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عوامل انگیزشی موثر بر مشارکت کشاورزان در عملیات کشت پلکانی اراضی کشاورزي 
آبخیز چهل چاي استان گلستانحوزهدر 

3و امید طوسی2ندا نجد عباسی،1رضا محبوبیمحمد

چکیده
ثر بر مشارکت کشاورزان در عملیات کشت پلکانی در اراضی کشاورزي ؤپژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل انگیزشی م

تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی و جامعه آماري کلیه کشاورزان مشارکت . آبخیز چهل چاي در استان گلستان انجام شدحوزه
نفر از آنان به شیوه 62نفر بودند که 75چهل چاي استان گلستان به تعداد آبخیز حوزهکننده در عملیات کشت پلکانی در 
آن با نظر چند تن از متخصصان ) روایی(ابزار گردآوري اطالعات پرسشنامه بود که اعتبار . تصادفی سیستماتیک انتخاب شدند

81/0کرونباخ استفاده شدکه مقدار آن حفاظت خاك و ترویج کشاورزي مورد تأیید قرار گرفت و براي پایایی آن از روش آلفاي
هاي کشاورزان براي مشارکت در اجراي عملیات کشت پلکانی، همکاري ترین انگیزانندهنتایج حاصل نشان داد مهم. دست آمدهب

. با سایر کشاورزان اجرا کننده عملیات، تشویق سایر کشاورزان و انجام عملیات توسط همسایگان مجاور مزرعه بوده است
اجتماعی براي مشارکت کشاورزان در اجراي عملیات کشت -هاي فرديثیر بیشتر انگیزانندهأهمچنین نتایج نشان دهنده ت

هاي فنی از طریق سرکشی کارشناسان به مزارع و منابع ارتباطی به خصوص رادیو و ارائه توصیه. پلکانی در مزارع بوده است
.در راستاي تداوم مشارکت کشاورزان در اجراي عملیات کشت پلکانی بوده استتلویزیون از جمله پیشنهادهاي این مطالعه 

مشارکت، اراضی کشاورزي، کشت پلکانی، استان گلستان: هاي کلیديواژه

مقدمه
در کشور ما فرسایش هر ساله خسارات 

هاي آبخیز و حوزههاي ناپذیري را به اکوسیستمجبران
آبخیزهاي ایران در قرن . سازداقتصاد کشور وارد می
هاي هاي اخیر، دچار دگرگونیحاضر و بخصوص دهه

برآیند . اندزیادي در زمینه مدیریت و پوشش شده
حال موجب نیروهاي مخرب ناشی از مشکالت گذشته و

ها حوزهشده است که فرسایش و تولید رسوب از سطح 
به موازات مسئله فرسایش، ). 7(به شدت افزایش یابد 

هاي چالشرخ می دهد که از کاهش ماده آلی خاك 
برخی آمارها نشان .)16،20(کشاورزي استمهم بخش 

دستخوش میلیارد تن خاك 2ساالنه ایراندر دهد می
در تن خاك 7/16است که نتیجه آن خروج فرسایش

وضعیت ایران را این . هر هکتار از چرخه تولید است
اي قرار کنندهنسبت به آسیا و جهان در شرایط نگران

هاي انجام شده در مروري بر فعالیت.)12(داده است
، بیانگر حجم زیاددر کشورزمینه حفاظت خاك

له اثرات آنها است که از جمآبخیزداريهاي فعالیت
هاي سطحی و افزایش کیفیت آب، کاهش آلودگی آب

پیشگیري و کنترل فرسایش خاك، کاهش وقوع 
در چشمه، قنات و (ها و افزایش منابع آب روستا سیالب

رسد مسئله نظر می، با این حال به)21(است )هاچاه
کلیدي براي نهادهاي متولی، چگونگی افزایش مشارکت 

در مزارع خود عملیات حفاظتی کشاورزان براي اجراي 
اهمیت این مسئله تا حدي است که برخی از . است

ناکامی در جلوگیري از فرسایش نظران معتقدند صاحب
هاي دلیل فقدان روشه اي نیست که بخاك مسئله

مکانیکی یا ارگانیکی حـفاظت خـاك باشد بلکه عدم 
سط کشاورزان خود ها توپذیرش و بکارگیري این روش

تري است و به عبارت دیگر امروزه فرسایش عامل مهم
شدن اجتماعی است و برانگیخته- خاك یک مسئله فنی

یهاي حفاظت خاك عملزارعان در مورد پذیرش نوآوري
که تنها با توجه صرف به مسائل تکنیکی استمشکل 
نظران برخی از صاحب). 13(پذیر نـیست امـکان

وع عدم مشارکت کشاورزان در اجراي معتقدند موض
هاي این عملیات مربوط عملیات حفاظتی به ویژگی

است، از جمله این که عملیات حفاظتی هزینه بر، 
پذیري کم، بازده بلند مدت و پیچیده، داراي تقسیم

و برخی دیگر از ) 17(متکی به کمک دولت هستند 
صاحب نظران این عدم مشارکت را به عملکرد ضعیف 
نهادهاي متولی عملیات حفاظتی و برداشت نادرست 
آنان از مفهوم مشارکت نسبت می دهند بدین معنا که 

هاي حفاظتی به سراغ فقط در زمان اجراي برنامه
کشاورزان آیند، این درحالی است که کشاورزان می

هستند که داراي نوعی تعهد اخالقی براي حفظ خاك 
ري عملیات حفاظتمثبتی با بکارگیاین خصیصه رابطه 

)mahboobi47@gmail.com: لونویسنده مسو(،دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان، دانشیار-1
دانشگاه تربیت مدرس، کارشناس ارشد- 2

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان،کارشناس-3
31/4/93:تاریخ پذیرش3/6/92:تاریخ دریافت

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
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هاي این عملیات مربوط عملیات حفاظتی به ویژگی

است، از جمله این که عملیات حفاظتی هزینه بر، 
پذیري کم، بازده بلند مدت و پیچیده، داراي تقسیم

و برخی دیگر از ) 17(متکی به کمک دولت هستند 
صاحب نظران این عدم مشارکت را به عملکرد ضعیف 
نهادهاي متولی عملیات حفاظتی و برداشت نادرست 
آنان از مفهوم مشارکت نسبت می دهند بدین معنا که 

هاي حفاظتی به سراغ فقط در زمان اجراي برنامه
کشاورزان آیند، این درحالی است که کشاورزان می

هستند که داراي نوعی تعهد اخالقی براي حفظ خاك 
ري عملیات حفاظتمثبتی با بکارگیاین خصیصه رابطه 

)mahboobi47@gmail.com: لونویسنده مسو(،دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان، دانشیار-1
دانشگاه تربیت مدرس، کارشناس ارشد- 2

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان،کارشناس-3
31/4/93:تاریخ پذیرش3/6/92:تاریخ دریافت

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز
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با توجه به این که اجراي عملیات ). 5،28(خاك دارد
حفاظتی در مزارع مستلزم مشارکت باالي کشاورزان 
است و در عین حال وجود انگیزه مشارکت یکی از 

هاي آبخیزداري تلقی ثر بر موفقیت اجراي طرحوعوامل م
رسد شناسایی عوامل انگیزاننده یبه نظر م) 10(شود می

و میزان تاثیر آنها در جلب و حفظ مشارکت کشاورزان 
تواند براي نهاد متولی در اجرا و استمرار عملیات می

نتایج . توسعه و ترویج عملیات مهم تلقی شود
هاي مختلف حاکی از تاثیر عوامل مختلف بر پژوهش

از . ستمشارکت کشاورزان در اجراي عملیات حفاظتی ا
) 1(حسینی الهجمله این که نتیجه تحقیق آرایش و فرج

عوامل موثر بر مشارکت مردمی در حفظ، احیا، در مورد 
نشان برداري منابع طبیعی تجدید شونده توسعه و بهره

فرهنگی،- اجتماعیقانونی،-سیاسیمتغیرهايبینداد 
ي ریزساختار و برنامههاي مروجین منابع طبیعی،قابلیت

اقتصادي و روان شناختی با متغیرهايتشکیالت ترویج،
برخی محققان . متغیر مشارکت مردمی رابطه وجود دارد

میزان مشارکت روستاییان در اند عواملی بر نشان داده
تاثیرگذارند از جمله این که بقایی طرح هاي آبخیزداري

بین متغیرهاي در تحقیقی نشان دادند) 3(و همکاران 
ن منزلت اجتماعی، میزان مشارکت اجتماعی، سن، میزا

میزان نگرش نسبت به مشارکت، میزان نوگرایی، میزان 
اعتماد به افراد مختلف و میزان تمایل به انجام کارهاي 

هاي جمعی با متغیر میزان مشارکت روستاییان در طرح
. داري وجود داردآبخیزداري رابطه مثبت و معنی

جهت گرفتن وام از سوي ترسانآوضع قوانین همچنین 
ترین عامل تاثیرگذار در مشارکت به شمار دولت مهم

دهندهنشان) 23(شریفی و همکاران مطالعه .رودمی
روستاییاندار بین میزان مشارکتمثبت و معنیيرابطه

سطح تحصیالت، متغیرهايهاي آبخیزداري بادر طرح
مندي، میزان انسجام اجتماعی، سطحیترضامیزان

پیشرفت، اجتماعی، میزان انگیزه- پایگاه اقتصادي
، عضویت در نهادهاي عمومی روستا، بودنکشاورز نمونه

، بودنمیزان مسافرت به خارج از روستا، مددکار ترویجی
میزان استفاده از منابع اطالعاتی، سابقه فعالیت 
کشاورزي، میزان مالکیت باغ و زمین کشاورزي، میزان 

هاي کشاورزي، میزان برخورداري عالیتدرآمد از طریق ف
فعالیت وها، سطح زیر کشت زمین کشاورزياز مشوق

نتیجه مطالعه .بوده استشوراي اسالمی روستا در 
نشان داد تعداد اعضاي خانوار، ) 11(حسینی و همکاران 

ها، دفعات مسافرت به شهر، میزان تجربه قبلی در طرح
کسب اعتبار، نیاز به ها، انگیزه آگاهی از اهداف طرح

همبستگی اجتماعی و میزان آگاهی از پیامدهاي تخریب 
ترین عوامل موثر بر مشارکت از جمله مهم،منابع طبیعی

جوامع محلی در مدیریت پایدار منابع آب و خاك در 
.آبخیز حبله رود بوده استحوزه

نشان داد ) 18(نتیجه تحقیق محمدي الوار و همکاران 
مشارکتی، ایمنی - ترویجی، اکولوژیکی-يعوامل اقتصاد

هستند که و انگیزشی به ترتیب مهم ترین عواملی
هاي آبخیزداري مشارکت کشاورزان در طرحکننده تبیین

هاي مالی و ادوات کشاورزيوجود کمک.هستند
) 10(ترین عواملی بوده اند که همت زاده و خلیقی مهم

هاي اران در طرحمشارکت بهره برددر مطالعه خود براي 
بخشی تیرگانی و همکاران . موثر دانسته اندآبخیزداري

گذاري، ریزي و سیاستبرنامهبه نقش عوامل) 2(
مشارکت در اجتماعی و فرهنگی و آموزش و آگاهی 

نتایج . انداشاره نمودهبرداران در عملیات آبخیزداريبهره
نگرش مثبت بیانگر ) 24(تحقیق شفیعی و همکاران 

و تاثیر مثبت ورزان نسبت به عملیات حفاظت خاك کشا
عملیات اجراي درهاي ارتباطی از کانالمیزان استفاده

عوامل موثر در مطالعه ) 25(صالحی .ه استبودمذکور 
آبخیزداريهايدر طرحبر میزان مشارکت آبخیزنشینان

میزان مشارکت داري بینرابطه مثبت و معنینشان داد 
داري و متغیرهاي سطح سواد، میزان هاي آبخیزدرطرح

هاي ه از کانالدمالکیت زمین زراعی، میزان استفا
عوامل ادراکی، و ارتباطی و مزیت نسبی وجود دارد

عوامل در زمره اطالعاتی و اقتصادي - فردي، ارتباطی
هاي موثر بر میزان مشارکت روستاییان در طرح

تحقیق در )19(مقدم و همکاران . آبخیزداري می باشد
هاي آموزشی و ترویجی، خود نشان دادند فعالیت

ها، سطح اراضی تحت کشت و حضور در استفاده از رسانه
هاي منابع طبیعی، تاثیر مثبتی بر مشارکت طرح

رضوانفر و .هاي آبخیزداري دارندکشاورزان در طرح
اي  به نقش اندازه مزرعه، در مطالعه) 22(همکاران 

سطح تحصیالت، حضور در میزان درآمد ساالنه، 
هاي ارتباط هاي ترویجی و میزان استفاده از رسانهدوره

جمعی در بکارگیري عملیات حفاظت خاك توسط 
نقش مثبت اندازه مزرعه، . کشاورزان اشاره کرده اند

سازي اطالعات، حضور ذینفعان در طراحی برنامه و بومی
سط هاي مدیریت پایدار خاك توعملیات در کاربرد روش

واترز و . نشان داده شده است)15(کوایو و همکاران 
در مطالعه خود نشان دادند نگرش نسبت ) 27(همکاران 

به عملیات حفاظت خاك عامل موثري در بکارگیري آن 
سطح (عوامل شخصی ) 6(دادهیچ و همکاران . است

تحصیالت، اشتغال، سالمت جسمی، سن و سطح 
ات آموزشی، سوادي، امکانبی(، آموزشی )زندگی

و ) هاي جمعیاصطالحات پیچیده و سطح پوشش رسانه
قدرت تصمیم گیري، در معرض منابع (روانشناختی 

اطالعاتی قابل اعتماد قرار گرفتن، استعداد و انعطاف 
هاي برداران در فعالیترا بر مشارکت بهره) فکري

نقش ) 8(فرر و نیوووت . اندآبخیزداري موثر دانسته
اطالعات ترویجی را در مشارکت آموزش و منابع
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. اندکشاورزان در عملیات آبخیزداري موثر دانسته
اي در کاستاریکا طی مطالعه) 26(ویگنوال و همکاران 

دریافتند آگاهی کشاورزان از میزان فرسایش خاك در 
هاي آنان در زمینه حفاظت کننده تالشمزرعه تعیین

ت در بررسی مشارک) 4(بکل و دراك . خاك است
کشاورزان در بکارگیري عملیات حفاظت خاك دریافتند 
میزان مشارکت به عواملی چون دسترسی به اطالعات، 

گذاري اولیه در هاي حمایتی براي سرمایهوجود برنامه
عملیات حفاظتی و شیب زمین بستگی داشته و سن 
کشاورزان، اعطاي اعتبارات مالی، نوع محصوالت تولیدي 

گلرنگ و . مورد تاثیري نداشته استو پرورش دام در این 
دار در مطالعه خود به رابطه مثبت و معنی)9(همکاران 

بین نگرش کشاورزان به عملیات آبخیزداري و بکارگیري 
. عملیات در مزارع خود اشاره کرده اند

عوامل گفت بندي بررسی پیشینه می تواندر جمع
،اطالعاتی- ارتباطیآموزشی، شخصی و روانشناختی،

و ، سازمانیفرهنگی-قانونی، اجتماعی- سیاسی
مشارکت کشاورزان شیترین عوامل انگیزمهماقتصادي

در عملیات حفاظتی و از جمله حفاظت خاك به شمار 
با هدف کلی بررسی می روند، در نتیجه این پژوهش

مشارکت کشاورزان در عملیات کشت شیعوامل انگیز
آبخیز وزهـحاراضی کشاورزي ) ديـبنتراس(انی ـپلک

. چاي در استان گلستان اجرا شده استچهل

هامواد و روش
منطقه مورد مطالعه-1

در مینودشتجنوب شهرستاندرچايآبخیز چهل
رود هاي مهم گرگانیکی از سرشاخهاستان گلستان، 

است که مشکالت طبیعی متعددي از جمله فرسایش 
این . کندسیالب آن را تهدید میخاك و جاري شدن

ودرجه55تادقیقه23ودرجه55مختصاتباآبخیز 
37تادقیقه59ودرجه36وشرقیطولدقیقه38

شمالی، داراي وسعت عرضدقیقه13ودرجه
ارتفاعحداقلحوزهدر این .باشدمیهکتار12/25683

متر2550آنو حداکثرمتر135دریاسطحاز
5/766برابرحوزهساالنهبارندگیمیانگین.باشدیم

بارانصورتبهبارشدرصد90حدودوبودهمترمیلی
دوواسطحددرشناسیزمیننظرازحوزهاین .است
داغکپهوشرقیرسوبی البرز-ساختاريبزرگایالت
نوعازاکثراً، حوزهسازندهايهمبريداشته،قرارغربی

حوزهدرصد60حدود.)1کل ش(باشدمیگسلی
در راحوزهسطحبقیهزراعیاراضیوجنگلازپوشیده

مساحت اراضی زراعی و باغی آن حدود . گیردمیبر
14روستا با جمعیتی حدود 26هکتار است که 8733

قسمت اعظم با توجه به این که ).13(هزار نفر دارد
به دلیلاست، شیبدار و دیم حوزهاراضی کشاورزي 

کوچک فرسایش، کاربري نامناسب و خارج از قابلیت، 
بودن قطعات و کم بودن متوسط زمین هر خانوار، 

خانوارهاي ساکن زیادي را نصیب متوسط درآمد ساالنه 
هاي اخیر با هدف کاهش فرسایش در سال.کندنمی

حاصلخیزي و در نتیجه اراضی کشاورزي و افزایش
اورزان، اقدامات افزایش عملکرد محصول و درآمد کش

آبخیزداري مختلف از جمله عملیات کشت پلکانی در 
. انجام شده استحوزهاین 

روش تحقیق-2
تحقیق حاضر از نظر میزان و درجه کنترل متغیرهـا،  

هـا،  غیرآزمایشی و توصیفی، از نظر نحـوه گـردآوري داده  
ها، از نـوع پیمایشـی   میدانی و از نظر قابلیت تعمیم یافته

. انجام شده است1391شود که در سال سوب میمح
جامعه آماري-3

آبخیزداري در با توجه به این که تمرکز اقدامات
زمینه کشت پلکانی در اطراف روستاي ده چناشک بود 

منطقه مورد مطالعه براي گردآوري عنواناین منطقه به
در نتیجه، جامعه آماري این تحقیق . ها انتخاب شدداده

کننده در عملیات کشت کلیه کشاورزان مشارکترا
نفر تشکیل دادند 75پلکانی اراضی کشاورزي به تعداد 

نفر از آنان به شیوه تصادفی سیستماتیک انتخاب 62که 
.شدند
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از توابع ده چناشکروستايالزم به ذکر است 
کیلومتري 30بخش مرکزي شهرستان مینودشت، در 

اي این روستا، در محدوده.شهر مینودشت قرار دارد
تحت تأثیر اقلیم کوهستانی کوهستانی استقرار یافته و

. هاي معتدل استهاي سرد و تابستانداراي زمستان
هاي زراعی، باغداري و از فعالیتدرآمد اکثر مردم روستا

هاي زراعی روستا به زمین. شوددامداري تأمین می
آن گندم، شوند و محصوالت عمده صورت دیم کشت می

شرایط مساعد اقلیمی موجب . جو و یونجه استبرنج، 
آلو وهاي زردآلو، گردو، سیبرونق باغداري شده و میوه

. آیددر آن به عمل می
ابزار پژوهش-4

. انجـام شـد  ها با اسـتفاده از پرسشـنامه  گردآوري داده
سواالت پرسشنامه شامل دو بخـش مشخصـات فـردي و    

اجتمـاعی،  -وامل انگیزاننده فردياي کشاورزان و عحرفه
زراعـی مـوثر بـر    -ارتبـاطی و فنـی  -اقتصادي، آموزشی

مشارکت آنان در عملیات کشـت پلکـانی بـود کـه بـراي      
گیري هر یک از این چهار بخش، از طیـف لیکـرت   اندازه

اسـتفاده  ) 5=تا خیلی زیـاد 1=از خیلی کم(پنج سطحی 
اظت خاك متخصصان حفگروهی از خواهی از با نظر. شد

و ترویج کشاورزي، روایی محتوایی و صـوري پرسشـنامه   
تعیین این که پرسشـنامه در شـرایط   براي. تأیید گردید

ــانی بدســـت   ــایج یکسـ ــه انـــدازه نتـ ــا چـ یکســـان تـ
30نسبت به تکمیل آن در یک نمونـه  ، )پایایی(دهد می

تایی خارج از محدوده جغرافیـایی تحقیـق اقـدام شـد و     
. بدست آمد81/0خ مقدار آلفاي کرونبا

تجزیه و تحلیل آماري-5
هاي آمار توصیفی شـامل میـانگین،   ترین روشعمده

و ضـریب تغییـرات   درصد فراوانی، انحراف معیار فراوانی، 
هـا از نظـر   بندي آزمـودنی بوده است که به منظور دسته

هاي جامعه آماري از آنها صفات مختلف و توصیف ویژگی
شـامل اي آمار استنباطی نیـز  هروش. استفاده شده است

ضریب همبستگی اسپیرمن و آزمـون فریـدمن   هاي هآمار

هـاي  همچنین تجزیـه و تحلیـل آمـاري داده   . بوده است
. انجام گرفتSPSSWIN16افزار پژوهش با استفاده از نرم

نتایج و بحث
سواد و میانگین نتایج نشان داد اکثر پاسخگویان بی

8/54(سال و بیشترین گروه سنی 54سن آنان حدود 
سال تعلق داشته که حاکی از 60تا 40به گروه ) درصد

میانگین تعداد افراد خانواده . میانسال بودن آنان است
نفر و میانگین تجربه کار کشاورزي آنان بیش از 5آنان 

سال بوده است که حاکی از تجربه باالي آنان در کار 27
بیش از یج بدست آمده بر اساس نتا. کشاورزي است

هکتار 6تا 4داراي ) درصد1/58(پاسخگویان نیمی از 
صورت پراکنده اراضی کشاورزي بوده که تمامی اراضی به

بدیهی است قطعه قطعه . و در چند نقطه روستا قرار دارد
بودن و پراکندگی اراضی مانع بزرگی براي اجراي 

به شمارعملیات حفاظتی و از جمله کشت پلکانی
پاسخگویان میانگین کل اراضی تحت مالکیت. رودمی

هکتار از 2طور میانگین هکتار بوده که به5حدود 
اند که اراضی خود را به کشت پلکانی اختصاص داده

حدود نیمی از کل مساحت اراضی تحت بیانگر اختصاص
نوع همکاري اکثر . استکشت این نوع مالکیت به 
لیات کشت پلکانی در عم) درصد2/95(پاسخگویان 

صورت پرداخت بخشی از هزینه تسطیح بوده، تناوب به
43ترین عملیات حفاظتی اجرا شده توسط زراعی مهم

قبل از اجراي عملیات ) درصد4/69(از پاسخگویان نفر
نتایج نشان داد پاسخگویان . کشت پلکانی بوده است

براي اجراي عملیات حفاظتی کشت پلکانی تنها به 
طور میانگین هاي دولتی متکی نبوده و بهماعطاي وا

هزار تومان در زمینه اجراي عملیات کشت 260حدود 
میانگین تولید . اندپلکانی هزینه شخصی صرف کرده

قبل از اجراي ) گندم(محصول شاخص پاسخگویان 
کیلوگرم در هکتار و 1900عملیات کشت پلکانی، حدود 

کیلوگرم در 2800بعد از اجراي عملیات کشت پلکانی، 
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از توابع ده چناشکروستايالزم به ذکر است 
کیلومتري 30بخش مرکزي شهرستان مینودشت، در 

اي این روستا، در محدوده.شهر مینودشت قرار دارد
تحت تأثیر اقلیم کوهستانی کوهستانی استقرار یافته و

. هاي معتدل استهاي سرد و تابستانداراي زمستان
هاي زراعی، باغداري و از فعالیتدرآمد اکثر مردم روستا

هاي زراعی روستا به زمین. شوددامداري تأمین می
آن گندم، شوند و محصوالت عمده صورت دیم کشت می

شرایط مساعد اقلیمی موجب . جو و یونجه استبرنج، 
آلو وهاي زردآلو، گردو، سیبرونق باغداري شده و میوه

. آیددر آن به عمل می
ابزار پژوهش-4

. انجـام شـد  ها با اسـتفاده از پرسشـنامه  گردآوري داده
سواالت پرسشنامه شامل دو بخـش مشخصـات فـردي و    

اجتمـاعی،  -وامل انگیزاننده فردياي کشاورزان و عحرفه
زراعـی مـوثر بـر    -ارتبـاطی و فنـی  -اقتصادي، آموزشی

مشارکت آنان در عملیات کشـت پلکـانی بـود کـه بـراي      
گیري هر یک از این چهار بخش، از طیـف لیکـرت   اندازه

اسـتفاده  ) 5=تا خیلی زیـاد 1=از خیلی کم(پنج سطحی 
اظت خاك متخصصان حفگروهی از خواهی از با نظر. شد

و ترویج کشاورزي، روایی محتوایی و صـوري پرسشـنامه   
تعیین این که پرسشـنامه در شـرایط   براي. تأیید گردید

ــانی بدســـت   ــایج یکسـ ــه انـــدازه نتـ ــا چـ یکســـان تـ
30نسبت به تکمیل آن در یک نمونـه  ، )پایایی(دهد می

تایی خارج از محدوده جغرافیـایی تحقیـق اقـدام شـد و     
. بدست آمد81/0خ مقدار آلفاي کرونبا

تجزیه و تحلیل آماري-5
هاي آمار توصیفی شـامل میـانگین،   ترین روشعمده

و ضـریب تغییـرات   درصد فراوانی، انحراف معیار فراوانی، 
هـا از نظـر   بندي آزمـودنی بوده است که به منظور دسته

هاي جامعه آماري از آنها صفات مختلف و توصیف ویژگی
شـامل اي آمار استنباطی نیـز  هروش. استفاده شده است

ضریب همبستگی اسپیرمن و آزمـون فریـدمن   هاي هآمار

هـاي  همچنین تجزیـه و تحلیـل آمـاري داده   . بوده است
. انجام گرفتSPSSWIN16افزار پژوهش با استفاده از نرم

نتایج و بحث
سواد و میانگین نتایج نشان داد اکثر پاسخگویان بی

8/54(سال و بیشترین گروه سنی 54سن آنان حدود 
سال تعلق داشته که حاکی از 60تا 40به گروه ) درصد

میانگین تعداد افراد خانواده . میانسال بودن آنان است
نفر و میانگین تجربه کار کشاورزي آنان بیش از 5آنان 

سال بوده است که حاکی از تجربه باالي آنان در کار 27
بیش از یج بدست آمده بر اساس نتا. کشاورزي است

هکتار 6تا 4داراي ) درصد1/58(پاسخگویان نیمی از 
صورت پراکنده اراضی کشاورزي بوده که تمامی اراضی به

بدیهی است قطعه قطعه . و در چند نقطه روستا قرار دارد
بودن و پراکندگی اراضی مانع بزرگی براي اجراي 

به شمارعملیات حفاظتی و از جمله کشت پلکانی
پاسخگویان میانگین کل اراضی تحت مالکیت. رودمی

هکتار از 2طور میانگین هکتار بوده که به5حدود 
اند که اراضی خود را به کشت پلکانی اختصاص داده

حدود نیمی از کل مساحت اراضی تحت بیانگر اختصاص
نوع همکاري اکثر . استکشت این نوع مالکیت به 
لیات کشت پلکانی در عم) درصد2/95(پاسخگویان 

صورت پرداخت بخشی از هزینه تسطیح بوده، تناوب به
43ترین عملیات حفاظتی اجرا شده توسط زراعی مهم

قبل از اجراي عملیات ) درصد4/69(از پاسخگویان نفر
نتایج نشان داد پاسخگویان . کشت پلکانی بوده است

براي اجراي عملیات حفاظتی کشت پلکانی تنها به 
طور میانگین هاي دولتی متکی نبوده و بهماعطاي وا

هزار تومان در زمینه اجراي عملیات کشت 260حدود 
میانگین تولید . اندپلکانی هزینه شخصی صرف کرده

قبل از اجراي ) گندم(محصول شاخص پاسخگویان 
کیلوگرم در هکتار و 1900عملیات کشت پلکانی، حدود 

کیلوگرم در 2800بعد از اجراي عملیات کشت پلکانی، 
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از توابع ده چناشکروستايالزم به ذکر است 
کیلومتري 30بخش مرکزي شهرستان مینودشت، در 

اي این روستا، در محدوده.شهر مینودشت قرار دارد
تحت تأثیر اقلیم کوهستانی کوهستانی استقرار یافته و

. هاي معتدل استهاي سرد و تابستانداراي زمستان
هاي زراعی، باغداري و از فعالیتدرآمد اکثر مردم روستا

هاي زراعی روستا به زمین. شوددامداري تأمین می
آن گندم، شوند و محصوالت عمده صورت دیم کشت می

شرایط مساعد اقلیمی موجب . جو و یونجه استبرنج، 
آلو وهاي زردآلو، گردو، سیبرونق باغداري شده و میوه

. آیددر آن به عمل می
ابزار پژوهش-4

. انجـام شـد  ها با اسـتفاده از پرسشـنامه  گردآوري داده
سواالت پرسشنامه شامل دو بخـش مشخصـات فـردي و    

اجتمـاعی،  -وامل انگیزاننده فردياي کشاورزان و عحرفه
زراعـی مـوثر بـر    -ارتبـاطی و فنـی  -اقتصادي، آموزشی

مشارکت آنان در عملیات کشـت پلکـانی بـود کـه بـراي      
گیري هر یک از این چهار بخش، از طیـف لیکـرت   اندازه

اسـتفاده  ) 5=تا خیلی زیـاد 1=از خیلی کم(پنج سطحی 
اظت خاك متخصصان حفگروهی از خواهی از با نظر. شد

و ترویج کشاورزي، روایی محتوایی و صـوري پرسشـنامه   
تعیین این که پرسشـنامه در شـرایط   براي. تأیید گردید

ــانی بدســـت   ــایج یکسـ ــه انـــدازه نتـ ــا چـ یکســـان تـ
30نسبت به تکمیل آن در یک نمونـه  ، )پایایی(دهد می

تایی خارج از محدوده جغرافیـایی تحقیـق اقـدام شـد و     
. بدست آمد81/0خ مقدار آلفاي کرونبا

تجزیه و تحلیل آماري-5
هاي آمار توصیفی شـامل میـانگین،   ترین روشعمده

و ضـریب تغییـرات   درصد فراوانی، انحراف معیار فراوانی، 
هـا از نظـر   بندي آزمـودنی بوده است که به منظور دسته

هاي جامعه آماري از آنها صفات مختلف و توصیف ویژگی
شـامل اي آمار استنباطی نیـز  هروش. استفاده شده است

ضریب همبستگی اسپیرمن و آزمـون فریـدمن   هاي هآمار

هـاي  همچنین تجزیـه و تحلیـل آمـاري داده   . بوده است
. انجام گرفتSPSSWIN16افزار پژوهش با استفاده از نرم

نتایج و بحث
سواد و میانگین نتایج نشان داد اکثر پاسخگویان بی

8/54(سال و بیشترین گروه سنی 54سن آنان حدود 
سال تعلق داشته که حاکی از 60تا 40به گروه ) درصد

میانگین تعداد افراد خانواده . میانسال بودن آنان است
نفر و میانگین تجربه کار کشاورزي آنان بیش از 5آنان 

سال بوده است که حاکی از تجربه باالي آنان در کار 27
بیش از یج بدست آمده بر اساس نتا. کشاورزي است

هکتار 6تا 4داراي ) درصد1/58(پاسخگویان نیمی از 
صورت پراکنده اراضی کشاورزي بوده که تمامی اراضی به

بدیهی است قطعه قطعه . و در چند نقطه روستا قرار دارد
بودن و پراکندگی اراضی مانع بزرگی براي اجراي 

به شمارعملیات حفاظتی و از جمله کشت پلکانی
پاسخگویان میانگین کل اراضی تحت مالکیت. رودمی

هکتار از 2طور میانگین هکتار بوده که به5حدود 
اند که اراضی خود را به کشت پلکانی اختصاص داده

حدود نیمی از کل مساحت اراضی تحت بیانگر اختصاص
نوع همکاري اکثر . استکشت این نوع مالکیت به 
لیات کشت پلکانی در عم) درصد2/95(پاسخگویان 

صورت پرداخت بخشی از هزینه تسطیح بوده، تناوب به
43ترین عملیات حفاظتی اجرا شده توسط زراعی مهم

قبل از اجراي عملیات ) درصد4/69(از پاسخگویان نفر
نتایج نشان داد پاسخگویان . کشت پلکانی بوده است

براي اجراي عملیات حفاظتی کشت پلکانی تنها به 
طور میانگین هاي دولتی متکی نبوده و بهماعطاي وا

هزار تومان در زمینه اجراي عملیات کشت 260حدود 
میانگین تولید . اندپلکانی هزینه شخصی صرف کرده

قبل از اجراي ) گندم(محصول شاخص پاسخگویان 
کیلوگرم در هکتار و 1900عملیات کشت پلکانی، حدود 

کیلوگرم در 2800بعد از اجراي عملیات کشت پلکانی، 
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دهد پاسخگویان ارزیابی هکتار بوده است که نشان می
مثبتی از تاثیر کشت پلکانی در افزایش عملکرد محصول 

پاسخگویان انگیزه باالیی براي ادامه اکثر. دارند) گندم(
کار کشاورزي و به تبع آن اجراي کشت پلکانی با هدف 
استمرار تولید محصوالت کشاورزي و حفظ آن براي 

) درصد4/69(نفر 43اي که فرزندان داشته اند به گونه
از آنان مایل به ادامه کار کشاورزي به میزان خیلی زیاد 

انتقال مزرعه به احتمال) درصد71(نفر 44بوده، 
).1جدول (اند فرزندانشان را خیلی زیاد دانسته

هاي پاسخگویانتوصیف برخی ویژگی- 1جدول 

با توجه به مقادیر ضریب تغییرات و اولویـت بنـدي   
اجتماعی -ترین عوامل فردي، مهم)2جدول (انجام شده

انگیزاننده کشـاورزان بـراي مشـارکت در اجـراي کشـت      
همکاري با سایر کشاورزان اجرا کننده عملیـات،  پلکانی،

و انجـام عملیـات توسـط    تشویق سایر کشـاورزان محـل  
ایـن نتیجـه بیـانگر    . رعه بوده اسـت همسایگان مجاور مز

هــاي همقطــار در بــروز رفتــار مشــارکتی اهمیــت گــروه
هاي ترویجی در گیري فعالیتپاسخگویان است که جهت

گیـري  تواند در راستاي بهـره اجراي عملیات حفاظتی می
توان کشاورزان نوآورتر بـه عنـوان مـددکار ترویجـی و     از

آنان بـراي سـایر   هایی چون بازدید از مزارع اجراي روش
ایــن یافتــه بــا یافتــه هــاي آرایــش و . کشــاورزان باشــد

شـریفی و  ، )3(بقـایی و همکـاران   ، )1(حسـینی  الهفرج
صـالحی  ، )2(بخشی تیرگانی و همکاران ، )23(همکاران 

ــاران و ) 25( ــیچ و همک ــه در ) 6(داده ــت دارد ک مطابق
اجتمـاعی در  -مطالعات خود به تاثیر مثبت عوامل فردي

گیري عملیات حفاظت خاك توسط کشاورزان اشاره بکار
تــرین  مهــم اقتصــادي، در بــین عوامــل  . انــد کــرده 

هاي مشارکت کشاورزان بـراي کشـت پلکـانی،   انگیزاننده
داشـتن سـرمایه   "، "افزایش درآمد بـا اجـراي عملیـات   "

منـافع بیشـتر   "و "شخصی کافی براي اجـراي عملیـات  
ایـن نتیجـه   . سـت بوده ا"عملیات در مقایسه با ضرر آن

ــت   ــاثیر مثب ــورد ســودمندي و ت ــانگر درك زارع در م بی
عملیات کشت پلکانی در افزایش عملکـرد محصـول و در  
نتیجه اسـتفاده از تـوان و سـرمایه شخصـی خـود بـراي       

داشـت  اجراي عملیات کشت پلکانی بدون کمترین چشم

هاي مالی دولتی بوده است که دریافت تسهیالت و کمک
بال و سـپس پـذیرش عملیـات حفـاظتی     در زمینه استق

مشارکت آنان در اجراي این عملیـات  وتوسط کشاورزان
ایــن نتیجــه در راســتاي .شــودمهــم تلقــی مــیبســیار
ــهو فــرجهــاي آرایــشیافتــه شــریفی و ، )1(حســینی ال

صالحی و ) 18(محمدي الوار و همکاران ، )23(همکاران 
شاورزان است که عوامل اقتصادي را در مشارکت ک) 25(

در . داننـد بکارگیري عملیات حفاظت خاك موثر مـی در 
ارتباطی، مطلع شدن از تاثیر کشت -بین عوامل آموزشی

پلکانی در افزایش حاصلخیزي خاك مزرعه، مطلع شـدن  
اسـتفاده از  و تاثیر کشت پلکانی در افزایش محصـول از

هـاي  انگیزاننـده تـرین عنـوان مهـم  نظرات کارشناسان به
دهنده تـاثیر مثبـت   ارزیابی شده است که نشانمشارکت 

ارایــه اطالعــات در مــورد کارکردهــاي مثبــت عملیــات 
تصمیم مناسـب  حفاظتی و ارتباط با کارشناسان در اخذ 

هـاي  جـه بـه کـاربرد روش   در نتیجـه تو . کشاورزان است
رسانی و منابع ارتباطی به خصوص رادیو و مناسب اطالع

ــا  ــی کارشناس ــون و سرکش ــزارع و  تلویزی ــه م ــه ن ب ارائ
بسیار مهم تلقـی  هاي الزم به کشاورزان می تواندتوصیه

شـریفی و  این یافتـه در راسـتاي نتـایج مطالعـات     . شود
شــفیعی و ، )11(، حســینی و همکــاران )23(همکــاران 
، )19(مقـدم و همکـاران   ، )25(صـالحی  ، )24(همکاران 

رر و فـ ) 6(، دادهیچ و همکاران )22(رضوانفر و همکاران 
ارتباطی را عامل -است که عوامل آموزشی) 8(و نیوووت 

موثري در زمینه مشارکت کشاورزان در اجراي عملیـات  
. اندبرشمردهحفاظتی 

انحراف معیارمیانگیندرصد فراوانیفراوانی)لسا(تجربه کشاورزي 
20-5
35-21

35بیشتر از 

24
21
17

70/38
90/33
40/27

17/2748/12

انحراف معیارمیانگیندرصد فراوانیفراوانی)سال(سن 
45-30
60-41

60بیشتر از 

11
34
17

70/17
80/54
40/27

83/5310/1

انحراف معیارمیانگیندرصد فراوانیانیفراو)تومان(هزینه اجراي عملیات 
150000-100000
200000-151000
200000بیشتر از 

16
23
23

80/25
10/37
10/37

257419198238

انحراف معیارمیانگیندرصد فراوانیفراوانی)هکتار(کل اراضی تحت مالکیت 
3-1
6-4

6بیشتر از 

17
36
9

40/27
10/58
50/14

79/427/2
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اولویت بندي عومل موثر بر مشارکت کشاورزان در عملیات کشت پلکانی اراضی کشاورزي -2جدول 
ولویتا ضریب 

تغییرات
انحراف 

معیار
*میانگین

)5تا 1نه دام( عوامل
اجتماعی- فردي

1 254/0 78/0 06/3 همکاري با سایر کشاورزان اجرا کننده عملیات 
2 283/0 86/0 03/3 تشویق سایر کشاورزان محل
3 304/0 90/0 96/2 انجام عملیات کشت پلکانی توسط همسایگان مجاور مزرعه 
14 465/0 30/1 79/2 تشویق فرزندان
10 419/0 15/1 74/2 تشویق همسر
4 312/0 78/0 50/2 احساس مسئولیت در زمینه حفظ خاك با اجراي عملیات کشت پلکانی      
11 445/0 86/0 93/1 به جا گذاشتن نام نیک از خود
7 390/0 73/0 87/1 براي استفاده از اطالعات و تجارب سایر کشاورزان در زمینه اجراي عملیات 
8 409/0 75/0 83/1 قه به حفظ زمین کشاورزي به عنوان وظیفه شرعی و ملیعال
6 382/0 70/0 83/1 کسب محبوبیت و خوش نامی و اعتبار در محل
5 331/0 57/0 72/1 براي رضاي خدا
12 448/0 69/0 54/1 تجربه کافی کشاورز براي اجراي عملیات کشت پلکانی 
9 418/0 64/0 53/1 تشویق ریش سفیدان محل
13 464/0 53/0 14/1 انجام عملیات کشت پلکانی توسط کشاورزان روستاهاي دیگر

اقتصادي
1 155/0 73/0 69/4 افزایش درآمد با اجراي عملیات کشت پلکانی      
4 260/0 01/1 87/3 هزینه پایین اجراي عملیات کشت پلکانی براي کشاورزان
5 314/0 15/1 66/3 ولید محصولهاي تبراي صرفه جویی در هزینه
2 209/0 74/0 53/3 داشتن سرمایه شخصی کافی براي اجراي عملیات کشت پلکانی 
3 219/0 71/0 24/3 منافع بیشتر عملیات تراس بندي در مقایسه با ضرر آن
7 530/0 23/1 32/2 هاي مالی دولتیبراي دریافت تسهیالت و کمک
6 491/0 87/0 77/1 فی براي اجراي عملیات کشت پلکانی وجود نیروي کار خانوادگی کا

ارتباطی- آموزشی
2 170/0 76/0 45/4 مطلع شدن از تاثیر  کشت پلکانی زمین در افزایش محصول
1 168/0 72/0 27/4 مطلع شدن از تاثیر کشت پلکانی زمین در افزایش حاصلخیزي خاك مزرعه
3 215/0 60/0 79/2 استفاده از نظرات کارشناسان 
4 277/0 71/0 56/2 به خاطر توجه دولت به استفاده از نظرات کشاورزان در اجراي عملیات 
8 610/0 19/1 95/1 اجراي بازدید ترویجی براي کشاورزان و مشاهده عملیات در مزارع
7 424/0 56/0 32/1 هاي تلویزیون در زمینه کشت پلکانی اراضیتماشاي برنامه
6 377/0 48/0 27/1 هاي رادیو در زمینه کشت پلکانی اراضیبرنامهگوش کردن به
9 677/0 84/0 24/1 ترویجی) دوره(در نتیجه شرکت در کالس 
5 284/0 83/0 92/2 تماس با مروج کشاورزي و تشویق وي

زراعی-فنی
1 089/0 43/0 80/4 براي استفاده راحت از ماشین آالت و ادوات کشاورزي در مزرعه
3 214/0 98/0 56/4 براي اجراي راحت عملیات کاشت، داشت و برداشت محصول
4 216/0 89/0 11/4 باال بودن میزان پستی و بلندي و شیب اراضی کشاورزي ملکی
5 225/0 91/0 04/4 در مزرعه...) بذر، سموم و(ها براي استفاده راحت از  نهاده
2 176/0 61/0 46/3 کانی براي کشاورزپیچیدگی کم و سادگی اجراي عملیات کشت پل
6 248/0 82/0 30/3 نوع محصوالت مورد کشت و نیاز به کشت پلکانی زمین براي کشت آن ها
8 407/0 12/1 75/2 وجود فرسایش خاك در مزرعه قبل از کشت پلکانی و احساس خطر  از آن
7 386/0 89/0 30/2 )زراعت به باغ یا برعکس(براي تغییر محصوالت مورد کشت 
9 431/0 04/1 41/2 در مزرعه..) .آبیاري و کانال کشی و(براي اجراي عملیات دیگر 

تـرین عوامـل مـوثر بـر     زراعی، مهم-از بین عوامل فنی
مشارکت کشاورزان براي کشت پلکانی، استفاده راحت از 
ماشین آالت و ادوات کشاورزي در مزرعه، پیچیدگی کم 

عملیات کاشت، و سادگی اجراي عملیات و اجراي راحت
داشت و برداشت محصول بوده است کـه بیـانگر ارزیـابی    

هاي فنی عملیـات حفـاظتی و   مثبت کشاورزان از ویژگی
ــت   ــاربرد آن اس ــه ک ــل ب ــه تمای ــه  . در نتیج ــا ک از آنج

پیچپیدگی و سختی بکارگیري عملیات حفاظتی همواره 
یکـی از موانـع کــاربرد آنهـا تلقـی شــده اسـت بـه نظــر       

بی مثبـت کشـاورزان از پیچیـدگی کـم و     رسد ارزیـا می

سادگی اجراي عملیات، فرصتی براي نهاد متولی عملیات 
شود که فرصت را مغتنم شـمرده و بـا   حفاظتی تلقی می

توجه به بسترهاي فکري و ذهنـی مثبـت کشـاورزان در    
هاي فنی عملیات از طریق حمایت سازمانی مورد  ویژگی

ــراي آن را    ــترش اج ــه گس ــوزش، زمین ــطح و آم در س
این یافته با یافته . را فراهم سازدحوزهبیشتري از اراضی 

و بکـل و دراك  ) 10(همـت زاده و خلیقـی   هاي مطالعه 
.مطابقت دارد) 4(

هاي فردي و نتایج حاصل از همبستگی بین ویژگی
اي کشاورزان و عوامل انگیزاننده مشارکت آنان در حرفه
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با استفاده از ورزيعملیات کشت پلکانی در اراضی کشا
مثبت و ضریب همبستگی اسپیرمن نشان داد رابطه 

داري بین سابقه کار کشاورزي پاسخگویان و معنی
عامل انگیزاننده مشارکت آنان عنوان به،تشویق فرزندان

. وجود دارددر عملیات کشت پلکانی در اراضی کشاورزي
اي و دارترمسنکشاورزانبیانگر این است که این نتیجه

تاثیر تشویق فرزندان را کار کشاورزي، سابقه بیشتر در
به عنوان عامل انگیزاننده مشارکت خود در عملیات 

از .اندکشت پلکانی را بیشتر دانسته
دار منفی و معنیوجود رابطه با توجه به سوي دیگر 

عوامل انگیزاننده بین سابقه کار کشاورزي پاسخگویان و 
، پیچیدگی کم و لیات حفاظتیاجراي سایر عمچون 

سادگی اجراي عملیات و تغییر کشت از زراعت به باغ یا 
هاي اشتغال به سالبا افزایش توان گفتمیبر عکس،

این عوامل را کمترتاثیر آنان ،کار کشاورزي پاسخگویان
.دانندمی

دار بین میزان مثبت و معنیوجود رابطه 
ان در کشت پلکانی و گذاري شخصی پاسخگویسرمایه

عنوان احساس مسئولیت آنان در زمینه حفظ خاك به
دهد کشاورزانی که نشان میعامل انگیزاننده مشارکت

گذاري شخصی بیشتري در زمینه کشت پلکانی سرمایه
مسئولیت احساس تاثیر عامل در مزارع خود داشته اند، 

.اندرا بیشتر دانسته

دار بین سن پاسخگویان و منفی و معنیوجود رابطه 
، تماس با مروج و تشویق ويچونعوامل انگیزاننده

منافع بیشتر عملیات کشت پلکانی در مقایسه با ضرر آن 
دهد میپیچیدگی کم و سادگی اجراي عملیات نشان و 

تر عالوه بر اهمیت کمی که براي مروج و کشاورزان مسن
تشویق وي در اجراي عملیات کشت پلکانی قائل
هستند، نقش منافع بیشتر عملیات و پیچیدگی کم آن 

. اندبراي اجراي آن در مزارع خود را کم ارزیابی کرده
کل اراضی تحت نتایج حاصل از همبستگی بین 

هاي و انگیزانندهعملیات کشت پلکانی پاسخگویان
مشارکت آنان براي اجراي عملیات کشت پلکانی چون 

رادیو و توجه دولت به نظرات هاي گوش کردن به  برنامه
دهنده رابطه آنان در اجراي عملیات کشت پلکانی، نشان

هاي دار در مورد گوش کردن به برنامهمنفی و معنی
دار در مورد توجه دولت به رادیو و رابطه مثبت و معنی
توان گفت در نتیجه می. نظرات کشاورزان بوده است

د را به کشت کشاورزانی که سطح بیشتري از مزارع خو
گوش کردن به تاثیر اند از یک سو پلکانی اختصاص داده

هاي رادیو در زمینه اجراي کشت به شیوه مذکور برنامه
کمتر ارزیابی کرده و از سوي دیگر اهمیت زیادي براي را 

توجه دولت به نظرات کشاورزان در اجراي عملیات
اند کشت پلکانی به عنوان عامل انگیزاننده مشارکت قائل

).3جدول (

اي کشاورزان و دیدگاه آنان در مورد عوامل انگیزاننده مشارکت در عملیاتهاي فردي و حرفههمبستگی بین ویژگی-3جدول 

درصد    5داري در سطح معنی: *؛درصد1داري در سطح معنی: **

هاي مختلف اي تاثیر انگیزانندهبراي بررسی مقایسه
مشارکت کشاورزان براي اجراي عملیات حفاظتی کشت 

نتایج نشان داد . پلکانی از آزمون فریدمن استفاده شد
درصد بین نظرات 99داري با اطمینان تفاوت معنی

هاي مختلف پاسخگویان در مورد تاثیر انگیزاننده
مشارکت در اجراي عملیات حفاظتی کشت پلکانی وجود 

اجتماعی - هاي فردياي که انگیزانندهدارد به گونه
را دارند که حاکی از تاثیر بیشتر ) 55/3(باالترین رتبه 

ها براي مشارکت کشاورزان در اجراي انگیزانندهاین 
عملیات حفاظتی کشت پلکانی در مزارع بوده است و در 

ترین ارتباطی، پایین-هاي آموزشیعین حال انگیزاننده
حاکی از که انداختصاص دادهرا به خود ) 50/1(رتبه 

ها براي مشارکت کشاورزان در تاثیر کمتر این انگیزاننده
ت حفاظتی کشت پلکانی در مزارع بوده اجراي عملیا

اله آرایش و فرجهاي این یافته با یافته.)4جدول (است 
، شریفی و همکاران )3(، بقایی و همکاران)1(حسینی 

نوع ضریب متغیرمتغیر
همبستگی

میزان ضریب 
)r(همبستگی 

سطح معنی داري 
)p(

384/0002/0**اسپیرمنتشویق فرزندانسابقه کار کشاورزي
022/0-290/0*اسپیرمناجراي سایر عملیات حفاظتی

007/0-341/0**اسپیرمنپیچیدگی کم و سادگی اجراي عملیات
003/0- 369/0**اسپیرمنتغییر کشت از زراعت به باغ یا بر عکس

میزان سرمایه گذاري 
در عملیات

267/0036/0*اسپیرمناحساس مسئولیت در زمینه حفظ خاك

459/0001/0**اسپیرمنتشویق فرزندانسن
033/0-271/0*اسپیرمنتماس با مروج و تشویق وي

047/0-253/0*اسپیرمنمنافع بیشتر عملیات کشت پلکانی 
006/0-345/0**اسپیرمنپیچیدگی کم و سادگی عملیات

کل اراضی تحت 
عملیات 

030/0- 276/0*اسپیرمنهاي رادیو گوش کردن به برنامه
264/0038/0*اسپیرمنتوجه دولت به نظرات کشاورزان
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، بخشی تیرگانی و )10(، حسینی و همکاران )19(
) 6(و دادهیچ و همکاران ) 21(، صالحی )2(همکاران

اجتماعی را در -مطابقت دارد که تاثیر عوامل فردي

مشارکت کشاورزان در عملیات حفاظت خاك مورد 
.انداشاره قرار داده

هاي مختلف مشارکت کشاورزان براي اجراي عملیات حفاظتی کشت پلکانی مقایسه تاثیر انگیزاننده-4جدول 
داريسطح معنیکاي اسکوئرمیانگین هاي مشارکت در عملیاتانگیزاننده

61/1تصادياق
529/133001/0 55/3اجتماعی - فردي

50/1ارتباطی- آموزشی
34/3زراعی-فنی

شود با هاي تحقیق حاضر پیشنهاد میبا توجه به یافته
هدف استمرار و توسعه اجراي عملیات حفاظتی کشت 

نسبت به تداوم حمایت سازمانی ،پلکانی در مزارع منطقه
اي فنی به کشاورزان توجه جدي مبذول هو ارائه توصیه

همچنین الزم است ضمن شناسایی و استفاده . شود
عنوان مددکار کشاورزان نوآورتر بهصحیح از توان
هاي عینی آموزشی چون بازدید سایرترویجی، از روش

کشاورزان از مزارع الگو و موفق در زمینه کشت پلکانی 
. اده گرددبا هدف تسریع پذیرش فناوري مذکور استف

هاي مناسب اطالع رسانی و عالوه بر این استفاده از روش

هاي ارتباط جمعی چون رادیو و تلویزیون و رسانه
هاي الزم به سرکشی کارشناسان به مزارع و ارائه توصیه

در نهایت باید گفت . کشاورزان را نباید از نظر دور داشت
ر اگر چه نتایج این مطالعه بیانگر لزوم توجه بیشت

نهادهاي متولی عملیات حفاظتی چون مدیریت 
اجتماعی موثر بر -آبخیزداري به نقش عوامل فردي

مشارکت کشاورزان در کشت پلکانی مزارع است، با این 
حال الزم است نهاد مذکور در ابعاد آموزشی، ترویجی و 

تري در  آبخیز مورد مطالعه ایفاگر نقش فعال،ارتباطی
.باشد
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An Investigation of Motivation Factors Affecting on Farmer’s Participation in
Terrace Cropping Operations in Agricultural Land

Case Study: Chehel-Chai Watershed, Golestan Province

Mohammadreza Mahboobi1, Neda Najdabbasi2 and Omid Toosi3

Abstract
This study investigated motivation factors affecting on farmer’s participation in terrace

cropping operations in agricultural land in Chehel-Chai watershed in Golestan province.
Research method was descriptive and the statistical population of the study consisted 75 farmers
participated in terrace cropping operations in agricultural land in Chehel-Chai watershed in
Golestan province. Using systematic random sampling, 62 of them were chosen. Information
was gathered through a questionnaire and its face validity was confirmed by experts of soil
conservation and agricultural extension. The reliability analysis was conducted with completing
30 questionnaires outside the geographic research region and Cronbach's alpha coefficient was
0.81. Data were analyzed using SPSSwin16 software. The results showed most important
motivators for farmer’s participation in terrace cropping operations in agricultural land were
cooperate with other farmers implementer operations, encourage other farmers and perform the
operations by neighbors adjacent farm. Also the results showed a greater impact of individual-
social motivators for farmer’s participation in implementation of terrace cropping operations in
farms. This study has proposed attention to interpersonal relationship between farmers and
offering technical advice by visiting experts to farms and communication resources especially
radio and television in order to continue participating farmers in implementation of terrace
cropping operations.

Keywords: Participation, Agricultural land, Terrace cropping, Golestan province
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