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  3و راضیه نامدار 2مقدم یی، کورش رضا2، غالمحسین زمانی1خدیجه بذرافکن*

   ترویج و آموزش کشاورزي، دانشگاه شیراز، گروهاستاد 2ترویج و آموزش کشاورزي، دانشگاه شیراز،  گروهدانشجوي دکتري 1
  ترویج و آموزش کشاورزي، دانشگاه شیراز گروهاستادیار 3

  18/04/1399؛ تاریخ پذیرش: 19/12/1398تاریخ دریافت: 
  1چکیده

با توجه به اهمیت راهبردي منابع خاك در بستر تغییرات جهانی، محافظت از آن، اولویت افزایش  سابقه و هدف:
 در ابتدا منظور حفظ منابع از جمله خاك است. اقدامات حفاظتی بهمحیطی زیستهاي  امنیت غذایی و اتخاذ سیاست

این منابع مورد  »فردي«و  »اجتماعی«ابعاد شد اما طی چند دهه اخیر  نسبت داده می »فناورانه«و  »فنی«تنها به مسائل 
تواند  دهد، می انجام میزیست محیطانسان با رفتارهایی که در قبال  این امر اثبات شده است که کید قرار گرفته است.أت

شود. از این رو این مقاله به بررسی رفتار حفاظت خاك گندمکاران پرداخته و نیز زیست محیطسبب تخریب و تهدید 
این حاضر  پژوهشنوآوري نماید. را ارائه می شود به اقدامات آنان نسبت به خاك می لگوي رفتاري که منجریک ا

ها نادیده گرفته  است که با وجود مطالعات بسیار در حوزه حفاظت خاك یک موضوع مهم در اغلب این پژوهش
ها  طور ناقص و غیرجامعی به آن که به این اند، در این مطالعات یا به الگوهاي رفتاري انسانی توجه نشده و یا شده

این جنبه مهم، استخراج الگوي مناسب رفتاري زارعان در رفتن در نتیجه در این مقاله با در نظرگ .پرداخته شده است
وجه تمایز دیگر این پژوهش استفاده از روش پدیدارشناسی است باشد.  میهدف اصلی  هاي زراعیحفاظت از خاك

ندگی ن زیسته یا جهازمطالعه تجربه  ساساً، اشناسیارپدید است. ن نوع مطالعات مورد استفاده قرار گرفتهتر در ای که کم
هاي حاصل از یافته در نتیجه هد.دیش میافزاندگی ت زتجربیارا از ما دارد و درك تأکید ت بر عمق تجربیاکه ست ا

  تري است. اي خطاي کمتجربه زیسته فرد است و بنابراین دار این نوع پژوهش مستقیماً
  

ها پرسشنامه آوري داده براي دستیابی به این هدف از روش پدیدارشناسی استفاده گردید. ابزار جمعها:  مواد و روش
گیري گلوله گیري هدفمند و با استفاده از فن نمونهبا روش نمونهباز و شیوه تکمیل این پرسشنامه مصاحبه عمیق بود. 

را که در شرایط  پژوهشصورت که هر یک از کشاورزان، سوژه بعدي  انتخاب شدند، بدین راننفر از گندمکا 28برفی، 
   ها قرار داشت، معرفی نمودند. مشابهی با آن

  

                                                
  khbazrafkan@yahoo.comمسئول مکاتبه:  *

 پژوهشی -مقاله کامل علمی
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گرایانه حفاظت خاك زیستثر بر بروز رفتار محیطؤترین مفاهیم درك شده از عوامل م نتایج نشان داد، مهمها:  یافته
بارتند از: نداشتن توجیه اقتصادي فعالیت حفاظت خاك، ایجاد تضاد، نوع کشت، توسط کشاورزان مورد مطالعه ع

کاهش مقدار برداشت محصول، اشتغال جانبی، کاهش هزینه خوراك دام، بخت و اقبال، مواجهه با مسائل قانونی، 
نسبت به  اجتناب از آتش زدن بقایاي گیاهی، کاهش سطح زیر کشت، کاهش کیفیت محصول، کاهش عالقه و انگیزه

خوردگی است. از طرفی تنها رفتار حفاظتی کشاورزان در برخورد با خاك، اجتناب از آتش  و احساس فریب کشاورزي
هاي  ترین زمینه تر رفتارهاي روي داده از سوي کشاورزان جنبه تخریبی دارد و مهم زدن بقایاي گیاهی است و بیش

هاي پالستیکی، عدم تصفیه آب، رها کردن  ر خاك کردن زبالهورزي، زیتخریبی عبارتند از عدم تغییر شیوه خاك
هاي کشاورزي در زمین، عدم انجام آزمون خاك، مصرف بیش از حد کودها و سموم شیمیایی و  هاي نهاده بندي بسته

  عدم رعایت تناوب زراعی.
  

مطالعه از تجارب ضعیفی در  هاي حاصل از پدیدارشناسی نشان داد که کشاورزان مورد یافتهکلی  طور به گیري: نتیجه
قبولی از  زمینه حفاظت خاك برخوردارند، باورهایشان در زمینه حفاظت خاك غیرمنطقی است و حتی تعریف قابل

 بینی (انتظارات) چنین اگر پیش حفاظت خاك ندارند که این موجب شده است که رفتار درستی از خود بروز ندهند. هم
 توانند یا تمایلی ندارند که رفتار صحیحی از خود بروز دهند. باشند نمی ناقصی از وضعیت آینده خاك داشته

  
   ورزي، کشاورزي خاك، پدیدارشناسی :هاي کلیدي واژه

  
  مقدمه

ترین  اقتصاد ایران، بخش کشاورزي یکی از مهم
این  به شود، محسوب می غیرنفتیهاي تولیدي  بخش

 90درصد از نیازهاي غذایی،  85دلیل که این بخش 
درصد از تولید  27درصد از مواد خام صنایع غذایی، 

درصد از صادرات  GDP( ،24( ناخالص داخلی
میلیون  5/3درصد از اشتغال (معادل  23و  غیرنفتی

). براي تحقق یک 30آورد ( نفر) کشور را فراهم می
منابع  خصوص بهکشاورزي پویا باید از منابع طبیعی و 

 ). این32فاده کرد (شایسته است اي گونه به، وخاك آب
مساحت  کیلومترمربع 1800000حالی است که از  در

 در معرضهکتار آن  میلیون 100ایران، حدود 
فرسایش، یا انواع تخریب شیمیایی و فیزیکی قرار 

میلیارد  7تا  7/0 دارد. میزان فرسایش خاك در ایران از
طور متوسط فرسایش خاك تن در سال متغیر است. به

برابر  20برابر سایر کشورهاي آسیایی و  در ایران سه

 کننده نگرانشرایط چنان  .)54( میانگین جهانی است
قانون حفاظت خاك و  نویس پیشاست که در 

آبخیزداري کشور، بیش از نیمی از مساحت ایران را از 
نظر میزان فرسایش، داراي حالت بحرانی اعالم 

  ).9اند ( کرده
 ختلف، تهدیديمحیطی مزیست گونه مشکالت  این

شوند که بسیاري از  طبیعی محسوب می براي منابع 
توان با تغییر  ریشه در رفتار انسان دارد و می ها آن

). 59گردید ( ها آنرفتار موجب کاهش اثرات 
اي که بسیاري از مطالعات، نقش عوامل انسانی  گونه به

ترین عوامل پیشران تخریب اراضی کلیدي عنوان بهرا 
دانستن طرز تفکر مردم ). 48اند (قرار داده موردبررسی

چنین  و چگونگی درك آنان از منابع طبیعی و هم
 به انواع اقدامات الزم در حفاظت از ها آنتمایل 
 هاي بحران، براي حل مسائل و زیست محیط
له باعث أهمین مس). 64ضروري است ( محیطی زیست
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انسان،  محیطی زیسترفتارهاي گردیده است که 
 مؤثرعوامل  تأثیرگذارترینترین و  یکی از مهم وانعن به

 ). رفتارهاي6قرار گیرد ( موردتوجه، زیست محیطبر 
 افراد آگاهانه هاي از کنش اي مجموعه زیست محیط
 از وسیعی طیف که است زیست محیط به نسبت جامعه

 رفتار براي خاص هاي و آمادگی تمایالت احساسات،
  ).34شوند ( می املش رازیست محیطبه  نسبت مطلوب

ترین منابع  ترین و اساسی عنوان اصلیخاك به
است زیست محیططبیعی، پایه امنیت غذایی و کیفیت 

). اهمیت راهبردي منابع خاك در بستر تغییرات 58(
 قرارهمگان  موردپذیرشاي  گسترده طور بهجهانی 

و محافظت از آن، اولویت افزایش امنیت غذایی  گرفته
). 15 و 33( است محیطیزیستهاي  تو اتخاذ سیاس

 مدت طوالنیو حفظ  وخاك آباز طرفی حفاظت 
حاصلخیزي آن تا حد زیادي منوط به مدیریت 

میزان  تأثیر هاي کشت و زرع است که تحت سامانه
فرسایش خاك و تغییرات مواد آلی خاك خواهد بود. 

 تواند میمدیریت صحیح سامانه کشت و زرع  درنتیجه
رده به خاك را کاهش داده و از طرفی هاي وا آسیب

ترتیب، انسان با  ) بدین16را جبران کند ( ها آسیباین 
دهد و  انجام میزیست محیطرفتارهایی که در قبال 

تواند سبب  کند، می تغییراتی که در محیط ایجاد می
شده و آن را با تهدیدي  زیستمحیطتخریب 

با داشتن جوامع انسانی ) 55کننده مواجه کند ( نگران
هاي فرهنگی مختلف، هاي اجتماعی و خصلت فعالیت
هاي متفاوتی نسبت به طبیعت و ها و نگرش ارزش
زیست دارند. بسیاري بر این باورند که  محیط

ها و باورهاي محیطی در ارزشمشکالت زیست
اجتماع ریشه دارد و به همین دلیل باید دانست افراد 

کنند،  فکر میچگونه  شناسی بوماجتماع نسبت به 
 چه آندانند و نسبت به چیزي می چه آندرباره 

  ).3( احساسی دارند

 ،آمار اداره کل منابع طبیعی استان فارس براساس
 11 بر بالغمیانگین فرسایش خاك در این استان ساالنه 

متوسط جهانی آن  که درصورتیتن در هکتار است 
معنی است که  و این بدین هستتن در هکتار  3/5
زان فرسایش خاك در استان فارس دو برابر متوسط می

از طرفی یکی از مناطق مهم  .)61( هستجهانی 
. هستکشاورزي در استان فارس، شهرستان مرودشت 

این شهرستان داراي شرایط مساعد کشاورزي است و 
 امرارمعاشهاي متمادي از این راه  مردمان آن نسل

ر شهرستان د تجدیدپذیراند. یکی از منابع سخت  کرده
دلیل برخورد  به متأسفانهکه  هستمرودشت، خاك 

هاي کشاورزي  تجربی با کشاورزي و انجام فعالیت
استعداد و توان واقعی  تقریباً، وخطا آزمون براساس

و مطالعه جدي قرار  موردبررسیمنطقه در این زمینه 
). از 45است (نشده نگرفته و توجه شایسته به آن 

زان خطر فرسایش خاك در نقشه خطر فرسایش، می
پنجاه تن در هکتار در سال  صفرتاسطح شهرستان از 

 ).8متغیر است (

ی دریافتند، پژوهش) در 2000و همکاران ( وانگ
ورزي  براي تعیین عوامل مؤثر بر پذیرش حداقل خاك

به این نتیجه رسیدند که درك مشکل فرسایش بادي یا 
طور  اقتصادي خاص به -عضویت در طبقه اجتماعی

هاي کنترل فرسایش  تواند پذیرش فعالیت داري نمی معنی
هاي  بادي را تشریح کند، اما مشارکت مخاطبان در برنامه

در این  اي کننده تواند نقش تعیین آموزشی هدفمند می
قربانی و اي دیگر . در مطالعه)67( زمینه داشته باشد

) به این نتیجه رسیدند که کشاورزان 2008همکاران (
باشند، اما  زه الزم را براي حفاظت خاك دارا میانگی

براي انجام عملیات حفاظتی، پایین  ها آنتوان مالی 
است. این کشاورزان با دریافت یارانه سبز در قالب 

اي براي عملیات حفاظت خاك موافق  اعتبارات یارانه
چنین معتقد به مداخله دولت از طریق  بوده و هم
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یجی) و اعتبارات در اطالعاتی (ترو- هاي فنی کمک
) 2008. شفیعی و همکاران ()23( باشند این حوزه می

یافتند که  خود به این نتیجه دست پژوهشدر 
کشاورزان مورد مطالعه داراي نگرش مساعدي نسبت 

چنین،  باشند. هم به پذیرش عملیات حفاظت خاك می
شهري  هاي جهان داري بین ویژگی مثبت و معنی  رابطه

کشاورز به پذیرش و انجام عملیات و میزان نگرش 
وندي و  نوري .)56( حفاظت خاك وجود داشت

) با انجام پژوهشی نشان دادند، 2008همکاران (
تر با منابع  تر، داراي تماس بیش کشاورزان با سواد بیش

تر،  تر و دانش فنی بیش اطالعاتی، عملکرد بیش
تري نسبت به سایر کشاورزان در رابطه با  پذیرش بیش

. نتایج حاصل از )47( هاي حفاظت خاك دارند ناوريف
) نشان داد 2009رضوانفر و همکاران ( هاي پژوهش

درصد از تغییر در سطح پذیرش  5/83سطح دانش تا 
 .)52( دهد اقدامات حفاظت خاك را توضیح می

) براي تعیین عوامل مؤثر 2010واترز و همکاران (
در هاي کنترل فرسایش خاك  بر پذیرش فعالیت

شده استفاده کردند.  ریزي بلژیک، از تئوري رفتار برنامه
ترین عامل، نگرش نسبت به  نتایج نشان داد مهم

فعالیت حفاظت خاك بود. نیت رفتاري، نگرش و 
ها نسبت به  هنجارهاي ذهنی پذیرندگان این فعالیت

 .)68( داري متفاوت بود طور معنی نپذیرندگان، به
)، در نشان داد که عوامل 2010کراژانزل (هاي  یافته

گرایانه در سه حوزه زیستمحیطمؤثر در رفتار 
بندي شامل عوامل  شوند. این طبقه بندي می طبقه

هاي انگیزشی و  هاي کیفی، ویژگی درونی (ویژگی
توانایی ذهنی فرد در ارتباط با طبیعت)، عوامل 
خارجی (اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی، فیزیکی و 

ارتباطی بین فرد و طبیعت (نیازهاي قانونی) و عوامل 
کند آموزش،  چنین بیان می باشد. هم ) میمحیطی زیست

زیست و انجام  درك کلی به افراد در ارتباط با محیط
چنین نتایج  هم. )35( محیطی خواهد داد رفتار زیست

) در رابطه با رفتار 2010زاده ( پژوهش منتی
ن، نشان داد متغیرهاي س محیطی کشاورزان زیست

ثري در تعیین ؤجنسیت، هنجارهاي اخالقی نقش م
 -موندژار. )41( کشاورزان دارد محیطیزیسترفتار 

)، در بررسی نقش نگرش 2012خیمنس و همکاران (
به این نتیجه زیست محیطدر رفتار محافظت از 

 محیطرسیدند که نگرش تأثیر مستقیمی بر رفتار 
ستقیمی بر گرایانه افراد دارد و ارزش تأثیر م زیست

 گرایانه دارد زیست محیطدیگر عوامل مؤثر بر رفتار 
خود دریافت  پژوهش)، در 2013چنین نیااورا ( . هم)43(

تأثیر  محیطی زیستبر رفتار  محیطیزیستکه نگرش 
دارند  محیطیزیستدارد اما افرادي که نیات رفتاري 

دارند از خود  محیطیزیست دو برابر افرادي که نگرش
. لطیف و )46( دهند نشان می محیطی یستزرفتار 

، در پژوهشی پیرامون نقش دانش در )2013همکاران (
به این نتیجه رسیدند که گرایانه  محیط زیسترفتار 

گذارد و  صورت مستقیم تأثیر می دانش بر رفتار به
گر بین دانش و رفتار  عنوان یک متغیر مداخله ارزش به

) 2013ی و حیاتی (. مطالعه بیژن)36( عمل خواهد کرد
نشان داد که کشاورزان با نگرش ارزشی خودخواهانه 

. )13( تر حساس هستند کم محیطی زیستبه تخریب 
)، 2014از طرفی نتایج پژوهش پریس و لویستون (

ها و هنجارها از عوامل  ها، نگرش نشان داد، ارزش
گرایانه است و  زیست محیطعمده مؤثر بر رفتار 

اجتماعی و روانی کشاورزان صورت کلی زمینه  به
هاي کشاورزي  کننده انجام فعالیت بینی عامل پیش

چنین به این نتیجه  است. هم زیست محیطحامی 
 محیطی زیسترسیدند که نگرش و ارزش با رفتار 

ارتباط متقابل دارد که کشاورزان را به انجام این نوع 
  .)51( کند رفتار تشویق می

ی دریافتند وهشپژطی  )2016صبور و همکاران (
که میزان تحصیالت، دانش حفاظت خاك، وام 

هاي کشاورزي و میزان روابط  دریافتی براي فعالیت
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دار با میزان  اجتماعی داراي رابطه مثبت و معنی
هاي حفاظت خاك توسط کشاورزان  پذیرش فعالیت

) در 2017زاده و همکاران ( . عبداهللا)53( باشند می
هاي گزاف و سن ینهخود دریافتند که هز پژوهش

هاي حفاظت خاك توسط  بر پذیرش روش تر بیش
اثر منفی دارد و متغیرهاي دفعات وقوع  کشاورزان

هاي حفاظت خاك، استفاده از  سیالب، آشنایی با روش
نتایج آزمایش خاك در باغ، وجود فرسایش خاك، 

دار، مساحت زمین و درآمد  هاي شیب مساحت زمین
. مطالعه گدفاو و )2( شدبا ثیر مثبت میأداراي ت

و معرفی  ) نشان داد، وجود2018همکاران (
هاي حفاظت خاك، هاي متناسب براي فعالیت فناوري
. )22( باشدها میثري بر افزایش این فعالیتؤعامل م

) بیانگر 2019هاي بیژنی و همکاران ( از طرفی یافته
هاي  محیطی، ارزشاین امر بود که آگاهی زیست

ثیر مثبت و أرهاي اجتماعی داراي تمحیطی و فشا
 باشد دار بر رفتار حفاظت خاك کشاورزان می معنی

) نشان 2020عبدي و همکاران ( پژوهش. نتایج )14(
داري با پذیرش  داد، نگرش و نیت رابطه مثبت و معنی

چنین  هاي حفاظتی توسط کشاورزان دارد و هم فعالیت
ده کنن هاي مالی تسهیلها و مشوقوجود حمایت

  .)1( باشدپذیرش این رفتارها می
نکته مهم درباره مطالعات این است که این 
مطالعات بسیاري از ابعاد فرسایش خاك را بررسی 

زدایی  را ابهام ها آنهاي خویش  کرده و با کنکاش
یک موضوع مهم در اغلب  وجود بااینا، ند. اما نموده

العات . در این مطاند شده  گرفتهها نادیده  این پژوهش
و یا  شده گرفتهالگوهاي رفتاري انسانی کامالً نادیده 

پرداخته شده  ها آنبه  غیرجامعیطور ناقص و  که به این
محیطی یک  -هاي اجتماعی پیچیده نظام ماهیتاست. 
دهد و بیان  تی را ارائه میوضعی ت پایدار چندموقعی

ت، ممکن است کند که ایجاد تغییر در این وضعی می

). 39و  24، 11ه چه شرایطی منجر شود (در آینده ب
ها و روابط مستقیم و غیرمستقیم،  روشن نمودن ارتباط

میان تغییرات محیطی و رفتار انسانی، نیازمند در نظر 
کننده است؛ که  کاري دستگرفتن چند نوع نیروي 

ب و یا تواند سازنده، مخر این نیروها میارتباط 
طه بین نیروهاي ذکر ت راب). ماهی44افزاینده باشند ( هم

شده در فوق، درباره بسیاري از تغییراتی که در 
که در مورد  دهد مبهم است بوم روي می زیست

مدیریت زراعی اعمال شده بر روي مزارع از سوي 
انسان با  زیراباشد؛  تر می کشاورزان این ابهام بیش

و این  گذارد شیوه مدیریتی خویش بر محیط تأثیر می
جر به تغییراتی خواهند شد که مجدداً تأثیرات خود من

هدف ، رو ازاین). 40انسان را متأثر خواهند ساخت (
، استخراج الگوي مناسب رفتار پژوهشاصلی این 

کشاورزان  حفاظت از خاك در بین زیست محیط
باشد. براي دستیابی به این هدف در ابتدا  می

و واکاوي  موردمطالعهگندمکاران شهرستان مرودشت 
شناسی) قرار گرفتند و الگوي رفتاري ش پدیدار(با رو
، سپس با تلفیق الگوي حاصل از دست آمد بهآنان 

رفتار  ي درزمینهپژوهش با الگوهاي مطرح 
  .دست یافته شدمحیطی به الگوي جامع رفتاري  زیست

  
  ها مواد و روش

استخراج که هدف از این پژوهش،  با توجه به این
حفاظت از خاك  طیمحیزیستالگوي مناسب رفتار 

که هدف  و با توجه به اینکشاورزان بوده است  در بین
هاي زیسته  بنا ساختن این الگو بر روي تجربه

کشاورزان بود، پدیدارشناسی روش این پژوهش قرار 
 که چنان آنن، به جها پدیدارشناسی زیرا گرفت.

قعیتی که وایا ن نه جها، شود مید درك یک فر وسیله به
 بنابراین. )65دارد (توجه ، باشدن نساز ااي اجدي چیز

یسته چه زتجربه «که  سازد میح مطررا ین پرسش ا
را کوشد معانی  شناسی میارپدید »؟ستا اي تجربهع نو
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ر شکا، آشوند یسته میه زمرروزندگی در ز که چنان آن
دارد و درك تأکید ت بر عمق تجربیااین روش نماید. 

). براي 4( دهد مییش افزاندگی ت زتجربیارا از ما 
گردآوري اطالعات، از روش مصاحبه عمیق استفاده 

گندمکاران  همهشد. جامعه آماري این بخش شامل 
نفر از این افراد با  28که  بود شهرستان مرودشت

انتخاب شدند. براي  1برفی گیري گلوله روش نمونه
 استفاده شد. مراحل 2تحلیل اطالعات از روش کالیزي

) وظیفه اولیه پژوهشگر خواندن 1: (ازعبارتنداین روش 
در  ها کننده شده توسط شرکت هاي ارایه تمام توصیف

آوردن یک احساس و مانوس  دست منظور به مطالعه به
) 2باشد؛ ( ها می کنندگان و درك آن شدن با شرکت
ها و جمالت مربوط با پدیده مورد  پژوهشگر واژه

حله را کند. کالیزي این مر مطالعه را استخراج می
) پژوهشگر 3داند؛ ( فرایند استخراج جمالت مهم می

کند براي هر یک از جمالت مهم استخراج  تالش می
شده مفهوم خاصی بیابد. این مرحله را فرموله کردن 

) پژوهشگر مرحله سوم را براي هر 4نامند؛ ( معانی می
کنندگان تکرار کرده و  هاي شرکت کدام از توصیف

هاي خاص  ده را به درون دستهسپس مفاهیم فرموله ش
) در این مرحله پژوهشگر 5کند؛ ( موضوعی مرتب می

قادر به ترکیب کردن تمام عقاید استنتاج شده به درون 
یک توصیف جامع و کامل شامل همه جزییات پدیده 

) پژوهشگر توصیف جامع از 6باشد؛ ( مورد مطالعه می
پدیده را به یک توصیف واقعی و ضروري خالصه 

 مجدد به هر  ) پژوهشگر از طریق مراجعه7؛ و (کند می
منفرد و   کنندگان و انجام یک مصاحبه یک از شرکت

تواند نظر  یا برگزاري جلسات متعدد مصاحبه، می
ها بپرسد و نسبت به  کنندگان را در مورد یافته شرکت

این  در ).38نماید (ها، اقدام  اعتبارسنجی نهایی یافته
مورد سنجش  پژوهشاعتبار آزمایش  با دو پژوهش

                                                
1- Snowball Sampling 
2- Colaizy 

از  پژوهش) قابل اعتماد بودن طرح 1قرار گرفت: (
 28ها از  نظر ساختاري: براي دستیابی به این مورد داده

 28آوري گردید، با مطالعه این  نفر از کشاورزان جمع
 3اي از مدارك شکل گرفت و در پایان از  نفر زنجیره

د که به کننده خواسته ش نفر از خود کشاورزان شرکت
) قابل اعتبار بودن طرح: 2ها بپردازند. ( بازنگري یافته

براي دستیابی به این اعتبار باید پژوهش دستور کار 
 ها ساخته شود مشخص داشته و پایگاه داده براي یافته

که دستور کار پژوهش در باال به دقت توضیح داده 
  شد.

  
  نتایج و بحث

قسمت ها در دو  در این بخش از پژوهش، یافته
نسبت  ها آنبررسی ادراك کشاورزان و بررسی عمل 

اند تا بتوان به درك بهتري  به حفاظت خاك ارائه شده
از فاصله بین درك تا عمل کشاورزان دست یافت و 

  تري تدوین نمود. الگوي مناسب
بررسی ادراك کشاورزان نسبت به حفاظت براي 

گیري از روش پدیدارشناسی به بررسی  با بهره ،خاك
ادراك گندمکاران نسبت به حفاظت خاك پرداخته 

ها، مفاهیم  شده است. براي این منظور با تحلیل داده
ها،  گزاره نمونه 1جدول معنادار استخراج شد. در 

آمده ارائه شده است.  دست هاي به و مقوله مفاهیم
ترین مفاهیم درك  شود مهم گونه که مشاهده می همان

ثر بر بروز رفتار ؤوامل موسیله کشاورزان از ع شده به
ها  گرایانه حفاظت خاك از سوي آن زیست محیط

عبارتند از: نداشتن توجیه اقتصادي فعالیت حفاظت 
خاك، ایجاد تضاد، نوع کشت، کاهش مقدار برداشت 
محصول، اشتغال جانبی، کاهش هزینه خوراك دام، 
بخت و اقبال، مواجهه با مسائل قانونی، آتش نزدن 

، کاهش سطح زیر کشت، کاهش کیفیت بقایاي گیاهی
و  محصول، کاهش عالقه و انگیزه نسبت به کشاورزي

 احساس فریب خوردگی.
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 ،بررسی رفتارهاي کشاورزان نسبت به خاكبراي 
این بخش رفتار کشاورزان در رابطه با حفاظت  در

خاك ارایه شده است. منظور از رفتار، اقداماتی است 
در جهت حفاظت یا  که کشاورزان در رابطه با خاك

ها و  نمونه گزاره 2اند. در جدول  تخریب آن انجام داده
دست آمده ارائه شده است. تنها رفتار  مفاهیم به

حفاظتی کشاورزان در برخورد با خاك، آتش نزدن 
بقایاي گیاهی است. از جمله رفتارهاي حفاظتی 

و  عبارتند از تصفیه آب شور، انجام آزمون خاك

تر رفتارهاي  کلی بیش طور اما به؛ اعیرعایت تناوب زر
روي داده از سوي کشاورزان جنبه تخریبی دارد و 

هاي تخریبی عبارتند از عدم تغییر شیوه  ترین زمینه مهم
   هاي پالستیکی، ورزي، زیر خاك کردن زباله خاك

هاي  هاي نهاده بندي کردن بستهتصفیه آب، رهاعدم 
اك، مصرف در زمین، عدم انجام آزمون خ کشاورزي

بیش از حد کودها و سموم شیمیایی و عدم رعایت 
  تناوب زراعی.

  
 . گرایانه حفاظت خاك زیست رفتار محیط ثر برؤها و مفاهیم استخراج شده از درك کشاورزان ازعوامل م گزاره -1جدول 

Table 1. Extracted statements and concepts from farmers' perception of the effective factors on 
environmentalistic behavior of soil conservation.  

 نمونه گزاره
Sample Statement  

  مفهوم
Concept 

کود حیوانی میگن خوبه خب  ... براي خاك همش باید خرج کنی ولی اونطور که باید جواب نمیده، مثالً«
یه دستگاه تصفیه آب، اینا پول میخواد مگه حلش چ صرفه... آبمون شور شده راه خوبه واقعا ولی گرونه نمی

چقدر از فروش درمیاد.... زمین من کنار زمین دفن پسماند زباله هست کلی هزینه کارگر دادم تا آشغاالیی 
ها جبران  که باد میاره توي زمینم رو جمع کنه، آخرش دیدم واقعا اونقدري از فروش درنمیاد که این هزینه

ه پالستیک تجزیه نمیشه ولی پول نیست همش هزینه هست و درآمد هیچی منم بشه، میدونم باید جمع بش
خواد باید درآمد محصول  تونم ... حاال شما میگید آزمون خاك، درسته خوبه ولی اینا پول می دیگه نمی

 "باشه که بشه اینکارا رو کرد...
You have to spend for the soil, but it doesn't work, For example, animal manure is said to 
be good, but really expensive... The water is salty. The solution is to have a water 
purifier, these needs money… My land is next to the landfill of waste, I paid a lot to 
labor to collect the rubbish on my farmland. At last, I found that there is not enough sales 
to offset these costs, I know it should be collected, Plastic doesn’t break down but there 
is no money. It's all a cost and I can't earn any more income ... Now you say that the soil 
test is fine, but it needs money. It should be product revenue to do that. 

  نداشتن توجیه اقتصادي 
  هاي حفاظت خاك فعالیت

Lack of economic justification for 
soil conservation activities  

...طرف با همسایش دعواش شده که من زمینمو آتیش نمیزنم ولی زمین بغلی داره آتیش میزنه، داد و "
 "ن اون به زمین من میرسه...هوارکه واي آتیش از زمی

The guy is arguing with his neighbor that I don’t burn my land but the next farm is 
burning, and arguing that the fire is coming from that farm to my land. 

 ایجادتضاد
Creating Conflict  

ت سرهم گندم نکاریم بینش یه محصول دیگه بکاریم تا وقتی میگن حفاظت یعنی اینکه اگه بتونیم پش..."
 "...خاك حالش خوب بشه، بتونه خودش رو احیا کنه

When they say soil conservation, it means that if we can, we do not continuously plant 
wheat, we plant another crop between it until the soil is good and ican be regenerated. 

 نوع کشت
Type of cultivation  

... هی میگن سم و کود همونقدر که روش نوشته استفاده کنید خب جواب نمیده، همونقدر جواب نمیده "
 "محصول کم میشه...

It is said repeatedly to use pesticides and fertilizers according to what has been 
recommended, but it doesn’t work..therefore the product goes down. 

 کاهش مقدار برداشت محصول
Reduction in harvest amount  
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  - 1جدول ادامه 
Continue Table 1.  

 نمونه گزاره
Sample Statement  

  مفهوم
Concept 

خاك، دیگه ... این از وضعیت آب که کم شده و خشکسالی تازه اگه هم باشه داره شور میشه اینم از  "
 "کشاورزي به تنهایی جواب نمیده مجبوریم یه کاري کنارش کنیم زندگی بچرخه...

On one hand, there is water scarcity and drought, water is salty, On the other hand this is 
the status of soil. So, agriculture alone doesn’t work and we have to do other jobs besides 
to pay the costs of living. 

 اشتغال جانبی
Side Job  

...از وقتی که زمینا رو آتیش نمیزنیم به هرحال بخشی از کاه و کلشا شده خوراك دام و از اونور هزینه "
  "خوراك دام یکم کمتر شده...

Since we do not burn the lands, however, some of the straw has become livestock feed. 
So, the cost of livestock feed has been reduced. 

 کاهش هزینه خوراك دام
Reduction in livestock feed cost  

همه چی به پیشونی ربط داره من آدم سراغ داره خاکش مرده ولی همسایه کناریش بهترین محصول رو  ..."
 "برداشت میکنه، این اسمش شانس نیست پس چیه...

All is about one s luck, I know someone faced dead soil but his neighbor has harvested 
the best crop. If it is not luck, then what is?... 

  بخت و اقبال
Luck and destiny 

 شکایت هم کردیم (از زمین دفن پسماند کناریمون)ولی فایده نداشت وقتی خود فرماندار پشت قضیه..."
 هست ..

We also complained (from the landfill next to us) but to no avail, when the governor 
himself is behind the case. 

 مواجهه با مسائل قانونی
Facing legal issues 

 "هاي بعد خوب بمونه... حفاظت خاك یعنی آتیش نزدن زمین، باید اتیش نزد تا خاك براي سال..."
Soil conservation means not to burn farmland, it should not be burned that the soil stays 
good for later years. 

 آتش نزدن بقایاي گیاهی
Not burning plant residues 

... اکه همینجوري پیش بره با این وضعیت خاك نهایت پونزده بیست سال دیگه جواب بده، آب که "
 "ها...به نظر من کشاورزي خیلی کم میشه ه با این خشکسالیاش مشخص قضیه

If everything goes on like this, the soil would be eventually productive until 15 to 20 next 
years, the water condition is vivid because of drought,…I think farming will become 
very low.. 

 تکاهش سطح زیرکش
Decrease in cultivation area  

...خاك و آب که روز به روز بدتر میشه روي کیفیت محصول هم اثر میزاره، مسلما روز به روز کیفیتش "
خاطر سم و کودهاي تقلبی  ها از بین رفته البته به بدتر میشه، همین االنم نگاه کنید نسبت به قدیم طعم ومزه

  "...هم هست ولی دیگه مثل قدیما نمیشه
The condition of water and soil is becoming worse every day, this would affect on crop 
quality and make it worse, if you take a look right now, the quality and falavor of crops  
has gone , of course, because of the the fake fertilizers. 

 ولکاهش کیفیت محص
Decrease in crop quality 

همه جونا میگن کشاورزي فایده نداره باید یه فکر دیگه کرد، همش میگن واقعا فکر میکنید کشاورزي  ..."
 "فایده داره، حاضره بره شهر کارگري کنه ولی کشاورزي نکنه...

All the youths believed that agriculture is useless, they prefer to do labor works in the 
cities but not to do farming. 

  کشاورزي از بین رفتن عالقه نسبت به
No more interest in agriculture 

کود اصل ارگانیک دیگه گیر نمیاد میریم کلی پول میدیم به نام اصل ولی دروغ میگن اصل نبود و  ..."
.... یا همین آزمون خاك میري کلی  اصل نبود تاثیري نذاشته، بعدش که پولوشو دادیم و خریدم فهمیدیم

 "پول میدي هر سال همون نتیجه قبلی رو میده، اینو دیگه خودمون میدونیم هر سال همونو میگه...
Original organic fertilizer would not be found, we paid much to buy original fertilizer but 
it was fake and was not effective…We also pay money every year for soil test, but we 
would receive the same result as previous one.. 

 خوردگی احساس فریب
Deception Feeling 
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 . ها و مفاهیم استخراج شده از رفتار کشاورزان با خاك گزاره -2 جدول
Table 2. Extracted statements and concepts from behavior for farmers to crop soil.  

 نمونه گزاره
Sample Statement  

 مفهوم
Concept  

زمین رو آتیش نمیزنیم هم براي خاك بهتره هم میشه  ... یه دو سه سالی میشه که دیگه اکثراً"
 "ها... خوراك دام

It's been two or three years now that we don't burn the farm, it's better for the soil 
and for providing livestock feed. 

 آتش نزدن بقایاي گیاهی
Not burning plant residues  

ها و اینا رو که میاره، ما مجبوریم  ها و پالستیک ... زمین دفن پسماند کنار زمین ما هست باد زباله"
ریم هزینه داره، مگه تونیم دونه دونه بریم جمعشون کنیم، کارگر هم بگی شخم بزنیم زیر خاك، نمی

 "آد... چقدر از زمین درمی
The landfill is next to our farm, the wind brings the wastes and plastics to our farms, 
we have to plough them under soil because we cannt afford to pay for labor to 
collect them. 

 هاي پالستیکی دفن کردن زباله
Burry plastic wastes in landfill  

...وقتی خشکسالی شد آبها کم کم شور شد، دستگاه تصفیه هم که هزینه میخواد مجبوریم با همین "
 "کنم... آب شور آبیاري می

When the drought happened, the water gradually became salty, and because of the 
cost of water purifier, we have to irrigate with the same saline water. 

 آبیاري با آب شور
Irrigation with saline water  

طوري  ... کی حوصلش میشه دیگه قوطی سم و کود رو جمع کنیم، همونجا ولش میکنیم، یه"
 "میشه...

Because we are bored to collect the fertilizer can, we leave it on the farm. 

 دن قوطی و کیسه سم و کود در زمینرها کر
Leaving the can or bag of poison and 

fertilizer in the farm  

... جواب ازمون خاك هر سال مثل سال قبله، چه کاریه دیگه خودمون میدونیم دیگه، آزمایشگاه "
 "رفتن نداره دیگه...

The result of every year’s soil test is the same as the  previous year, So we don’t go 
to lab to test it again. 

 عدم آزمون خاك
Lack of soil testing  

... چه کود چه سم براي اینکه مطمین بشیم از اثرش، بیشتر از اون چیزي که میگن و روي قوطی "
  "نوشته استفاده میکنیم...

To make sure the effect of poison and fertilizer, we use them more than what is 
allowed dosage written on their cans. 

 شدهه از سم و کود بیشتر از حد تجویزاستفاد
Use of poisons and fertilizers more than 

allowed  

اي هست چی بکاریم بعد از گندم که اندازه گندم طول  ...وقتی که آب نداریم، زمینمون اجاره"
 "اي نداریم مجبوریم پشت سرهم گندم بکاریم... ندازه بخواد، چارهبکشه، ابم همون ا

When we don't have water and our land is also rented, what should we plant after 
wheat with the same water need. So, we have no alternative other than repeating 
wheat cultivation. 

 زراعی عدم رعایت تناوب
Lack of crop rotation  

...کشت مستیقم و این چیزا هست ولی خیلی کم، اکثر اول با گاوآهن شخم میزنیم، بعد دوبار "
  "دیسک، بعدش لولر، بذر و کود رو که دادیم یه دور دیگه دیسک میزنیم...

Most of the time, we plow the soil, then we do double disc, then leveler. After 
sprinkleing seeds and fertilizers, we put another disc. 

 خاکوررزي مرسوم
Conventional tillage  
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رغم درك  مل این است که علیأنکته قابل ت
گرایانه از سوي  زیست مناسب از رفتارهاي محیط

تر آنان بنا به دالیل ذکر شده در فوق،  کشاورزان، بیش
اما پیش از تدوین ؛ کنند میاین مسائل را رعایت ن

بندي مفاهیم  الگوي رفتاري مناسب و ادامه دسته
استخراج شده، براي سنجش اعتبار پژوهش، مراحل 
اعتبارسنجی مختلفی انجام گرفت که یکی از این 

هاي  هاي این پژوهش با پژوهش مراحل مقایسه یافته
ها نشان داد که برخی از  دیگر در این زمینه است. یافته

 و 5، 2(چون اندازه زمین  هاي این پژوهش هم فتهیا
)، 63 و 37(، نوع مالکیت )68(شغل دوم )، 29

اعتماد به )، 63 و 26(، درآمد )53و  42(تسهیالت 
فنتون و ؛ 2014دولت و مردم (حیدري ساربان، 

گیري از خدمات  بهره)، 26و  21( )،2000همکاران، 
و اتکا  )35 و 23(انگیزش )، 67 و 56، 23(ترویجی 

در مطالعات دیگر ) 52 و 31، 12(بر دانش فردي 
چنین، این مطالعات  اند. هم یید قرار گرفتهأمورد ت
این امر بودند که فاصله بین ادراك تا عمل،  بیانگر

اي زیاد است. از  العه، فاصلهفارغ از مکان مورد مط
گردد سعی شود  رو، باید در الگویی که تدوین می این

تا حد زیادي کاهش یافته و درك و  که این فاصله
  رفتار به هم نزدیک گردند.

دهد که  واکاوي نظریات مختلف رفتاري نشان می
تر کردن فاصله  هر کدام از این نظریات براي نزدیک
 اند. نظر قرار داده ادراك تا رفتار عوامل مختلفی را مد

آیزن این فاصله را  ریزي شده، در نظریه رفتار برنامه
، در حالی )7( ل و نیت رفتاري پر کرده استبا کنتر

که در رویکردهاي اخالقی، احساس تعهد اخالقی 
واکاوي ) 50است که این فاصله را پر کرده است (

نشان داد که  نظریه فعالسازي هنجاري،
پذیري، آگاهی و هنجارهاي شخصی این  مسئولیت

این هنجار، -باور- ارزش. در نظریه )28( نقش را دارند
 شود وسیله هنجارهاي فرد و باورهایش پر می به فاصله

وسیله پاداش پر  اي این فاصله به . در نظریه مبادله)60(

عوامل ). در نظریه شناخت اجتماعی، 20شود ( می
. در )10( گذارند فردي و محیطی بر این مهم اثر می

اگر شود که  بیان می، محیطیالگوي خطی رفتار زیست
داشته باشد، ادراکات به رفتار زمینه دانشی وجود ن پیش

 کننده رفتارهاي بینی الگوي پیش). 11( منتج نخواهند شد
و  مسئولیت، دانش، تمایل به رفتار، محیطی زیست

مهارت انجام رفتار را در تبدیل ادراك به رفتار مهم 
داشتن  محیطی  زیست. در الگوي رفتار )27( داند می

 محیطی زیستسازي بر بروز رفتارهاي مالکیت و توانمند
. در الگوي ادراك )18( اند ثر تشخیص داده شدهؤم

نیز تجارب و انتظارات فرد هستند که  محیطی زیست
  .)62( واکنش رفتاري وي را در پی خواهند داشت

مختلف با توجه به شرایط  پژوهشگرانبنابراین 
مورد بررسی خویش عوامل مختلفی را در پر کردن 

ثر ؤم محیطی زیستبین ادراك تا بروز رفتار  فاصله
دانند. در نتیجه در این پژوهش نیز مفاهیم مستخرج  می

شده و الگویی براي تسهیل بروز رفتار  بندي دسته
حفاظت از خاك زراعی در بین زارعین  محیطی زیست

گندمکار شهرستان مرودشت ارائه شد. الزم به ذکر 
مفهوم با توجه به بندي مفاهیم، یک  است که در دسته

هایش القا خواهد شد ممکن  اي که از گزاره معانی
  است در یک یا چند دسته قرار گرفته باشد.

توان  دهند، می ها نشان می گونه که یافته همان
هاي صورت  بندي مفاهیم مستخرج را نیز در این دسته

هاي فوق گنجانید؛ اما نیاز به ترکیب  گرفته در نظریه
کلی، در این بخش از  طور باشد. به چندین الگو می

 در مطالعه مفاهیم ادراکات طبق ادامه روش کالیزي
چهار دسته تجارب، باورهاي فردي، تعاریف 

بینی)  (پیش کشاورزان از حفاظت خاك و انتظارات
بندي شدند. تجارب  کشاورزان از وضعیت خاك دسته

خوردگی،  کشاورزان در این زمینه شامل احساس فریب
ه درآمد جانبی و شغل دوم، مواجهه با مسائل نیاز ب

قانونی و کاهش مقدار برداشت محصول، کاهش هزینه 
هاي  تغذیه دام و نداشتن توجیه اقتصادي فعالیت
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باشد. در زمینه باورهاي فردي حفاظت خاك می
ها نشان دادند که افراد انگیزه خویش براي  یافته

یگر و از سوي د اند حفاظت خاك را از دست داده
تمایل چندانی براي مواجهه با تضاد ندارند و در نتیجه 

گرایی و نسبت دادن شرایط موجود به  تر به تقدیر بیش
اند. این افراد انتظارات و  بخت و اقبال روي آورده

هایی از وضعیت خاك در آینده داشتند که  بینی پیش
شامل کاهش سطح زیر کشت و کاهش کیفیت 

امه رفتارهاي پیشین با محصول تولیدي در صورت اد
دلیل تعریفی است که  ها به خاك بود و شاید همه این

ها حفاظت  از حفاظت خاك در ذهن خویش دارند. آن
خاك را آتش نزدن بقایاي گیاهی و تغییر نوع کشت 

کنند با انجام همین دو عمل رفتاري  و فکر می دانند می
نباید اند. پس  گرایانه را از خود بروز داده زیست محیط

ها با خاك بیش از  تر رفتارهاي آن عجیب باشد که بیش
  که حفاظتی باشد مخرب است. آن

 4-6بندي مفاهیم، طبق مراحل  در ادامه دسته
مفاهیم ، رفتارهاي زارعان با خاك طبق زيروش کالی

هاي خاص  فرموله شده مراحل قبل درون دسته
در سه موضوعی مرتب شد. در نهایت این رفتارها 

سازي،  رفتارهاي مورد نیاز براي تصمیم دسته
فنی و رفتارهاي آلودگی تقسیم -رفتارهاي زراعی

سازي عبارتند  شدند. رفتارهاي مورد نیاز براي تصمیم
از تصمیم بر انجام آزمون خاك، تناوب زراعی و 
تصمیم بر حفظ یا ارتقاي کیفیت آبیاري. مسائلی 

چون حفظ یا آتش زدن بقایاي گیاهی، نوع  هم
ورزي، تصمیم بر حفظ یا ارتقاء کیفیت آبیاري و  خاك

فنی -میزان استفاده از کودها و سموم رفتارهاي زراعی
ها و رها کردن  در پایان دفن زباله ؛ وشوند را شامل می

هاي کشاورزي در زمین زراعی رفتارهاي آلودگی  زباله
 1شکل ها  بندي شوند. با توجه به این دسته را شامل می

 که در این الگوي اولیه این مطالعه رسم گردید عنوان به
ثر از تجارب عملی أالگو رفتارهاي زارعان با خاك مت

ها از حفاظت خاك  ها، باورهاي فردیشان، تعاریف آن آن
  باشد. ها از وضعیت آینده خاك می و انتظارات آن

  

  
  .ثر بر رفتار زارعان با خاكؤعوامل م -1 شکل

Figure 1. Factors affecting farmers' behavior with soil.  
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  گیري کلی نتیجه
با توجه به اهمیت راهبردي منابع خاك در بستر 
تغییرات جهانی، محافظت از آن، اولویت افزایش 

 محیطی زیستهاي  امنیت غذایی و اتخاذ سیاست
و حفظ  وخاك آباست. از طرفی حفاظت 

حاصلخیزي خاك تا حد زیادي منوط به  مدت طوالنی
 تأثیر هاي کشت و زرع است که تحت دیریت سامانهم

میزان فرسایش خاك و تغییرات مواد آلی خاك خواهد 
استخراج این هدف پژوهش حاضر  رو ازاینبود. 

حفاظت خاك در  زیست محیطالگوي مناسب رفتار 
ها  با توجه به یافتهبود.  موردمطالعهکشاورزان  بین
تجارب  اگر کشاورزانتوان نتیجه گرفت که  می

حفاظت خاك داشته باشند، یا  زمینه درضعیفی 
باورهایشان غلط باشد یا تعریف درستی از حفاظت 

بینی  اگر کشاورزان پیش خاك نداشته باشند و همچنین
کاملی از وضعیت خاك در آینده نداشته باشند 

توانند یا تمایلی ندارند که رفتار درستی از خود  نمی
ها، رفتار  از یافته آمده تدس الگوي بهطبق  بروز دهند.

از تجارب عملی،  متأثرتواند کشاورزان می حفاظتی
باورهاي فردي، درك از حفاظت خاك و انتظاراتشان 

   از وضعیت خاك در آینده باشد.
هاي این  نیز الگوي مدون از یافته درنهایت
هاي سایر  توان با یافته) را می1 شکلپژوهش (

 27، 19، 28، 62، 10، 60، 7(ها تکمیل نموده  پژوهش
) را تدوین نمود. 2 شکلتر ( الگوي جامع و) 18 و

ذکر گردید، داشتن درك  ازاین پیشکه  گونه همان
درست از یک موضوع، ضامن انجام رفتار درست در 

باید تکمیل  1 شکل، رو ازاینآن موضوع نیست. 
الگوي جامع رفتار  درنتیجهتر شود،  گردیده و جامع

) با 2 شکلظت خاك زراعی (حفا محیطی زیست
این الگو با  در ها تدوین گردید.توجه به سایر نظریه

، شکاف بین قیدشدههاي ها و پژوهشتوجه به نظریه
هاي مهارت رفتاري، عامل وسیله بهادراك تا رفتار 

و  پذیري مسئولیتدانش رفتاري، تمایل به رفتار، 
ده و عوامل فردي و محیطی پر شاخالق، کنترل رفتار 
نظور از مهارت، توانایی فرد براي است. در این الگو م

میزان هاي حفاظتی خاك، منظور از دانش انجام فعالیت
، مزایا و معایب ها روشآگاهی فرد از حفاظت خاك، 

آن، منظور از تمایل به رفتار تمایل فرد براي حفاظت 
 هاي کشاورزي، منظور از کنترل رفتار،خاك در فعالیت

 یکموانع انجام یا ها کنندهدان تسهیلوجود یا فق
پذیري و  ، منظور از مسئولیترفتار، یا توان درك شده

اخالق، رعایت اصول اخالقی است که منجر به 
شود. عوامل محیطی عنوان شده حفاظت خاك می
ن سرمایه اجتماعی و فرهنگی، شامل عواملی چو

از خدمات  گیري بهرهو  هاي موجود قوانین و سیاست
باشد و عوامل فردي دربرگیرنده مواردي یجی میترو

 سن، جنسیت، سطح تحصیالت، سابقه کشاورزي، مانند
 درنهایتشود.  عملکرد، مساحت زمین و ... می

تا  ذکرشدهتوان انتظار داشت که مجموعه عوامل  می
گانه  هاي سهرفتار کننده بینی پیشقبولی  حد قابل

  فرد باشند. محیطی زیست
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  .حفاظت خاك زراعی محیطی زیستالگوي جامع رفتار  -2 شکل
Figure 2. Comprehensive Environmental Behavior Model of Crop Soil Conservation.  

  
مطرح  هایی پیشنهاد پژوهشهاي  با توجه به یافته

نتایج نشان داد، کشاورزان  که جایی ازآنگردند.  می
حفاظت خاك  آگاهی کامل از مفهوم موردمطالعه

مرسوم زمین  ورزي خاكروش  چنین به نداشتند و هم
کنند در همین راستا پیشنهاد خود را آماده کشت می

افزایی کشاورزان  هاي دانش شود با برگزاري دوره می
ورزي،  خاك در زمینه حفاظت خاك اعم از بی

هاي مدرسه در ورزي (شامل برگزاري طرح خاك کم
بازدید از مزارع نمونه،  هاي آموزشی،مزرعه، کالس

هاي  هاي توجیهی پیامدهاي روش برگزاري کالس
کاري  ورزي براي کشاورزان)خاكورزي و کم خاك بی

کرد که فاصله بین ادراك و رفتار حفاظت خاك 
کشاورزان کاسته شده و شاهد بروز رفتارهاي حفاظتی 

ها نشان  که یافته گونه همانباشیم.  ها آنتري از  بیش
اورزان مورد مصاحبه از اقتصادي نبودن داد کش
مند بودند و آن را هاي حفاظت خاك گالیه فعالیت

ها بیان کردند (براي  دلیلی بر عدم توجه به این فعالیت

ها، کارگر و دستگاه تصفیه  گران بودن هزینه نهاده نمونه
هاي مالی  شود با دادن مشوق توصیه می رو ازاینآب) 

ها  نه، جلب حمایت سایر بخشها در این زمی و یارانه
هاي حفاظتی و توسعه اقتصاد  در زمان اجراي برنامه

 غیرزراعی روستایی با هدف کاهش فشار بر کشاورزي،
هاي حفاظت خاك شد. از موجب افزایش فعالیت

قانونی موجب  مسائلطرفی نتایج نشان داد مواجهه با 
عدم اقدام و پیگیري کشاورزان جهت انجام 

. در این راستا شده استحفاظت خاك هاي  فعالیت
ریزي، موانع نهادي بر سر راه گردد با برنامهپیشنهاد می

ها  چنین یافته . همبرداشته شونداقدامات حفاظتی 
این بودند که کشاورزان منطقه از صحت نتایج  بیانگر

چنین از وجود کود و  آزمون خاك تردید داشته و هم
کردند و این  نی میسموم تقلبی در بازار ابراز نگرا

هاي  عوامل را یکی از دالیل عدم رعایت فعالیت
کردند، بر این اساس وجود حفاظتی عنوان می

هاي  سازوکارهاي نظارتی دولتی بر فعالیت آزمایشگاه
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هاي کشاورزي ضروري کشاورزي و بازار فروش نهاده
رسد. با توجه به این نتیجه که کشاورزان  نظر می به

 تجویزشدهمجاز  ازحد بیشو کود را  ، سمموردمطالعه
هاي  شود با آموزشکنند توصیه می مصرف می

سوي  گیري زارعان را بهشده، جهت ریزي برنامه
محور سوق داد و موجب ایجاد بومهاي زیست ارزش

تر آنان نسبت به  پذیري بیش حس مسئولیت
، تقویت نگرش نسبت به مسائل زیست محیط
آنان براي آگاهی از  محیطی و افزایش تالش زیست

   محیطی رفتارشان شد. پیامدهاي زیست
  

  تقدیر و تشکر
از کارشناسان مدیریت جهادکشاورزي و مرکز 

به پاس  خدمات کشاورزي شهرستان مرودشت

گردد.  قدردانی می پژوهشمساعدتهایشان در پیشبرد 
 که با صبر و حوصله، یکشاورزانچنین از  هم

کردند،  یاري ژوهشپنویسندگان را در انجام این 
   شود. تشکر می

  
  ها و اطالعات داده

این مقاله بخشی از رساله دکتري رشته آموزش 
باشد، که اطالعات میدر دانشگاه شیراز کشاورزي 
از  1397- 1398سال  در بازه زمانی میدانی آن

  آوري گردید.  گندمکاران شهرستان مرودشت جمع
  

  تعارض منافع
ی وجود ندارد و این در این مقاله تعارض منافع

  یید همه نویسندگان است. أله مورد تأمس
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Abstract1 
Background and Objectives: Given the strategic importance of soil resources in the context 
of global changes, protecting them is a top priority for increasing food security and adopting 
environmental policies. Conservation activities to protect resources, such as soil, were 
initially attributed to "technical" and "technological" issues, however in recent decades the 
"social" and "individual" dimensions of these resources have been emphasized. It has been 
proven that humans with their behaviors towards the environment can destroy and threaten the 
environment. Therefore, this article examines the soil protection behavior of wheat farmers 
and also presents a behavioral model that leads to their conservation actions toward the soil. 
The innovation of the present study is that despite many studies in the field of soil protection, 
one important issues in most of these studies have been ignored; in these studies human 
behavioral models have been neglected or they have been addressed incompletely and 
insufficiently. As a result, in this paper, considering this important aspects, the main goal is to 
extract a suitable pattern of protective behavior of farmers towards arable soils. Another 
distinguishing feature of this research is the use of phenomenology method which are less 
commonly has been used in these types of studies. Phenomenology is essentially the study of 
live experience or the world of life. It emphasizes the depth of experience and increases our 
understanding of life experiences. As a result, the findings of this type of research has directly 
related to one's lived experience and so it has fewer errors.  
 
Materials and Methods: For this purpose, phenomenology research method was used. The  
data collection tool was an open-ended questionnaire and the method of completing this 
questionnaire was an in-depth interview. Using purposeful sampling and through snowball 
sampling technique, 28 wheat farmers were selected, so that each of the farmers introduced the 
next research subject who was in a similar situation to them.  
 
Results: The results showed that the most important concepts perceived by studied farmers in 
effective factors of their environmental conservation behaviors were: lack of economic 
justification of soil conservation activity, contradiction, crop type, reduce the amount of crop 
harvested, lateral employment, cost reduction of livestock feed, fortune and destiny, facing legal 
issues, avoiding to burn plant residues, lowering crop yields, decrease in crop quality, loss of 
interest and motivation towards agriculture and the feeling of being deceived. On the other 
hand, the only protective behavior of farmers towards soil is avoiding to burn plant residues and 
most of the experienced behaviors by farmers are destructive and the most important destructive 
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areas include not changing the way of tillage, dumping of plastic wastes, lack of water refinery, 
abandonment of agricultural inputs packages on the farmland, not doing the soil test, overuse of 
fertilizers and pesticides and lack of crop rotation. 
 
Conclusion: The findings showed that studied farmers did not have good soil conservation 
experiences, their beliefs were incorrect and did not even have a proper definition of soil 
conservation, which caused them to not behave properly. Also, if they have weak forecasting of 
the future soil situation, they couldn’t or have no willingness to reveal their proper behavior. 
 
Keywords: Agriculture, Phenomenology, Tillage  
 

 


