميلي
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ها به قرون  خاك در طول مقياس زماني از دههبدين سان، 
 و تجديدنشدني و ضعيف است و موقعي كه با سوء استفاده
شود  به طور نامناسب اداره شود، به آساني تخريب مي

)Lal, 2003.(  به طوري كه برآورد شده است تخريب يك
 ۷۵متر خاك در هر سال به معناي از دست دادن  ميلي

 كيلوگرم پتاس در ۸ كيلوگرم فسفر و ۲۴كيلوگرم ازت، 
  ).Najafinezhad, 1993(هر هكتار زمين زراعي است 

 محصوالت مهم صنعتي و كشاورزي چغندرقند يكي از
است كه با توجه به افزايش جمعيت كشور و نياز به قند و 

 Neamati)شكر، در بين گياهان زراعي جايگاه خاصي دارد 

et al., 2003) . چغندرقند گياهي متحمل سرما، خشكي
كه مدت نسبتاً طوالني در مزرعه هوا و شوري محيط است 

مه خشك، موفقيت در  در مناطق خشك و نياستقرار و
. توليد محصول آن به مديريت خاك و آب بستگي دارد

پذيري باالي اين محصول نسبت به شرايط  عليرغم انعطاف
محيطي گوناگون، معموالً براي كشت از اراضي نسبتاً خوب 

شود كه احتماالً دليل آن ارزش بسيار  زراعي استفاده مي
سه با ساير باالي اقتصادي و صنعتي اين نبات در مقاي

 از ،به عبارتي). Cooke & Scott, 1998(باشد  گياهان مي
بايستي توليد آنرا به  هزينه است مي آنجا كه توليد آن پر

هاي حاصلخيز و شرايط محيطي بسيار مناسب  خاك
  .محدود نمود

هاي كشت   درصد از كل زمين۸۷/۲ايران با سهم 
د  درصد از ميزان تولي۹۶/۱چغندرقند جهان و سهم 

 ۱۴ در اختيار دارد كه در بين ۲۰۰۴جهاني را در سال 
 و دهكشور عمده توليدكننده دنيا به ترتيب حايز رتبه 

). ۱؛ جدول FAOSTAT, 2004( بوده است امچهارده
استان خراسان با توليد بيش از يك سوم چغندرقند كشور 

از نظر توليد اين محصول در جايگاه )  درصد۸۱/۲۹(
ميانگين عملكرد چغندرقند كشور .  استنخست قرار گرفته

 كيلوگرم در هكتار ۳۲۰۶۷ برابر با ۲۰۰۴در سال زراعي 
  در واحد سطحبيشترين و كمترين مقدار عملكرد. باشد مي

 كيلوگرم متعلق ۲۰۲۲۹ و ۵۴۴۴۵در كشور به ترتيب با 
 Statistics)باشد   هاي خوزستان و كردستان مي به استان

and Information Technology Office, 2006) . از ايران
ميانگين عملكرد چغندرقند در بين كشورهاي عمده لحاظ 

ام بوده است كه   سيزده رتبه حايزتوليد كننده چغندرقند 
 درصد كمتر از ميانگين عملكرد چغندرقند ۵۹/۲۵حدود 

در بين كشورهاي عمده . باشد  مي۲۰۰۴دنيا در سال 
 تن در هكتار ۱۴/۷۹ توليد كننده فرانسه با ميانگين

 را به ۲۰۰۴بيشترين ميانگين عملكرد چغندرقند سال 
خود اختصاص داده و پس از آن كشورهاي آلمان، 

هاي دوم تا پنجم  انگلستان، آمريكا و تركيه حايز رتبه
كه اين در حالي است ). FAOSTAT, 2004(باشند  مي

 سال گذشته چهارسطح زير كشت چغندرقند در ايران در 
 درصد روند ۲۹/۲۰ حدود ۱۳۸۳‐ ۸۴ال زراعي تا س

 Statistics and Information)كاهشي داشته است

Technology Office, 2006). ميزان  الزم به ذكر است كه
 حدوداً برابر ۲۰۰۴توليد چغندرقند كشور در سال زراعي 

 سال ۴ ميليون تن برآورد شده است كه نسبت به ۹۰/۴با 
 در حالي كه نتايج .شته است درصد كاهش دا۶/۱۹گذشته 
دهد؛ با اينكه، از لحاظ  هاي انجام شده نشان مي بررسي

اقليمي در مناطق چغندركاري پتانسيل توليد بااليي وجود 
دارد، اما به دليل عدم رعايت اصول اوليه زراعت و عدم 
كاربرد نتايج تحقيقات در سطح مزارع امكان استفاده از 

. كامل فراهم نشده استهاي موجود به طور  پتانسيل
هاي انجام شده در كشورهاي پيشرفته به  مطابق با بررسي

هاي نوين زراعي در كشت  گيري مناسب از روش دليل بهره
چغندرقند، ميزان توليد غده و همچنين مقدار شكر 
استحصالي در واحد سطح به مقدار قابل توجهي افزايش 

دهد  نشان مياما در ايران همان طور كه آمار . يافته است
تغيير محسوسي در عملكرد ريشه و درصد عيار چغندرقند 

 Statistics and Information)حاصل نشده است

Technology Office, 2006; Ghoushgi, 2004).  
  
  

 مقايسه وضعيت سطح زيركشت، توليد و عملكرد ‐۱جدول 
  چغندرقند در جهان، ايران، خراسان و خراسان رضوي

 سطح زيرکشت  وضعيت
 )هکتار(

 )تن(توليد 
عملکرد 

 )کيلوگرم(

  ۳/۴۳۰۹۹  ۲۴۹۴۹۵۱۲۰  ۵۵۰۴۸۶۰  جهان

  ۹۴/۳۲۰۶۷  ۴۹۰۲۳۸۷  ۱۵۲۸۷۵  ايران

  ۰۶/۲۹۸۳۴  ۱۶۵۲۵۴۶ ۵۱۰۸۷  خراسان

  ۶۳/۳۳۰۷۸  ۱۴۶۱۸۱۱  ۴۴۱۹۲  رضوي خراسان

سهم ايران از 
  درصد جهاني

۷۸/۲  ۹۶/۱  ‐‐‐‐  

) Statistics and Information Technology Office ) 2006:مأخذ
  )FAOSTAT ) 2004و 
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در خصوص مديريت ) Bennett et al.) 1999  مطالعه
  ها  اعتقادات، نگرش در موردپايدار خاك در نيوزيلند

  دانش،   ارزيابي  كه دادند  نشان  هاي كشاورزان  و انگيزش
تواند نقش مهمي در  هاي كشاورزان مي ها و مهارت نگرش

 زراعي آنان داشته باشند و مديريت پايدار خاكبكارگيري 
علمي  با دانش ان كشاورزبومياظهار داشتند تلفيق دانش 

هاي   پيشرفت، معرفي و كاربرد تكنيكي در ارتقامحققان
وري خاك  در بهرهتواند  گيري كيفيت خاك مي نوين اندازه

اين پژوهش نيز نتايج . مؤثر باشندمزارع كشاورزان بسيار 
منابع اطالعاتي زان مهمترين نشان داد كه اكثريت كشاور

خاك پايدار مديريت را در زمينة  تصميمات بر تأثيرگذار
معرفي كردند و خريداران، اعضاي » ساير كشاورزان«

خانواده، شوراي منطقه، طرفداران حفظ محيط زيست، 
هاي بعدي اهميت قرار  كنندگان و دولت در رتبه مصرف
 ر زمينةد )Ponce-Hernandez) 2002 تحقيق .گرفتند

نشان كشاورزي هاي تأثيرگذار بر مديريت منابع  مؤلفه
  هاي سرمايه اجتماعي، سرمايه مالي دادند كه ارتقاي مؤلفه

در كنار سرمايه انساني بر بهبود كشاورزان و فيزيكي 
 نقش )۱(شكل .  تأثير دارندكشاورزي آنانوري خاك  بهره

يريت عوامل انساني، اجتماعي، مالي و فيزيكي را بر مد
دهد كه در جريانات و تبديالت  منابع اراضي نشان مي

 پژوهش. گذارند  بر همديگر تأثير ميكشاورزانهاي  سرمايه
Knowler & Bradshaw) 2006 ( مطالعه ۳۱در بررسي 

منتشر شده در كشورهاي آفريقايي و آمريكاي التين در 
 زراعي نشان خاكمورد عوامل مؤثر بر بهبود مديريت 

هاي شخصي،  اكثر اين تحقيقات به ويژگيدادند كه 
كشاورزان رفتاري، آموزشي و ترويجي، اقتصادي و زراعي 

هاي فرهنگي و اجتماعي به  تكيه دارند و به تأثير ويژگي
خاك وري  ترين عوامل بر بهبود بهره  عنوان يكي از متداول

  .اي ندارند و يا كمتر توجه دارند كشاورزي توجه
 

  
  )Ponce-Hernandez, 2002 :مأخذ(هاي اجتماعي، انساني، مالي و فيزيكي با سرمايه طبيعي   روابط بين سرمايه‐۱شكل 

  
افزايش و پايداري مواد غذايي، امنيت غذايي و ارتقاي 

هاي  مستلزم استفاده بهينه از نهادهوري كشاورزي  بهره
 كودها و سموم آالت و آب، خاك، ماشين(توليد كشاورزي 

است كه با بهبود دانش، نگرش و مهارت و در ) شيميايي
 مديريت واحد ةكل تغييرات رفتاري كشاورزان در زمين

 ,Penny & Miller)زراعي اثربخش و كارآمد خواهد بود

از جمله راهكارهاي مديريتي بهبود خاك زراعي . (2001
 توان به نقش ترويج و آموزش كشاورزي به ميكشاورزان 

عنوان متولي اصلي ايجاد تغيير در رفتار افراد از طريق 
 حركتي ‐و روانيگانه شناختي، عاطفي  هاي سه حيطه

اشاره كرد كه نتيجه حيطه شناختي افزايش سطح آگاهي 

  و دانش، نتيجه حيطه عاطفي تغيير در نگرش
  سطح  حركتي توسعه و بهبود ‐افراد و نتيجه حيطه رواني

 ‐ هاي آموزشي بنابراين، برنامه. هاي افراد است مهارت
ترويجي كه اهداف آن بهبود وضعيت اجتماعي، اقتصادي و 
زيستي روستائيان به منظور دستيابي به توسعه كشاورزي 

هاي دانش، بينش و  و روستايي است از طريق ارتقاي حيطه
مهارت در صورتي موفق خواهد بود كه قبل از هر اقدام 

اري فراگيران بررسي و هاي رفت آموزشي ابتدا حيطه
ها اقدام به  آن بررسيمشخص شود و سپس بر اساس 

و توسعه و بهبود ) Capacity Building(سازي  ظرفيت
ها  اين حيطه). Drechsel, 1998(منابع انساني نمايند 

اجتماعي سرمايه
 )ها ها و گروه شبكه(

سرمايه انساني 
 )آموزش و مهارت(

سرمايه فيزيكي 
 )كاالها و خدمات(

سرمايه طبيعي
 )منابع اراضي(

سرمايه مالي
 )پول(
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كنند، به طوري كه  متعامل و در ارتباط با يكديگر عمل مي
 در حيطه ها و ها و مهارت توان نگرش در حيطه دانش مي

 & Ahadian)ها را مالحظه كرد نگرش، دانش و مهارت
Aghazadeh, 1999; Samadi Azar & Sartipzadeh, 

2002).  
توجهي  به طور مختصر، مديريت كشاورزي نادرست، بي

پذير يعني  تواند اين منبع آسيب رويه مي برداري بي و بهره
خاك را به سوي نابودي سوق دهد و در نتيجه حيات بشر 

ليكن تخريب خاك به عنوان . مورد تهديد قرار گيرد
مهمترين مسأله تأثيرگذار بر رشد و توسعه بخش 

اي برخوردار است و چون كشور  كشاورزي از جايگاهي ويژه
خشك جهان قرار دارد،  ايران در مناطق خشك و نيمه

ل كشاورزي يترين مسا استفاده از منابع خاك يكي از عمده
از آنجا كه . افزايد بر اهميت خاك ميرود كه  به شمار مي

بيشتر سطح زير كشت اراضي كشاورزي استان خراسان 
برداري  رضوي به كشت چغندرقند اختصاص دارد؛ لذا بهره

مالك، فقير و  رويه كشاورزان چغندركار كه اغلب خرده بي
 سطح وسيعي از اراضي زراعي در طيف  سواد هستند، كم

از . يب در حال زوال استاي از فرآيندهاي تخر گسترده
تخريب خصوصيات ) ۱ به توان جمله اين فرآيندها مي

آالت،  فيزيكي خاك در نتيجه تردد بيش از حد ماشين
مصرف نامطلوب كودها و سموم شيميايي، خاكورزي بيش 

 تلفات خاك ناشي از  واز حد و غيرعملي، مديريت غلط آب
خاك تخريب خصوصيات شيميايي ) ۲، برداشت چغندرقند

شامل كاهش حاصلخيزي خاك، عدم تعادل عناصر غذايي 
 آبشويي عناصر  ودر خاك، شوري و قليايي شدن خاك

تخريب خصوصيات بيولوژيكي خاك ) ۳  وغذايي خاك
شامل كاهش مواد آلي خاك و كاهش موجودات زنده 

مديريت هاي نادرست  شيوه،  بدين ترتيب.اشاره كردخاك 
كشت فشرده و  چغندركار كشاورزاناز طرف خاك زراعي 

اين محصول در استان خراسان رضوي باعث شده عملكرد 
  و در كل پايداري خاك زراعي آنانو كيفيت محصول

 به كشت محصوالت ديگري چون گندم وكاهش يابد 
تواند بر   شناسايي عواملي كه ميپس. پائيزه روي بياورند

هاي   بكارگيري شيوهةرفتار كشاورزان چغندركار در زمين
صحيح مديريت خاك زراعي تأثير داشته باشد، ضروري 
 ياست تا راهكارهاي مؤثر برنامه طوالني مدت براي ارتقا

عملكرد و كيفيت محصول چغندرقند و مديريت پايدار 
 .خاك زراعي از سوي مسئوالن كشاورزي مدنظر قرار گيرد

 كشاورزان رفتار بررسي پژوهش حاضر با هدف بنابراين،
پيرامون مديريت خاك زراعي و تحليل عوامل چغندركار 

 اهداف اختصاصي . انجام شده استرفتارتأثيرگذار بر اين 
  :باشد اين تحقيق به شرح ذيل مي

اي كشاورزان  هاي شخصي و حرفه توصيف ويژگي
  چغندركار؛

توصيف ميزان رفتار كشاورزان چغندركار در زمينة 
 هاي مديريت پايدار خاك زراعي؛ شيوه

هاي كشاورزان چغندركار با  رابطه بين ويژگيتحليل 
 هاي مديريت پايدار خاك زراعي؛ رفتار آنان در زمينة شيوه
گانة رفتار كشاورزان در  هاي سه همبستگي حيطه

 زمينة مديريت خاك زراعي؛
مقايسه ميانگين رفتار كشاورزان در زمينة مديريت 
 خاك زراعي بر حسب عوامل زراعي، اجتماعي و اقتصادي؛

تبيين مهمترين عوامل تأثيرگذار بر رفتار كشاورزان  و
  .در زمينة مديريت خاك زراعيچغندركار 

  
  ها مواد و روش

هاي كمي، از  اين تحقيق از نظر ماهيت از نوع پژوهش
نظر ميزان كنترل متغيرها از نوع غير آزمايشي، از نظر 

از لحاظ چگونگي هدف در زمره تحقيقات كاربردي و 
تحليلي به شمار  ‐ طالعات از نوع توصيفيآوري ا جمع
جامعه آماري اين تحقيق شامل كليه كشاورزان . آيد مي

 در استان خراسان ۱۳۸۴‐۸۵زراعي سال چغندركار 
گيري  باشند كه با استفاده از روش نمونه رضوي مي

حيدريه،  هاي تربت  اي شهرستان اي چند مرحله خوشه
ورد مطالعه برگزيده جام و سبزوار به عنوان جامعه م تربت

 با استفاده از جدول  حجم نمونه). N=۱۶۵۰۰(شدند 
 كشاورز Krejcie & Morgan )1970 (۳۷۷مطالعات 

تعيين شد كه براي افزايش دقت مطالعه و كاهش خطاي 
 پرسشنامه به صورت كامالً تصادفي ۳۹۵گيري تعداد  نمونه

هاي منتخب استان  در روستاهاي موجود از شهرستان
آوري شد كه در نهايت اطالعات حاصل  ر توزيع و جمعمزبو
ها براي تجزيه و تحليل مناسب   پرسشنامه درصد۹/۹۴از 

ابزار گردآوري اطالعات ). n=۳۷۵(تشخيص داده شد 
پرسشنامه و مشتمل بر دو بخش بود كه با بررسي پيش 

هاي تحقيق طراحي  ها و با توجه به اهداف و فرضيه نگاشته
ول به سنجش دانش فني، نگرش و بخش ا. شده بود
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هاي مديريت  مهارت كشاورزان چغندركار در زمينة شيوه
پايدار خاك زراعي به عنوان متغيرهاي وابسته تحقيق 
اختصاص داشت كه با ترازبندي نمرات هر كدام از 

 و ۲۰هاي دانش، نگرش و مهارت در مقياس صفر تا  حيطه
ر كلي ها، ميزان رفتا محاسبه حاصل جمع آن حيطه

.  بدست آمد۶۰كشاورزان بر مبناي دامنه امتياز صفر تا 
هاي   سؤال با پاسخ۲۰براي سنجش دانش فني كشاورزان 

اي استفاده شد كه به پاسخ صحيح  سه و يا چهار گزينه
براي . نمره يك و به پاسخ غلط نمره صفر تعلق گرفت

 گويه با توجه به ابعاد دانشي، عاطفي و ۱۵سنجش نگرش 
، ۰=خيلي مخالفم(اي ليكرت  ي با طيف پنج گزينهرفتار

) ۴= و خيلي موافقم۳=، موافقم۲=، نظري ندارم۱=مخالفم
براي جلوگيري از سوگيري پاسخگويان عالوه . مطرح شد
هاي حاوي نگرش  هاي حاوي نگرش مساعد، گويه بر گويه

دهي به طور  نامساعد نيز طرح شدند كه طيف نمره
 گويه به ۱۶رت كشاورزان نيز در مها. معكوس انجام گرديد

خيلي (اي ليكرت  شيوه خودسنجي با طيف پنج گزينه
) ۴= و خيلي زياد۳=، زياد۲=، متوسط۱=، كم۰=كم

هاي شخصي و  بخش دوم به ويژگي. گيري شد اندازه
اي افراد اختصاص داشت كه شامل پنج قسمت  حرفه
 اجتماعي، ترويجي ‐ هاي فردي، اقتصادي، فرهنگي ويژگي

در اين قسمت براي سنجش اعتماد . زراعي بودندو 
 گويه، ۲ گويه، منزلت اجتماعي ۲اجتماعي نهادي 
 گويه، ۱۲هاي ارتباطي   كانال  گويه،۸مشاركت اجتماعي 

هاي ترويجي   گويه، تماس۱عمل به رهنمودهاي ترويجي 
ها و تسهيالت كشاورزي   گويه و ميزان دسترسي به نهاده۷
ها از طيف پنج   براي سنجش گويه گويه مطرح شدند كه۵

، ۲=، متوسط۱=، كم۰=خيلي كم/ هيچ(اي ليكرت  گزينه
روايي صوري و . استفاده شدند) ۴= و خيلي زياد۳=زياد

 اعضاي  نفر از۲۰نظرخواهي با محتوايي ابزار پژوهش 
هاي ترويج و  و دانشجويان دكتري گروههيأت علمي 

كده شناسي و زراعت دانش آموزش كشاورزي، خاك
كشاورزي دانشگاه تربيت مدرس و تعدادي از كارشناسان 

هاي قند و سازمان جهاد كشاورزي  چغندرقند كارخانه
استان خراسان رضوي پس از چند مرحله اصالح و بازنگري 

 نيز با انجام آزمون ابزار تحقيق پايايي. به دست آمد
 كشاورز در جامعه مشابه با جامعه ۳۰از طريق  مقدماتي
كه ) دهستان بيزكي از شهرستان چناران(طالعه مورد م

  آزمون كرونباخ آلفاخارج از نمونه آماري بودند با محاسبه

 .تحت ويندوز بررسي شد ۱۳نسخه  SPSSافزار  نرمدر 
براي متغيرهاي  محاسبه شده) α ( کرونباخآلفاي مقادير
در حد  ۸۷/۰ تا ۷۱/۰ابزار سنجش بين هاي مختلف  بخش

كه مبين مناسب بودن پرسشنامه براي قابل قبول بود 
  .هاي تحقيق در سطح مورد مطالعه بود دستيابي به داده

  
   و بحثجينتا

  هاي كشاورزان توصيف ويژگي
 جامعه تحقيق ةميانگين سني كشاورزان تشكيل دهند

 ۲۳ در دامنه سني بين ۸/۱۱ سال با انحراف معيار ۲۴/۴۵
 ۱۲/۴صيالت ميانگين ميزان تح.  سال قرار داشتند۷۷تا 

 فعاليت كشاورزي به ميزان تجربهسال در حد ابتدايي با 
 ۱۸سابقه كشت چغندركاري در حدود و  سال ۲۵بيش از 
 از كشاورزان  درصد۱/۲۵ اين در حالي بود كه. سال بود

ميانگين . مورد مطالعه هيچ گونه آموزش رسمي نداشتند
فاصله مزرعه كشاورزان مورد مطالعه تا بخش خدمات 

متوسط .  كيلومتر بود۲۸/۱۰اورزي كارخانه قند برابر با كش
متوسط وسعت كل .  نفر بود۱۱/۵تعداد نيروي كار خانوار 

 ملكي چغندركاران مورد مطالعه ‐  و باغي‐ اراضي زراعي
 از متوسط وسعت كل اراضي  كه هكتار بود۰۱/۷

 ) هكتار۷۱/۴ ( درصد۲/۶۷كشاورزي، اكثراً يعني در حدود 
 و مابقي  زراعي و باغي را به كشت فارياباز كل اراضي

 .كردند  را به صورت اراضي ديم كشت مي) درصد۸/۳۲(
 هكتار با ۹۱/۲متوسط اراضي زير كشت چغندرقند 

 تن در هكتار و ۵۲/۴۲ميانگين عملكرد ريشه چغندرقند 
ناخالص درآمد  .برآورد شد ۱۵/۱۷درصد عيار چغندرقند 

ريال  ميليون ۴۵۰ تا ۶ بين كشاورزي پاسخگويانساالنه 
 متغير بود) ۶/۳۸=  و انحراف معيار۷/۴۱ =ميانگين(
  .)۲جدول (

نشان  )۳( در جدول هاي توصيفي نتايج حاصل از يافته
ي بيش از دو سوم هاي ترويج كه وضعيت تماسدهد  مي

 ۴۶/۱۰با ميانگين )  نفر۲۴۳؛ درصد۸/۶۴(پاسخگويان 
با . ر داشتندقرا» ضعيف«در حد ) ۳۰/۵= انحراف معيار(

مهمترين ها،  محاسبه ضريب تغييرات هر يك از گويه
هاي ترويجي در طول دوره فصل زراعي به ترتيب  تماس

شامل تعامل پاسخگويان با كارشناسان بخش كشاورزي 
كارخانه قند، ميزان ارتباط با اداره ترويج و مركز خدمات 
كشاورزي، بازديد عامالن ترويج در مزرعه كشاورزان و 



 ۱۳۸۸، ۳، شماره ۴۰‐۲ ايران، دوره تحقيقات اقتصاد و توسعه کشاورزيمجله   ۱۰۶

از طرفي شركت . هاي ترويجي ذكر شده بود ريافت نشريهد
  هاي آموزشي و ترويجي، بازديد از مزارع نمايشي در دوره

  .  شدند ارزيابي  هاي ترويجي در اولويت آخر و نمايش فيلم
 اظهار داشتند)  نفر۱۱۶(ها   آزمودني درصد۹/۳۰همچنين 

كه در طول يك سال گذشته تاكنون اصالً در كالسهاي 
وضعيت پاسخگويان . اند  ترويجي شركت نكرده‐وزشيآم

 و ۹۵/۲۰رساني با ميانگين  براي استفاده از منابع اطالع
.  در سطح تقريباً متوسط قرار داشتند۰۲/۹انحراف معيار 

ان مورد مطالعه با به طوري كه بيشترين فراواني چغندركار
در سطح خيلي كم و كمترين )  درصد۹/۳۸( نفر ۱۴۶

 خيلي زياد در سطح ) درصد۹/۵( نفر ۲۲با  فراواني 
چغندركاران مورد مطالعه مهمترين منابع . سنجش شدند

هاي مديريت خاك زراعي به   شيوهة را در زميناتياطالع
توصيه کشاورزان همسايه و هم محل، : ترتيب اولويت

کشاورزان پيشرو، برنامة کشاورزي تلويزيون، مديريت جهاد 

ها  كانال. رزي راديو ذكر كرده بودندکشاورزي و برنامة کشاو
  و منابع اطالعاتي ديگر، يعني توصية شوراي اسالمي محل،

هاي كارشناسان مزارع چغندرقند و مراكز و  طرح مشاوره
ايستگاههاي تحقيقاتي و آزمايشي نقش خيلي كمي را در 
رساندن اطالعات به كشاورزان و افزايش آگاهي آنها در 

وضعيت  .ت خاك زراعي داشتندهاي مديري  شيوهةزمين
 ۱۸۶؛  درصد۶/۴۹(مشاركت اجتماعي نيمي از پاسخگويان 

در سطح ) ۱۳/۶= انحراف معيار (۱۶/۱۴با ميانگين )  نفر
ان بيشترين فراواني چغندركار. تقريباً متوسط برآورد شد

در ارتباط با اعتماد )  درصد۸/۴۴( نفر ۱۶۸مورد مطالعه با 
 ۹۹ كمترين فراواني با توسط وبه عامالن تغيير در حد م

در ارتباط با . در حد كم قرار داشتند)  درصد۴/۲۶(نفر 
 ۵/۴۳( نفر ۱۶۳يشترين فراواني با منزلت اجتماعي، ب

 نفر ۷۸ كمترين فراواني با مربوط به سطح كم و) دصدر
  .ارزيابي شدندمربوط به سطح زياد )  درصد۸/۲۰(

  
  اي كشاورزان چغندركار در منطقه مورد مطالعه هاي شخصي و حرفه گي ميانگين و انحراف معيار ويژ‐۲جدول 

  ماكزيمم  مينيمم  انحراف معيار ميانگين  متغير
  ۷۷  ۲۳  ۸۴/۱۱  ۲۴/۴۵  )سال(سن 

  ۱۴  ۰  ۵۴/۳  ۱۲/۴  )سال( ميزان تحصيالت 
  ۱۳  ۰  ۱۸/۳  ۱۱/۵  )نفر(بعد نيروي كار خانوار 

  ۴۵  ۱  ۰۹/۱۰  ۹۴/۱۷  )سال(سابقه كشت چغندرقند 
  ۲۶  ۲  ۶۶/۴  ۲۸/۱۰  )كيلومتر(اصله زمين چغندركاري تا بخش كشاورزي كارخانه قند ف

  ۱۲۰  ۱۲  ۱۱/۱۷  ۵۲/۴۲  )تن در هكتار(ميزان عملكرد چغندرقند 
  ۲۴ ۵/۱۱  ۷۸/۱  ۱۵/۱۷  )درصد(ميزان عيار چغندرقند 
  ۵۵  ۱  ۰۱/۵  ۰۱/۷  )هكتار(كل اراضي كشاورزي 

  ۲۰  ۵/۰  ۱/۲  ۹۱/۲  )هكتار(سطح زير كشت چغندرقند 
  ۴۵۰  ۶  ۶/۳۸  ۷/۴۱  ) ريالميليون(درآمد ساليانه 

  
هاي مديريت پايدار خاك  رفتار كشاورزان در زمينة شيوه

  زراعي
 وضعيت عملكرد رفتاري چغندركاران مورد )۴(جدول 

مطالعه را در زمينة مديريت خاك زراعي بر مبناي دامنه 
سطح بندي نمرات آنان در پنج   و دسته۶۰امتياز صفر تا 

بر اساس نتايج حاصل از . دهد با فواصل برابر نشان مي
 ۲ ( درصد۵/۰تار كلي هاي توصيفي مشخص شد رف يافته
از چغندركاران مورد مطالعه در زمينة مديريت خاك ) نفر

 ۸۰ ( درصد۳/۲۱، حدود »بسيار ضعيف« در سطح زراعي
در )  نفر۱۶۱ (درصد۹/۴۲، حدود »ضعيف«در سطح ) نفر

در سطح )  نفر۱۲۳ ( درصد۸/۳۲، حدود »متوسط«سطح 
قرار » بسيار خوب«در سطح )  درصد۴/۲(و مابقي » خوب«

سازي كشاورزان   اين مطالب لزوم ظرفيتبنابراين،. داشتند
هاي آموزش تغيير رفتار در  را به توسعه و بهبود برنامه

به عنوان  زراعي پايدار خاكهاي مديريت  زمينه شيوه
نشان كشاورزان چغندركار براي رعه اي از مديريت مز شاخه
اندركاران قرار  دهد كه بايد مورد توجه مسئوالن و دست مي

 خود را در يهاي رفتار  بتوانند وضعيت حيطهآنانگيرد تا 
تر   مربوطه از سطوح متوسط و پايينهاي  موضوعةزمين

  .بهبود بخشيده و توسعه دهند
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هاي فرهنگي و اجتماعي كشاورزان چغندركار در منطقه مورد مطالعه  يار ويژگي درصد فراواني، ميانگين و انحراف مع‐۳جدول 
)۳۷۵=n(  

خيلي زياد  زيادمتوسط  كمخيلي كم   متغير 
  (%)درصد پاسخگويان 

انحراف   ميانگين
دامنه امتياز  معيار

 ۰‐ ۴۶/۱۰۳۰/۵۲۸  ۱/۵  ۵/۸  ۳/۴۹۶/۲۱  ۵/۱۵  هاي ترويجي تماس
 ۰‐ ۹۵/۲۰۰۲/۹۴۸  ۹/۱۴۹/۵  ۹/۳۸۹/۳۰  ۳/۹  كانالها و منابع اطالعاتي

 ۰‐ ۱۶/۱۴۱۳/۶۳۲  ۹/۶  ۹/۹  ۹/۱۸۶/۴۹  ۷/۱۴  مشاركت اجتماعي
  ۰‐۸ ۱۹/۲  ۰۷/۴  ‐۸/۲۸  ۴/۲۶۸/۴۴  ‐  اعتماد اجتماعي نهادي

  ۰‐۸ ۲۵/۲  ۳۴/۳  ‐۸/۲۰  ۵/۴۳۷/۳۵  ‐  منزلت اجتماعي
 ۰‐ ۲۰ ۴۸/۳  ۸۵/۸  ۱/۱۳۰/۴  ۲/۴۳۵/۳۲  ۲/۷ها و تسهيالت كشاورزي دسترسي به نهاده

    
  هاي مديريت خاک زراعي  وضعيت عملكرد رفتاري چغندرکاران مورد مطالعه در زمينة شيوه‐۴جدول 

  درصد تجمعي  درصد فراواني  فراواني  سطح عملكرد رفتاري  (%)درصد نمرات 

  ۵/۰  ۵/۰  ۲  )۰‐۱۲(بسيار ضعيف   ۰‐ ۲۰
  ۹/۲۱  ۳/۲۱  ۸۰  )۱۳‐ ۲۴(ضعيف   ۲۱‐ ۴۰
  ۸/۶۴  ۹/۴۲  ۱۶۱  )۲۵‐ ۳۶(متوسط   ۴۱‐۶۰
  ۶/۹۷  ۸/۳۲  ۱۲۳  )۳۷‐۴۸(خوب   ۶۱‐ ۸۰
  ۱۰۰  ۴/۲  ۹  )۴۹‐ ۶۰(بسيار خوب   ۸۱‐۱۰۰

  ‐  ۱۰۰  ۳۷۵  جمع  
 ۶۷/۵۲:          ماکزيمم۹:       مينيمم۰۹/۹:           انحراف معيار۲۹/۳۲:       ميانگين

  
همبستگي بين متغيرهاي تحقيق با رفتار كلي كشاورزان 

  ريت خاك زراعيدر زمينة مدي
براي تعيين عوامل كليدي مؤثر بر رفتار چغندركاران 
در زمينة مديريت خاك زراعي، با توجه به نوع متغيرهاي 

هاي ضرايب همبستگي پيرسون و  مورد تحقيق از آزمون
براي توصيف ميزان همبستگي بين . اسپيرمن استفاده شد

) Davis) 1971 متغيرها از الگوي معروف به قراردادهاي
استفاده شد كه بر اساس اين الگو ضرايب همبستگي 

= ۳۰/۰‐ ۴۹/۰ضعيف، = ۱۰/۰‐۲۹/۰جزيي، = ۰۱/۰‐۰۹/۰
خيلي =  و باالتر۷۰/۰نسبتاً قوي و = ۵۰/۰‐۶۹/۰متوسط، 

هاي تحقيق، نتايج  بر اساس فرضيه. شوندقوي توصيف مي
متغيرهاي تحقيق شامل بين حاصل از آزمون همبستگي 

 اجتماعي، اقتصادي و ‐فرهنگيهاي شخصي،  ويژگي
ترويجي با متغير عملكرد رفتاري چغندركاران در زمينة 

  :مديريت خاك زراعي به شرح ذيل است
 هاي شخصي ويژگي

نتايج تحليل همبستگي پيرسون در ارتباط با 
دهد بين متغيرهاي سن  هاي شخصي نشان مي ويژگي

)۳۳۳/۰ ‐=r( تجربه كار كشاورزي ،)۳۲۲/۰ ‐=r( تجربه ،
و بعد نيروي كار خانوار ) r=‐ ۱۷۷/۰(كشت چغندرقند 

)۱۳۱/۰ ‐=r (اي منفي و   با رفتار كلي چغندركاران رابطه
اي  رابطه) r=۴۴۰/۰(دار و بين ميزان تحصيالت  معني

از اين مطالب . داري وجود دارد متوسط، مثبت و معني
شود كه هر چه ميزان سن، تجربه كار  چنين استنباط مي

ربه كشت چغندرقند و همچنين بعد نيروي كشاورزي، تج
كار خانوار كشاورزان چغندركار افزايش يابد ميزان رفتار 

هاي مديريت خاك زراعي كاهش  كلي آنان در زمينة شيوه
كند، اما هر چه ميزان تحصيالت آنان افزايش پيدا  پيدا مي

اين در حالي . شود كند ميزان رفتار كلي آنان بيشتر مي
كاران با تجربه و مسن با دانش بومي است كه چغندر

هاي كشاورزي نسبت به  فراوان در زمينة فعاليت
تري داشتند و  چغندركاران جوان سطح تحصيالت پايين

گرايش كمتري به توسعه دانش، نگرش و مهارت در زمينة 
مديريت خاك زراعي داشتند و تمايل داشتند بر اساس 

. ي بپردازندهاي سنتي به مديريت زراع تجربه و شيوه
بنابراين، اين افراد توانمندي فكري و عملي كمتري براي 

هاي رفتاري داشتند و در نتيجه، عملكرد  درك حيطه
بين متغير فاصله مزرعه . تري داشتند رفتاري پايين

چغندركاري تا بخش كشاورزي كارخانه قند با رفتار كلي 
ن در اي). ۵جدول (داري پيدا نشد  آنان هيچ رابطه معني



 ۱۳۸۸، ۳، شماره ۴۰‐۲ ايران، دوره تحقيقات اقتصاد و توسعه کشاورزيمجله   ۱۰۸

 Illukpitiya  با مطالعاتهاي تحقيق يافتهرابطه، برخي از 

& Gopalakrishnan) 2004( مبني بر عدم رابطه سن و 
تجربه كشاورزي با رفتار كشاورزان در خصوص حفاظت 

مبني بر رابطه  )Kolawole & Laogun )2005 خاك و
 باتعداد نيروي كار خانوار و دار بين سن  مثبت و معني
در حالي كه نتايج . زي خاك ناسازگار استدانش حاصلخي

  و)Illukpitiya & Gopalakrishnan) 2004هاي  پژوهش
Kessler) 2006( مبني بر تأثير سطح تحصيالت بر رفتار و 

هاي خاك زراعي مطابقت  نگرش كشاورزان در زمينة شيوه
  .دارد

 هاي اقتصادي ويژگي

هاي  در ارتباط با ويژگي )۵(اطالعات مندرج در جدول 
دهد بين وسعت مالكيت اراضي  اقتصادي نشان مي

)۱۹۸/۰=r( پراكندگي قطعات زراعي ،)۱۴۳/۰=r( عملكرد ،
و ) r=۱۲۵/۰(، عيار چغندرقند )r=۲۸۱/۰(چغندرقند 

 رفتاربا ) r=۱۶۹/۰(درآمد ناخالص ساالنة كشاورزي 
اي  چغندركاران در زمينة مديريت خاك زراعي رابطه

ي وجود دارد، اما با ساير دار ضعيف، مثبت و معني
متغيرهاي اقتصادي شامل سطح زير كشت چغندرقند و 
دسترسي به نهادها و تسهيالت اعتباري كشاورزي هيچ 

توان   لذا مي.داري به دست نيامد رابطة آماري معني
استنباط كرد رفتار چغندركاران در زمينة مديريت خاك 

تر شدن كزراعي با افزايش تعداد قطعات و در نتيجه كوچ
لذا اين نتيجه به معناي . يابد اراضي زير كشت ارتقاء مي

باشد؛ زيرا، در  تأييد مزيت پراكندگي اراضي كشاورزي نمي
. اين مطالعه فاكتور هزينه توليد در نظر گرفته نشده است

علت دستيابي به اين نتيجه در اين نكته نهفته است كه 
در منطقه تكنولوژي مورد استفاده در كشت چغندرقند 

 در .كاربر بوده و تكيه بر نيروي كار ارزان و خانوادگي دارد
  ،)Kolawole & Laogun) 2005 نتايج مطالعاتاين باره، 
Mkanda) 2002 (و Pereira de Herrera & Sain) 1999( 

در ) Mkanda) 2002ر زمينة وسعت مالكيت اراضي، د
در رابطه با درآمد  )Kessler) 2006  وعملكرد زراعيزمينة 

 در . مطابقت داردپژوهش حاضرهاي  با يافتهكشاورزي 
 Mkhabela & Materecheraحالي كه نتايج مطالعات 

)2003(، Pereira de Herrera & Sain) 1999(  و
Illukpitiya & Gopalakrishnan) 2004 ( در زمينة

  . مطابقت نداردها و تسهيالت كشاورزي دسترسي به نهاده

 هاي ترويجي  ويژگي
هاي  هاي تحليل همبستگي در ارتباط با ويژگي يافته

هاي ترويجي  دهد كه بين تماس ترويجي نيز نشان مي
)۲۶۴/۰=r ( و رفتار كلي چغندركاران در زمينة مديريت

دار و بين  خاك زراعي ارتباط آماري ضعيف، مثبت و معني
عمل به رهنمودهاي ترويجي مروجان و كارشناسان بخش 

 ۹۹ با رفتار كلي در سطح اطمينان) r=۳۹۰/۰(رزي كشاو
دار، اما متوسطي وجود  ارتباط آماري مثبت و معنيدرصد 

   ).۵جدول (دارد 
 جتماعي ا‐ هاي فرهنگي ويژگي

 اجتماعي ‐ هاي فرهنگي در تحليل روابط ميان ويژگي
با متغير رفتار كلي چغندركاران در زمينة مديريت خاك 

ن استفاده از منابع اطالعاتي زراعي مشخص شد بين ميزا
)۲۹۷/۰=r( ،مشاركت اجتماعي )۱۰۸/۰=r ( و منزلت

با رفتار كلي كشاورزان رابطة ضعيف، ) r=۱۱۳/۰(اجتماعي 
دار و در ارتباط با متغير اعتماد اجتماعي  مثبت و معني

 اين در ).۵جدول (داري مشاهده نشد   معنيرابطهنهادي 
ضر با تحقيقات هاي پژوهش حا حالي است كه يافته

Cramb) 2004 ( وKessler) 2006(  در رابطه با مشاركت
 & Gebremedhinپژوهش نتايج اجتماعي مغايرت و با 

Swinton) 2003(  در رابطه با منابع اطالعاتي مطابقت
  .دارد

گانة رفتار كشاورزان در زمينة  هاي سه همبستگي حيطه
  هاي مديريت پايدار خاك زراعي شيوه

گانه رفتار  هاي سه  همبستگي حيطهبراي تحليل
هاي مديريت پايدار    شيوهةكشاورزان با يكديگر در زمين

پيرسون خاك زراعي از آزمون ضريب همبستگي 
)Pearson Product Moment Correlation( به روش دو 

 ميزان )۶(جدول .  بهره گرفته شد)Bivariate (متغيري
يكديگر و سطح گانه رفتار را با  هاي سه همبستگي حيطه

بر اساس اين نتايج بين . دهد داري آنها نشان مي معني
دانش، نگرش و مهارت كشاورزان با يكديگر رابطه مثبت، 

از اين مطلب چنين . داري به دست آمد نسبتاً قوي و معني
شود كه هر قدر بر ميزان دانش و نگرش  استنباط مي

،  زراعي افزوده شودخاك مديريت ةكشاورزان در زمين
 ،بنابراين. يابد  ميءهاي مربوطه ارتقا مهارت آنان در زمينه
در چغندركاران هاي دانش و نگرش  لزوم بهبود حيطه

تواند كمك   زراعي ميخاكهاي مديريت   شيوهةزمين
 ها آنان در بكارگيري آن شيوهمؤثري به ارتقاي مهارت 

بررسي و ) Noroozi) 2006نتايج مطالعه  .داشته باشند
  .كند  را تأييد ميپژوهش يافته صحت اين



 ۱۰۹  ... گذار بر رفتار کشاورزان چغندركارعوامل تاثير: شاهرودی و همکاران  

  )n=۳۷۵ (هاي مديريت پايدار خاك زراعي تحليل همبستگي پيرسون بين متغيرهاي تحقيق با رفتار كشاورزان در زمينة شيوه ‐ ۵جدول 
 متغير  )r(ضريب همبستگي   )p(داري  سطح معني  توصيف همبستگي

   سن چغندرکار  ‐۳۳۳/۰**  ۰۰۰/۰ متوسط
   بعد نيروي كار خانوار  ‐۱۳۱/۰*  ۰۱۱/۰ ضعيف
   ميزان تحصيالت  ۴۴۰/۰**  ۰۰۰/۰  متوسط
   سابقه فعاليت کشاورزي  ‐۳۲۲/۰**  ۰۰۰/۰  متوسط
   سابقه کشت چغندرقند  ‐۱۷۷/۰**  ۰۰۱/۰ ضعيف
   کل اراضي کشاورزي  ۱۹۸/۰**  ۰۰۰/۰  ضعيف
   سطح زير کشت چغندرقند  ۰۹۲/۰  ۰۷۶/۰  جزيي
   ت زراعيپراكندگي قطعا  ۱۴۳/۰**  ۰۰۶/۰  ضعيف
   فاصله مزرعه تا کارخانه قند  ‐۰۹۴/۰  ۰۸۶/۰  جزيي
  عملکرد چغندرقند  ۲۸۱/۰**  ۰۰۰/۰ ضعيف
   عيار چغندرقند  ۱۲۵/۰*  ۰۱۵/۰  ضعيف
   درآمد ساالنه كشاورزي  ۱۶۹/۰**  ۰۰۱/۰ ضعيف
   هاي ترويجي تماس  ۲۶۴/۰**  ۰۰۰/۰  ضعيف
   ها و منابع اطالعاتي كانال  ۲۹۷/۰**  ۰۰۰/۰ ضعيف
   مشارکت اجتماعي  ۱۰۸/۰*  ۰۳۶/۰  فضعي

   منزلت اجتماعي  ۱۱۳/۰*  ۰۲۸/۰  ضعيف
   اعتماد اجتماعي نهادي  ۰۶۴/۰  ۲۱۴/۰  جزيي
  †عمل به رهنمودهاي ترويجي  ۳۹۰/۰**  ۰۰۰/۰  متوسط
  ها و تسهيالت کشاورزي دسترسي به نهاده  ۰۸۱/۰  ۱۱۸/۰  جزيي

  اي اسپيرمن  ضريب همبستگي رتبه:        †               درصد۱ح  دار در سطيمعن**درصد          ۵ دار در سطح يمعن*
  

 تحليل روابط دانش، نگرش و مهارت كشاورزان ‐ ۶جدول 
هاي مديريت پايدار خاك زراعي  چغندركار در زمينة شيوه
)۳۷۵=n(  

  دانش  نگرش  مهارت
  )r(ضريب همبستگي پيرسون 

رفتاري   يطهح
 متغير 

۵۴۰/۰  ** ۴۱۱/۰   انشد ۱ ** 
۴۲۴/۰   نگرش  ۱ ** 
  مهارت   ۱

                       درصد۱دار در سطح  يمعن**   درصد۵دار در سطح  يمعن*

  
مقايسه ميانگين رفتار كلي كشاورزان در زمينة مديريت 

هاي زراعي، اجتماعي و  خاك زراعي بر حسب ويژگي
  اقتصادي

وه ها براي دو گر بر اساس نتايج آزمون مقايسه ميانگين
 چغندركاران در رفتار    مشخص شد بين ميانگينمستقل

زمينة مديريت خاك زراعي در رابطه با بكارگيري روش 
 ج ونوين آبياري تحت فشار، آزمايش خاك، مددكار تروي

دار وجود   توليد روستايي اختالف معني عضويت در تعاوني
 توان  ميهاي توليد روستايي در رابطه با يافته تعاوني. دارد

ها با ارتقاي اعتماد  چنين تفسير كرد كه اين تعاوني
اجتماعي، انسجام اجتماعي، مشاركت اجتماعي، بهبود 

رساني  هاي اطالع هاي ترويجي، گسترش كانال تماس
مناسب، بهبود وضعيت نظام كشاورزي منطقه و مشاركت 
بيشتر كشاورزان در مديريت منابع كشاورزي موجب 

يافته . مهارت آنان شده است و ، نگرشتوسعه دانش فني
 مبني بر )Shahroudi et al.) 2006 اخير با نتايج تحقيقات

هاي دانش فني و مهارت زعفرانكاران در دو  تفاوت ميانگين
هاي توليد روستايي و  گروه اعضا و غيراعضاي تعاوني

Kolawole & Laogun) 2005 ( مبني بر تفاوت ميانگين
هاي  ا عضويت در تشكلدانش حاصلخيزي خاك در رابطه ب

در رابطه با يافته بكارگيري روش . محلي مطابقت دارد
 Norooziآبياري تحت فشار نيز شايان ذكر است مطالعه 

بررسي و صحت اين يافته پژوهش را تأييد ) 2006(
هاي دوگانه   گروهرفتارهاي  بين ميانگين. كند مي

  مورد   آب  چغندركاران در ارتباط با بيمه چغندرقند، منبع
منبع درآمد ، نوع بذر مصرفي چغندرقند، استفاده

     هاي كارشناسان ناظر مزارع  غيركشاورزي و تحت مشاوره
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   ).۷جدول ( داري پيدا نشد چغندرقند هيچ اختالف معني
 هر دو گروه رفتاربر متغيرها  تأثيرگذاري اين ،از اين رو

تايج  اين در حالي است كه ن.پاسخگويان يكسان بوده است
 طرح مبني بر تأثير) Fe'li et al.) 2007 هاي پژوهش
 Birhanu و  گندمكارانرفتارهاي مهندسان ناظر بر  مشاوره

Demeke) 2003(  در رابطه با منبع درآمد غير كشاورزي
   .داردن هاي اين تحقيق همخواني با يافته

  حاكي  نيز   مستقل نتايج آزمون براي بيش از دو گروه 
 چغندركاران در زمينة مديريت رفتار  نگين بين ميااست

خاك زراعي بر حسب نحوة زراعت چغندرقند اختالف 

داري، اما بر حسب نوع نظام كشاورزي و نيز نوع نظام  معني
بر اساس  .وجود نداردداري  برداري هيچ اختالف معني  بهره

 Least(دار   حداقل تفاوت معنينتايج آزمون تعقيبي

Significant Difference ( براي بررسي مقايسات دو به 
نوع نظام كشاورزي و هاي دوي گروهها در ارتباط با متغير

هاي   مشخص شد بين ميانگيننيزبرداري   نوع نظام بهره
 هاي مورد مقايسه چغندركاران هيچ تفاوت  گروهرفتار
   ).۸جدول ( داردنداري وجود  معني

  
  هاي مورد مطالعه آنان  بر حسب ويژگير كلي پاسخگويان در زمينة مديريت خاک زراعي رفتا براي مقايسه ميانگينt آزمون ‐۷جدول 
  شدت اختالف  داري سطح معني   محاسبه شدهt  انحراف معيار   نمره رفتارميانگين فراواني  هاي مورد مقايسه گروه  بندي  گروهمتغير

  :عضويت در تعاوني توليد. ۱  ۰۴۵/۰  ۰۰۱/۰  ۳۰۶/۳**  ۲۹/۸  ۸۶/۳۴  ۹۸  بله
        ۱۹/۹  ۳۸/۳۱  ۲۲۷  خير
  :هاي مهندسين ناظر چغندرقند تحت مشاوره. ۲  ۰۱۲/۰  ۲۸۳/۰  ۰۷۵/۱  ۴۰/۱۰  ۱۸/۳۳  ۶۳  بله
        ۶۲/۸  ۰۰/۳۲  ۳۱۲  خير
  :مددکار ترويج. ۳  ۰۷۱/۰  ۰۰۱/۰  ۳۵۸/۳**  ۲۵/۷  ۵۱/۳۶  ۳۳  بله
        ۱۶/۹  ۷۳/۳۱  ۳۴۲  خير
  :بيمه چغندرقند. ۴  ۰۱۱/۰  ۳۳۷/۰  ۹۶۱/۰  ۱۳/۹  ۶۱/۳۲  ۲۴۶  بله
        ۰۱/۹  ۶۶/۳۱  ۱۲۹  خير

  ۰۱۸/۰  ۱۹۸/۰  ۲۹۰/۱  ۳۲/۹  ۶۲/۳۲  ۲۸۸  کشاورزي  :منبع درآمد. ۵
        ۲۲/۸  ۱۹/۳۱  ۸۷غير کشاورزي+کشاورزي  

  :منبع آب مورد استفاده. ۶  ۰۱۰/۰  ۳۶۰/۰  ‐۹۱۷/۰  ۸۱۸  ۷۳/۳۱  ۱۳۹  سطحي
        ۲۴/۹  ۶۲/۳۲  ۲۳۶  زيرزميني
  :كاربرد روش آبياري تحت فشار. ۷  ۱۰۶/۰  ۰۰۰/۰  ۱۷۶/۴**  ۰۹/۶  ۰۹/۳۸  ۳۷  بله
        ۱۴/۹  ۶۵/۳۱  ۳۳۸  خير
  :آزمايش خاك. ۸  ۰۵۷/۰  ۰۰۰/۰  ۶۶۲/۴**  ۴۳/۸  ۵۲/۳۳  ۲۸۱  بله

        ۹۹/۹  ۶۰/۲۸  ۹۴  خير  
  :†بذر مصرفي. ۳۰۷۸u= ۰۵۴/۰  ‐  ۹  ‐  ۸۳/۱۴۵  ۳۵۲  )منوژرم(تک جوانه 

        ‐  ۷۶/۱۹۰  ۲۳  )ژرم پلي(چند جوانه   
                       درصد۱دار در سطح  معني**درصد    ۵سطح  دار در معني* (Mann-Whitney Test)    يآزمون من ويتن: †
    

  هاي مورد مطالعه آنان  بر حسب ويژگي رفتار كلي پاسخگويان در زمينة مديريت خاک زراعي براي مقايسه ميانگينF آزمون ‐ ۸ جدول
  )≥L.S.D) ۰۵/۰p.آزمون   داري سطح معني   محاسبه شدهF انحراف معيار  نمره رفتارميانگين  اوانيفر  هاي مورد مقايسه گروه  بندي گروهمتغير 

  :نوع نظام كشاورزي. ۱  ‐  ۳۸۹/۰  ۰۰۸/۱  ۳۳/۸  ۳۷/۳۱  ۱۱۹  )۱(زراعت 
        ۲۹/۱۰  ۸۲/۳۱  ۴۹  )۲(زراعت و باغداري 

        ۸۶/۸  ۰۹/۳۳  ۱۲۸  )۳(زراعت و دامپروري   
        ۹۸/۹  ۰۸/۳۳  ۷۹  )۴ (زراعت، باغداري و دامپروري  

  :برداري نوع نظام بهره. ۲  ‐  ۱۷۵/۰  ۵۹۳/۱  ۱۷/۹  ۴۲/۳۲  ۲۵۴  )۱ ( شخصي
        ۸۵/۸  ۲۸/۳۰  ۳۸  )۲(اي  اجاره

        ۷۰/۶  ۵۰/۳۵  ۲۹  )۳(مشاع   
        ۴۲/۹  ۶۵/۳۱  ۴۳  )۴(مختلط   

  :†نحوه زراعت چغندرقند. ۲X۰۰۱/۰  ‐  ۳=۱۸۵/۱۵**  ‐  ۹۴/۱۲۵  ۱۶  )۱(سنتي 
        ‐  ۶۰/۱۸۷  ۳۴۸  )۲(ه نيمه مكانيز

        ‐  ۰۰/۲۹۱  ۱۱  )۳(مكانيزه   
                       درصد۱معني دار در سطح **درصد         ۵معني دار در سطح *                  آزمون كروسكال واليس: † 
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اي براي تبيين مهمترين عوامل  تحليل رگرسيون مرحله
 مديريت خاك تأثيرگذار بر رفتار كشاورزان در زمينة

  زراعي
 براي تبيين و تعيين معادلة خطي ،در اين پژوهش

رگرسيون رفتار چغندركاران در زمينة مديريت خاك 
زراعي به عنوان متغير وابسته با متغيرهاي مستقل 

متغيره  دار تحقيق تجزيه و تحليل رگرسيون چند  معني
 بر روش،در اين . خطي به روش گام به گام بهره گرفته شد

اس بتاي استاندارد به دست آمده متغيرهاي ميزان اس
تحصيالت، سن كشاورز، عمل به رهنمودهاي ترويجي، 
منابع اطالعاتي، تجربه كشت چغندرقند، عملكرد 

هاي ترويجي و عيار چغندرقند به ترتيب  چغندرقند، تماس
به عنوان متغيرهايي بودند که بيشترين سهم را در ميزان 

 متغيرها در مدل لذا اين.  داشتندتغييرات متغير وابسته
. مانده و بقيه متغيرها از معادله حذف شدندنهايي باقي

  درصد۲/۴۴بين  دهد اين متغيرهاي پيشينتايج نشان م
)۴۴۲/۰= ۲R ( متغير وابسته واريانساز ميزان ) رفتار

ضريب تبيين بيانگر . کنند بيني مي را پيش) چغندركاران
ري نيز در ميزان رفتار مديريت اين است كه متغيرهاي ديگ

اند كه در مطالعه  خاك زراعي چغندركاران تأثيرگذار بوده
نتايج تحليل واريانس يک طرفه . حاضر بررسي نشده است

دار بودن رگرسيون و رابطه خطي بين متغيرها را  نيز معني
 P>۰۰۱/۰(دهد  در گام نهايي نشان مي

,۱۷/۳۶)=۳۷۴‚۸(F .( جداول)عات مربوط  اطال)۱۰( و )۹
به منظور برآورد . دهندبه اين تجزيه و تحليل را نشان مي

معادله تخمين، با توجه به اطالعات به دست آمده و 
دار بودن مدل نهايي رگرسيون چند متغيره در اين  معني

توان ميزان رفتار چغندركاران را  پژوهش، با معادله ذيل مي
 مطالعه در زمينة مديريت خاك زراعي در منطقه مورد

  :تخمين زد
Y= ۷۶/۱۰  + ۶۸۷/۰ X۱ + ۹۸۵/۱ X۲ + ۲۲۳/۰ X۳ + ۰۹۱/۰ X۴ 

+ ۲۰۵/۰ X۵ ‐ ۱۹۹/۰ X۶ + ۱۵۹/۰ X۷ + ۴۹۴/۰ X۸           

  
  گيري و پيشنهادها نتيجه

هاي تحقيق و  در اين قسمت، نتايج حاصل از يافته
 :شود  ه مييمتعاقب آن پيشنهادهاي مربوطه ارا

يفي نشان داد كه ميزان هاي توص نتايج حاصل از يافته
  چغندركاران مورد مطالعهعملكرد رفتاري بيش از نيمي از

 در زمينة مديريت خاك زراعي در حد ) درصد۸/۶۴(
بنابراين، اين مطالب . داشتندقرار » تر متوسط و پايين«

سازي كشاورزان را به توسعه و بهبود  لزوم ظرفيت
 رفتار هاي آموزش يادگيري تجربي براي تقويت برنامه

هاي مديريت خاك زراعي به  كشاورزان در زمينة شيوه
دهد كه بايد  اي از مديريت زراعي نشان مي هشاخعنوان 

اندركاران قرار گيرد تا  مورد توجه مسئوالن و ساير دست
هاي شناختي،  كشاورزان چغندركار بتوانند وضعيت حيطه

 حركتي خود را در زمينه ‐ روانيبه خصوص عاطفي و 
تر بهبود  هاي مربوطه از سطوح متوسط و پايين موضوع

  . بخشيده و توسعه دهند
 

هاي توصيفي مشخص  بر اساس نتايج حاصل از يافته
)  نفر۲۴۳، درصد۸/۶۴(بيش از نيمي از چغندركاران  شد
سواد و يا سوادي در حد خواندن و نوشتن و ميانگين  بي

شود   پيشنهاد ميپس. داشتند سال ۴۵سني بيش از 
سازي عميقي براي پايداري خاك زراعي در مناطق  گفرهن

كشاورزي انجام دهند تا نقطه قوتي براي تأمين پايداري 
، يخاك زراعي، افزايش توليدات و توسعه اراضي كشاورز

هاي شغلي و در نتيجه كاهش فقر روستايي  ايجاد فرصت
رسد به جاي استفاده از مواد نوشتاري و  به نظر مي. باشد

هاي آموزشي ديگر شنيداري و ديداري   از روشمتني، بايد
هاي  نظير بازديدهاي آموزشي، كارگاههاي عملي و برنامه

در اين رابطه، الزم . راديويي و تلويزيوني نيز استفاده شود
است اعتبارات كافي براي اجراي رهيافت مدرسه مزرعه 
كشاورز و آموزش كشاورز به كشاورز از جمله همياري 

و براي ارتقاي انگيزش ساير كشاورزان كشاورزان پيشر
  .معيشتي تأمين شود

هاي ترويجي در حد متوسط  از آنجا كه وضعيت فعاليت
اي   بايد به گونهپسو در مجموع ضعيف ارزيابي شدند، 
هاي قند و همچنين  تالش گردد بخش كشاورزي كارخانه

هماهنگي داشته مراكز ترويج و خدمات جهاد كشاورزي 
انواع  و دسترسي به امكانات ترويجياظ باشند و از لح
آموزشي ديداري و شنيداري تجهيز و ارتباط  وسايل كمك 

گيري از  بهره. تقويت شوندبه نوعي  مروجان و كارشناسان
همكاري تعداد بيشتري از مروجان و كارشناسان ترويج 

تواند  هاي مديريت خاك زراعي نيز مي آگاه در زمينه شيوه
. ي ترويج چغندركاري را ارتقا بخشندها اثربخشي فعاليت

   هاي  دوره  برگزاري  طريق  از در اين رابطه، عامالن ترويج



 ۱۳۸۸، ۳، شماره ۴۰‐۲ ايران، دوره تحقيقات اقتصاد و توسعه کشاورزيمجله   ۱۱۲

 هاي مديريت خاك زراعي  براي تبيين رفتار كشاورزان در زمينة شيوهاي  ضرايب رگرسيون چندگانة مرحله‐۹جدول 
 ن تعديل شدهضريب تبيي۲R اتتغيير )۲R(ضريب تبيين ضريب رگرسيون نام متغير گام

 ۱۹۲/۰  ۱۹۴/۰  ۱۹۴/۰  ۴۴۰/۰ ميزان تحصيالت  ۱

 ۲۹۲/۰  ۱۰۲/۰ ۲۹۶/۰ ۵۴۴/۰  عمل به رهنمودهاي ترويجي  ۲

 ۳۶۲/۰  ۰۷۲/۰ ۳۶۷/۰ ۶۰۶/۰ منابع اطالعاتي ۳

 ۳۹۰/۰  ۰۲۹/۰  ۳۹۶/۰ ۶۳۰/۰  عملكرد چغندرقند ۴

 ۴۰۱/۰  ۰۱۳/۰ ۴۰۹/۰ ۶۴۰/۰  هاي ترويجي تماس ۵

  ۴۱۰/۰  ۰۱۱/۰ ۴۲۰/۰  ۶۴۸/۰  سن كشاورز  ۶
  ۴۲۲/۰  ۰۱۳/۰ ۴۳۳/۰  ۶۵۸/۰  تجربه كشت چغندرقند  ۷
  ۴۲۹/۰  ۰۰۹/۰ ۴۴۲/۰  ۶۶۵/۰  عيار چغندرقند  ۸

  
  

  هاي مديريت خاك زراعي  شيوهةرفتار كشاورزان در زمينبراي تعيين  ضرايب متغيرهاي وارد شده در معادله رگرسيون نهايي ‐ ۱۰جدول 
 بينهاي پيش متغير ضرايب استاندارد شده شدهضرايب استاندارد ن

  )ß(بتا  خطاي معيار ضريب ورود
t محاسبه 

 شده
سطح 
 داري معني

 ۰۰۸/۰ ۶۷۲/۶ ‐ ‐ ‐ ‐  ۰۳۰/۴ ۷۶/۱۰  )عرض از مبدأ(عدد ثابت 
 >۱X( ۶۸۷/۰ ۱۲۹/۰ ۲۶۷/۰ ۳۱۹/۵ ۰۰۱/۰(ميزان تحصيالت 

 >۲X(  ۹۸۵/۱ ۳۲۱/۰ ۲۵۳/۰ ۱۸۴/۶ ۰۰۱/۰( عمل به رهنمودهاي ترويجي 

 >۳X( ۲۲۳/۰ ۰۴۲/۰ ۲۲۲/۰ ۲۶۰/۲ ۰۰۱/۰(ابع اطالعاتي من
 >۴X(  ۰۹۱/۰ ۰۲۲/۰ ۱۷۱/۰ ۲۰۰/۴ ۰۰۱/۰(عملكرد چغندرقند 

 ۵X(  ۲۰۵/۰ ۰۷۲/۰ ۱۲۰/۰ ۸۴۰/۲ ۰۰۵/۰(هاي ترويجي  تماس
 >۶X(  ۱۹۹/۰‐  ۰۴۹/۰  ۲۵۹/۰‐  ۰۵۸/۴‐  ۰۰۱/۰(سن كشاورز 

  ۷X(  ۱۵۹/۰  ۰۵۴/۰  ۱۷۷/۰  ۹۷۴/۲  ۰۰۳/۰(تجربه كشت چغندرقند 
  ۸X(  ۴۹۴/۰  ۲۰۳/۰  ۰۹۷/۰  ۴۳۷/۲  ۰۱۵/۰(عيار چغندرقند 

  
از جمله هاي ترويجي مؤثر  آموزشي و بكارگيري روش

منطبق با مراحل پذيرش نوآوري مزارع نمايشي و الگوي 
ها و پذيرش  توانند نقش مهمي را در جهت ارتقاء آگاهي مي
هاي مديريت خاك زراعي به منظور بهبود وضعيت  شيوه
 .اري منابع كشاورزي ايفا نمايندپايد

 نتايج حاصل از تحليل همبستگي نشان داد بين
 رآمد ساالنهد  محصول چغندرقند، عيار چغندرقند،عملكرد

 عملكرد هاي ترويجي با كشاورزي و همچنين تماس
رفتاري چغندركاران در زمينة مديريت خاك زراعي ارتباط 

، ترويجلذا عامالن . ي وجود دارددار مثبت و معني
 بايد توجه متخصصان امر كشاورزيساير ريزان و  برنامه
هاي رفتاري چغندركاران از  اي را به ارتقاي حيطه ويژه

هاي مؤثر آموزشي ترويجي مبذول  طريق بكارگيري شيوه
  .دارند

دار بين منابع اطالعاتي  ثبت و معنيمبا توجه به رابطه 
اعي مديريت خاك زررفتار چغندركاران در زمينة و 

) منابع محلي(هاي غيررسمي  شود كه از شبكه پيشنهاد مي
نظير مددكاران ترويج و استفاده از رهبران محلي شامل 

هاي فعال جمعي كه نقش   گروه،رهبران اجتماعي و فني
نگيختن و اشتياق كشاورزان براي امهمي در بر

هاي خاك زراعي دارند و  گذاري در تكنولوژي سرمايه
ها   بيشتري به نوگرايي در پذيرش نوآوريجوانان كه تمايل

مراكز تحقيقاتي و طرح (شهري  دارند، منابع جهان
هاي   كانال و)هاي كارشناسان ناظر چغندرقند مشاوره

هاي آموزشي بين  پخش و انتشار فيلم(ارتباط جمعي 
به خصوص در زمينه )  انتشار نشريات ترويجي وكشاورزان

 .بهره گرفته شودمهارت بيشتر 
رفتار ا توجه به اينكه بين مشاركت اجتماعي و متغير ب

 داري به دست آمد؛ همبستگي معني كشاورزان چغندركار
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بنابراين، توصيه مي شود از مشاركت و نظرخواهي 
گيري، اجرا، نظارت و  كشاورزان در سطوح چهارگانة تصميم

هاي آتي ترويجي استفاده  گيري از منافع طرح و برنامه بهره
توان به مشاركت كشاورزان  در اين زمينة مي. دشوبهينه 

گيري براي انتخاب موضوعات  تصميم و در زمينة پيشنهاد
هاي  ن، زمان و روش ارايه آموزشاآموزشي، تعيين مك

هاي ترويجي، افزايش  ها و كالس ترويجي، اجراي برنامه
گيري مروجان از نظرات و پيشنهادهاي  زان بهرهيم

گيري  ميزان بهره و ها ري كالسكشاورزان در حين برگزا
 آنان در بهبود كيفيت هايمروجان از نظرات و پيشنهاد

 .هاي ترويجي اشاره نمود آموزش
بين  ها نشان داد نتايج آزمون مقايسه ميانگين

هاي رفتار پاسخگوياني كه آزمايش خاك انجام  ميانگين
 داري وجود اند اختالف معني اند و آناني كه انجام نداده داده
 وري خاك زراعي لذا براي حفظ و ارتقاي بهره. دارد

 آزمايشگاههاي ةشود از طريق توسع  توصيه ميكشاورزان
خاك و تشويق آنان به آزمايش خاك بر ميزان واقعي 
مصرف كود و با توجه به اهميت نظر كارشناسان تأكيد 

 مصرف كودي به كشاورزان  هاي توصيه ه بولتنئ ارا با.كنند
ن را به مصرف كودها با راندمان بهتر و پايداري توان آنا مي

و لزوم توجه به ايجاد به عالوه، . شان تشويق كرد مزارع
هاي ارزيابي كيفيت خاك به عنوان قسمتي  گسترش كارت

خاك اهميت دادن به دانش از برنامه آزمون خاك براي 
نوعي و كشاورزان در راستاي دانش علمي محققان 

 مديريت ةي بهتر كشاورزان در زمينگير پشتيباني و تصميم
هاي ترويجي مؤثر همچون روزهاي  خاك زراعي و روش

هاي كيفيت خاك براي كشاورزان به عنوان  مزرعه و كارگاه
مهارت ها و  دانش فني، ديدگاهابزار آموزشي براي ارتقاي 

 و تخريب كنندة  در خصوص عوامل حاصلخيزكشاورزان 
زراعي ولوژيكي خاك خصوصيات فيزيكي، شيميايي و بي

شود از طريق  عالوه بر اين، پيشنهاد مي. شود توصيه مي

معرفي كشاورزان نمونه كه عالوه بر عملكرد و عيار باالي 
چغندرقند، اصول پايداري خاك زراعي و يا درصد ناخالصي 

دهند با  ريشه را در مزرعه خود مورد توجه قرار مي
ها، ساير   وامتشويقاتي مانند كاهش نرخ سودهاي بانكي

هاي خاك  گذاري در تكنولوژي كشاورزان را به سرمايه
  . زراعي همچون آزمايش خاك تشويق كرد

  نشان دادtهاي مربوط به آزمون  نتايج حاصل از يافته
 چغندركاران مورد مطالعه در دو رفتارهاي  بين ميانگين

اي مهندسان ناظر   تحت پوشش طرح خدمات مشاورهگروه
 .داري وجود ندارد اختالف معنيخارج از طرح چغندرقند و 

اند  به طوري كه كارشناسان ناظر مزارع چغندرقند نتوانسته
رفتار مطلوبي را در چغندركاران تحت پوشش نسبت به 

بنابراين، . ساير چغندركاران خارج از طرح ايجاد كنند
اي  هاي حرفه ها و قابليت صالحيتضروري است 

هاي ضمن خدمت در  آموزشكارشناسان ناظر از طريق 
شناسي، آموزش بزرگساالن،  زمينة مباحث جامعه

هاي آموزشي ترويجي، پژوهشگري و  ارتباطات، روش
هاي  نوآوري و نوپذيري تقويت شوند تا بتوانند مسئوليت

متعدد خود را در پيشبرد اهداف ترويج و به خصوص 
 .رهبري فني كشاورزان انجام دهند

د چغندركاران در سطوح رفتاري با توجه به اينكه تعدا
ران در سطوح تر نسبت به ساير چغندركا متوسط و پايين

شود  هاد مينپيشخوب و بسيار خوب بيشتر بودند،  يرفتار
 از عملكرد رفتاري آنانبراي اثربخش كردن عامالن ترويج 

تخمين  اقدام به  به دست آمده رگرسيونمعادلهطريق 
 آن دسته از كشاورزانايي شناسميزان رفتار چغندركاران و 

 كنند و سپس از خوب و يا بسيار خوب رفتاري سطوحدر 
هاي آموزشي و تعيين آنان به عنوان مددكار  طريق دوره

به نشر مطالب ) ترويج چغندركار به چغندركار(ترويج 
  .آموزشي به ساير كشاورزان اقدام كنند
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