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 چکیده
کارگیري عملیات حفاظت خاك بر بهاین تحقیق با هدف بررسی نقش آموزش 

در راستاي پایداري شالیکاري شهرستان ساري انجام گرفته است. از لحاظ 
آوري اطالعات، روش تحقیق و از بعد جمع هدف تحقیق حاضر کاربردي است

نفر، از  24339جامعه آماري تحقیق شامل باشد. همبستگی می -توصیفی
نمونه روش از هانمونه انتخاب منظور باشد. بهمیشالیکاران شهرستان ساري 

نفر از  283گردید. تعداد  اي با انتساب متناسب، استفادهطبقه تصادفی گیري
-جمعمول کوکران به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند. ابزار آنها بر اساس فر

نظران پرسشنامه بود. روایی پرسشنامه توسط اساتید فن و صاحب هاآوري داده
گیري کارمیزان بهمیانگین محاسبه گردید.  93/0تأیید شد. کرونباخ آلفا 

میزان آگاهی از عملیات  میانگینعملیات حفاظت خاك در حد متوسط، 
هاي آموزشی نیز در حد استفاده از روشمیانگین  ظت خاك در حد زیاد وحفا

درصد از  65کم است. نتایج رگرسیون چندگانه گام به گام نشان داد که 
ناشی  کارگیري عملیات حفاظت خاك در راستاي پایداري شالیکاريبهتغییرات 

 و سن، آگاهی از عملیات حفاظت خاك ،هاي آموزشیاز استفادة روش
 باشد.تحصیالت می

، کشاورزي هاي آموزشیروشعملیات حفاظت خاك، واژگان کلیدي: 
 پایدار، شالیکاران.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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Abstract 
This study aimed at investigating the role of educa-
tion on the application of soil conservation practices 
in order to sustainability of paddy in Sari County. 
This study is applied researches kind that has been 
done in descriptive-correlational method. The statis-
tical population comprised 24339 rice cultivators in 
Sari County. The stratified random sampling was 
employed in this study in an attempt to recruit 283 
individuals as prospective participants. The sample 
size was calculated using the Cochran formula. Da-
ta collection tool was a questionnaire; its validity 
was confirmed by experts and scholars. Cronbach's 
alpha was reported as 0.93 for the questionnaire. 
Average application of soil conservation practices 
was medium. Average awareness of soil conserva-
tion practices was much and average use of educa-
tional method was low. A stepwise multiple regres-
sion analysis showed that 65 percent of the rice 
cultivators’ soil conservation practices application 
variance was explained by the use of educational 
methods, age, awareness of soil conservation prac-
tices and literacy level. 

Keywords: Soil Conservation Practices, Educational 
Methods, Sustainable Agriculture, Rice Cultivators. 
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مقدمه
سطح استاندارد زندگی در  ءافزایش روزافزون جمعیت و ارتقا

صحیح از منابع آب و  امامقیاس جهانی، استفاده بیشتر و متمرکز 
سازد. عواقب در نظر نگرفتن اصول صحیح خاك را ضروري می

توسعه و استفاده نامناسب  زراعی به خصوص در کشورهاي درحال
-که توان خاك را از آن می رویههاي بیاز آب و خاك و کشت

 Planning andگردد (گیرد، باعث تخریب اراضی می
Research Institute of Agricultural 

(Economics, 2009رویه از خاك، نظام برداري بی. بهره
کارگیري فناوري نامناسب و عدم پذیرش هبرداري نامناسب، ببهره

اي فرسایش فراهم فراگیر عملیات حفاظت خاك و آب، زمینه را بر
هدر رفت بیش از حد خاك ناشی از رو ینساخته است. ازا

و کاهش ذخایر آب زیرزمینی از سوي دیگر  سو یکفرسایش از 
سالی شده است. بنابراین حفاظت خاك ساز افزایش خشکزمینه

وري تولید، امنیت همواره به عنوان عامل افزایش شاخص بهره
 باشدمیت خاصی برخوردار میغذایی و کشاورزي پایدار از اه

(Nasiri et al., 2010). 
تخریب خاك یک تهدید اصلی توسعه در بیشتر اقتصادهاي      

فرسایش خاك باعث  .(Keesstra et al., 2016)دنیا است 
یزي خاك، حاصلخهاي کشاورزي، کاهش از بین رفتن زمین
 محیطی و یک تهدید بسیار مهم براي تولیداثرات منفی زیست

). Denis et al., 2014باشد (پایدار محصوالت کشاورزي می
 شیب در جهت در گاوآهن با بار شخم هر از ناشی مقدار فرسایش

شده است  گیرياندازه هکتار در تن 50 حدود
)Lotfollahzadeh et al., 2012(عدم  بر یدتأک . به رغم

 نقانونمند کرد براي عملی راهکاري تاکنون تند، هايبشی شخم
یافت نشده است  کشور سطح در مخرب پدیده این مهار و
)Arab Khedri, 2014.( 

حفاظت خاك مجموعه راهبردهاي جلوگیري از فرسایش      
خاك است. عملیات صحیح  محیطی یستخاك و جزئی از دانش ز

هاي تناوب زراعی، تواند شامل روشو پایدار حفاظت خاك می
هاي ی شود که توانایی خاكهاي زراعگیاهان پوششی و بادشکن

سطحی را براي نگهداري انسجام خود از طریق کاهش نیروي 
-فرسایشی و کاهش تغییر شیمیایی مواد غذایی خاك افزایش می

ارتقاي دانش و اطالعات  .(Ghorbani et al., 2006دهد (
 کشاورزان از طریق آموزش در برخورد با منابع طبیعی به ویژه آب

یده نیست. این مسئله امروزه بیش از گذشته و خاك، برکسی پوش
اندازهاي توسعه پایدار است. چراکه با توجه به چشم یداکردهنمود پ
داند، اي ضروري میهایی که کشاورزي پایدار را مقولهمشیو خط
تر شده و کشاورزان در شرایط هایی از این قبیل پیچیدهفعالیت

ه کشاورزي سنتی نیاز امروز به دانش و اطالعات بیشتري نسبت ب
کشاورزي پایدار  .Athari and Sadighi, 2016)دارند (

ی و منافع عیمنابع طبنوعی کشاورزي است که در جهت حفظ 
یی بیشتر در استفاده از منابع دارد و با محیط در کاراانسان بوده، 

توازن است. به عبارتی کشاورزي پایدار باید از نظر اکولوژیکی 
پذیر و از نظر اجتماعی مطلوب قتصادي توجیهمناسب، از نظر ا

در این راستا، فائو، کشاورزي . Korfmacher, 2000)باشد (
اي براي تولید محصوالت کشاورزي حفاظتی را به عنوان گزینه

خاك، آب و  کپارچهمدیریت ی بر اساسي منابع کارآمدهمراه با 
. )Giller et ai., 2009کند (منابع بیولوژیک معرفی می

کشاورزي حفاظتی نوعی کشاورزي پایدار است که در آن افزایش 
کمیت و کیفیت محصول به همراه جلوگیري از تخریب منابع 

باشد. کشاورزي حفاظتی یک فرسایش خاك مدنظر می ازجمله
هایی چون سیستم نوین مدیریت کشاورزي است که با ویژگی

آن  یدائمکمترین دخالت و تخریب در خاك، به همراه پوشش 
 افتهی  تیعموم(مالچ) و تناوب زراعی، در بسیاري از نقاط جهان 

 .(Nahid and Karami, 2010)است 
تواند به عنوان راهکار مناسبی براي مقابله با آموزش می     

تر و مشکالت محیط زیستی و دستیابی به محیط زیستی سالم
ه هاي آینده، ایجاد موازنه زیستی و کمک بتر براي نسلپاك

توجه قرار گیرد  کاهش معضالت محیط زیستی مورد
(Meiboudi, 2013) . ي ها آموزشچندین مطالعه اهمیت
کارگیري اقدامات حفاظتی خاك نشان ترویجی را در پذیرش و به

 ,.Asafu Adjaye, 2008; Bayard et  alاند (داده
2006; Sidibe, 2005).   مطالعاتدر ادامه برخی از 

 گردد.ارائه می و آموزش ینه عملیات حفاظت خاكشده در زم انجام
) در تحقیقی با عنوان عوامل2016( 1اطهري و صدیقی     

بر ادراك کشاورزان شهرستان کرمانشاه از مدیریت  یرگذارتأث
هاي خاك زراعی دریافتند که متغیرهاي میزان تحصیالت، تماس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Athari and Sadighi
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ن زراعی ترویجی، سابقه کشاورزي، منابع اطالعاتی و اندازه زمی
کشاورزان بر ادراك آنان از مدیریت خاك زراعی تأثیر معناداري 

درصد از تغییرات ادراك کشاورزان از مدیریت  51دارند و در کل 
 کنند.خاك زراعی را تبیین می

بررسی نقش در تحقیقی با عنوان ) 2016و همکاران ( 1بساکی
رزان استان کشاو هاي هاي انبوهی در توسعه روستایی و فعالیت آموزش
هاي ارتباط جمعی، رادیو در صورتی معتقدند که از میان کانال مرکزي

ترویجی در  يها روش نیکه درست به کار گرفته شود یکی از مؤثرتر
 توسعه است. کشورهاي درحال
) تحقیقی با عنوان بررسی عوامل 2016و همکاران ( 2پرهیزگاري

(استان قزوین) در مؤثر بر مشارکت کشاورزان حوزه آبخیز شاهرود 
عملیات حفاظت آب و خاك با کاربرد الگوي الجیت  يریکارگ به

اي انجام دادند. نتایج الگوي رگرسیونی الجیت نشان داد که چندگزینه
، آگاهی از عملیات حفاظتی، درآمد هازمینمتغیرهاي تحصیالت، شیب 

هاي  هاي بالعوض و شرکت در کالسناخالص ساالنه، دریافت کمک
و متغیرهاي سن و اشتغال در بخش  دار ییجی اثرات مثبت و معنترو

داري بر احتمال مشارکت کشاورزان غیر کشاورزي اثرات منفی و معنی
 اقدامات حفاظت آب و خاك دارند. يریکارگ در به
 عنوان تحت ،)2014( 3یعل قنبر وی گیبیعل توسط کهی قیتحق در     
 انییروستاي وربهره و دانش بري کشاورز جیترو برنامه اثری بررس
 شتریب تماس که دندیرس جهینت نیا به بود کرمانشاه شهرستانکار  گندم
 ،یجیترو هاي کالس در شرکت ،کارشناسان ترویج باکاران گندم
 آنها التیتحص زانیم وی محل رهبران و هیهمسا کشاورزان هیتوص

 .رددا جیترو به آنها مثبت نگرش و عملکرد دری فراوانتأثیر 
عنوان نگرش کشاورزان با ) در تحقیقی 2014و همکاران ( 4کرانی     

 کشاورزان استان کرمانشاه به عملیات حفاظت خاك نشان دادند بیشتر
 خاك حفاظت عملیات به متوسط ) درصد نگرشی4/53مطالعه ( مورد

 دانش متغیر سه که داد رگرسیون نشان تحلیل نتایج همچنین داشتند.
 يها رده در شرکت دفعات تعداد خاك، حفاظت تعملیا درباره

 درصد 4/27 یینتب به قادر کشاورزان سواد میزان و ترویجی -آموزشی
 .بودند حفاظت خاك عملیات به آنان نگرش واریانس از

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Basaki 
2 . Parhizkari 
3 . Alibigi and Ghanbarali 
4  .  Karani

هاي مؤثر بر سازه يعنوان واکاو تحقیقی با )2013( 5رستمی     
با استفاده از دهی رفتار کشاورزان در زمینه حفاظت آب و خاك شکل

که دانش و حرفه  نتایج نشان داد انجام داد. شده يزیر مدل رفتار برنامه
باشد و بر حفاظت آب و خاك می رگذاریترین متغیر تأثکشاورزان مهم

 داري دارد.همچنین نگرش با رفتار رابطه معنی
عنوان تأثیر خدمات  با) در تحقیقی 2013و همکاران ( 6فعلی     

هاي حفاظت خاك به وسیله انش استفاده از فناوريترویجی بر د
کشاورزان مریوان، به این نتیجه رسیدند که میزان استفاده از خدمات 

میزان آگاهی از مسائل فرسایش خاك و استفاده از منابع ، ترویجی
هاي فناوريدرصد از تغییرات دانش  61اطالعاتی در مجموع حدود 

 کنند.میرا تبیین حفاظت از خاك کشاورزان 
) در تحقیقی با عنوان کاربرد رادیو در 2010( 7محمدي و احمدي     

اي همگانی، امروزه آموزش گزارش کردند که رادیو به عنوان رسانه
هاي مبتنی بر فناوري  ترین رسانهترین و در دسترسیکی از ارزان

تواند به در نقاط دورافتاده می خصوصاًاطالعات و ارتباطات است که 
 قرار گیرد. مورداستفادهوان یک وسیله آموزشی مناسب عن

) در تحقیقی با عنوان عوامل 2010و همکاران ( 8ی چلکیمؤمن     
یکی حفاظت خاك در بین زارعان مکان یرغي ها اقداممؤثر بر پذیرش 

در کنترل فرسایش خاك،  ها اقدامکار دریافتند که اعتقاد به تأثیر دیم
هاي مربوط به حفاظت خاك، ر آموزشمساحت کل اراضی، شرکت د

حاصلخیزي زمین و شیب اراضی، نوع مالکیت و تماس با مروجان و 
داري تصمیم کشاورزان براي پذیرش  یمعنمثبت و  طور بهکارشناسان، 

دهند، قرار می تأثیریکی حفاظت خاك را تحت مکان یرغي ها اقدام
محل که سن، سطح تحصیل و متوسط فاصله اراضی از  یدرحال

دار مؤثر بر تصمیم به پذیرش سکونت، به عنوان عوامل منفی و معنی
 کشاورزان شناخته شدند.

-هعنوان بررسی میزان ب با) در تحقیقی 2008و همکاران ( 9شفیعی     
آبخیز  يها کارگیري عملیات حفاظت خاك توسط کشاورزان حوزه

اري بین متغیر دکرخه و دز به این نتیجه رسیدند که رابطه مثبت و معنی
کارگیري عملیات حفاظت خاك با متغیرهاي میزان استفاده از وابسته به

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5 . Rostami 
6. Feele
7 . Mohammadi and Ahmadi 
8 . Momeny Choleky 
9 . Shafiee et al 
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هاي ارتباطی و منابع اطالعاتی و دسترسی به کانال
 فناوري اطالعات وجود دارد. هاي یرساختز

 حفاظتی بر اقدامات مؤثر عوامل )2007( 1سالمی و ترشیزي     
 رضوي خراسان کشاورزان استان از گروهی براي را خاك

 الجیت رگرسیونی الگوي از تحلیل حاصل نتایج کردند. شناسایی
 اثرات از آگاهی شاخص دار متغیرهايمعنی تأثیر از حاکی

 و زمین قیمت طبیعی لگاریتم میزان تحصیل، خاك، حفاظت
 کشت، زیر سطح کل به کشت زیر دار یبهاي شزمین نسبت
درآمد  درصد و يکشاورز کار در شاغل کار خانوادگی نیروي
 .خاك است حفاظت عملیات به اقدام احتمال بر زراعت از حاصل

) در تحقیقی با عنوان عوامل 2005و همکاران ( 2محبوبی     
هاي حفاظت خاك در حوزه آبخیز  يفناورمؤثر بر رفتار پذیرش 

گل استان گلستان دریافتند که بین متغیرهاي مستقل آگاهی زرین
ي آموزشی که زارع ها دورهاظت خاك، تعداد از تأثیر عملیات حف

-از رادیو و جزوه اخذشدهشرکت کرده، مقدار اطالعات حفاظتی 
هاي آموزشی با مقدار پذیرش عملیات حفاظت خاك رابطه مثبت 

 درصد وجود دارد. 95داري با اطمینان  یمعنو 
عنوان شناسایی  بادر تحقیقی  )2014و همکاران ( 3جوحق      

ر بر پذیرش روش حفاظت خاك توسط برخی ازعوامل مؤث
کشاورزان دیم در ایران نشان دادند ادراك کشاورزان از فرسایش 
خاك و دانش کشاورزان در مورد حفاظت خاك، اندازه مزارع با 

 اند.داري بودهپذیرش روش حفاظت خاك داراي رابطه معنی
ن در عنوان درك کشاورزا با) در تحقیقی 2014( 4تاتک بیلی     

فرسایش خاك و روش حفاظت در مناطق اتیوپی به این نتیجه 
رسیدند که همه کشاورزان درك درستی در مورد حفاظت خاك 
دارند. همچنین کشاورزان موردمطالعه علل فرسایش خاك را 
شدت زیاد باران، تک کشتی، توپوگرافی منطقه، شیوه نادرست 

 حفاظت خاك دانستند.
) با عنوان رویکرد آموزشی 2012( 5رحمان و سینگالعبد     

هاي غیردولتی در حفاظت از منابع محیطی توسط سازمانزیست

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1  .  Torshizi and Salami
2 . Mahboubi 
3  .  Haghjou
4 . Tatek Belay 
5  .  Abdol Rahman and Sing

محیطی باید در تحقیقی گزارش کردند که آموزش زیستیستی ز
هاي مختلف جامعه وجود داشته هم در مدرسه و هم در بخش

-در دسترس و متناسب با دانش موجود و عالقه آنباشد و پیام 
 هدف باشد. مندي جامعه

 به حفاظت تصمیم رفتار تحلیل ) با2013( 6بیکلی و دراك 
 اقدامات پذیرش که دریافتند پا خرده کشاورزان خاك و آب

اطالعات،  به دسترسی با مثبت طور به مزرعه در سطح حفاظتی
 و مساحت شیب اولیه، گذاريسرمایه براي حمایتی يها برنامه
 دارد. رابطه زمین
هاي  ) در تحقیقی با عنوان کاربرد رسانه2009( 7باباآنی و      

به عنوان منابع اطالعات کشاورزان  شده انتخابانبوه الکترونیکی 
توانند هاي سنتی مانند رادیو و تلویزیون می گزارش کردند رسانه

اطالعات را میان کشاورزان در مناطق دورافتاده منتقل کرده و 
وسعه روستایی را افزایش دانش و مهارت کشاورزان در جهت ت

 دهند.
اند که بیشتر اي نشان داده) در مطالعه1996( 8ساین و بارتو     

کشاورزان نسبت به حفاظت خاك نگرش مثبتی دارند و میزان 
اما به دالیل  آگاهی آنان از مسائل فرسایش خاك هم باالست

 وسود مستقیم و ندپیچیده و گران هست هااینکه بیشتر این فناوري
بنابراین  پذیرند.د فناوري حفاظت خاك را نمینکوتاه مدت نیز ندار

مربوطه وجود دارد این است که چگونه  مطالعاتموضوعی که در 
کشاورزي  هايزمیناز خاك  تاتوان کشاورزان را آموزش داد می

اصولی از این نعمت و به شیوة خود حفاظت به عمل آورند 
از انجام این تحقیق بررسی  هدف کلیوري کنند. خدادادي بهره

کارگیري عملیات حفاظت خاك در راستاي نقش آموزش بر به
بود. اهداف اختصاصی تحقیق  پایداري شالیکاري شهرستان ساري

، اقتصادي، آموزشی شغلیهاي فردي، نیز شامل بررسی ویژگی
هاي شالیکاران شهرستان ساري و بررسی رابطه بین ویژگی

کارگیري عملیات حفاظت بهآموزشی و  ، اقتصادي،شغلیفردي، 
 باشد.می 1شکل مطابق خاك 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6 . Bekele and Drake 
7 . Ani and Baba 
8 . Sain and Barreto 
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عملیات حفاظت خاك شالیکاران شهرستان ساري  کارگیريبر به اقتصادي، آموزشی هاي فردي، شغلی،مدل مفهومی نقش ویژگی .1 شکل
 1395نگارندگان،  :به منظور پایداري شالیکاري. منبع

 شپژوهشناسی روش
آوري تحقیق حاضر کاربردي است و از بعد جمع ،از لحاظ هدف

جامعه باشد. همبستگی می -اطالعات، روش تحقیق توصیفی
نفر از شالیکاران شهرستان ساري  24339آماري تحقیق شامل 

 (Agricultural Jihad Management of باشد یم
Sari Township, 2016( برآورد حجم نمونه با استفاده از .

نفر از شالیکاران شهرستان  283مول کوکران انجام شد و تعداد فر
 انتخاب شدند. 1با استفاده از فرمول  ساري

 يســارشــالیکاران شهرســتان کلیــه  شــامل N، 1در فرمــول      
)24339N= ،(t مقدار  انگریبt  5درصد اطمینان یا  95استودنت با 

الترین انحـراف معیـار کـه از    بـا بیـانگر   t( ،S= 96/1درصد خطا (
نصف  انگریب dو  =S)64/1 ( طریق آزمون مقدماتی به دست آمد

 2با استفاده از فرمـول   d) بود. مقدار =2/0dاعتماد (فاصله حدود 
 محاسبه شد.

گیري از میان جامعه آماري موردنظر، از جهت انجام نمونه     
 شده است. ساب متناسب استفادهبا انت ايگیري طبقهروش نمونه

هر مرکز ترویج کشاورزي (طبقه) و بدین صورت که به تفکیک 

به نسبت تعداد جمعیت هر مرکز خدمات، تعداد نمونه مشخص 
از روایی ظاهري و  نامه،شپرس روایی تعیین منظور به گردید.

-پرسش از نسخه چندین که صورت ینمحتوایی استفاده شد. بد
 کسب از پس و توزیع متخصص و نظراحبص افراد نامه بین

 ابزار پایایی تعیین شد. براي انجام الزم اصالحات نظرات آنها،
 نامهپرسش عدد 30 تعداد و شد مقدماتی آزمون اقدام به تحقیق،

ع توزی تصادفی کامالً روش شهر بهشالیکاران شهرستان قائم بین
از و پس  شدند نظرخواهی تکمیل و مصاحبه طریق از و شد

به ها ها ضریب کرونباخ آلفا براي هر یک از ویژگیاستخراج داده
ضریب کرونباخ  آمده است. 1آمد که نتایج آن در جدول  دست

 آمد. به دست 93/0آلفاي کل پرسشنامه 

میزان پایایی متغیرهاي تحقیق. 1جدول   
 میزان آلفاي کرونباخ متغیر

هاي آموزشیاستفاده از روش  80/0  

85/0 عملیات حفاظت خاكآگاهی از   

83/0 کارگیري عملیات حفاظت خاكبه  

93/0 کرونباخ آلفاي کل  

، گویه) 2( هاي فرديمتغیرهاي مستقل این تحقیق، ویژگی     
شالیکاران  )گویه23( یآموزشگویه) و 1( اقتصادي، گویه) 2شغلی (

کارگیري عملیات حفاظت خاك در راستاي و متغیر وابسته نیز به

کارگیري عملیات حفاظت خاكبه  

میزان  شامل اقتصادي ویژگی
 درآمد ساالنه شالیکاري

شامل میزان سابقه  ویژگی شغلی
 شالیزاري الیکاري و زمینش

شامل سن و  فردي ویژگی
 تحصیالت

هاي آموزشیاستفاده از روش از عملیات حفاظت خاك آگاهی شرکت در کالس آموزشی دفعات  

 آموزشی ویژگی

 فرمول کوکران .1فرمول 

 dفرمول  .2فرمول 
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ها از دادهد. نباشمی )گویه 17( يیداري شالیکاري شهرستان سارپا
از تحلیل شدند و وز یندوتحت  16نسخۀ  SPSSار فزامنر طریق
هاي توصیفی (فراوانی، درصد معتبر، درصد تجمعی، آماره

 یاستنباطمیانگین، انحراف معیار و درصد ضریب تغییرات) و 
نه گام به گام) ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون چندگا(

 براي گزارش تحقیق استفاده شد.

 پژوهشهاي  یافته
 درصد 34دادند. حدود اکثریت پاسخگویان را مردان تشکیل می

سواد دیپلم  فراوانی داراي ترین یشبا ب پاسخگویان ازنفر)  97(
میانگین مساحت . سواد بودندنفر) بی 43درصد ( 15و حدود  بودند

هکتار بوده است. میانگین  86/1ن برابر زمین شالیزاري پاسخگویا
میلیون تومان بوده  75/8درآمد سالیانه حاصل از فروش برنج برابر 

 ونیلیم 5/1است. کمینه درآمد سالیانه حاصل از فروش برنج 
سن  کمترین باشد.میلیون تومان می 34 نهیشیتومان و ب
حدود بوده است.  سال 66سن  ترین یشب و سال 30پاسخگویان 

سال  52تا  44در محدوده سنی  درصد از افراد موردمطالعه 40
سال  62/15میانگین سابقه کشت برنج پاسخگویان برابر  .بودند

 138نفر از شالیکاران موردمطالعه تعداد  283از  یطورکل به .بود
اند و میانگین تعداد نفر تاکنون در کالس آموزشی شرکت نکرده

 .)2(جدول  بار بوده است 2کل دفعات شرکت در کالس حدود 

 دفعات شرکت در کالس آموزشیو شالیکاري  سابقه ،توزیع فراوانی سن. 2جدول 
 تجمعی در صد فراوانی معتبر فراوانی درصد فراوانی طبقه متغیر

 سن (سال)

34-25  39 8/13  8/13  
43-35  57 1/20  9/33  
52-44  112 6/39  5/73  
61-53  47 6/16  1/90  
70-62  28 9/9  100 

 100 283 جمع
سال    کمینه= 59/9= اریسال      انحراف مع 91/46میانگین =  سال 66سال       بیشینه=  30   

شالیکاري  سابقه
 (سال)

سال و کمتر از آن 5  58 5/20  5/20  
15-6  84 7/29  2/50  
25-16  86 4/30  6/80  
35-26  48 17 5/97  

و بیشتر 36  7 5/2  100 
 100 283 جمع

سال 37بیشینه:          سال 1کمینه:       سال  77/9: اریسال       انحراف مع 62/15میانگین:   

دفعات شرکت در 
کالس آموزشی 

 (بار)

8/48 138 صفر  8/48  
5/35 109 یک  3/87  
2/10 29 دو  5/97  
5/2 7 سه  100 
 0/100 283 جمع

 = سهبیشینه= صفر     کمینهبار             76/0:رایانحراف معبار        66/1 میانگین:

 17گیري عملیات حفاظت خاك شالیکاران با کارمیزان به     
و میزان آگاهی شالیکاران از  گویه 8آموزشی با  هايروش ،گویه

اي گزینه 6که داراي طیف  گویه 14عملیات حفاظت خاك با 
از  نفر) 135( درصد 48گیري شدند. حدود باشند، اندازهلیکرت می

اند در حد فراوانی اظهار داشته نیشتریافراد موردمطالعه با ب
گیرند. نتایج حاصل از کار میمتوسط عملیات حفاظت خاك به

گیري عملیات کار) بیانگر آن است که میزان به57/2(میانگین= 
حفاظت خاك شالیکاران موردمطالعه در حد متوسط است. 

از افراد موردمطالعه با نفر)  168(صد در 59همچنین حدود 
هاي روشدر حد کم از  که اندفراوانی اظهار داشته نیشتریب

بیانگر  ،19/2. نتایج حاصل از میانگین= انداستفاده کرده یآموزش
 در حد کم است. یآموزش هاياستفاده از روش آن است که میزان

آگاهی میزان بیانگر آن است که  ،92/3نتایج حاصل از میانگین= 
 زیاددر حد  نیز شالیکاران موردمطالعهاز عملیات حفاظت خاك 

 .)3جدول است (

۷٤ 
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شالیکاران و آگاهی از عملیات حفاظت خاك آموزشیهاي ، روشگیري عملیات حفاظت خاكکارتوزیع میزان به .3جدول   
 درصد تجمعی معتبر درصد فراوانی سطح

به
ت 

ملیا
ي ع

گیر
کار

ك
 خا

ظت
حفا

 

2/38 108 کم  2/38  
7/47 135 متوسط  9/85  
1/14 40 زیاد  100 
 100 283 مجموع

68/0: اریانحراف مع                 3میانه:              57/2میانگین:   

ش
رو

اي
ه

 
ی 

زش
آمو

 

7/12 36 خیلی کم  7/12  
4/59 168 کم  1/72  
4/24 69 متوسط  5/96  
5/3 10 زیاد  100 
 100 283 مجموع

69/0: اریانحراف مع                 2میانه:              19/2میانگین:   

ت 
ملیا

ز ع
ی ا

گاه
آ

ك
 خا

ظت
حفا

 

9/20 59 کم  9/20  
4/66 188 متوسط  3/87  
7/12 36 زیاد  100 
 100 283 مجموع

57/0: اریانحراف مع                4میانه:              92/3میانگین:   

 )5)، خیلی زیاد (4)، زیاد (3)، متوسط (2)، کم (1)، خیلی کم (0هیچ ( طیف لیکرت:

 بـه  خـاك  سـطح  پوشـاندن ، خاك در گیاهی بقایاي حفاظت     
هـاي  کنتـرل روان آب  میزان تـأثیر  ،گیاهی پوشش و بقایا لهیوس

 کارگیري عملیات حفاظـت خـاك توسـط شـالیکار،    هسطحی در ب
 خاك از حفاظت يها برنامه میزان موفقیت و آیش گذاشتنِ زمین

کـارگیري  در بـه  پـنجم هـاي اول تـا   آن رتبـه  از بهینه استفاده و

کانال و منابع از استفاده میزانو  داشتند را عملیات حفاظت خاك
 خاك حفاظت عملیات مورد در شالیکار یو اطالعات ارتباطی هاي

ا هاي آخر ررتبه مزرعه در شیمیایی کودهاي و سموم از استفادهو 
 ).4دارا بودند (جدول 

)283تعداد= ( يکاریکارگیري عملیات حفاظت خاك در راستاي پایداري شالبندي بهرتبه. 4جدول   

 رتبه ضریب تغییرات انحراف معیار میانگین گویه
 1 67/24 75/0 04/3 خاك در گیاهی بقایاي حفاظت

 2 96/36 95/0 57/2 گیاهی پوشش و بقایا لهیوس به خاك سطح پوشاندن
کارگیري عملیات حفاظت خاك ههاي سطحی در بکنترل روان آب میزان تأثیر

 توسط شالیکار
04/3 22/1 13/40 3 

 4 12/41 02/1 48/2 آیش گذاشتنِ زمین
 5 54/41 13/1 72/2 آن از بهینه استفاده و خاك از حفاظت يها برنامه میزان موفقیت

پیشرفته جهت  يها يو فناور هازمین نویزاسیاز مکان رشیمیزان استفاده و پذ
 حفاظت از خاك اتیکارگیري از عملهتسهیل درروند ب

18/2 01/1 33/46 6 

 7 05/47 04/1 21/2 آب يها کانال مسیر در ها درختچه و هابوته کاشت
 8 21/48 08/1 24/2 تولید يها نهیو کاهش هز آالت نیکارگیري ماشهدر ب میزان توان شالیکار

یري از فرسایش خاك زراعی و کاهش خسارات ناشی از بارندگی و ایجاد جلوگ
 توسط شالیکار زهکش مناسب

34/2 13/1 29/48 9 

 10 86/48 86/0 76/1 کارگیري عملیات حفاظت خاكهمیزان استفاده شالیکار از تناوب زراعی بر ب
 11 77/49 11/1 23/2 زمین شیب خالف جهت در شخم
 12 95/50 07/1 10/2 ها يماریب و تآفا بیولوژیک کنترل
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 رتبه ضریب تغییرات انحراف معیار میانگین گویه
روستاي شـالیکار از مسـئله    در کرده لیتحص و میزان مهم دانستنِ کشاورزان جوان

 خاك حفاظتی کارگیري عملیاتهب
92/1 05/1 68/54 13 

 14 72/58 01/1 72/1 مزرعه در گیاهی بقایاي و کلش و کاه زدن آتش
 15 40/62 61/1 58/2 شالیکار لهیحفاظت خاك به وس اتیعمل کارگیري درهاستفاده از ارقام مقاوم بر ب

 عملیات مورد در شالیکار یو اطالعات ارتباطی هايکانال و منابع از استفاده میزان
 خاك حفاظت

75/1 15/1 71/65 16 

 17 38/70 45/1 06/2 مزرعه در شیمیایی کودهاي و سموم از استفاده

جهت حفاظت بهتر از مطالعه مقاالت و نشریات  میزان
اي جهت هاي مشاورهخاك، میزان ارتباط شالیکاران با شرکت

هاي آموزشی براي برگزاري دوره ،تقویت عملیات از حفاظت خاك
، ریزان پیرامون اصول کنترل از فرسایش خاكشالیکاران و برنامه

میزان  و ترویجی و کارشناسانمیزان ارتباط شالیکار با محققان 

-گویهرا در  پنجمهاي اول تا رتبه روز مزرعه رنامهدر بمشارکت 
و  دارا بودند یآموزش هاياستفاده از روش هاي مرتبط به میزان

هاي معرفی راهی و هاي اینترنتسایتمیزان استفاده شالیکار از 
هاي آخر رتبهحفاظت از خاك از طریق مطبوعات، رادیو، تلویزیون 

 ).5را دارا بودند (جدول 

 )283(تعداد=  یآموزش هاياستفاده از روش بندي میزانرتبه. 5جدول 

 رتبه ضریب تغییرات انحراف معیار میانگین گویه
 1 22/43 83/0 92/1 میزان مطالعه مقاالت و نشریات جهت حفاظت بهتر از خاك

اي جهت تقویت عملیات از هاي مشاورهمیزان ارتباط شالیکار با شرکت
 حفاظت خاك

05/2 91/0 39/44 2 

ریزان پیرامون اصول کنترل هاي آموزشی براي شالیکار و برنامهبرگزاري دوره
 از فرسایش خاك توسط شالیکار

49/1 80/0 69/53 3 

 4 72/54 81/0 48/1 میزان ارتباط شالیکار با محققان و کارشناسان ترویجی
 5 10/55 08/1 96/1 میزان مشارکت در برنامه روز مزرعه 

هاي هاي آموزشی پیرامون حفاظت خاك و راه گزاري کالسمیزان بر
 پیشگیري از فرسایش خاك براي شالیکار

07/2 21/1 45/58 6 

 7 04/64 14/1 78/1 یهاي اینترنتسایتمیزان استفاده شالیکار از 
 8 38/69 02/1 47/1 هاي حفاظت از خاك از طریق مطبوعات، رادیو، تلویزیون و...معرفی راه

ایجاد  عامل به عنوانجمعیت  ان آگاهی شالیکار نسبت به رشدمیز
شخم و  میزان آگاهی شالیکار در مورد، خاك منابع در ناپایداري

 یاراض در خاك يزیحاصلخ تیوضعشیار مناسب، میزان اطالع از 
روستاي شالیکار، میزان آگاهی شالیکار در مورد  در يزاریشال

 يها آبن در مهار پوشش گیاهی و میزان مهارت کشاورزا

را در  پنجمهاي اول تا رتبهسطحی جهت کنترل فرسایش خاك 
 آگاهی شالیکاران از عملیات حفاظت خاكهاي مرتبط به گویه

میزان آگاهی شالیکار در مورد آزمون خاك و میزان و  دارا بودند
 زيیحاصلخ ارتقاء و حفظ ی برايکشت چند يها ستمیاز س استفاده

 ).6را داشتند (جدول  هاي آخررتبه خاك

 )283(تعداد=  میزان آگاهی شالیکاران از عملیات حفاظت خاكبندي رتبه. 6جدول 
 رتبه ضریب تغییرات انحراف معیار میانگین گویه

 1 22/20 71/0 51/3 خاك منابع در ایجاد ناپایداري عوامل به عنوانجمعیت  میزان آگاهی شالیکار نسبت به رشد
 2 77/20 80/0 85/3 شخم و شیار مناسب یکار در موردمیزان آگاهی شال
 3 68/23 81/0 42/3 در روستاي شالیکار يزاریشال یاراض در خاك يزیحاصلخ تیوضعمیزان اطالع از 

 4 92/24 80/0 21/3 میزان آگاهی شالیکار در مورد پوشش گیاهی
 5 93/24 96/0 85/3 هاي سطحی جهت کنترل فرسایش خاكمیزان مهارت شالیکار در مهار آب

 6 14/26 91/0 48/3 میزان آگاهی شالیکار در مورد کودهاي حیوانی و زمان مصرف آن
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 7 21/26 92/0 51/3 مسمومیت آنها در خاك جادیو ااز کود و سموم شیمایی  مورداستفادهمیزان آگاهی شالیکار در 
 8 32/28 00/1 53/3 رگذارندیتأثمیزان آگاهی شالیکار در تشخیص عواملی که در فرسایش خاك 

 9 26/30 02/1 37/3 میزان مهارت شالیکار براي آموزش به کشاورزي دیگر جهت حفاظت از خاك
 10 47/30 89/0 92/2 ي حفاظت از خاكها راهمیزان مهارت شالیکار در شناسایی 

 11 50/30 97/0 18/3 شالیکارشالیکار به مراکز خدمات و ترویج کشاورزي در آگاهی  وآمد رفتمثبت  تأثیرمیزان 
 12 63/30 06/1 46/3 آگاهی شالیکار از مراحل مختلف پدیده فرسایش خاك

 13 56/32 13/1 47/3 میزان آگاهی شالیکار در مورد آزمون خاك
 14 93/33 12/1 30/3 خاك زيیحاصلخ ارتقاء و حفظ ی برايکشت چند يها ستمیاز س استفادهمیزان 

، اقتصادي، شغلیهاي فردي، نوع مقیاس ویژگی با توجه به     
کارگیري بهد و مقیاس متغیر نباشاي میآموزشی که از نوع رتبه

باشد بنابراین از می يا رتبهنیز از نوع  عملیات حفاظت خاك
 ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده گردید.

 )283ملیات حفاظت خاك (تعداد= کارگیري عبه با موردمطالعه یرهايمتغ بین همبستگی بررسی. 7جدول 
 rs Sigضریب همبستگی مقدار  دوم یرمتغ اول یرمتغ
 000/0 737/0** کارگیري عملیات حفاظت خاكهب یآموزش هاياستفاده از روش

 000/0 524/0** کارگیري عملیات حفاظت خاكهب آگاهی از عملیات حفاظت خاك
 001/0 193/0** ات حفاظت خاكکارگیري عملیهب دفعات شرکت در کالس آموزشی

 000/0 -214/0** کارگیري عملیات حفاظت خاكهب تحصیالت
 002/0 -187/0** کارگیري عملیات حفاظت خاكهب سن

 000/0 -223/0** کارگیري عملیات حفاظت خاكهب سابقه شالیکاري
 002/0 -182/0** کارگیري عملیات حفاظت خاكهب زمین شالیزاري

 845/0 -012/0 کارگیري عملیات حفاظت خاكهب ساالنه شالیکاريمیزان درآمد 
 درصد 1معناداري در سطح **

آگاهی از عملیات حفاظت  ،یآموزش هاياستفاده از روشبین      
کارگیري متغیر بهبا  تعداد دفعات شرکت در کالس آموزشی و خاك

. داري وجود داردرابطه مثبت و معنیعملیات حفاظت خاك 

با ین بین تحصیالت، سن، سابقه شالیکاري و زمین شالیزار همچن
داري و معنی منفیرابطه کارگیري عملیات حفاظت خاك متغیر به

کارگیريهب. بین میزان درآمد ساالنه شالیکاري و وجود دارد

 ).7اي مشاهده نشد (جدول نیز رابطه عملیات حفاظت خاك

کارگیري بهبر  هموردمطالعمتغیرهاي  نقشجهت بررسی      
، از رگرسیون گام به گام استفاده گردید و عملیات حفاظت خاك

آگاهی از عملیات حفاظت خاك، ، یآموزش هاياستفاده از روش
تعداد دفعات شرکت در کالس آموزشی، تحصیالت، سن، سابقه 

 ).8جدول شدند (وارد معادله  شالیکاري و زمین شالیزاري

 کارگیري عملیات حفاظت خاك در راستاي پایداري شالیکاريبر به، اقتصادي، آموزشی شغلیدي، هاي فرویژگینقش . 8جدول 

F=17/132        Sig F=000/0         R=81/0       R2=65/0        Adjusted R2=65/0 

 داريسطح معنی Tآماره  (Beta)ضریب استاندارد  (B)ضریب  متغیر مستقل
 000/0 03/11 - 61/51 عدد ثابت

 000/0 71/14 63/0 24/1 یآموزش هاياستفاده از روش
 0000 -06/8 -32/0 -33/0 سن

 000/0 41/4 18/0 26/0 آگاهی از عملیات حفاظت خاك
 006/0 -76/2 -11/0 -85/0 تحصیالت
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 ...کارگیري عملیات حفاظت خاك در راستاي پایدارينقش آموزش بر به همکاران، و فرهادي هیکوئی

 هايضریب بتا چهار متغیر استفاده از روش بر اساس
الت تحصی و سن، آگاهی از عملیات حفاظت خاك ،یآموزش

 کارگیري عملیات حفاظت خاكبهسهم را در تبیین  نیتر شیب
-درصد واریانس به 65داشتند و این چهار متغیر در مجموع 

و مابقی واریانس  ندکارگیري عملیات حفاظت خاك را تبیین کرد

توسط متغیرهاي دیگري که در این تحقیق به آنها پرداخته نشده 
تحصیالت نقش منفی و متغیرهاي سن و  گردد.است، تبیین می

کارگیري عملیات بهدار ولی دو متغیر دیگر نقش مثبتی بر معنی
کارگیري عملیات معادله خط رگرسیون بهداشتند. حفاظت خاك

حفاظت خاك در راستاي پایداري شالیکاري در زیر آمد
 ه است.

=Y 61/51 + 24/1 یآموزش هاياستفاده از روش -33/0سن +26/0خاك آگاهی از عملیات حفاظت -85/0 یالتتحص

 گیريبحث و نتیجه
ضروریات  سایر و پوشاك غذا، تولید براي حیاتی خاك منبعی

مسائل  ترینمهم از خاك است. فرسایش بشر زندگی
سال در که است جهان در غذا تولید و کشاورزي ،محیطی یستز

 تشد انسان هاي یتفعال دگرگونی و جمعیت افزایش با اخیر هاي
 هايمهدر برنا موفقیت که گفت توانمی اساس این بر است. یافته

-نیازمند آموزش به بهره آن از بهینه استفاده و خاك از حفاظت
-بر به این تحقیق با هدف بررسی نقش آموزش باشد.برداران می

کارگیري عملیات حفاظت خاك در راستاي پایداري شالیکاري 
 30سن پاسخگویان  کمترینشهرستان ساري انجام گرفته است. 

فراوانی در  یشترینببوده است.  سال 66سن  یشترینب و سال
دهنده مسن بودن سال بود که نشان 52تا  44محدوده سنی 

باشد. نتایج نشان داد که میانگین سابقه کار پاسخگویان می
سال بوده است که  62/15کشاورزي شالیکاران شهرستان ساري 

 به توجه باشد. اصله در کشت برنج میدهنده داشتن تجربنشان
ارتقاء دانش  براي ترویج کشاورزي در مهم عامل یک بومی دانش

 .است شالیکاران جهت تقویت اطالعات، درزمینه حفاظت خاك
گیـري عملیـات حفاظـت خـاك در حـد      کارمیزان بهمیانگین      

 سـطح  پوشـاندن ، خـاك  در گیاهی بقایاي متوسط است. حفاظت
کنتـرل روان   تـأثیر میـزان   ،گیاهی پوشش و بقایا لهیوس به خاك

کـارگیري عملیـات حفاظـت خـاك توسـط      ههاي سطحی در بآب
 حفاظت هاي برنامه میزان موفقیت و آیش گذاشتنِ زمین شالیکار،

-در بـه  پـنجم هـاي اول تـا   آن رتبـه  از بهینـه  استفاده و خاك از
 از فادهاسـت  میـزان و  داشـتند  را کارگیري عملیات حفاظت خـاك 

 عملیـات  مورد در شالیکار یو اطالعات ارتباطی هايکانال و منابع
 مزرعـه  در شـیمیایی  کودهاي و سموم از استفادهو  خاك حفاظت

 هاي آخر را دارا بودند.رتبه
 .در حد کم است یآموزش هاياستفاده از روش میزانمیانگین      

خاك، میزان  مطالعه مقاالت و نشریات جهت حفاظت بهتر از میزان
اي جهت تقویت عملیات از هاي مشاورهارتباط شالیکاران با شرکت

هاي آموزشی براي شالیکاران و برگزاري دوره ،حفاظت خاك

میزان ارتباط ، ریزان پیرامون اصول کنترل از فرسایش خاكبرنامه
میزان مشارکت در  و شالیکار با محققان و کارشناسان ترویجی

هاي مرتبط به گویهرا در  پنجمهاي اول تا تبهر برنامه روز مزرعه
میزان استفاده شالیکار از و  دارا بودند یآموزش هاياستفاده از روش

هاي حفاظت از خاك از طریق معرفی راهی و هاي اینترنتسایت
 هاي آخر را دارا بودند.رتبهمطبوعات، رادیو، تلویزیون 

منابع اطالعاتی مختلف، شالیکاران در صورت استفاده درست از      
دهی شکل اطالعات بیشتر، بهتر و جدیدتري کسب کرده که موجب

-انجام اقدامات وسیع، همه شود.می در زمینه خاك مناسب آنهارفتار 
 حفاظت خاكهاي جانبه، مستمر و فراگیر در جهت افزایش آگاهی

شود براي پیشنهاد می رسد.امري ضروري به نظر می شالیکاران
، از عملیات حفاظت خاكبهتر اطالعات به شالیکاران در زمینه  اشاعه

ي شالیکار با شالیکاران دیگر، محققان و رو در روآموزش تبادلی و 
هاي جمعی رسانه که  ازآنجاکارشناسان ترویج استفاده بیشتري گردد. 

ها، رادیو و تلویزیون) همواره در اوقات مختلف ها، مجله(روزنامه
-ر کنار مردم هستند و عموم مردم براي رفع نیازمنديفراغت و کار د

-اوقات فراغت و افزایش آگاهی خود به آنها مراجعه می پر کردنها، 
عوامل در ارتباطات و  نیمؤثرترکنند، امروزه به عنوان یکی از 

هاي ارتباط هاي رسانه. ظرفیتاند شده لیتبدهاي اجتماعی مناسبت
علم و فناوري موجب شده است جمعی براي گسترش درك عامه از 

که از آنها به عنوان ابزاري در کشورهاي مختلف براي ترویج و 
نقش پررنگ  ).2010آموزش استفاده شود (محمدي و احمدي، 

تر موزش مسائل پیچیدهآتلویزیون در اثرگذاري بر مخاطبان و امکان 
و بساکی طلبد. از طریق آن، توجه هر چه بیشتر به این رسانه را می

هاي ارتباط جمعی، در ) معتقدند که از میان کانال2016همکاران (
 نیشود یکی از مؤثرتر از رادیو به درستی استفادهصورتی که 

 همچنین توسعه است. ترویجی در کشورهاي درحال يها روش
با استفاده از  اینترنتپتانسیل الزم در جامعه روستایی براي استفاده از 

با توجه به اینکه بیشتر شالیکاران داراي سواد  تلفن همراه وجود دارد.
سازي الزم جهت استفاده زمینه شود یهستند، بنابراین پیشنهاد م

 بیشتر از اینترنت صورت گیرد.
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شـالیکاران   آگاهی از عملیات حفاظـت خـاك  میزان میانگین      
بنابراین با توجه به آگـاهی زیـاد    ،است زیاددر حد  نیز موردمطالعه

عملیات متوسط گیري کاربهان از عملیات حفاظت خاك و شالیکار
طراحی گردد که  يا گونه بهها ضرورت دارد آموزش حفاظت خاك

محدود نگردد و تا مرحله اقدام بـه عمـل و    یرسان اطالعبه  صرفاً
-اي نشان داده) در مطالعه1996( ساین و بارتوپیگیري ادامه یابد. 

حفاظـت خـاك نگـرش مثبتـی     اند که بیشتر کشاورزان نسبت به 
 ،دارند و میزان آگاهی آنان از مسائل فرسایش خاك هم باال است

 تندپیچیـده و گـران هسـ    هـا که بیشتر این فناورياما به دلیل این
د فنـاوري حفاظـت خـاك را    ننیز ندار کوتاه مدتوسود مستقیم و 

 به عنوانجمعیت  میزان آگاهی شالیکار نسبت به رشد پذیرند.نمی
میـزان آگـاهی شـالیکار در    ، خـاك  منابع در ایجاد ناپایداري عامل

 يزیحاصـلخ  تیوضـع مورد شخم و شیار مناسب، میزان اطالع از 
روسـتاي شـالیکار، میـزان آگـاهی      در يزاریشـال  یاراض در خاك

شالیکار در مورد پوشش گیاهی و میزان مهارت کشاورزان در مهار 
هـاي اول تـا   رتبـه سطحی جهت کنترل فرسایش خـاك   هاي آب

آگـاهی شـالیکاران از عملیـات    هـاي مـرتبط بـه    گویهرا در  پنجم
میزان آگاهی شالیکار در مـورد آزمـون   و  دارا بودند حفاظت خاك

 و حفـظ  ی بـراي کشـت  چنـد  يها ستمیاز س استفادهخاك و میزان 
 هاي آخر را داشتند.رتبه خاك زيیحاصلخ ارتقاء
 138تعداد  موردمطالعهران نفر از شالیکا 283از  یطورکل  به     

اند و میانگین تعداد نفر تاکنون در کالس آموزشی شرکت نکرده
بار بوده است که بیانگر  2 کل دفعات شرکت در کالس حدود

با در  باشد.آموزشی می هاي کالسمشارکت پایین شالیکاران در 
آموزشی  هاي کالساختیار قرار دادن امکانات مناسب و برگزاري 

ترغیب  کارگیري عملیات حفاظت خاكهبشالیکاران را در توان می
 نمود.
کارگیري هو متغیر ب یآموزش هاياستفاده از روشبین متغیر      

عملیات حفاظت خاك از سوي شالیکاران شهرستان ساري 
استفاده از یعنی با افزایش  ،داري وجود داردهمبستگی معنی

فاظت خاك نیز افزایش گیري عملیات حکار، بهیآموزش هايروش
 از آزمون این فرضیه با نتایج آمده دست بهنتایج یابد. می

، )2012( و سینگ عبدالرحمان ،)2016پرهیزگاري و همکاران (
-) هم2014همکاران (کرانی و  و )2014ی (قنبرعل وی گیبیعل

تعداد  و آگاهی از عملیات حفاظت خاكبین همچنین سوست. 
کارگیري عملیات متغیر بهبا  زشیدفعات شرکت در کالس آمو

یعنی با  ،داري وجود داردرابطه مثبت و معنیحفاظت خاك 
تعداد دفعات شرکت در  و آگاهی از عملیات حفاظت خاكافزایش 

گیري عملیات حفاظت خاك نیز افزایش کار، بهکالس آموزشی

چلکی و همکاران  یمؤمن دست آمده با نتایجهنتایج ب یابد.می
 سوست.هم) 2008آسافو آجایه ( ) و2010(

متغیر با بین تحصیالت، سن، سابقه شالیکاري و زمین شالیزار      
داري و معنی منفیرابطه  نیز کارگیري عملیات حفاظت خاكبه

تحصیالت، سن، سابقه شالیکاري و یعنی با افزایش  ،وجود دارد
 .یابدمی کاهشگیري عملیات حفاظت خاك کار، بهزمین شالیزار

) دریافتند که سن و سطح 2010چلکی و همکاران ( یمؤمن
بر تصمیم به  مؤثردار تحصیل به عنوان عوامل منفی و معنی

-به باشند.حفاظت خاك می یکیمکان یرغهاي اقدام یرشپذ
و از  باشد یمبر کاربر و سرمایه کارگیري عملیات حفاظت خاك

بنابراین  باشد،طرف دیگر داراي منافع آنی و مستقیمی نمی
دهند. را انجام می عملیات حفاظت خاك کشاورزان مسن کمتر

-منفی سطح تحصیل به این خاطر است که افراد تحصیل تأثیر
درآمدزا  يها تیفعالدهند وقت خود را صرف دیگر کرده ترجیح می

بکنند و تمایل کمتري براي انجام اقدامات حفاظتی دارند. به 
سطح  تأثیر) علت منفی بودن 2006اعتقاد بایارد و همکاران (

کرده در تحصیل، باال بودن هزینه فرصت نیروي کار افراد تحصیل
 .استسواد مقایسه با افراد بی

سن، آگاهی از عملیات حفاظت  ،یآموزش هاياستفاده از روش     
کارگیري عملیات درصد واریانس به 65تحصیالت  و خاك

اریانس توسط متغیرهاي و مابقی و ندحفاظت خاك را تبیین کرد
-دیگري که در این تحقیق به آنها پرداخته نشده است، تبیین می

بر توسعه  رگذاریتأث يها مؤلفه نیمؤثرترآموزش یکی از  گردد.
جانبه، بنابراین انجام اقدامات وسیع، همه ،پایدار هر کشور است

کارگیري عملیات حفاظت مستمر و فراگیر در جهت افزایش به
مطالعه  تشویق شالیکاران بهرسد. ضروري به نظر می خاك امري

مقاالت و نشریات جهت حفاظت بهتر از خاك، میزان ارتباط 
اي جهت تقویت عملیات از هاي مشاورهبیشتر شالیکاران با شرکت

هاي آموزشی براي شالیکاران و برگزاري دوره و حفاظت خاك
 داراي اولویت ریزان پیرامون اصول کنترل از فرسایش خاكبرنامه

آنها  یقو تشوترویجی -آموزشی هاي کالسباشند. با برگزاري می
سطح  و ارتقاء یغو تبل ها کالس براي مشارکت فعاالنه آنها در

و  شنیداري-دیداري يها از رسانهآگاهی آنها براي استفاده 
 یو آگاهتوان سطح دانش می ،روز از نشریات مختلفهب مطالعات

به کارگیري از عملیات حفاظت از خاك را ي بهشالیکاران را برا
 چشمگیر افزایش داد. میزان

 سپاسگزاري
 شود.می سپاسگزاري ساريواحد  دانشگاه آزاد اسالمیاز 
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