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  ها ترین یافته مهم

هـا   متغیـر در هـیچ کـدام از عامـل     17و بودنـد  دار متغیر معنـی  19در مجموع که  داد نتایج تحلیل عاملی نشان

  . دار نشدند معنی

خسارت به خاك مزرعه به خود انسان، حفـظ خـاك تـا    بازگشت نتیجه شامل در عامل اول قرار گرفته  متغیرهاي

کردن خاك بـراي حیـات و    ضرر بودن آلودهعنوان مخلوق خداوند، بی زمان سودمندي اقتصادي، حفظ خاك به

و فشار بیشتر به خاك براي تولیـد محصـول بیشـتر و     است، زندگی انسان، خاك امانت خداوند در دست انسان

تحـت عنـوان   بـود کـه    ايمتغیرهاي مربوط به این عامل بـه گونـه  ماهیت  .ندرفع مشکالت اقتصادي انسان بود

   .شدنامگذاري  "حفاظتی"

 استفاده بیشتر کود شیمیایی باعث تولید محصول بیشتر  :ند عبارت بودند ازقرار گرفتمتغیرهایی که در عامل دوم

تر زمین و زیر و رو کردن بیشتر آن و تولید محصول بیشتر و شخم در و بدون ضرر براي خاك، شخم عمیق

  . شدنامگذاري  "تولیدي"این عامل با توجه به متغیرهاي آن تحت عنوان  .جهت شیب

و  ،ها بر زمین و انجام هر کـاري بـا آن   عدم حاکمیت مطلق انسان گرفتند شاملدر عامل سوم قرار ی که یمتغیرها

متغیرهـاي  ماهیـت  بـا توجـه بـه    . بـود  ،هـا شـود  اي که موجب آسیب به سایر انسان عدم رفتار با خاك به گونه

  .نامگذاري کرد "نیکداري"توان آن را تحت عنوان  می ،این عاملدهنده  تشکیل

متغیرهـاي   ،رغم عدم سـودمندي بـراي انسـان    بهو حفظ خاك  ،مندي فرزندان از منافع حفظ خاك در آینده بهره

   .شدنامگذاري  "نگريآینده"حت عنوان ند که تبودچهارم  تشکیل دهنده عامل

و بد  ،عدم ایجاد خطر با تخریب خاك براي دیگران ولو خطر کوچکشامل در عامل پنجم قرار گرفته  متغیرهاي

متغیرهاي ماهیت با توجه به این عامل  و ندداراي منفعت و سود بودهر چند ودن ضرر و آسیب به خاك ب

  . گردیدنامگذاري  "صیانتی"دهنده آن تحت عنوان  تشکیل

 هاي آینده، حفظ خاك حتی به قیمت جلوگیري از تخریب خاك احترام به حقوق نسل متغیرسه  ،ششمدر عامل

این عامل . قرار گرفتند ،و حفظ خاك حتی اگر ضرر آن بیش از نفع آن باشد ،کاهش محصوالت کشاورزي

   .گذاري شدنام "پایداري"تحت عنوان 

آن، تحت ماهیت با توجه به تنها متغیر عامل هفتم بود که  ،حفظ خاك در هر کجاي حضور انسان در دنیا متغیر

  . گذاري شدنام "اخالق زمین"عنوان 

عامـل حفـاظتی نقـش    عنوان منبع پایه تولید کشـاورزي  حفظ خاك بهکه در زمینه  این تحقیق نشان داد هنتیج ،

ارزش اقتصـادي زمـین و    کـه  توان گفـت می ،عبارت دیگر به .دارداي کشاورزان تري در تبیین اخالق حرفه مهم

.خاك در کشاورزان استاز کسب سود از آن، انگیزه مهم بروز رفتار حفاظت 
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  اهمیت موضوع

 تـر  مهـم در ایران و جهـان، نقـش عامـل انسـانی را      کارشناسانغالب  ،کننده فرسایش خاكدر بین عوامل تشدید

هستند داراي رفتار و نگرش مثبت ها نسبت به محیط طبیعی خود  انسان که نظران معتقدندبرخی از صاحب .دانند می

فقـدان   و عواملی چـون عـدم آگـاهی، فقـر اقتصـادي      ،شود کننده محیط در آنان می چه باعث بروز رفتار تخریب و آن

انجام این تحقیق از آن جهت اهمیت دارد که حـداقل مـا را از    .قرار دادنکوهش و نباید آنان را مورد باشد میامکانات 

هـا و از جملـه خـاك    اده آنهر گونه پیش داوري در مورد رفتار کشاورزان در قبال محیط پیرامون و منابع مورد استف

  .دور خواهد کرد

  

  )شرح مساله(مقدمه 

اي اسـت کـه آن را   به گونـه  ،عنوان یک کشور در حال توسعه ایران، به شناسی وضع کنونی زمین یط اقلیمی وشرا

اسـتانداردهاي   زا میزان فرسـایش خـاك   که طوري به به فرسایش خاك درآورده است پذیر آسیب صورت یک کشور به

 میـانگین آن در  از مـا کشـور   در ایشفرسـ  اثـر  تلفـات خـاك در   که دنده می نشانها آماربرخی . استبیشتر جهانی 

ی است که بیشـترین میـزان   یایران یکی از هفت کشور آسیاو  است تربیش چندین برابر اروپایی کشورهاي آفریقایی و

. هدر رفت خاك را دارد

 آیـد،  از پیامدهاي اتالف منابع خاك در کشور به شـمار مـی   ،درصد کاهش قابلیت تولید محصوالت کشاورزي 20

افزایش  ،در مجموع. کننده امنیت غذایی است تهدید، عامل کاهش تولید محصولاز نظر  فرسایش خاكاي که  گونه به

غلی در روسـتا بـا رشـد    هـاي شـ  تقاضا براي زمین و قابلیت دسترسی کمتر به زمین سرانه، تناسـب نداشـتن فرصـت   

می قیمـت محصـوالت زراعـی، سـاخت     یدا جمعیت، کاربري ضعیف اراضی، فقر، قوانین مالکیت زمین و مرتع، نوسان

در  ،در چنین شـرایطی . روندجاده، راهسازي و سوء مدیریت اراضی از عوامل تشدیدکننده فرسایش خاك به شمار می

آیا پذیري در استفاده از خاك هستند؟  مطرح است که آیا کشاورزان داراي نوعی مسئولیتها این پرسش این تحقیق 

 و صـرفاً بـراي آن ارزش اقتصـادي قائلنـد یـا بـا رد       گیرند میبعی براي استفاده خود در نظر عنوان من آنان خاك را به

به حفظ این منبع پایه تولید کشاورزي و استفاده از آن براي زمان حـال و آینـده    گذاري اقتصادي صرف خاك، ارزش

   مد نظر دارند؟ رفتار مقدس و خردمندانه با خاك را به عنوان مخلوق خداوند دارند و یا  اعتقاد
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  )ها، جداول و سایر مستندات ر شکلمشتمل ب(اطالعات تکمیلی 

نگري، صیانتی، حفاظتی، تولیدي، نیکداري، آیندهدر مجموع عوامل که نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان داد 

در مجموع  ند وبوداي کشاورزان در حفاظت از خاك اخالق حرفهکننده  عوامل تبیین نتری عمده اخالق زمین پایداري و

حفظ خاك  براياي کشاورزان عامل حفاظتی در تبیین اخالق حرفه ،یجهنتدر . ندکردتبیین واریانس را از درصد  6/58

 از ارزش اقتصادي زمین و کسب سود از آن، انگیزه مهم بروز رفتار حفاظت که توانیم بگوییمو می شتداتري نقش مهم

  .اك در کشاورزان استخ

  

  .یافته دست آمده از ماتریس دوران همتغیرهاي مربوط به هر یک از عوامل و میزان ضرایب ب - 1جدول 

  هاگویه  بار عاملی  نام عامل

  حفاظتی

  خسارت به خاك مزرعه به خود انسانبازگشت نتیجه   68/0

  حفظ خاك تا زمان سودمندي اقتصادي  67/0

  ن مخلوق خداوندحفظ خاك به عنوا  8/0

  ضرر آلوده کردن خاك براي حیات و زندگی انسان  76/0

  خاك امانت خداوند در دست انسان  83/0

  عدم فشار بیشتر به خاك براي تولید محصول بیشتر و رفع مشکالت اقتصادي  75/0

  تولیدي

  کود شیمیایی باعث تولید محصول بیشتر و بدون ضرر براي خاك استفاده بیشتر  7/0

  و رو کردن بیشتر آن و تولید محصول بیشتر تر زمین و زیرشخم عمیق  81/0

  شخم در جهت شیب  79/0

  نیکداري
  ها بر زمین و انجام هر کاري با آنعدم حاکمیت مطلق انسان  8/0

  ها شوداي که  موجب آسیب به سایر انسانعدم رفتار با خاك به گونه  63/0

  نگري آینده
  فرزندان از منافع حفظ خاك در آیندهمندي بهره  74/0

  رغم عدم سودمندي براي انسانبه حفظ خاك   76/0

  صیانتی
  خطر کوچکهر چند عدم ایجاد خطر با تخریب خاك براي دیگران   89/0

  داراي منفعت و سودهر چند بد بودن ضرر و آسیب به خاك   65/0

  پایداري

  هاي آیندهنسلجلوگیري از تخریب خاك، احترام به حقوق   64/0

  حفظ خاك حتی به قیمت کاهش محصوالت کشاورزي  64/0

  حفظ خاك حتی اگر ضرر آن بیش از نفع آن باشد  81/0

  حفظ خاك در هر کجاي حضور انسان در دنیا  73/0  اخالق زمین

  

  


