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 دهیچک
 

حفاظت خاک و عوامل مؤثر بر  اتینگرش کشاورزان استان کرمانشاه به عمل یبررس قیتحق نیا یکل هدف

 یریگ با استفاده از فرمول نمونه که بودشامل تمام کشاورزان استان کرمانشاه  قیتحق یآمار ةجامع. استآن 

 را آن ییبود که روا یا  پژوهش پرسشنامه ینمونه انتخاب شدند. ابزار اصل یبرا هاآننفر از  176 ،کوکران

 لی(. تحل α> 7/0) شد محاسبه کرونباخ یآلفا بیضر از استفاده با آن ییایپا و کردند دییتأ یتخصص گروه

مورد مطالعه  کشاورزان شتریبنشان داد که  قیتحق جیانجام شد. نتا SPSSافزار  رمن از استفاده باها  داده

 نینشان داد که ب ها نیانگیم ةسیمقا جیحفاظت خاک داشتند. نتا اتیبه عمل متوسط ینگرشدرصد(  4/23)

 ینهادها در تننداش ای داشتن تیعضو یرهایمتغ اساس حفاظت خاک بر اتینگرش کشاورزان به عمل

 ونیرگرس لیتحل جینتا نیهمچن ؛شتداوجود  یدار یاختالف معن وام نکردن ای کردن افتیدر و ییروستا

 -یآموزش یها کالس در شرکت دفعات تعداد خاک، حفاظت اتیعمل دربارةدانش  رینشان داد که سه متغ

حفاظت  اتینگرش آنان به عمل انسیدرصد از وار 4/27 نییقادر به تب کشاورزان سواد زانیم و یجیترو

 خاک بودند. 

 

  خاک تیریمد دار،یپا یکشاورزحفاظت خاک،  اتیعملکرمانشاه،  استان :یدیکل یها واژه

 

 مقدمه
 جمله از یکشور هر در یکشاورز بخش یاساس و مهم نقش

 البته ؛است  کشور آن مردم ازین مورد يیغذا مواد دیتول در
 دیتول اشتغال، رینظ ها نهیزم ريسا در یکشاورز که است مسلم
 کند یم فايا یبزرگ نقش زین یصادرات صنعت یبرا هیاول مواد

است که اگر قادر  يیمواد غذا دیآن در تول تیتمرکز و اهم اما
کند، کمک  افينقش خود را ا یخوببه نهیزم نيباشد در ا

 (,Shafiee است کردهبه توسعه کشور  یتوجه یانيشا

 رانيا یمل اقتصاد در یاتیح نقش یکشاورز بخش. (2006
 22 ،یناخالص مل دیدرصد تول 18که حدود  یطور  به دارد،

 جامعه، يیغذا مواد درصد 82 از شیب نیتأماشتغال،  درصد
 ازین مورد هیاول مواد درصد 90 و ینفت ریغ صادرات درصد 22

 ؛(Hedari et al., 2008)  سازد یم فراهم بخش نيا را صنعت
مناسب از منابع آب و خاک  ةلزوم توجه و استفاد نيبنابرا

 با یعیطب منبع خاک (Ibid). و مهم است یضرور یامر
 یاتیح یمنبع خاک. است یدنشدنيتجد و دبخشسو ارزش،

 ،است. امروزه یزندگ اتيضرور ريغذا، پوشاک و سا دیتول یبرا
 یول اندک اریخاک بس یعیطب راتییتغ ،کمي و ستیب قرن در

طور  بهو  ديانسان شد یها تیاز فعال یناش یها یدگرگون
 (,urushadze tengizzست کنترل ا قابل ریغ و یمنف عمده
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در  یکاردست اشکال از یکي خاک بيتخر و شيفرسا.  2002)
-دستاز مفهوم به عمدتاً که رود یم شمار  به خاک یندهايافر

از خاک است  یبردار بهره ايخاک  یکاهش کارکردها اي رفتن
 ازین مورد دماتخ جاديا در آن لیپتانس کاهش به و

 ,Asadi and Naderi Mehdei) شود یم منجر ها ستمیاکوس

داليل اصلی  باران ريزش کاهش و خشکسالی گرچه. (2009
وری پايین کشاورزی و کمبود مواد غذايی در نظر گرفته  بهره
بیش از حد مواد  ةاما سهم فرسايش خاک )تخلی شوند می

 بسیار فرسايش آبی( ةوسیل  ذايی و برداشت خاک فوقانی بهغ
 یکي خاک شيفرسا.   (Sahlemedhin, 2000)استتر  بزرگ

 در غذا دیتول و یکشاورز ،یطیمح ستيز مسائل نيتر مهم از
 و تیجمع شيافزا با ریاخ یها سال در که است جهان

 که یا گونه  به ؛است افتهي شدت انسان یها تیفعال یدگرگون
 و یکشاورز زیخحاصل خاک تن اردیلیم 52 به کينزد سالههر
 ابدي یم شيفرسا یاراض گرياز د خاک تن اردهایلیم

(Ghoddousi, 2005) .یزیخحاصل کاهش با دهيپد نيا 
 شودیم داريپا یکشاورز یها ستمیاکوس بيباعث تخر خاک

(Anberani, 1998) . 
 سطح از سومکيخاک حدود  شيو فرسا بيتخر ةمسئل

 تيريمد. است داده قرار ریتأث تحت را نیزم یها یخشک
 ريپذ بیمنبع آس نيا هيرو یب یبردار بهره و یتوجه یب نادرست،
را به  یبشر اتیح تيو در نها دهد یسوق م ینابود یرا به سو

 00 شياز فرسا تيها حکا . گزارشازداند یمخاطره م
 لیتشک روند که  یسال دارد، در حال کيخاک در  یمتر یلیم

است  متر یلیم 5/5 تا 01/0 نیب زمان نیهم در خاک
(Triphati & Singh, 2001) .از زمان طول در رانيا کشور 

 جمله از قتیحق در و است نبوده امان در خاک شيفرسا
که  یا گونه  به است، خاک شيفرسا یباال حجم با یکشورها

 شيدرصد کل فرسا 10آن است که  انگریها ب داده یبرخ
 گزارش در. (IWRFO, 2006) افتد یاتفاق م رانيجهان در ا

خاک در  شيفرسا نةیزمدر  ایآس یور سازمان بهره ةشدمنتشر
شده است. گزارش  یابراز نگرانمعضل  نيا مورد در ران،يا

تا  12 رانيدر ا خاک ساالنة شياز آن دارد که فرسا تيحکا
 شيبرابر متوسط فرسا 0تن در هکتار است که حدود  20

 قارةخاک در  شيبرابر متوسط فرسا 2 ا،یخاک در قاره آس
 و کايآمر در خاک شيفرسا متوسط برابر 14 از شیب قا،يآفر

 ستاروپا قاره در خاک شيفرسا متوسط بربرا 11 حدود
(Abedi, & Tabatabaee, 2007) . 

 یها نسل یتنها بقا و زندگ خاک نه شيروزافزون فرسا ریس

 یدچار تنگناها زیرا ن یبلکه نسل کنون کند، یم ديرا تهد ندهيآ
 در ینگران شي. افزا(Pzeshki Rad, 2009) است دهکر یاديز

 شتریبخاک، توجه  تیفیک بودننيیپاخاک و  شيفرسا مورد
 یها استیراهبردها و س یسو  به را زانير برنامه و گذاران استیس
خاک و حرکت به سمت  يیکاهش فقر و مواد غذا نيگزيجا

 & ,Ghorbani)جلب کرده است  یبیترغ یاقدامات حفاظت

Kohansal, 2010) .بيتخر علت بحران، نيا حل یراستا در 
 به)مربوط  یعیطب ریغ و یعیطب یها عامل دسته دو به را یاراض

 یبردار انسان با بهره نیب نيا در که دنکن یم میتقس( انسان
 گريد غذا، پوشاک و آوردنفراهم یبرا نیروزافزون از زم

و  شده منجر نیزم یعیپوشش طب بيتخر به شيخو یازهاین
قرار داده است.  شيرا در معرض فرسا یادتريخاک ز جهیدر نت

را به هم  یعیانسان تعادل طب تیکه فعال یزمان ،رفتههمیرو
 & Tripathi ردیگ یخاک شدت م شيفرسا دةيپد زند، یم

Singh,) (2001 .خاک حفاظت به توجه لزوم اساس، نيا بر 
ای از راهبردها  مجموعه خاک حفاظت. دارد تیاهم و ضرورت

برای جلوگیری از فرسايش خاک است. عملیات صحیح و پايدار 
 و پوششی گیاهان زراعی، تناوب های روش شامل حفاظت خاک

های سطحی برای  وانايی خاکت به که است زراعی های شکنباد
نگهداری انسجام خود از طريق کاهش نیروهای فرسايشی و 

. شود می منجرکاهش تغییر شیمیايی مواد غذايی خاک 
و  یطیمح ستيکاهش مشکالت ز ةنیزم در خاک حفاظت

 دیجوامع کشاورزی و روستايی مف یاقتصادی و اجتماع
   (Wagayehu and Lars, 2003).است

 نوين شناسیروان مفاهیم ترين مهم از يکی شنگر
 و عاطفی شناختی، عنصر سه از ترکیبی که است اجتماعی

 & Pashasharifi, 2000, shahvali) است رفتاری

moshfegh, 2005 .)ددیعتتعاريف م ،نگرش بحث در 
نظام »نگرش را  Parsa (2005)مثال  یبرا ؛دارد وجود

های مثبت و منفی، احساسات عاطفی و  یپايدار ارزشیاب
« های موافق و مخالف نسبت به مقاصد اجتماعی گرايش

ذهنی، احساسی يا  یحالت نگرش ،تعريف کرده است. در واقع
 يا منفی چیز يک ساز زمینه کهشود  تعريف می تمايل ینوع

. اعتقاد محققان بر (Garret, 2006) ستما اطراف در مثبت
اين است که نگرش عامل اصلی در تغییر رفتار است و در 

ها نیز تغییر خواهد کرد  صورت تغییر نگرش افراد، رفتار آن
(Kosari, 1989)های  . ضرورت بررسی نگرش افراد در زمینه

مختلف از آن جهت مورد توجه است که به مديران و 
 دربارةهای تفکر آنان  از شیوهکند تا  مجريان کمک می
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 نیاز صورت در وسیله بدين و شوندمشخص مطلع  موضوعات
 کنند طراحی آنان نگرش تغییر برای را هايی برنامه

(shahvali and moshfegh, 2005) در  تیموفق نيبنابرا ؛
 ازمندین  از آن نهیبه ادةاستفحفاظت از خاک و  یها برنامه

حفاظت خاک و  اتیشناخت نگرش کشاورزان به عمل
از  یحفاظت یرفتارها که چرا ؛است  آن از نهیبه استفادة

 یها . داشتن نگرششود یم یحفاظت ناش بهنگرش افراد 
 تواند یحفاظت خاک م اتیکشاورزان به عمل یمنف ايمثبت 

حفاظت خاک  اتیعمل یریکارگ به نةیزم درها  در رفتار آن
از  ،مطالعه نيدر ا .(Shafiee et al., 2008)باشد  رگذاریتأث

نگرش  کهشد  استفاده Erwin and Erik (2007)مدل 
 ،یاقتصاد یها کشاورزان به حفاظت خاک را شامل جنبه

 منظور  به .دانند یم خاک حفاظت یاجتماع و یطیمحستيز
عوامل مؤثر بر نگرش کشاورزان مورد مطالعه به  یبررس
 ینظر ارچوبهچ یحفاظت خاک و سازمانده اتیعمل

در داخل و خارج  نهیزم نيدر ا شدهانجامپژوهش، مطالعات 
از  یا قرار گرفتند که در ادامه خالصه یاز کشور مورد بررس

 :است شده آوردهها  آن
Karimi and Chizari (2007 )نگرش  خود مطالعة در

حفاظت خاک و کنترل  دربارة راکشاورزان مورد مطالعه 
 نيدر ا نیهمچن ؛ندمثبت برآورد کرد باًيآن تقر شيفرسا

 زانیسواد و م زانیم نیب دار یمثبت و معن ةمطالعه رابط
خاک با نگرششان  شيمسائل فرسا کشاورزان از یآگاه

Shafiee et al. (2008 ). شد ديیتأنسبت به حفاظت خاک 
 یدار یو معن مثبت رابطةنشان دادند که  خود مطالعةدر 

استفاده از  زانیحفاظت خاک و م اتیعمل دربارةنگرش  نیب
 یباطشامل منابع ارت یو منابع ارتباط یارتباط یها کانال
وجود دارد.  یجمع یها و رسانه یسازمان ،یشهر جهان

Shafiee et al. (2008در مطالع )خود نشان دادند که  ة
 دربارة ینگرش مثبت یکشاورزان مورد مطالعه دارا ترشیب

 یدار یمثبت و معن ةحفاظت خاک هستند و رابط اتیعمل
 زانیم یرهایحفاظت خاک و متغ اتیعمل دربارةنگرش  نیب

 یها یژگيو یو منابع اطالعات یارتباط یها استفاده از کانال
 یا ( در مطالعه2010) Rostamiوجود دارد.  یشهر جهان

در  بیترتبه مورد مطالعه را  کشاورزان شتریبنگرش و دانش 
 Latifi  Fathi and.کرد برآورد اديز و مطلوب نا اًبيقرتحد 

 حفاظت دربارةبرداران  نگرش بهره یا ه( در مطالع2011)
 Bonard  .کردند برآورد متوسط حد در را یعیطب منابع

 نیکه ب دیرس جهینت نيخود به ا قی( در تحق1995)
 ،یبردار نظام بهره ن،یزم تیمالک زانیم یرهایمتغ

 دربارةو نگرش  جيکار، حضور عامالن ترو یروین بودن فراهم
وجود دارد.  یدار یمعن ةرابط نیزم تيريمد اتیعمل

Napier and Camboni (2008 )نشان دادند  یا مطالعه در
 دربارة یمورد مطالعه نگرش مثبت کشاورزان شتریبکه 
 یرهایمطالعه متغ نيحفاظت خاک داشتند و در ا اتیعمل

ان به عنو یکشاورز نادرآمد، تعداد ارتباط با مروج زانیم
نگرش کشاورزان مورد  راتییتغ یاصل یها کننده ینیب شیپ

 درBandora et al. (2008 )شدند.  يیمطالعه شناسا
از عوامل  یکيخود نشان دادند که نگرش  ةمطالع

حفاظت خاک است و  دربارةکشاورزان  رفتار کنندة ینیب شیپ
 اتیعمل مورد درکشاورزان  ترشیمطالعه نگرش ب نيدر ا

 زانیم ن،یزم تیمالک یرهایحفاظت خاک مثبت بود و متغ
 نيسواد و اعتبارات انجام حفاظت خاک به عنوان بهتر

نگرش کشاورزان مورد مطالعه  راتییتغ یها کننده ینیب شیپ
  .Carlson et alحفاظت خاک بودند. اتینسبت به عمل

 دربارةاورزان و رفتار کش نگرش راتییتغ ی( به بررس2010)
نشان  ها آن مطالعة جينتا. حفاظت خاک پرداختند اتیعمل

 مورد درکشاورزان مورد مطالعه  رشتیبنگرش  زانیداد که م
دانش در مورد  شيحفاظت خاک مثبت است و افزا اتیعمل

و  مثبت رابطةکنترل آن  یها وهیخاک و ش شيفرسا
حفاظت خاک و  اتیعمل دربارةهبود نگرش با ب یدار یمعن
 نیهمچن ؛حفاظت خاک )رفتار( داشت اتیعمل یریکارگ به

 نيبهتر یو اقتصاد یعوامل اجتماع قیتحق نيدر ا
 مطالعه مورد کشاورزان نگرش راتییتغ کنندگان نییتب

 نةیزمدر  گرفتهانجاممطالعات  اساس بر .شدند يیشناسا
 شود یم مشخص خاک حفاظت اتیعمل به کشاورزان نگرش

 و یاجتماع ،یفرد یها یژگيو از متأثر آنان نگرش که
 و یارتباط یها کانال از استفاده زانیم کشاورزان، یاقتصاد
 خاک حفاظت اتیعمل دربارةکشاورزان  دانشو  یاطالعات

 ريز صورت  به پژوهش ینظر ارچوبهچ اساس نيا بر. است
 (. 1)شکل  ردیگ یشکل م

 
 



 1313، بهار 1، شماره 54قات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، دوره تحقی      151

                 
 

 پژوهشمفهومی  چارچوب .1 شکل

 

و  تیگفت با توجه به اهم توان یم یبند جمع کي در
 یکيحفاظت خاک  نينو یها یفناور توسعةضرورت خاک، 

 همةمورد توجه  دياست که با یهر کشور یضرور اقداماتاز 
 نی. به همردیقرار گ ربطیذ اندرکاران دست و والنمسئ

تا  رسد یم نظر  به یضرور آن توسعةالزامات  يیلحاظ شناسا
در  .دیبخش عيتسر را نينو یها یفناور نيا توسعةبتوان روند 

 نديفراعامل در  نيتر مهم کهتوجه داشت  ديراستا، با نيا
است و در بحث از  یانسان یروین یبخش کشاورز در دیتول

است که از طرف  یموضوع رفتار نيتر مهم یانسان یروین
 نةیزمدر  یکشاورز یها تیدر فعال ریدرگ یعامل انسان

 یبر طبق تئور ،راستا ني. در اردیگ یحفاظت خاک شکل م
نگرش  ةجینت رفتار ( (Aizen, 1991شده یزير رفتار برنامه

 اتیعمل دربارة یکه کشاورزان نگرش مثبت یوقت یعني ؛است
 و رندیگ یم کار  حفاظت خاک داشته باشند، آن را در عمل به

و اصالح نگرش  راتییتغ جاديا نيبنابرا ؛دهند یم انجام
حفاظت خاک  اتیعمل دربارةکشاورزان  یو منف حیناصح

کشاورزان به  در خصوص نگرش یقاتیانجام تحق ازمندین
 يیشناسا و صیتشخ با تا استحفاظت خاک  اتیعمل

به بهبود و اصالح نگرش  نديفرا نيدر ا هاو قوت هاضعف
 در تاحفاظت خاک پرداخته شود  اتیکشاورزان به عمل

 کشاورزان یسوبهبود رفتار و بروز رفتار مناسب از  به تينها
 رو  نيا از. شود  منجرحفاظت خاک  اتیدر خصوص عمل

 استان کشاورزان نگرش یبررس منظور  پژوهش حاضر به
 یطراح آن بر مؤثر عوامل و حفاظت اتیعمل به کرمانشاه

 دنبال ريز یصاختصا اهداف آن به لین یراستا در و شد
 :شود یم

 یاقتصاد و یاجتماع ،یفرد یها یژگيو یبررس. 1
 عه؛مطال مورد کشاورزان

نگرش کشاورزان مورد مطالعه به  زانیم یبررس .2
 حفاظت خاک؛ اتیعمل

 ،یفرد یها یژگيبراساس و انينگرش پاسخگو لیتحل .0
 آنان؛ یاقتصاد ،یاجتماع
عوامل مؤثر بر نگرش کشاورزان مورد مطالعه  نییتع .4

 خاک.  از حفاظت اتیعمل نةیزم در
 

 ها روش و مواد
 به توجه با ،یکم قاتیتحق نوع از تیماه نظر از قیتحق نيا

از  ها داده یگردآور لحاظ از و یکاربرد قاتیتحق نوع از هدف
 بهکه  آنجا از و است( یشيآزما ری)غ یفیتوص قاتینوع تحق

 قیتحق هدف اساس بر رهایمتغ انیم روابط لیتحل و یبررس
 شمار به یستگهمب -یفیتوص قاتیتحق نوع از پردازد، یم
ساکن  کشاورزان همةشامل  قیتحق نيا یآمار جامعة. رود یم

 جهاد آمار اساس ها بر که تعداد آن استاستان کرمانشاه 
 با نمونه حجم. بودند نفر 110،111 کرمانشاه استان یکشاورز
انحراف  دنکرمنظور با و کوکران یریگ نمونه فرمول از استفاده

 151حفاظت خاک  اتینگرش کشاورزان به عمل ریمتغ اریعم
 و یآمار جامعةبه وسعت  توجه با که آمد دست به نفر

 یبعض رفتننیباز و شدنمخدوشکشاورزان احتمال  یسوادیب
غلبه بر مشکالت  یبرا نيبنابراو  داشت وجود ها پرسشنامه از

به  یآمار جامعة یاعضا نیپرسشنامه در ب 190فوق تعداد 
با انتساب متناسب، به  یتصادف یا طبقه یریگ روش نمونه

 استان چهاردگانة یها تناسب کشاورزان ساکن در شهرستان

 خاک حفاظت اتیعمل به نگرش

 :یهاجنبه شامل
 یاجتماع -
 یاقتصاد -
 یطیمحستیز -

 ،یفرد یهایژگیو
 یاقتصاد ،یاجتماع

 یهاکانال از استفاده
 یاطالعات و یارتباط

 درباره دانش
 حفاظت اتیعمل

 خاک
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 صورت  به پرسشنامه 151 تيشد که در نها عيتوز کرمانشاه
ها و  داده یرگردآو یبرا. شد بازگردانده و لیکامل تکم

موضوع و مشورت با  اتیجامع ادب یاطالعات، پس از بررس
 نيا. شد نيو تدو یطراح یا متخصصان موضوع، پرسشنامه

و  یاجتماع ،یفرد یها یژگيو بخش چهار شامل پرسشنامه
و  یارتباط یها استفاده از کانال زانیکشاورزان، م یاقتصاد
 12حفاظت خاک ) اتیعمل دربارة(، دانش هيگو 18) یاطالعات

 نيکه در ا بود خاک حفاظت اتیعمل دربارة( و نگرش هيگو
 Erwin and Erikقسمت مدل نگرش به حفاظت خاک 

 و یاجتماع ،یاقتصاد یها جنبه شامل که ،(2007)
گرفته شد و مطابق  کار  به ،است خاک حفاظت یطیمح ستيز

کشاورزان مورد مطالعه سنجش نگرش  یبرا هيگو 20با آن 
 يیروا سنجش یبرا. شد یطراح خاک حفاظت اتیعمل دربارة
 انيتن از استادان و دانشجو چند نظر ها اسیمق يیمحتوا
دانشگاه تهران و  یو آموزش کشاورز جيگروه ترو یدکتر

گروه  یعلمئتیه یاعضا نیکرمانشاه و همچن یدانشگاه راز
اظهارات آنان  برابنشد و  دهیگاه تهران پرسدانش یخاکشناس

از  يیروا ديیتأ یبرا ،نيا بر عالوه. گرفت صورتاصالحات الزم 
 مرحلةدر  زیمورد استفاده ن اتیادب اينظر درک مخاطب 

نفر از کشاورزان از نقاط مختلف  00با تعداد  آزمونشیپ
 نکات مبهم از پرسشنامه حذف و شداستان کرمانشاه مصاحبه 

 یآلفا بياز ضر قیابزار تحق یايپا سنجش یبرا. شداصالح  اي
 یکرونباخ برا یآلفا بيکرونباخ استفاده شد که مقدار ضرا

 دست  به 81/0 و 88/0، 90/0 بیترتبهپرسشنامه  یها اسیمق
 دگاهياست. د قیابزار تحق یاعتماد باال تیبلقا انگریبآمد که 

حفاظت خاک ضمن مصاحبه و  اتیعمل نةیزمدر  انيپاسخگو
شد.   دهیمورد مطالعه سنج یرهایمتغ بارةدر ها آن با گووگفت

و  یفیها در دو بخش آمار توص داده لیتحلوهيتجز یبرا
استفاده  11 نسخة ندوزيتحت و SPSSافزار  از نرم یاستنباط

 ،یفراوان یها آماره از یفیتوص آمار بخش در منظور نيبد. شد
از  یو در بخش آمار استنباط اریو انحراف مع نیانگیدرصد، م

 لیو تحل یهمبستگ لیتحل ها، نیانگیم سهيمقا یها آزمون
 استفاده شد. ونیرگرس

 

 بحث و جینتا

کشاورزان  یو اقتصاد یاجتماع ،یفرد یها یژگیو -

 مورد مطالعه
 مطالعه مورد کشاورزان سن نیانگیم که داد نشان جينتا
 نيترشیب که بود سال 1/12 اریمع انحراف با سال 40/42
 نیانگیم. داشتند قرار سال 45 -04 یسن گروهها در  آن

 اریمع انحراف با سال 20/24 ها آن یکشاورز کار  سابقة
 12/5 متوسط طور به مطالعه مورد افراد. بود سال 24/10

ها بر حسب  آن ةنساال درآمد نیانگیم و داشتند نیزم هکتار
بود. افراد  الير هزار 204و  ونیلیم 401 اظهارات خودشان 

 یها بار در کالس 44/0مورد مطالعه به طور متوسط 
 یکشاورز یکه توسط مؤسسات و نهادها یجيترو -یآموزش

 یها یژگيو ريسا جيبرگزار شده بود شرکت کرده بودند. نتا
 آمده است.  1مورد مطالعه در جدول 

 

 مطالعه مورد کشاورزان یها یژگیو از یبرخ. 1 جدول
 نما درصد یفراوان مقوالت ریمتغ

 ییروستا نهاد در تیعضو -
  8/30 70 اشتند تیعضو
 * 2/60 106 نداشتن تیعضو

 وام افتیدر -
  2/20 36 بله
 * 2/70 140 ریخ

 سواد -

  3/23 41 سوادیب
 * 7/26 47 ییابتدا
  4/11 20 ییراهنما
  4/11 20 رستانیدب
  2/18 32 پلمید
  1/0 16 پلمید فوق
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حفاظت  اتیعمل بارةدرکشاورزان مورد مطالعه  نگرش

 خاک
به منظور سنجش نگرش کشاورزان مورد  ،قیتحق نيا در

در قالب  هيگو 20حفاظت خاک از  اتیمطالعه نسبت به عمل
 2که در جدول شماره  طور استفاده شد. همان کرتیل فیط

 یزراع یها نیزم از یبردار بهره در» يةگو شود؛ یمشاهده م
 به را اول تياولو «کرد توجه هنديآ یها نسل حقوق به ديبا

گفت که  توان یم نيبنابرا ؛است داده اختصاص خود
احساس  ندهيآ یها کشاورزان مورد مطالعه نسبت به نسل

با  داريپا یاصل کشاورز نيبه ا نسبتو  کنند یم تیمسئول

 ،یعیطب منابع از استفاده در ها نسل حقوق یبرابر عنوان
آن  انگریبجدول  نيا جينتا نیهمچن ؛دارند یتر نگرش مثبت

حفاظت خاک را با  اتیدارم عمل ليتما» ةيگواست که 
مورد  ةيگو ستیب نیب در« انجام دهم ام یشخص ةيسرما
 نيترسنجش نگرش کشاورزان مورد مطالعه کم یبرا یبررس
 ضعف دهندة نشان که است داده اختصاص خود به را تياولو
 نيدر ا ديبا نيبنابرا ؛است مطالعه مورد کشاورزان یمال
کرد و بودجه و اعتبارات در جهت  تيکشاورزان را حما نهیزم

 ها گذاشت.   آن اریاخت در راحفاظت خاک  اتیانجام عمل

 
 خاک حفاظت اتیعمل دربارة مطالعه مورد کشاورزان نگرش دهندة لیتشک عناصر یبند تیاولو. 2 جدول

 نیانگیم ها هیگو
 انحراف

 اریمع
 بیضر

 راتییتغ
 رتبه

 1 86/20 841/0 03/4 .کرد توجه ندهیآ یها نسل حقوق به دیبا یزراع یها نیزم از یبردار بهره در -
 2 00/21 787/0 73/3 .دهند یم شیافزا را خود یزراع منافع خاک حفاظت اتیعمل انجام با کشاورزان -
 3 34/22 840/0 80/3 .دارند تیمسئول خود مزراع در آن از حفاظت و خاک شیفرسا کاهش نهیزم در کشاورزان -
 4 68/22 887/0 01/3 .است مهم و یضرور یامر آن شیفرسا کنترل و خاک حفاظت -
 2 26/23 026/0 03/3 . شود یخاک م یزیخ در مزرعه باعث بهبود حاصل یدام یتفاده از کودهااس -
 6 70/23 041 07/3 . میاستفاده کن یاز مواد آل دیخاک با ییمواد غذا نیو تام هیته یبرا -
 در مناسب یها یتکنولوژ از آن، از حفاظت و خاک شیفرسا از یریجلوگ یبرا دیبا کشاورزان -

 .کنند استفاده خاک حفاظت هنیزم
22/3 860/0 22/24 7 

ام  خااک در مزرعاه   شیفرساا  کاهشمنظور  بهحفاظت خاک  اتیعمل یدارم که به اجرا لیتما -
 بپردازم. 

61/3 007/0 12/22 8 

 0 27/22 032/0 70/3 . است مؤثرخاک و حفاظت از آن  شیحفاظت خاک در کاهش فرسا اتیعمل یاجرا -
 10 44/26 087/1 11/4 محافظت شود.  نهیبه شکل به دیبا واست  یدادخدا یها نعمت نیبهتر از یکی اکخ -
 هیسارما  و وقات  کاردن  تلا   منزلاه  به خاک حفاظت جهت در دیجد یها یتکنولوژ رشیپذ -

 .*است
60/3 208/1 73/32 11 

 12 20/34 112/1 26/3 . ندتناسبمو امکانات کشاورزان  طیشرا باحفاظت خاک  یها یتکنولوژ -
 13 62/34 004/1 16/3 .دارد تیاهم میبرا درآمدم از تر شیب ام مزرعه در آن شیفرسا کاهش و خاک از حفاظت -
 14 61/32 072/1 01/3 .*کنم یم مصرف ییایمیش سموم و کود بتوانم اندازه هر درآمد شیافزا یبرا -
 12 48/36 018/1 70/2 .ندارد یادیز مهارت و دانش به اجیاحت خاک حفاظت یها یتکنولوژ از حیصح استفاده -
 16 20/36 212/1 32/3 .*ندارد یادیز ریتأثخاک  شیاز فرسا یریحفاظت خاک در جلوگ اتیعمل یاجرا -
 17 32/40 246/1 00/3 .*کرد توجه درآمد و سود شیافزا به دیبا تنها یکشاورز یاراض از یبردار بهره در -
 18 28/41 103/1 80/2 .*است نهیپرهز آالت نیماش ازمندین خاک حفاظت و مناسب یورز خاک اتیعمل-
 10 28/43 220/1 82/2 .*باالست آن منافع مقابل در خاک حفاظت اتیعمل نةیهز -
 20 02/44 163/1 64/2 انجام دهم. ام یشخص ةیسرمارا با  خاک ازحفاظت  اتیدارم عمل لیتما -

 موافق=کامالً 2 موافق= 4 موافق نسبتاً= 3  مخال = 2  مخال ، کامالً= 1: اسیمق
 .است شده گرفته نظر در معکوس یازدهیامت یمنف یها هیگو یبرا* 
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 اساس بر مطالعه مورد کشاورزان یبند طبقه منظور  به
 جمع از پس خاک، حفاظت اتیعمل یبرا ها آن نگرش

 اي نیانگیم از اریمع انحراف فاصلة اساس بر ها هيگو یجبر
 (,.Gangadharappa et alشد استفاده (ISDM) اریمع

(2007. 

 (1)                         A SD 
1
2

 

SD 
1
2

1
 x

2
B SD   

C x SD 
1
2

 

 از استفاده با مطالعه مورد کشاورزان نگرش یبررس
ISDM ها آن از( نفر 42د )درص 1/22آن است که  انگریب 
( یمتوسط )خنث نگرش( نفر 94) درصد 4/20 ،یمنف نگرش

 حفاظت اتیعملمورد  درمثبت  نگرشنفر(  05درصد ) 21 و
اظهار کرد که نگرش  توان یم گر،يعبارت د به ؛دارند خاک

حد  حفاظت خاک در اتیعمل دربارةکشاورزان مورد مطالعه 
 نگرش ها آن از درصد 80 حدود که یطور  به ست،ین یمطلوب

 ني. ادارند خاک حفاظت اتیعمل به نسبت یمنف و متوسط
 بهها  درصد( از آن 21نفر ) 05که فقط  است یحال در

 جي(. نتا0دارند )جدول  مثبت نگرش خاک حفاظت اتیعمل
افراد  ترشیب نگرش که ،Fathi and Latifi  (2011) ةمطالع

در حد متوسط  یعیحفاظت منابع طب دربارة رامورد مطالعه 
 در ديبا نيبنابرا ؛مطابقت دارد افتهي نيبا ا ،برآورد کردند

مورد  ةمنطق در مطالعه مورد کشاورزان نگرش بهبود جهت
 آگاهو ضرورت خاک  تیاهم از آنان تا دشو اقدام یبررس
 . شوند

 
 حفاظت خاک اتیکشاورزان برحسب نگرش آنان به عمل یفراوان عیتوز .3 جدول

 نما یتجمع درصد درصد یفراوان نگرش سطوح

  6/22 6/22 42 یمنف

 * 70 4/23 04 متوسط

  100 21 37 مثبت

  - 100 176 جمع

  01: نهیشیب    47: نهیکم    46/8: اریانحراف مع    60: نیانگیم

 

 به نسبت مطالعه مورد کشاورزان نگرش لیتحل

 خاک حفاظت اتیعمل

 نيمورد مطالعه در ا یها یژگيو نیب رابطة یمنظور بررس به

اظت خاک مطابق با حف اتیبا نگرش کشاورزان به عمل قیتحق
 رمنیو اسپ رسونیپ یهمبستگ بياز ضرا رهایمتغ اسیمق

 آمده است.  4بخش در جدول  نيحاصل از ا جياستفاده شد. نتا

 
 قیتحق وابسته ریمتغ با مستقل یرهایمتغ نیب یهمبستگ. 5 جدول

 خاک حفاظت اتیعمل به نگرش یهمبستگ بیضر رهایمتغ اسیمق ستقلم یرهایمتغ
r Sig 

 218/0 -003/0 رسونیپ ینسب سن -
 427/0 -026/0 نسوریپ ینسب یکشاورز کار  سابقة -
 112/0 -110/0 رسونیپ ینسب یکشاورز نیزم زانیم -
 222/0 -002/0 رسونیپ ینسب یکشاورز محل از حاصل درآمد زانیم -
 000/0 300/0** رمنیاسپ یبیترت سواد زانیم -
 000/0 347/0** رسونیپ ینسب یجیترو -یآموزش یها کالس در شرکت دفعات تعداد -
 023/0 243/0* رسونیپ ینسب  یاطالعات و یارتباط یها کانال و منابع از استفاده زانیم -
 000/0 447/0** رسونیپ ینسب خاک حفاظت اتیعمل درباره دانش -

 درصد 5 سطح در یدار یمعن * درصد  1در سطح  یدار یمعن **
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 یرهایآن است که متغ انگریب 4در جدول  شدهارائه جينتا
 ،«یجيترو -یآموزش یها تعداد دفعات شرکت در کالس»
و  یارتباط یها استفاده از منابع و کانال زانیم»، «سواد زانیم»

مثبت  ةرابط« حفاظت خاک اتیعمل ةدانش دربار»و  «یاطالعات
 اتینگرش کشاورزان مورد مطالعه به عمل زانیبا م یدار یو معن

 Karimi andمطالعات ،راستا نيحفاظت خاک دارند. در ا

Chizari (2007 )حفاظت  مورد در یسواد و آگاه زانیم ةرابط
 اتیعمل مورد درش دان ةرابطCarlson et al. (2010 )خاک، 

 زانیم ة( رابط2008) .Shafiee et al ةحفاظت خاک و مطالع
 اتیعمل دربارةبا نگرش  یارتباط یها استفاده از منابع و کانال
 با مطالعه نيا جينتا و اند داده قرار ديیتأحفاظت خاک را مورد 

که  یکرد کشاورزان اظهار توان یم نيبنابرا ؛دارد مطابقت ها آن
 از اند، کرده شرکت یترشیب یجيو ترو یآموزش یها در کالس

 یارتباط و یاطالعات منابع از و برخوردارند یترشیب سواد
نگرش  و ترشیدانش ب نینهمچ و کنند یم استفاده یترشیب

 اساس نيا بر. دارندحفاظت خاک  اتیعمل دربارة یتر مثبت
تعداد دفعات شرکت در » یرهایگفت که متغ توان یم

استفاده  زانیم»، «سواد زانیم» ،«یجيترو -یآموزش یها کالس
 ةدانش دربار»و  «یو اطالعات یارتباط یها از منابع و کانال

 دربارةبا نگرش کشاورزان مورد مطالعه « حفاظت خاک اتیعمل
ها در جهت  از آن توان یارتباطند و محفاظت خاک در  اتیعمل

حفاظت خاک  اتینگرش کشاورزان به عمل یبهبود و ارتقا
 اتیعمل یریکارگه)ب رفتار بروز به تيدر نها کهکرد  استفاده

 ريسا مورداما در  ؛شود یم منجرها  حفاظت خاک( در آن

 نیزم زانیم ،یشاورزکار ک ةسن، سابق مانند پژوهش یرهایمتغ
مشاهده  یدرآمد حاصل از محل کشاورز زانیو م یکشاورز

 امعن نيبد ؛است هنشد دار یاست و معن یکه رابطه منف شود یم
 با یآمار لحاظ از یفیضع اریبس یارتباط منف رهایمتغ نيکه ا

. دارند خاک حفاظت اتیعمل به مطالعه مورد کشاورزان نگرش
اظهار کرد  توان یکار م ةسن و سابق یمنف ةرابط خصوص در

 يیباال یکار کشاورز ةسابق از و هستند تر مسن که یکشاورزان
و ضرورت  تیاز اهم یاطالعیب و یسوادیبرخوردارند به علت ب

 اتیبه عمل ینگرش مساعد آن شيخاک و علل فرسا از حفاظت
 نیزم زانیم یمنف ةدر خصوص رابط یول ؛حفاظت خاک ندارند

 پرسش نيا یدرآمد حاصل از محل کشاورز زانیو م یکشاورز
دارند و  نیزم یکاف اندازةکه به  یکه چرا کشاورزان ندما یم یباق

نگرش  آورند، یبه دست م یاز محل کشاورز یدرآمد خوب
 لیبه دل ديحفاظت خاک ندارند؟ شا اتیبه عمل یمساعد
 یمورد بررس قیتحق نيباشد که در ا گريد یارهیمتغ مداخلة

 کشاورزان سن نیانگیم که باشد علت نيا به اياند  قرار نگرفته
 ها آن در ینگرش نیچن باعث ها آن سن و ستباال مطالعه مورد
متأثر از سن  شترینگرش نامساعد آنان ب جهیدر نت و است شده

درآمد حاصل از  زانیو م یکشاورز نیزم زانیم تا ستها آن
 .   یمحل کشاورز

نگرش کشاورزان مورد  ةسيمقا منظور  به ،قیتحق نيا در
 یرهایمتغ اساس حفاظت خاک بر اتیعمل دربارةمطالعه 
مستقل  t نیانگیم سةيمقاشده از آزمون  یبند  طبقه مستقل

 است. آمده  2 بخش در جدول نيحاصل از ا جياستفاده شد. نتا

 

 شده یبند طبقه یرهایمتغ اساس بر مطالعه مورد کشاورزان نگرش سةیمقا. 4 جدول

 t Sig اریمع انحراف نیانگیم طبقات مستقل ریمتغ

 ییروستا ینهادها در تیعضو -
 000/0 472/8** 77/7 61/74 بله
 60/6 20/62 ریخ

 خاک حفاظت اتیعمل انجام یبرا وام افتیدر -
 000/0 010/8** 26/8 63/77 بله
 07/6 77/66 ریخ

 درصد 1 سطح در یدار یمعن **

 

نگرش  نیکه ب شود یمشاهده م 2اساس جدول  بر
 حفاظت خاک بر اتیعمل دربارةکشاورزان مورد مطالعه 

در  نداشتن اي داشتن تيعضو مستقل یرهایمتغ اساس
انجام  یوام برا نکردن اي کردن افتيو در يیروستا ینهادها

درصد اختالف  کيحفاظت خاک در سطح  اتیعمل
 یکه در نهادها يیها که آن یطور به ،وجود دارد یدار یمعن

حفاظت خاک  اتیانجام عمل یبرا ايدارند  تيعضو يیروستا

 دربارة یباالتر نگرش نمرة نیانگیاند از م کرده افتيدر وام
اظهار  توان یم نيبنابرا ؛حفاظت خاک برخوردارند اتیعمل

حفاظت  اتینسبت به عمل یتر ها از نگرش مثبت کرد که آن
حفاظت  اتیخاک برخوردارند و احتماالً در جهت انجام عمل

 جينتا راستا، نيا در. ندترشرویپ مطالعه مورد منطقةخاک در 
آن است که  انگریبBandora et al (2008 ). ةمطالع

بر  یمعنادار ریحفاظت خاک تأث اتیعمل یاعتبارات برا
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 حفاظت خاک دارد  اتیکشاورزان نسبت به انجام عمل نگرش
 مطالعه مطابقت دارد.  نيا جينتا باجهت  نيو از ا
 

 به مطالعه مورد کشاورزان نگرش بر مؤثر عوامل نییتع

 خاک حفاظت اتیعمل
 نگرش بر مؤثر عوامل نییتع منظور  به ،قیتحق نيا در

از  خاک حفاظت اتیعمل به نسبت مطالعه مورد کشاورزان
استفاده شد. روش  گامبهگامچندگانه به روش  ونیرگرس

 بیترتبه رهایمتغ نيتر یاست که در آن قو یروش گامبهگام
 ادامه یزمان تا کار نيا و شوند یم ونیرگرس معادلةوارد 

 در. برسد درصد پنج به یدار یمعن آزمون یخطا که ابدي یم
 یکه همبستگ یرهایپس از وارد کردن متغ ،قیتحق نيا

 اتی)نگرش به عمل قیتحق یوابسته ریبا متغ یدار یمعن
 جيت. نتارف شیگام پ 0حفاظت خاک( داشتند، معادله تا 

 نیکه در اول دهد ینشان م 1دست آمده در جدول شماره  به
وارد معادله  خاک حفاظت اتیعمل درباره دانش ریگام؛ متغ

( برابر با Rچندگانه ) یهمبستگ بياست. مقدار ضر دهيگرد
2) نییتع بيو ضر 445/0

R )به ؛است 200/0 با برابر آن 
به  نگرش وابستة ریمتغ راتییدرصد از تغ 20 گر،يعبارت د

. در گام شود یم نییتب ریمتغ نيا باحفاظت خاک  اتیعمل

 -یآموزش یها کالس در شرکت دفعات تعداد ریمتغ ،دوم
 یهمبستگ بيضر ریمتغ نيا. شدوارد معادله  یجيترو

2) نییتع بيو ضر 490/0( را به R) چندگانه
R را به )

 راتییدرصد از تغ 8/4 گر،يعبارت د به ؛داد شيافزا 240/0
 ریمتغ نيا باحفاظت خاک  اتیوابسته نگرش به عمل ریمتغ
سواد وارد معادله  زانیم ری. در گام سوم، متغدشو یم نییتب

 220/0 به را( R) چندگانه یهمبستگ بيضر ریمتغ نيا. شد
2) نییتع بيضر مقدار و

R )نيابرابن ؛داد شيافزا 254/0 تا را 
 اتینگرش به عمل ةوابست ریمتغ راتییدرصد از تغ 1/0

 ها افتهي اساس بر. شود یم نییتب ریمتغ نيا باحفاظت خاک 
2=  254/0)درصد  4/25قادرند  ریسه متغ نيا

R )راتییتغ از 
 کنند نییحفاظت خاک را تب اتیبه عمل نگرش ةوابست ریمتغ

که  شود یم مربوط یگريبه عوامل د مانده یباق رصدد و
 مطالعة جي. نتااست نکرده يیشناسارا  هاآن پژوهشگر

Napier and Camboni (2008 )دفعات تعداد ریمتغ 
 و مروج با تماس اي یجيترو -یآموزش یها کالس در شرکت
سواد را  انزیم ریمتغBandora et al. (2008 ) ةمطالع
نگرش افراد مورد  راتییتغ یها کننده ینیب شیپ نيبهتر

 با کهکردند  یحفاظت خاک معرف اتیعمل دربارةمطالعه 
 مطالعه مطابقت دارند.  نيا جينتا

 
 قیتحق وابسته ریمتغ بر مستقل یرهایمتغ اثر یبررس یبرا چندگانه ونیرگرس. 1 جدول

2 نییتع بیضر Rیهمبستگ بیضر مستقل ریمتغ گام
R Sig 

 000/0 200/0 447/0 خاک حفاظت اتیعمل دربارة دانش 1
 000/0 243/0 403/0 یجیترو -یآموزش یها کالس تعداد 2
 000/0 274/0 223/0 سواد زانیم 3

 
 قیتحق وابستة ریمتغ بر رگذاریتأث مستقل یرهایمتغ ریتأث مقدار. 1 جدول

 Beta t Sig ۀاستاندارد شد  بیضر Bاستاندارد نشده   بیضر مستقل یرهایمتغ
 000/0 807/17 - 701/20 ضریب ثابت -
 321/0 447/0 202/6 000/0 (1X) دانش دربارة عملیات حفاظت خاک -
 403/0 221/0 147/3 002/0 (2X)ترویجی  -وزشیهای آم تعداد کالس -
 007/0 182/0 682/2 008/0 (0X)میزان سواد  -

 

 یخط ة، معادل5 جدول جينتا و باال حاتیتوض به توجه با
 :است ريبه شکل ز ونیحاصل از رگرس

 (2)/ / / /Y X X X   1 2 350 701 0 351 0 493 0 907  

بودن دار یاز معن یحاک tو   Fیها بودن آزموندار یمعن
در مورد  یزیچ ونیرگرس ةاما معادل ؛است ونیرگرس معادلة

 نییتع یکند. برا ین نمایمستقل ب یرهایغمت ینسب تیاهم

( Beta) بتا مقدار به ديبا مستقل یرهایمتغ ینسب تیاهم
 ریثتأ از جدا را مستقل ریمتغ هر ریثتأ آماره نيتوجه کرد. ا

 نشان وابسته ریمتغ بر قیتحق مستقل یرهایمتغ ريسا
 ریمستقل بر متغ ریمتغ نيرگذارتریثأت اساس نيدهد. بر ا یم

 دربارة دانش ریمتغ ،خاک حفاظت اتیعملنگرش به  ةوابست
مورد  نياست که مقدار بتا در ا خاک حفاظت اتیعمل
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 ریمتغ اریدر انحراف مع رییواحد تغ کي یعني ؛است 445/0
در  رییواحد تغ 445/0 خاک حفاظت اتیعمل دربارة دانش

 خاک حفاظت اتیعملبه نگرش  ةوابست ریمتغ اریانحراف مع
 بر یرگذاریثتأ تیاهم بیترتبه رهایمتغ ريشود. سا یم جاديا

 تعداد شامل خاک حفاظت اتیعملنگرش به  ةوابست ریمتغ
 زانیمو  221/0 یبا مقدار بتا یجيترو -یآموزش یها کالس
 .هستند 182/0 یبا مقدار بتا سواد
 

 شنهادهایپ و یریگ جهینت
نگرش کشاورزان  یبررس یکه با هدف کل ،قیحقت نيا در

حفاظت خاک و عوامل مؤثر بر  اتیاستان کرمانشاه به عمل
 کشاورزان از یمیاز ن شینشان داد که ب جيآن انجام شد، نتا

( به انجام ینگرش متوسط )خنث (4/20) مطالعه مورد
 1/22نفر ) 42حفاظت خاک در مزارع خود دارند و  اتیعمل

 خاک حفاظت اتیعمل انجام به یمنف نگرش ها آن از( درصد
 21نفر ) 05بود که فقط  یدر حال نيا .دارند خود مزارع در

حفاظت خاک در مزارع  اتیها به انجام عمل درصد( از آن
گفت که نگرش  توان یم نيبنابرا ؛داشتند خود نگرش مثبت

 یتئور ساسا بر و ستین یمطلوب حد در اقدام نيا بهآنان 
 ةشگوکنندیپ نگرش( Ajzen, 1991) شده یزير برنامه رفتار
 نامطلوب نگرش که گفت توان یم راستا، نيا در. است رفتار

 اتیمطالعه به انجام عمل مورد منطقةکشاورزان  ترشیب
حفاظت  اتیها را در جهت انجام عمل حفاظت خاک رفتار آن

 . دهد یقرار م ریخاک تحت تأث
 که یکشاورزاننشان داد  ها نیانگیم ةسيمقا آزمون جينتا

 در اي اند کرده افتيدر وام خاک حفاظت اتیعمل انجام یبرا
 از گريد کشاورزان به نسبت هستند، عضو يیروستا ینهادها
 مزارع در خاک حفاظت اتیعمل انجام به یتر مثبت نگرش

 یدر اجرا  توانند یافراد م نيا نيبنابرا ؛برخوردارند خود
 باشند شرویپمورد مطالعه  ةخاک در منطق یاقدامات حفاظت

خاک و  یحفاظت یها برنامه قیتوف یبرا توان یها م و از آن
مورد مطالعه  ةدر منطق داريپا یاهداف کشاورز یاجرا

 که داد نشان یهمبستگ لیتحل جينتا. دکراستفاده 
 -یآموزش یها شرکت در کالس تعداد دفعات یرهایمتغ
استفاده از منابع و  زانیسواد کشاورزان، م زانیم ،یجيترو

 اتیعمل دربارةو دانش  یو اطالعات یارتباط یها کانال
نگرش  زانیبا م یو معنادار مثبت رابطةحفاظت خاک 

حفاظت خاک دارند. در  اتیکشاورزان مورد مطالعه به عمل
 داد نشان گامبهگام وةیشچندگانه به  ونیسرگر جينتا ت،ينها
دفعات  تعداد ریمتغ سه مطالعه مورد یرهایمتغ نیب از که

سواد  زانیم ،یجيترو -یآموزش یها شرکت در کالس
حفاظت خاک  اتیعمل دربارةکشاورزان و دانش کشاورزان 

نگرش کشاورزان به  انسيوار راتییدرصد از تغ 25حدود 
 . کنند یم نییحفاظت خاک را تب اتیعمل انجام
در جهت  ريز یشنهادهایپ ،قیتحق جينتا به توجه با

 اتیمورد مطالعه به عمل ةبهبود نگرش کشاورزان منطق
آن در عمل )رفتار( ارائه  یاجرا تيحفاظت خاک و در نها

 :دشو یم
 یها کالس در که یکشاورزان کهنيا به توجه با. 1
 نگرش از اند داشته شرکت یترشیب یجيترو -یآموزش
 هر نةیزمدر  که شود یم شنهادیپ ،برخوردارند یتر مثبت

 یها خاک کالس یحفاظت یها برنامه از جمله برنامه
شود و کشاورزان را به  دهيتدارک د یجيترو -یآموزش

 کنند؛  بیو ترغ قيها تشو شرکت در آن کالس
 خاک حفاظت اتیعمل دربارةدانش  هکنيا به توجه با. 2
 نيا در کشاورزان نگرش بر رگذاریتأث ریمتغ نيتر مهم

 مانند یاقدامات انجام با که شود یم شنهادیپ ،بود پژوهش
حفاظت خاک،  ةنیزم در روان و ساده زبان به اتينشر فیتأل

 ،مزارع کشاورزاندر  ژهيوبه ،یآموزش یها کالس یبرگزار
حفاظت خاک  اتیعمل دربارةبهبود دانش کشاورزان  یبرا

 در راها  نگرش و رفتار آن تيدر نها امر نيا رايز ؛تالش شود
 دهد؛ یم قرار ریتأث تحت خاک حفاظت اتیعمل یاجرا جهت
از منابع و  کشاورزان استفادة کهنيا به توجه با. 0

 اتیعمل دربارةبا نگرش آنان  یو اطالعات یارتباط یها الکان
 شنهادیپ ،داشت یدار یمعن و مثبت رابطةحفاظت خاک 

در  نهیزم نيو سودمند در ا دیمف یمنابع اطالعات که شود یم
و  دیمف یارتباط یها کشاورزان گذاشته شود و برنامه اریاخت

 قيطر از خاک حفاظت اصول و اتیعمل نةیزمدر  یسودمند
و  ويراد ،ونيزيمانند تلو یجمع یاطالعات -یارتباط یها کانال

 شود.  اجرا رهیغ
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