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چکيده
هدف :هدف کلی این تحقیق ،بررسی عوامل مؤثر بر دانش کشاورزان گندمکار درزمینة مدیریت خاک زراعی میباشد.
روش :این تحقیق که از نوع توصیفی -تحلیلی است ،با استفاده از روش پیمایش انجام گرفته است .کشاورزان گندمکار استان
اردبیل جامعة آماری تحقیق را تشکیل میدهند .درواقع ،با استفاده از روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای 537 ،نفر بهعنوان
نمونة آماری تعیین گردیدند .روایی صوری و محتوایی پرسشنامه با آگاهی از دیدگاه صاحبنظران در دانشگاه و کارشناسان
اجرایی بهدست آمد .برای بهدستآوردن پایایی ابزار پژوهش ،آزمون مقدماتی نیز انجام گرفت و ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه
 7/37محاسبه شد.
يافتهها :نتایج حاصل از ضرایب همبستگی نشان داد که بین متغیرهای سن ،سابقة فعالیت کشاورزی ،تجربة کشت گندم ،میزان
تحصیالت ،درآمد ناخالص ،سطح اراضی دیم ،دسترسی به نهادهها و تسهیالت اعتباری کشاورزی ،وسعت اراضی کشاورزی ،سطح
زیرکشت گندم ،تماسهای ترویجی ،عمل به رهنمودهای ترویجی مروجان ،کانالها و منابع اطالعاتی ،مشارکت اجتماعی و اعتماد
اجتماعی -نهادی ،با دانش کشاورزان گندمکار در مدیریت خاک زراعی رابطة معنیداری وجود دارد .همچنین ،در آزمون
رگرسیون چندگانة خطی ،متغیرهای منابع اطالعاتی ،میزان تحصیالت ،عمل به رهنمودهای ترویجی ،تماسهای ترویجی،
مشارکت اجتماعی و آزمایش خاک توانایی تبیین  7/35از تغییرات متغیر وابسته را دارند.
محدوديتها /راهبردها :گستردهبودن منطقة موردمطالعه و پشتیبانینکردن نهادهای دولتی درگیر در بخش کشاورزی ،از
محدودیتهای اساسی این تحقیق محسوب میشوند.
راهکارهای عملي :با توجه به یافتههای تحقیق ،فرهنگسازی درخصوص پایداری خاک زراعی ،تأمین اعتبارات کافی برای اجرای
رهیافت مدرسة مزرعة کشاورز و آموزش کشاورز به کشاورز ازجمله همیاری کشاورزان پیشرو ،بهعرصهکشاندن عامالن ترویج،
توسعة آزمایشگاههای خاک ،نحوة آموزش کوددهی به کشاورزان ،لحاظکردن مجموعهای از مشوقها مانند کاهش نرخهای
سودهای بانکی کشاورزان نمونه پیشنهاد شده است.

کليدواژهها :دانش ،کشاورزی پایدار ،توسعة پایدار ،گندم ،استان اردبیل ،مدیریت خاک.

 .نویسنده مسؤولEmail:Vheidari56@Gmail.com :
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 .1مقدمه
 .1 .1طرح مسئله
خاک مادهای پویا ،زنده ،طبیعی و تجدیدناشدنی استت کته
برای ایفای نقش اکوسیستمهای خاکی ضروری است و تعادل
بین عوامل فیزیکی ،شیمیایی و بیولوژیکی را نشتان میدهتد
(شتتاهرودی و چیتت ری ،3337 ،ص .)34 .پیتترس ،سرستتون،
داولی ،و گراهام )3333( 3در مطالعات خود دریافتنتد کته بتا
تقلیل زمینهای زراعی بهدلیتل افتزایش انفجتاری جمعیتت،
چالش آیندة توسعه کشاورزی ،نته توستعة ستطح زیرکشتت،
بلکه مقدار بازده در واحتد ستطح خواهتد بتودر زیترا ،بیشتتر
کشورهای درحالتوسعه بتا مشتکل تخریتب زمتین زراعتی و
بهرهبرداری معقول و منطقی از منابع ختاک مواجته هستتند
که درنهایت ،به کاهش بازده در واحد سطح منجر میشود.
یافتههای علمی نشان میدهند کته بهترهبترداری معقتول از
منابع خاک ،در سایة ارتقا و افزایش دائمی سطح دانش فنتی
کشاورزان امکانپ یر استر زیرا ،نبوددانش کتافی کشتاورزان
سبب واردآوردن لطمههای شدید به خاک زراعی میشتود و
امنیت غت ایی را بتا چالشهتای متعتددی مواجته میستازد
(بیک.)2770 ،
ارتقای دانش فنی کشاورزان درکنار سایر عوامل و امکانتات
تولید موجب میگردد که آنها با بهرهگیری مناسب و بهجا از
تکنولوژی ،در روند تولید ،به سطحی معقول و مطلوب دست
پیدا کنند .تنها با ایجاد تغییرات مطلتوب در کشتاورزان بته-
عنوان یگانه واحدهای متفکر تولیدکننده در بخش کشتاورزی
میتوان انتظار داشت کته در نظتام تولیتد کشتاورزی ،تغییتر
مناسب ایجاد گردد و این تغییری است که قادر خواهتد بتود
نظام کشاورزی را به توسعة پایدار رهنمون سازد (عنتایتیراد،
آجیلی ،رضاییمقدم ،و بیژنی ،3333 ،ص .)03 .شتایان ککتر
است که میزان فرسایش خاک در ایران ،از یک میلیارد تن در
سال  3347به  2میلیارد تن در سال  3337رسیده است که
پیشبینی میشود این میزان تخریب ،در سال  3337بته 5/4
میلیارد تن در سال برسد .همچنین ،یافتتههای علمتی نشتان
میدهند که در ایران ،با هدررفت مستمر  3477تن خاک در
هکتار در سال توسط فرسایش آبی ،حدود  74کیلتوگرم ازت،
 25کیلوگرم فسفر و  3کیلوگرم پتاستیم ،از چرختة تولیتدات
گیاهی خارج میشود و بههدر میرود .درصورتیکه این میزان
فرسایش در  02درصد از وسعت ایران (منتاطق کوهستتانی و
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پرشیب) روی دهد ،ساسنه  54میلیتارد ریتال خستارت تنهتا
ازطریق کاهش عناصر غت ایی ختاک بته اقتصتاد کشتور وارد
میشود (حیدریان )3334 ،دراینارتباط ،در کشور ما بتهطتور
متوسط ،از هر هکتار  24تا  57تن ختاک در ستال فرستایش
مییابد که زیانهای مستقیم اقتصادی و اجتماعی این پدیدة
زیانبار و مخرب شامل کشت بیشازحد ،کاهش متواد آلتی،
چرای بیرویه ،آبیاری نامناسب ،جنگلتراشی ،شوری ،کاهش
حاصلخیزی خاک ،تخریب خصوصیات فیزیکی خاکها متی-
شود که خاک را درمعرض تخریب قترار داده استت و تهیتة
موادغ ایی جمعیت روبهرشد کشور را بتا مشتکالت متعتددی
مواجه ساخته است.
درمیان محصوست زراعی ،گندم ازجمله قدیمیترین گیاهان
زراعی مورداستفادة انسان است که در سطحی وستیع کشتت
میگردد و به بیشترین مقدار تولید میشود و بهعنوان یکتی
از اساسیترین منتابع در الگتوی غت ایی ایرانیتان ،از جایگتاه
ویژهای برخوردار است (غیاثوند غیاثی ،حستینی ،و حستینی،
 3330ص.)32 .
افزونبراین ،یافتههای پژوهش حیدریستاربان ( ،3333ص.
 )333حاکی از آن است که در سال  ،3333ازحتدود 37777
هکتار از اراضی زیرکشت استان اردبیل 7477 ،هکتتار آن بته
کشت گندم اختصتاص داده شتده استت کته از ایتن مقتدار،
 4777هکتار آن بهصورت آبی و  2477هکتتار آن بتهصتورت
دیم است .بهعتالوه ،کشتت فشتردة ایتن محصتول در استتان
اردبیل و ضعف متدیریت ختاک زراعتی کشتاورزان گنتدمکار
باعث شده است که عملکرد و کیفیت محصول پتایین بیایتدر
بنابراین ،شناستایی عتواملی کته متیتواننتد بتر فرفیتهتای
شناختی کشاورزان گندمکار درزمینة بهکتارگیری شتیوههای
صحیح مدیریت خاک زراعتی ،شتامل آزمتون ختاک ،تنتاوب
زراعی و غیره تأثیر داشته باشند ،ضروری استتر بترایاینکته
مسؤوسن کشاورزی راهکارهای متؤثر برنامتة طوسنیمتدت را
برای ارتقای عملکترد و کیفیتت محصتول گنتدم و متدیریت
پایدار خاک زراعی مدنظر قرار دهند .بهطورخالصته ،تفتاوت
بیشتر عملکرد کمی و کیفتی بتین گنتدمکاران و کشتتکاران
گوناگون ،حاکی از بهکارگیری برختی از روشهتای متدیریت
خاک زراعی توسط عدهای از کشتاورزان و بتهکارنگرفتن آن
روشها توسط برخی دیگتر استتر بنتابراین ،مستملة موجتود
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سال سوم
ازنظر فراینتد نشتر نتوآوریهتا ،کشتاورزان در مرحلتة دانتش
عملکتترد کشتتتهای گنتتدمکاران در منطقتتة استتتان اردبیتتل،
منوطبه مدیریت واحد زراعی بهویژه اختالف زیاد در مدیریت

هستند و هنوز به مرحلة ترغیتب و تصتمیم نرستیدهانتد کته

خاک است که دربین کشتکاران مختلف گندم قابتلمشتاهده

بتوانند دانش فنی خود را بهکار گیرند.

استر برایناساس ،ارتقای بهرهوری نیروی انستانی از عتواملی

داونی )2770( 2در مطالعات ختود دربتارة عوامتل فرستایش

است که بر مدیریت پایدار ختاک زراعتی و درنتیجته ،بهبتود

ختتاک در منطقتتة روستتتایی هنتتد ،بتته ایتتن نتیجتته رستتید

عملکرد کمی و کیفی تولیدات کشاورزی تأثیرگ ار استت .در

کشاورزانی که از سطح علمی (دانش و آگتاهی) بیشتتری در

این تحقیق ،منظور از مدیریت خاک زراعی ،استتفادة صتحیح

حیطة متدیریت ختاک زراعتی برختوردار بودنتد ،در عملیتات

از شیوهها و تکنیکهای خاک زراعی برای حفظ خصوصتیات

کشاورزی خود موفق بتودهانتد و متزارع زراعتی آنهتا کمتتر

پایدار خاک در مراحل مختلف زراعی (مرحلة قبل از کاشتت،

فرسایش یافته است.

بههنگام کاشت ،داشت و برداشت) استر بهطوریکه عالوهبتر

بودن )3330( 3در مطالعات خود دربتارة پتایینبتودن بهترهوری

بهترین عملکرد کمی و کیفی ،خاک زراعی را برای نسلهتای

کشاورزان در ترکیته ،بته ایتن نتیجته رستید کته بتین ستن

آینده نیز حفظ کند.

کشاورزان ،بعد نیروی کار خانوار ،میتزان تحصتیالت و ستابقة

هتدف کلتتی ایتتن تحقیتتق ،بررستی عوامتتل متتؤثر بتتر دانتتش

فعالیت کشاورزی ،با بهرهبترداری بهینته و منطقتی از ختاک

کشاورزان گندمکار درزمینة بتهکتارگیری شتیوههای اصتولی

رابطة معنیداری وجود دارد.

مدیریت خاک زراعی و تبیتین مهتمتترین عوامتل اجتمتاعی،

جفتتری )2773( 5در مطالعتتات ختتود دربتتارة نقتتش آمتتوزش در

فرهنگی ،اقتصادی ،فردی و ترویجی تأثیرگ ار بر دانش آنتان،

ارتقای بهرهوری کشاورزان ،بته ایتن نتیجته رستید کته بتین

در استان اردبیل است و اهداف اختصاصی تحقیق عبارتانتد

تماس ترویجتی ،عمتل بته رهنمودهتای ترویجتی مروجتان و

از:

کانالها و منابع اطالعاتی ،با کشاورزی پایتدار رابطتة معنتی-

 .3توصیف ویژگیهای شخصی ،اقتصادی و فرهنگی -اجتمتاعی
کشاورزان گندمکار موردمطالعهر
 .2بررستتی وضتتعیت دانتتش کشتتاورزان گنتتدمکار موردمطالعتته
درزمینة شیوههای مدیریت خاک زراعیر
 .3مقايسةةم منةةا دنن پ ة

ا ة گويان رزمننةةم وةةنو هاي

داری وجود دارد.
گیسر و داویال )3333( 4در تحقیقتات ختود دریافتت کته بتین
مشارکت اجتماعی ،منزلتت اجتمتاعی و اعتمتاد اجتمتاعی-
نهادی ،با مدیریت پایدار منتابع کشتاورزی رابطتة مستتقیم و
معنیداری وجود دارد.

مديريت خاک زرپعي برحسب ويژگيهاي پجتماعي ،پقتصا ي

اسکوبار ،)2773( 0در تحقیق خود درزمینة دانش کشاورزی،

و فر ي و ن بنني مهمترين متغنرهاي تأثنرگذپر بر پ ة

نظامهای اطالعاتی و تقلیل فقر ،به این نتیجه رسید که بین

کشاورزپن گندمکار رزمننم ونو هاي مديريت خاک زرپعي.

فراوانی دسترسی کشاورزان به روزنامته ،مجلته وکتابفروشتی،

 .2 .1پيشينة نظری تحقيق

مددکاران ترویجی ،مطالعتات نشتریات ترویجتی ،شترکت در

در ایران و جهان ،مطالعات متعددی درمورد عوامل مؤثر بتر

دورههای آموزشی ،میزان حضور مأموران کشاورزی ،ارتباط با

دانش کشاورزان گندمکار درزمینة مدیریت خاک انجام شتده

ادارة ترویج و مرکز خدمات کشتاورزی بتا نمتایش فلیمهتای

است که درادامه به چند مورد از آنها اشاره میشود.

ترویجی و مدیریت کارآمد خاک کشاورزی رابطة معنتیداری

کرمی ( )3337در مطالعة خود دربارة ستنجش دانتش فنتی

وجود دارد.

گندمکاران چنین بیان کرده است که برخی از کشاورزان که

با توجه به مرور ادبیات موضوع و براستاس اهتداف پتژوهش،

دارای دانش فنی زیادی هستند ،پایداری عملکرد و سیستم

چارچوب نظری پژوهش در شکل ( )3ارائه شده است:

زراعی آنان در سطح پایینی است .دلیل این امر آن است کته
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شکل  -1چارچوب نظری پژوهش
مأخ  :یافتههای پژوهش3332 ،

 .2روششناسي تحقيق
حقیق حاضر ،ازنظر ماهیت ازنوع پژوهشهای کمی ،ازحیتث
میزان کنترل متغیرها ازنوع غیرآزمایشی ،ازنظتر هتدف درزمترة
تحقیقات کاربردی و ازلحاظ چگونگی جمعآوری اطالعات ،ازنوع
توصیفی -تحلیلی است .در این تحقیق ،برای گردآوری اطالعات
با توجه به موقعیت جغرافیایی استان اردبیل و تنتوع کشتاورزان
ایتتتتن استتتتتان ،گنتتتتدمکاران در ستتتته گتتتتروه قتتتترار داده
شدند:شهرستتتتانهای اردبیتتتل ،بیلهستتتوار و پارسآبتتتاد .روش
گردآوری دادهها برای پاستخگویی بته ستؤاست تحقیتق ،بته دو
صورت اسنادی (دادههای ثانویه) و پیمایشی (دادههای اولیته) و
ابزار مورداستفاده در روش پیمایشی ،پرسشنامه بوده است .بتا
توجه به سؤاست تحقیتق اقتدام بته تهیتة پرسشتنامه گردیتد.
همچنتتین ،در نوشتتتار حاضتتر ،بتترای گتتزینش نمونتتهها ازروش
خوشهای چندمرحلهای استفاده شد .در روش خوشهای ،بهطتور
تصادفی سه شهرستان گرمی ،بیلهسوار و پارسآباد بتهعنتوان
نمونتته درنظتتر گرفتتته شتتدند .در روش چندمرحلتتهای ،از هتتر
شهرستان یک بخش بهعنوان مرحلة اول انتخاب شد .در مرحلة
دوم ،از هر بخش یک دهستان انتخاب گردید و در مرحلة سوم،
به تعداد نمونههای مشخصشده از هر دهستان ،تعدادی روستتا
بهصورت تصادفی برگزیده شدند .در مرحلة نهایی نیز تعدادی از

بهتتره (عضتتو در تعاونیهتتای تولیتتد روستتتایی ،تحتتتپوشتتش
مشاورههای مهندستان نتافر گنتدم و کشتاورزان دارای آزمتون
خاک و فاقد آن) بهصورت تصادفی برگزیده شدند و پرسشتنامة
تحقیق به آنان داده شد .سزم است ککتر شتود کته تعتدادی از
پرسشنامهها نیز ازطریق مراجعه به سازمانهای متتولی توستعة
کشاورزی در شهرستانهای موردمطالعه کامل شدهاند .سپس ،با
توجه به حجم نمونه ( 537نفر) ،از هتر شهرستتان یتک بختش
مشخص شد و آنگاه ازطریق نمونتهگیری تصتادفی ،پرسشتنامه
تکمیل گرید .همچنین ،تعداد نمونه برای شهرستتانهای اربیتل
حدود  373نفر ،بیلهسوار حدود  33نفر و پارسآباد حدود 333
نفر تعیین شدند و درنهایت ،برای دقت بیشتر و کاهش خطتای
تحقیق ،میزان حجم نمونه به  537نفر افتزایش یافتت .گفتنتی
است که با توجه به حجم جامعتة موردمطالعته ،برطبتق جتدول
مطالعات کرجیس و مورگان ،تعداد نمونتهها  537نفتر بترآورد
گردید.
افزونبراین ،در تحقیق حاضر برای تعیین روایی پرسشنامة
تهیهشده ،از نظرات چند تن از همکاران صتاحبنظتر درزمینتة
موضوع موردمطالعه ،تعدادی از کارشناسان و چند نفر از اساتید
گروههای خاکشناستی ،زراعتت ،تترویج و آمتوزش کشتاورزی،
مهندسی توسعة روستتایی ،جغرافیتا و برنامتهریزی روستتایی و
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جهانی برای غ ا ،درصد جمعیتی که در کشورهای درحالتوسعه
تعدادی از کارشناسان سازمان جهتاد کشتاورزی استتفاده شتده
مستقیماً ازطریق کشاورزی امرار معاش میکننتد ،ستیر نزولتی
است .همچنین ،بترای تعیتین پایتایی کمتی پرسشتنامه نیتز از
دارد و افتتزایش تولیتتد بتتیش از آنکتته بتتهدلیتتل افتتزایش تعتتداد
ضریب آلفای کرونباخ و نرمافزار  SPSSاستفاده شد .عالوهبراین،
تولیدکنندگان باشد ،مستلزم افزایش تولید محصوست کشاورزی
در این تحقیق مقدار آلفای ککرشتده بترای تمتامی بخشهتای
با بهکارگیری نیروی انستانی دارای دانتش در بختش کشتاورزی
شخصی ،اقتصادی ،اجتمتاعی و فرهنگتی 7/37 ،محاستبه شتد.
استر زیرا ،درصورت نداشتن دانش کافی ،آنها قتادر نخواهنتد
افزونبتراین ،متغیرهتای نوشتتار حاضتر کته شتامل متغیرهتای
بتتود درزمینتتة شتتیوههای متتدیریت پایتتدار منتتابع کشتتاورزی
مستتتقل و وابستتته بودنتتد کتته متغیتتر مستتتقل دربرگیرنتتدة
سرمایهگ اری بهینه کنند و مشکالت سرمایة طبیعی (بهرهوری
ویژگیهای شخصی (سن گندمکار ،بعد نیروی کار خانوار ،میزان
پایین آب و ختاک) ختود را در امتتداد بتا سترمایههای متالی و
تحصیالت ،سابقة فعالیتت کشتاورزی ،وضتعیت تأهتل و تجربتة
فیزیکی جامعه حل نمایند (حیدریستاربان ،3332 ،ص )20 .و
کشت گندم) ،ویژگیهای ترویجی (تماسهای ترویجی ،عمل به
در دنیای امروز ،رشد سرسامآور جمعیتت ازیتکطترف و فشتار
رهنمودهای مروجان ،کانالها و منتابع اطالعتاتی) ،ویژگیهتای
بیشازحد بر زمین و بهرهبرداری نامناستب و نادرستت از ختاک
اقتصادی (سطح اراضی دیم ،دسترسی بته نهادههتا و تستهیالت
ازطرفدیگر ،موجب واردآمدن خسارات زیاد به این منبع مهم و
اعتباری ،وسعت اراضی کشاورزی ،سطح زیرکشت گندم ،تعتداد
فرسایش شدید بیش از یک سوم کل اراضی دنیا شده استر به-
قطعات اراضتی زراعتی و درآمتد ناختالص ستاسنة کشتاورزی) و
حدیکه سالیانه حدود  4تا  7میلیون هکتار زمین زراعی خوب
ویژگیهای فرهنگتی -اجتمتاعی (مشتارکت اجتمتاعی ،منزلتت
بهدلیل نبتود متدیریت صتحیح و استتفاده از روشهتای زراعتی
اجتماعی و اعتماد اجتماعی -نهادی) است .متغیر وابستته نیتز
نامناسب ،چرانیدن بیشازحد و  ...از بین میرونتد و حتدود 24
سطح دانش گندمکاران درزمینة مدیریت خاک زراعی در استان
میلیارد تن از ختاک زراعتی زمینهتای کشتاورزی در جهتان از
اردبیل می باشد .در این نوشتار ،متغیر وابسته کشاورزان در 27
سطح زمین شکسته میشتود و بته رودخانتهها و درنهایتت ،بته
گویه به شیوة خودسنجی با طیف پنج گزینهای لیکرت (خیلتی
دریاها و اقیانوسها ریخته میشود (کریمتی و چیت ری،3330 ،
کم= ،7کم= ،3متوسط= ،2زیاد= ،3و خیلی زیاد= )5انتدازهگیری
ص.)44 .
شد .شایان ککر است که در مقالة حاضتر ،بتا توجته بته مبتانی
بتتهایتتندلیتتل ،امنیتتت غتت ایی را کتته یکتتی از نگرانیهتتا و
نظری تحقیق و نیز اطالعات جمعآوریشده ازطریق پرسشتنامه
دغدغههای بشر در این عصتر میباشتد ،بتا مشتکالت متعتددی
و تعیین متغیرهای مؤثر در دانش کشاورزان گندمکار در قلمترو
مواجته میستتازدر زیترا ،درطتتول قترون گ شتتته ،حتتدود 2777
مدیریت خاک زراعی ،به تجزیهوتحلیل متغیرهتا بتا استتفاده از
میلیون هکتار زمین زراعی طعمتة فرستایش شتدهانتد و ازبتین
آزمونهای آماری مختلتف پرداختته شتده استت .درنهایتت ،در
رفتهاند (فائو .)3337 ،درایتنبتین ،کشتور متا کته در منتاطق
تحقیق حاضر ،فرضیههای زیر موردآزمون قرار میگیرند:
خشتتک و نیمتتهخشتتک واقتتع شتتده استتت ،عملیتتات کشتتاورزی
 .3بین عامل ترویجی و مدیریت خاک زراعی رابطته معنتی-
نامناسب و ضعف شیوههای مدیریت خاک زراعی با بهرهگیری از
داری وجود دارد.
فنتاوری نتتوین -کتته غالبتاً بتتا هتتدف توستعة اقتصتتادی صتتورت
 .2بین عامل اجتماعی -فرهنگتی و متدیریت ختاک زراعتی
میگیرد -مانند حفر چتاه ،کشتاورزی ،آبیتاری متدرن ،افتزایش
رابطة معنیداری وجود دارد.
کشت صیفی و سبزی و گیاهان کمدوام در زمین زراعی و  ،...به
 .3بین عامل اقتصادی و مدیریت خاک زراعی رابطة معنتی-
تخریب خاک زراعتی میانجامتد (حیتدریستاربان ،3332 ،ص.
داری وجود دارد.
0
 .)20دراینارتباط ،مارتین ( )2772در مطالعات ختود بته ایتن
 .5بین عامل فردی و مدیریت خاک زراعی رابطة معنیداری
نتیجه رسید که کشتاورزانی کته فرفیتت شتناختی (آگتاهی و
وجود دارد.
دانش) بیشتری در حوزة مدیریت خاک زراعی ازجملته شترایط
 .3مباني نظری تحقيق
خاک ،مواد و عناصر غ ایی برخی از ارگانیسمها داشتند ،مقتدار
بااینکه کشورها درحالرشد میباشند ،اما تقریباً در تمتام
بتتازده و بهتترهوری در واحتتد ستتطح آنهتتا خیلتتی بیشتتتر از
کشورهای جهان سوم ،جمعیت فعال در بخش کشاورزی آنهتا
کشاورزانی بود که دانش اندکی درزمینة شتاخصهای متدیریت
ازنظر اقتصادی روبتهکتاهش استت و بتاوجود افتزایش تقاضتای
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خاک زراعی داشتند .نتایج پژوهش جنتت ،چیت ری ،و عباستی
( ،3337ص )53 .نشان میدهد که درکنار دیگر عوامتل تولیتد،
ارتقای دانش کشاورزان سبب میشود تا کشاورزان با بهرهگیری
مناسب و بهموقع از فناوریهای نوین ،در روند تولید بته ستطح
مطلوبی دست یابند.
همچنتتین ،متتارتین )2772( 7در مطالعتتات ختتود دریافتتت
کشاورزان عوامل تخریبکنندة خاک را در مواردی شامل کشت
بیشازحد ،فرسایش خاک ،دامداری ،جمتعآوری هیتزم و حتتی
توسعة فناوری ،چرای بیرویه ،جنگلتراشی ،آبیتاری بته شتیوة
نادرست ،قطع بوتهها ،استفادة بیشازحد کودهتای شتیمیایی و
تلفات خاک میداننتد .بتهعتالوه ،در مطالعتهای کته شتاهرودی
( )3334انجتتام داده استتت ،کشتتاورزان شتتاخصهای کتتاهش
حاصلخیزی خاک را بهترتیب اولویتت شتامل ایتن متوارد متی-
دانستند :کاهش رشد گیتاه ،زردشتدگی محصتول ،توقتف رشتد
گیاه ،کاهش حفتظ رطوبتت ختاک ،افتزایش آفتات ،پژمردگتی
گیاهان و افزایش علفهای هترز .دسیتل کتاهش حاصتلخیزی
خاک را نیز بهترتیب شامل کشت مداوم ،مدیریت ضعیف خاک،
فرسایش خاک ،شیوههای زراعی غیربرنامهریزیشتده ،متدیریت
ضعیف مواد آلی دردسترس ،روشهتای شتخم ضتعیف ،کتاهش
دورههای آیش ،کاهش عناصر غ ایی ازطریق برداشت محصتول،
سوزاندن بوتهها و فرسایش خاک بود.
گندم بهعنوان استراتژیکترین محصتول کشتاورزی ایتران
محسوب میشودر بهطوریکه هتر ستاله  %07از اراضتی کشتور،
زیرکشتت محصتول گنتدم متیرود (نتوروزی ،3335 ،ص.)34 .
افزونبراین ،گندم بهعنوان منبع عمدة تأمین کالری و پتروتمین
موردنیاز جمعیت کشتور استتر بتهطتوریکته  %40از پتروتمین
مصرفی و  %47از کالری جوامتع شتهر و روستتا از نتان تتأمین
میشود .بهایندلیل بایستی به بهینهسازی گندم مبادرت گتردد
و دراینمیان ،بهینهسازی تولید گندم نیاز به رهیافت سیستتمی
از مدیریت ختاک زراعتی داردر زیترا ،گنتدم بتا داشتتن متوادی
همچون نشاسته ،سلولز ،قنتدهای گونتاگون ،پتروئتین ،چربتی،
امالح و موادمعدنی ،به یکی از پرمصرفترین منابع غ ایی مردم
تبدیل شده است .همچنتین ،گنتدم استتراتژیکترین محصتول
کشاورزی ایران محسوب میشودر بهطوریکه هتر ستاله  %07از
اراضی کشور زیرکشت محصول گندم میرود .افزونبراین ،گندم
یکی از قدیمیترین و پرارزشترین گیاهان روی زمین است کته
تقریباً سطحی معادل  %30از زمینهتای زراعتی دنیتا را اشتغال
کرده است و بهدلیل فراوانی و ارزانتی قیمتت %74 ،از جمعیتت

شمارۀ هفتم

جهان در الگوی غ ایی خود از گندم استفاده میکنند و حتدود
 %50/2از کالری مصترف یتک فترد شتهری و  %43/2از کتالری
مصرف یک فرد روستتایی از گنتدم تتأمین میشتود (نتوروزی،
 ،3335ص.)4 .

 .4يافتههای تحقيق
 .1 .4توصيف ويژگيهای کشاورزان
اطالعات مندرج در جدول ( )3نشان میدهتد کته میتانگین
سنی کشاورزان تشکیلدهندة جامعة تحقیتق 33/70 ،ستال ،بتا
انحرافمعیتار  3/33و در دامنتة ستنی  35تتا  04قترار داشتت.
متوسط وسعت اراضی کشتاورزی گنتدمکاران موردمطالعته 5/3
بود .میانگین تعداد قطعات اراضی زراعتی  3/33بترآورد گردیتد.
درآمد ناخالص ساسنة کشتاورزی پاستخگویان بتین  7/4تتا 53
میلیون ریال (میانگین= 3/34و انحتراف معیتار= )7/023متغیتر
بود.
جدول  -1ميانگين و انحراف معيار شخصي و حرفهای
کشاورزان گندمکار در منطقة موردمطالعه
مأخ  :یافتههای پژوهش3332 ،
ويژگيهای
فردی
سن (سال)

ميانگين
33/70

انحراف-
معيار
3/33

کمينه

پيشينه

35

04

سابقة فعاليت
کشاورزی

37/33

7/74

3

53

(سال)
وسعت اراضي
کشاورزی

¼

3/44

3

34

(هکتار)
تعداد قطعات
اراضي زراعي

3/33

3/03

3

7

ميزان درآمد
(ميليون

2/33

7/423

7/4

53

ريال)

همانطورکه جدول ( )2نشان میدهد ،وضعیت پاستخگویان بترای
استفاده از منابع اطالعرسانی با میانگین  33/33و انحرافمعیار 34/33
در سطح تقریباً متوسط برآورد شد .وضعیت مشتارکت پاستخگویان بتا
میانگین  37/25و با انحرافمعیتار  27/73در ستطح تقریبتاً متوستط
برآورد شد .وضعیت عمل به رهنمودهای ترویجی مروجان بتا میتانگین
 33/37و انحرافمعیار  33/33درحد ضعیف برآورد شد .وضعیت میزان
استفاده از تماسهای ترویجی در سطح  32/35و انحترافمعیتار 0/33
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فیلمهای ترویجی ،در اولویت آخر ارزیابی شدند .وضعیت دانش فنتی و
در حد ضعیف قرار داشت .با محاسبة ضریب تغییرات هریک از گویهها،
نگرش کلی اکثریت پاسخگویان ،بهترتیب با میتانگین ( 4/42انحتراف-
مهمترین تماسهای ترویجی در دورة فصل زراعتی ،بتهترتیتب شتامل
معیار= )4/33و میانگین ( 30/54انحراف معیار= )33/22در حد ضعیف
تعامل پاسخگویان با کارشناسان بخش کشاورزی ،میزان ارتباط بتا ادارة
قرار داشتت .درنهایتت ،وضتعیت دسترستی بته نهادههتا و تستهیالت
ترویج و مرکز ختدمات کشتاورزی ،بازدیتد عتامالن تترویج در مزرعتة
کشاورزی پاسخگویان با میانگین  33/35و  32/32در سطح کم برآورد
کشاورزان و دریافت نشریههای ترویجی ککر شده بود .بهعالوه ،شرکت
گردید.
در دورههای آموزشی و ترویجتی ،بازدیتد از متزارع نمایشتی و نمتایش
جدول  -2ميانگين و انحراف معيار برخي از ويژگيهای کشاورزان گندمکار در منطقة موردمطالعه
مأخ  :یافتههای پژوهش3332 ،
متغیر

میانگین

انحرافمعیار

تعداد گویه

دامنة امتیاز

ميزان استفاده از کانالها و منابع اطالعاتي

33/33

34/33

27

7-43

مشارکت اجتماعي

37/25

27/73

33

7-55

عمل به رهنمودهای ترويجي مروجان

33/37

33/33

35

7-25

ميزان استفاده از تماسهای ترويجي

32/35

0/33

37

7-34

دانش درزمينة مديريت خاک زراعي

4/42

4/33

35

7-22

نگرش نسبت به شيوههای مديريت خاک زراعي

30/54

33/22

33

7-33

دسترسي به نهادهها و تسهيالت اعتباری

33/35

32/32

35

7-35

 .2. 4دانش کشاورزان درزمينة مديريت خاک زراعي
جدول ( )3وضعیت دانتش گنتدمکاران موردمطالعته را درزمینتة
مدیریت خاک زراعی برمبنای دامنة امتیاز ( )7-377و دستتهبنتدی
نمرات آنان در پنج سطح با فواصل برابر نشان میدهد .براساس نتایج

حاصل از یافتههای توصیفی مشخص شد که دانتش کلتی %35/33
(333نفر) از گندمکاران موردمطالعه دربارة مدیریت خاک زراعتی ،در
سطح «متوسط» ،حدود  %03/37در ستطح «ضتعیف و پتایینتر» و
 %37/70در سطح «خوب و باستر» قرار داشتند.

جدول  -3وضعيت مهارت گندمکاران موردمطالعه درزمينة شيوههای مديريت خاک زراعي
مأخ  :یافتههای پژوهش3332 ،
درصد نمرات

سطح حيطة مهارتي

فراواني

درصد فراواني

2-22

بسیار ضعیف

33

7/37

21-42

ضعیف

377

20/70

41-02

متوسط

333

35/33

01-02

خوب

33

23/33

01-122

خیلی خوب

54

3/04

جمع

537

%377

میانگین 20/32 :انحراف معیار3/04 :

مینیمم3 :

ماکزیمم53 :

 .3. 4همبستتتگي بتتين متايرهتتای مستتتقل بتتا دانتتش
گندمکاران درزمينة مديريت خاک زراعي
برای تعیین عوامل کلیدی مؤثر بر مدیریت خاک زراعی ،با توجته
به نوع متغیرهای تحقیق ،از ضریب همبستگی پیرسون ،کایاستکوئر
و ضریب همبستگی رتبهای اسپیرمن استتفاده شتد .بترای توصتیف
میزان همبستتگی بتین متغیرهتا ،از الگتوی معتروف بته قرادادهتای
داویتتس )3373( 3استتتفاده شتتد کتته براستتاس ایتتن الگتتو ،ضتترایب
همبستتتتتگی =%3-%3جزیتتتتی=7/37-7/23 ،ضتتتتعیف-7/53 ،

=7/37متوسط=7/47-7/03 ،نسبتاً قوی و  7/77و باستر=خیلی قوی
توصیف میشوند .براساس فرضیههای تحقیق ،نتایج حاضر از آزمتون
همبستتگی بتتین متغیرهتتای تحقیتق شتتامل ویژگیهتتای ترویجتتی،
اجتماعی -فرهنگی ،اقتصادی و فتردی بتا متغیتر دانتش کشتاورزان
درزمینة مدیریت خاک بهشرح کیل است:

 .4. 4ويژگيهای شخصي ،اقتصتادی ،ترويجتي و اجتمتاعي-
فرهنگي
همانطورکه در جدول ( )5مشاهده میشتود ،نتتایج حاصتل از
تحلیل دادهها در ارتباط با ویژگیهای شخصی نشان میدهد که بین

21

مجلّه پژوهش و برنامهریزی روستایی

دانش گندمکاران درزمینة مدیریت خاک زراعی بتا متغیرهتای ستن
( ،) r  7/333سابقة فعالیت کشاورزی ( ،) r  7/374تجربة کشت
گندم ( ) r  7/333و میزان تحصیالت ( ) r  7/373رابطة مثبتت
و معنیداری در سطح خوب وجود داردر بهاینمفهومکه هرچه میزان
سن ،تجربة کار کشاورزی ،تجربة کشت گندم و میزان تحصیالت در
گندمکاران موردمطالعه بیشتر باشد ،دانش آنها نسبت بته متدیریت
خاک زراعی تقویت میشودر اما بتین متغیتر وضتعیت تأهتل و بعتد
نیروی کار خانوار با دانش گندمکاران هیچ ارتباط آماری معنتیداری
وجود ندارد .همچنین ،همانطورکه جتدول ( )2نشتان میدهتد ،در
ارتباط با ویژگیهای اقتصادی ،بین دانش گندمکاران بتا متغیرهتای
درآمد ( ،) r  7/032سطح اراضی دیم ( ،) r  7/457دسترسی به
نهادهها و تسهیالت اعتباری کشاورزی ( ،) r  7/335وسعت اراضی
کشاورزی ( ،) r  7/773سطح زیرکشتت گنتدم ( ) r  7/345بتا
دانش کشاورزان نسبت بته متدیریت ختاک زراعتی رابطتة مثبتت و
معنیداری وجود داردر اما بین متغیر تعداد قطعات اراضی زراعتی بتا

شمارۀ هفتم

دانش فنی کشتاورزان گنتدمکار رابطتة معنتیداری مشتاهده نشتد.
افزونبراین ،در ارتباط با ویژگیهای ترویجی نتایج تحلیل همبستگی
نشان میدهد که بین تماسهای ترویجتی ( ،) r  7/333عمتل بته
رهنمودهتتای ترویجتتی مروجتتان و کارشناستتان بختتش کشتتاورزی
( ) r  7/304و کانالهتا و منتابع اطالعتتاتی ( ) r  7/334رابطتتة
مثبت و معنیداری وجود دارد .عالوهبراین ،در ارتباط بتا ویژگیهتای
فرهنگی و اجتماعی ،نتایج تحلیل همبستگی نشان میدهد که بتین
مشتتارکت اجتمتتاعی ( ) r  7/332و اعتمتتاد اجتمتتاعی -نهتتادی
( ) r  7/335رابطة مثبت و معنیداری وجود داردر اما در ارتباط بتا
متغیر منزلت اجتماعی ( ) r  7/742روابتط معنتیداری بتهدستت
نیامد .نتایح تحلیل دادهها در جدول ( )2گویای این واقعیت است که
بین دانش فنی ( )r=432و مهارت گندمکاران با نگرش آنان درزمینة
مدیریت خاک زراعی ،در سطح اطمینان  %33ارتباط آماری مثبت و
معنیداری وجود دارد:

جدول  -4تحليل همبستگي عوامل مؤثر بر دانش گندمکاران درزمينة شيوههای مديريت پايدار خاک زراعي
مأخ  :یافتههای پژوهش3332 ،
متاير مستقل

ضريب همبستگي ()r
7/333

سطح معنيداری ()p
7/777

توصيف
خیلی قوی

بعد نيروی کار خانوار

7/735

7/774

جزئی

ميزان تحصيالت

7/373

7/777

خیلی قوی

سابقة فعاليت کشاورزی

سن گندمکار

7/374

7/777

خیلی قوی

وضعيت تأهل

7/774

7/333

خیلی جزئی

تجربة کشت گندم

7/333

7/777

خیلی قوی

سطح اراضي ديم

7/457

7/777

نسبتاً قوی

دسترسي به نهادهها و تسهيالت اعتباری

7/335

7/777

خیلی قوی

وسعت اراضي کشاورزی

7/773

7/777

خیلی قوی

سطح زيرکشت گندم

7/345

7/777

خیلی قوی

تعداد قطعات اراضي زراعي

7/740

7/243

جزئی

درآمد ناخالص ساالنة کشاورزی

7/032

7/777

نسبتاً قوی

تماسهای ترويجي

7/333

7/777

خیلی قوی

عمل به رهنمودهای ترويجي مروجان

7/304

7/777

خیلی قوی

کانالها و منابع اطالعاتي

7/334

7/777

خیلی قوی

مشارکت اجتماعي

7/332

7/777

خیلی قوی

منزلت اجتماعي

7/742

7/233

جزئی

اعتماد اجتماعي -نهادی

7/335

7/777

خیلی قوی

دانش

7/724

7/777

خیلی قوی

مهارت

7/343

7/777

خیلی قوی

 ضریب همبستگی رتبهای اسپیرمنر
 ضریب همبستگی کایاسکوئرر

ضریب همبستگی رتبهای اسپیرمن

ضریب همبستگی رتبهای اسپیرمن
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سال سوم
منبع درآمد غیرکشاورزی ،منبع آب مورداستفاده ،کتاربرد روش
 .5 .4مقايسة ميتانگين دانتش گنتدمکاران درزمينتة
آبیاری تحتفشار و آزمایش ختاک اختتالف معنتیداری وجتود
متديريت ختتاک زراعتي برحستتب ويژگيهتتای زراعتتي،
دارد .همچنین ،براساس نتایج آزمون منویتنی مشخص شد که
اجتماعي و اقتصادی
بین میانگینهای رتبهای نگرش افراد موردمطالعه برحسب نتوع
همانطورکه جدول ( )4نشان میدهد ،نتایج آزمتون  tحتاکی
ب ر مصرفی در واحد گندمکاری اختالف معنیداری وجود دارد.
از این استت کته بتین میانگینهتای دانتش گروههتای دوگانتة
گندمکاران در ارتباط با متغیرهای مددکار ترویج ،بیمتة گنتدم،
جدول  -5آزمون  tبرای مقايسة ميانگين دانش پاسخگويان درزمينة مديريت خاک زراعي برحسب ويژگيهای موردمطالعه
مأخ  :یافتههای پژوهش3332 ،
گروههای
موردمقايسه

متاير مستقل
مددکار ترويج
بيمة گندم
منبع درآمد
منبع آب مورداستفاده
کاربرد روش آبياری تحتفشار
آزمايش خاک
بذر مصرفي

فراواني

ميانگين

انحرافمعيار

خیر
بلی
خیر
بلی
کشاورزی
کشاورزی +
غیرکشاورزی
سطحی
زیرزمینی
خیر
بلی
خیر
بلی

7/373
33
347
02
230

2/70
5
2/47
5/53
2/35

3/73
7/777
7/333
7/475
7/744

330

5/27

7/433

373
33
03
353
33
323

2/70
5
3/33
3/30
3/33
3/23

3/73
7/777
7/330
7/335
7/537
7/303

تکجوانه

53

20

---

چندجوانه

373

220/5

---

آزمون منویتنی

 tمحاسبه -
شده

درجة
آزادی

مقدار ()p

-0/40

537

7/777

-30/23

537

7/777

-25/27

537

7/777

-0/40

537

7/777

-37/33

537

7/777

-33/37

537

7/777

U=274

537

7/777

نیتتز حکایتتت از ایتتن دارد کتته بتتین میتتانگین رتبتتهای نگتترش
گندمکاران دربارة نحوة زراعت ختاک ،در ستطح اطمینتان %33
اختالف معنیداری وجود دارد.

مطابق جدول ( ،)0نتایج آزمون  Fحاکی از این است که بین
میتتانگین دانتتش گنتتدمکاران درزمینتتة متتدیریت ختتاک زراعتتی
برحسب نوع نظام کشاورزی و نیز نوع نظام بهرهبرداری اختالف
معنیداری وجود ندارد .نتایج حاصل از آزمون کروسکال والیس

جدول  -0آزمون  Fبرای مقايسة ميانگين مهارت پاسخگويان درزمينة مديريت خاک زراعي برحسب ويژگيهای موردمطالعه
مأخ  :یافتههای پژوهش3332 ،
متاير مستقل

نوع نظام کشاورزی

نوع نظام بهره-
برداری

گروههای موردمقايسه

فراواني

ميانگين

انحراف
معيار

 Fمحاسبه
شده

زراعت ()3
زراعت ،باغداری ()2

337
35

23/74
23/35

3/43
3/23

2/73

زراعت ،دامپروری ()3

350

23/04

3/04

04

25/27

3/33

330
33
33
25

25/04
24/05
23/33
23/73

3/33
37/73
3/23
3/33

زراعت ،باغداری و دامپروری
()5
شخصی ()3
اجارهای ()2
مشاع ()3
مختلط ()5

مقدار
()p

/542
7

3/345

/304
7

نتيجة آزمون L.C.D
)P
(

-
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مطابق جدول ( ،)7نتایج آزمون Fحاکی از این است که بین
میتتانگین دانتتش گنتتدمکاران درزمینتتة متتدیریت ختتاک زراعتتی
برحسب نوع نظام کشاورزی و نیز نوع نظام بهرهبرداری اختالف
معنیداری وجود ندارد .نتایج حاصل از آزمون کروسکال والیس
نیز حکایت از ایتن دارد کته بتین میانگینهتای رتبتهای دانتش

شمارۀ هفتم

گندمکاران دربارة نحوة زراعت ختاک ،در ستطح اطمینتان %33
اختالف معنیداری وجود داردر بهگونهایکه کشاورزان گنتدمکار
دارای زراعت مکانیزه یا نیمهمکانیزه در مقایسه با کشاورزانی که
بتته روش ستتنتی زراعتتت میکردنتتد ،از ستتطح دانتتش بتتاستری
برخوردار بودند.

جدول  -7آزمون Fبرای مقايسة ميانگين مهارت پاسخگويان درزمينة مديريت خاک زراعي برحسب ويژگيهای موردمطالعه
مأخ  :یافتههای پژوهش3332 ،
گروههای

متاير مستقل

انحراف

فراواني

ميانگين

زراعت ()3

337

23/74

3/43

زراعت ،باغداری ()2

35

23/35

3/23

زراعت ،دامپروری
()3

350

23/04

3/04

زراعت ،باغداری و
دامپروری ()5

04

25/27

3/33

موردمقايسه

نوع نظام کشاورزی

نوع نظام بهرهبرداری

معيار

شخصی ()3

330

25/04

3/33

اجارهای ()2

33

24/05

37/73

مشاع ()3

33

23/33

3/23

مختلط ()5

25

23/73

3/33

 Fمحاسبه

نتيجة آزمون
L.C.D
)P
(

مقدار
()p

شده
2/73

7/542

3/345

-

7/304

ترتیتتب متغیرهتتایی بودنتتد کتته بیشتتترین ستتهم را در میتتزان
تغییرات متغیر وابسته داشتندر بنابراین ،این متغیرهتا در متدل
نهایی باقی ماندند و بقیة متغیرها از معادله ح ف شدند .نتتایج
نشان میدهد کته ایتن متغیرهتا  ) =7/35( %7/35از میتزان
واریانس متغیر وابسته (مدیریت خاک زراعی) را تبیین میکنند.
ضریب تبیین بیانگر این استت کته متغیرهتای دیگتری نیتز در
میزان مدیریت خاک زراعی تأثیرگت ار بودهانتد کته در مطالعتة
حاضر بررسی نشدهاند (جدول :)3

 .0 .4تحليل رگرسيون چندمتايره برای برآورد ميزان
دانش گندمکاران درزمينة مديريت خاک زراعي
در این پتژوهش ،بترای تبیتین و تعیتین معادلتة خطتی
رگرسیون ،مدیریت ختاک زراعتی بتهعنتوان متغیتر وابستته بتا
متغیرهای مستقل معنیدار تحقیق از تجزیهوتحلیتل رگرستیون
چندمتغیرة خطی به روش گامبهگام بهره گرفتته شتد .براستاس
بتتتای استتتاندارد بتتهدستتتآمتتده ،متغیرهتتای کانالهتتا و منتتابع
اطالعاتی ،میتزان تحصتیالت ،عمتل بته رهنمودهتای ترویجتی،
تماسهای ترویجی ،مشارکت اجتمتاعی و آزمتایش ختاک ،بته-

جدول  -0نتايج نهايي حاصل از آزمون رگرسيون چندمتايرة مرحلهای برای تبيين دانش گندمکاران درزمينة مديريت خاک زراعي،
براساس مهمترين متايرهای پيشبين تحقيق
مأخ  :یافتههای پژوهش3332 ،
R

R2

R2adj

F

Sig. F

Beta

T

P

منابع اطالعاتي

7/303

7/753

7/753

3/37

7/777

7/737

54/45

7/777

ميزان تحصيالت

7/307

7/335

7/335

2/33

7/777

7/332

37/73

7/777

عمل به رهنمودهای

7/303

7/333

7/333

2/74

7/777

7/334

0/34

7/777

مدل

متغیرهای مستقل

ترويجي
تماسهای ترويجي

7/377

7/353

7/357

3/07

7/777

-7/737

-5/47

7/777

مشارکت اجتماعي

7/373

7/352

7/352

3/32

7/777

7/742

3/33

7/777

آزمايش خاک

7/373

7/353

7/353

3/33

7/777

7/733

3/37

7/777
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سال سوم
روش آبیاری تحتفشار و آزمتایش ختاک ،اختتالف معنتیداری
 .5نتيجهگيری و ارائة پيشنهادها
وجود دارد .بهعالوه ،براساس نتایج آزمون متنویتنتی مشتخص
همانطورکه بحث شد ،در این مقاله عوامل مؤثر بر دانتش
شد که بین میانگینهای رتبهای دانش فنی افتراد موردمطالعته
کشاورزان گندمکار درزمینة مدیریت خاک زراعی تحلیتل شتده
برحستتب نتتوع بتت ر مصتترفی در واحتتد گنتتدمکاری ،اختتتالف
است .نتایج حاصل از تحلیل دادههتا در ارتبتاط بتا ویژگیهتای
معنیداری وجود دارد .این یافته با مطالعات ریردون)2773( ،33
شخصی نشان داد کته بتین دانتش فنتی گنتدمکاران درزمینتة
مطابقت دارد .نتایج تحلیل دادهها با استفاده از آزمون  Fنشان
مدیریت خاک زراعی با متغیرهای ستن ( ،) r  7/333تجربتة
داد کتته بتتین میانگینهتتای دانتتش فنتتی گروههتتای متفتتاوت
کار کشاورزی ( ) r  7/374و میزان تحصیالت () r  7/373
گندمکاران درزمینة شیوههای مدیریت ختاک زراعتی برحستب
رابطة مثبت و معنیداری وجود دارد که این یافته بتا مطالعتات
نوع نظام کشاورزی و نوع نظام بهرهبرداری ،اختالف معنتیداری
ماهلر و اولد )3333( 3مطابقتت داردر امتا بتین ستایر متغیرهتا
32
وجود داردر این یافته با مطالعتات ایتونس ( )2737همختوانی
شامل وضعیت تأهل گندمکاران و بعد نیروی کار خانوار با دانش
دارد .تحلیل آماری درزمینة نتایج آزمودن فرضیههای متناسببا
فنی هیچ ارتباط آماری معنیداری وجتود نتدارد .همچنتین ،در
شاخصهای فردی ،اقتصادی ،ترویجی ،اجتماعی -فرهنگی به-
ارتباط با ویژگیهای اقتصادی ،نتایج حاصتل از تحلیتل دادههتا
وستتیلة روشهتتای رگرستتیون چندگانتته نشتتان داد کتته ازبتتین
نشان داد که بین دانش فنی گندمکاران بتا متغیرهتای وستعت
متغیرهتتای شتتاخص اقتصتتادی ،اجتمتتاعی -فرهنگتتی ،فتتردی و
اراضتتی کشتتاورزی ( ،) r  7/773ستتطح زیرکشتتت گنتتدم
ترویجی نیز فقط  0متغیر در معادله باقی ماندهاند کته مجمتوع
( ،) r  7/345درآمد ناخالص ساسنة کشتاورزی () r  7/032
آنهتتا توانتتایی تبیتتین  %7/35از تغییتترات متغیتتر وابستتته را
و دسترسی بته نهتادههتا و تستهیالت اعتبتاری (،) r  7/335
داشتهاندر این یافته با مطالعات فدر )2770( 33مطابقت دارد.
همبستگی مثبت و معنیداری وجود داردر اما با سایر متغیرهای
با بهرهگیری از نتایج تحقیق حاضر ،پیشنهاد میشود کته
اقتصادی شامل تعداد قطعات اراضی زراعی ( ) r  7/740هیچ
آموزشهای ضمنخدمت درخصوص مفاهیم و اصول کشتاورزی
همبستتتگی معنتتیداری وجتتود نتتدارد .ایتتن یافتتته بتتا مطالعتتات
پایدار و مدیریت خاک برای کارشناستان در نظتر گرفتته شتود.
مورگتتان )2774( 3همختتوانی دارد .افتتزونبتتراین ،در ارتبتتاط بتتا
افزونبراین ،با فرهنگسازی درزمینتة پایتداری ختاک زراعتی
ویژگیهای ترویجی نیز نتایج تحلیل همبستتگی نشتان داد کته
میتوان گام مهمی درراستای مدیریت خاک برداشت که دراین-
بین تماسهای ترویجی ( ) r  7/333و عمل بته رهنمودهتای
میان بایستی اعتبارات کافی برای اجرای رهیافت مدرسة مزرعة
ترویجی مروجان و کارشناسان بخش کشتاورزی () r  7/304
کشاورز و آموزش کشاورزبهکشاورز ازجمله همیتاری کشتاورزان
با دانش فنی گندمکاران درزمینة مدیریت خاک زراعتی ،رابطتة
پیشرو تأمین شود .عتامالن تترویج میتواننتد نقتش مهمتی در
مثبتتت و معنتتیداری وجتتود دارد کتته ایتتن یافتتته بتتا مطالعتتات
برگزاری دورههای آموزشی درراستای ارتقای آگاهیها و پ یرش
کینتتگ )2773( 37منطبتتق استتت .در ارتبتتاط بتتا ویژگیهتتای
شیوههای مدیریت خاک زراعی با هدف بهبود وضعیت پایتداری
فرهنگی -اجتماعی میتوان گفت کته بتین متغیتر دانتش فنتی
منابع کشاورزی ایفا کنند .افزونبراین ،توسعة آزمایشتگاههتای
گندمکاران درزمینة مدیریت خاک زراعی بتا متغیرهتای میتزان
خاک و تشویق آنان به آزمایش خاک در هنگام مصرف کتود بتا
استفاده از منابع اطالعاتی ( ،) r  7/334مشتارکت اجتمتاعی
نظر کارشناسان تأکید گردد .نحوة کودهی نیز باید به کشاورزان
( ) r  7/332و اعتماد اجتماعی -نهادی ( ) r  7/335رابطة
آموزش داده شود .درنهایت ،میتوان با لحاظکردن مجموعتهای
مثبت و معنیداری وجود داردر اما در رابطته بتا متغیتر منزلتت
از مشوقها مانند کاهش نرخهتای ستودهای بتانکی کشتاورزان
اجتماعی رابطتة معنتیداری مشتاهده نشتد کته ایتن یافتته بتا
نمونه که به اصول پایداری خاک زراعی در مزرعتة ختود توجته
مطالعات فائو ( )2770منطبق است .همچنتین ،نتتایج تحلیتل
میکنند ،بقیة گندمکاران را به سرمایهگ اری در تکنولوژیهتای
دادهها با استفاده ازآزمتون  tنشتان داد کته بتین میانگینهتای
خاک زراعی مانند آزمایش خاک تشویق کرد.
دانش فنی گروههای دوگانة گندمکاران در ارتباط با متغیرهتای
بیمتتة گنتتدم ،عضتتویت در تعتتاونیهتتای تولیتتدی ،افتتراد تحتتت
مشاورههای مهندسان نافر مزارع گندم ،مددکار تترویج ،بیمتة
گندم ،منبع درآمد غیرکشاورزی ،منبع آب مورداستفاده ،کاربرد
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Abstract:
Purpose: The main object of this research is to investigate the effective factors on wheat
producers' knowledge of soil management in Ardabil province.
Mythology: This study is quantitative in terms of its nature, non-experimental in terms of
controlling variables, applied in terms of its objectives and descriptive- analytic in terms of datagathering procedure. The number of samples was 17500 people that 410 people was selected
using the method of multi-level cluster sampling. Also, the number of samples was estimated
based on the study of the Krejicie and Morgan. Besides, points of view of some commentators
were used to substantiate the questionnaire validity. Also, Cronbach's alpha coefficient and
SPSS were used to investigate the reliability of the questionnaire and Cronbach's alpha value
was calculated 87%.
Findings: The results of correlation coefficients showed that there is a meaningful relationship
between variants of age, history of agricultural activities, experience of wheat cultivation,
education, gross income, territory of dry lands, access to agricultural seeds and credit facilities,
the territory of agricultural lands, the area under wheat cultivation, promotional activities by
promoters, act to the promotional guidelines of promoters, channels and information resources,
social participation, and socio-institutional trust with knowledge of wheat producers from soil
management.
Research Limitation: One of the main challenges of this study is to access the information
about wheat producers' knowledge of soil management.
Practical Implications: Finally, based on research findings it can be said that culture-making
can contribute to the sustainability of the farming soil. Meanwhile, adequate credits should be
supplied to implement the approach of farm school of farmer and farmer to farmer training i.e.
assistance of pioneer farmers. Also, promoters can be central in holding educational courses in
order to promote awareness and acceptance of the methods of soil management to improve the
sustainability of agricultural resources
Keywords: Knowledge, Sustainable Agriculture, Management of the Soil, Wheat, Ardabil
Province
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