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  چکیده

کار  خاك در بین زارعین دیمغیرمکانیکی حفاظت ياهمطالعه حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر پذیرش اقدام
اطالعات الزم براي نیل به اهداف تحقیق از طریق تکمیل . گرفت انجام 1387-88شهرستان ایذه در سال زراعی 

.  رگرسیونی الجیت استفاده شدهايها از مدلجهت تحلیل داده. آوري گردیداورز منطقه جمعکش  178نامه از پرسش
ا در کنترل فرسایش خاك، مساحت کل اراضی، ه اعتقاد به تاثیر اقدام کهند نشان دادهاي رگرسیونینتایج مدل

و تماس با مروجان و ت  نوع مالکی و شیب اراضی، زمین، حاصلخیزيهاي مربوط به حفاظت خاكشرکت در آموزش
 را تحت  حفاظت خاكیمکانیکغیر ياهداري تصمیم کشاورزان براي پذیرش اقدامبه طور مثبت و معنیکارشناسان 

 به عنوان عوامل منفی ،حل سکونت متوسط فاصله اراضی از متحصیل وسطح دهند، در حالی که سن، میتاثیر قرار 
هاي مربوط به آموزش ، ارائهبا توجه به نتایج. ن شناخته شدندرزادار موثر بر تصمیم به پذیرش کشاوو معنی

 افزایش  حفاظتی راياهم در خصوص اثرات فرسایش و اقدا  که دانش فنی و آگاهی کشاورزان حفاظت خاك
  .باشند ضروري میدهند،می
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Abstract 

The present study investigates the factors that influence the adoption of soil conservation measures 

among the dry farmers of Izeh Township, Iran. The study was conducted during 2008/2009 in the 

district. Data were collected by fulfillment of 178 questionnaires. Data analysis was done with 

estimating Logit regression models. Results of regression models for adoption of soil conservation 

measures showed that total farm size, believes in the impact of control measures on soil erosion, 

slope of land, soil fertility, participation in training programs of soil conservation and land 

ownership type and contact with agricultural promoters and experts, positively affect farmers’ 

decision to adoption measures. While, age, education and distance of the farms from residential 

areas, negatively influence farmers’ adoption decision. With respect to the results, the training of 

soil conservation to increase farmers' awareness and technical knowledge of farmers about the 

effects of erosion and soil conservation measures is necessary. 
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  مقدمه

 تن در 33 یعنی  در ایراننرخ باالي فرسایش خاك          
برابر حدود قابل قبول  5/2اً که تقریبهکتار در سال 
در هکتار در سال است  تن 5/12یعنی فرسایش خاك 

 ساالنه خسارات اقتصادي هنگفتی را ،)1385 رفاهی(
 براساس گزارش معاونت که کند، بطوريایجاد می

، 1375 در سال  سابق جهاد سازندگیرت وزاآبخیزداري
حجم خسارت اقتصادي حاصل از تخریب آبخیزها 

بنابراین مالحظه . هزار میلیارد ریال برآورد شدمعادل نه 
شود که فرسایش خاك در ایران بسیار زیانبار است می

و پایداري کشاورزي و تولید اقتصادي آن را، به طور 
  ).1384   و قربانیحسینی(جدي به مخاطره انداخته است 
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 حفاظت ، فرسایشي جلوگیري از راهکارهایکی از     

 که برخی از آن به عنوان کاربرد فیزیکی خاك است
هاي ماهرانه و با مدیریت زمین و آب با استفاده از روش

برداري، تخریب یا پرهیز هدف حفاظت منابع خاك از بهره
  ).1384نام بی(کنند از غفلت یاد می

هاي مکانیکی و  معموالً از روشحفاظت خاكي برا     
اقدامات مکانیکی، شامل . کنندمکانیکی استفاده میغیر

بندي  تراسانحرافی،هاي  احداث آبراههعملیاتی مانند
 و هااحداث آبشکن در کناره رودخانه، بندي بانکت،زمین

مکانیکی، شامل عملیاتی هاي غیراحداث بندها و روش
   ، دادن کود و افزایش مواد آلیب،مناس شخم مانند

 باقی گذاشتن ، تناوب زراعیز،کشت روي خطوط ترا
   حفاظت. باشد میپاشیبقایاي محصول در زمین یا مالچ

 بوده و فرسایش با مستقیمغیرمبارزه مکانیکی نوعی غیر
پیشگیري از فرسایش با انجام یک سري عملیات در واقع 

  ).1382 قدیري و1385رفاهی (باشد میمدیریت صحیح 
همانند  ،ان سلسله جبال زاگرسشهرستان ایذه در می     

سایر مناطق کوهستانی ایران، از خطر فرسایش مصون 
هاي این نمانده و هر ساله مقادیر زیادي از خاك

. شوندشهرستان فرسایش یافته و از دسترس خارج می
هاي فرسایش و رسوب مطالعات آبخیزداري در گزارش
 20 این شهرستان نیز میزان فرسایش بین هايهدر حوض

 است که از گزارش شده تن در هکتار در سال 25تا 
این  ).1385 نامبی(باالتر است یش حدود قابل قبول فرسا

 درصد از جمعیت شهرستان 45در حالی است که حدود 
اند و عمدتاً درآمد ایذه در مناطق روستایی قرار گرفته

   دیم در این اراضی حاصل آنها از طریق کشاورزي
 درصد کشاورزي در 90بیش ازکه  طوري شود، بهمی

که در صورتی .کاري است شهرستان ایذه به صورت دیم
این اراضی در اثر فرسایش خاك از بین بروند، ضربات 

 .شودجبران ناپذیري به جامعه روستایی منطقه وارد می
تلف  مختبنابراین بایستی این اراضی با انجام اقداما

از کشاورزان به دالیل ي زیادي  اما عدهحفظ شوند،
  .کنند خاك استفاده نمیی حفاظتاز اقداماتمختلف 

   مطالعات متعددي پیرامون رفتار حفاظت خاك   
گوهاي ترین المهم. کشاورزان صورت گرفته است

 نشر، - الگوي پذیرشخاك شاملبررسی رفتار حفاظت 

ختار کالن و الگوي جامع و آوري، الگوي ساالگوي سود
سه الگوي اول رفتار حفاظت خاك را . باشندبعدي میچند

شناختی، جنبه اقتصادي و جنبه به ترتیب از جنبه جامعه
اما الگوي جامع . دهندجامع نهادي مورد بررسی قرار می

گردد بعدي در واقع الگویی سیستمی محسوب میو چند
از نگرش و  گیردظر میکه کلیه ابعاد حفاظت خاك را در ن

بعدي به مساله حفاظت، که فاقد اثر بخشی و کارایی تک
 بنابراین از مطلوبیت بیشتري .نمایدتناب میالزم است، اج

   ).1386 و سالمی ترشیزي(برخوردار است 
خصوص عوامل موثر بر پذیرش اقدامات حفاظتی در      

از در اکثر نقاط جهان و برخی  هاي زیاديپژوهشخاك، 
 که به چند مورد آن صورت گرفته است مناطق ایران
  :شوداشاره می

 تحلیل رفتار تصمیم به با) 2003 (    بکل و دراك 
هاي  در بلنديپا کشاورزان خردهحفاظت آب و خاك

 پذیرش اقدامات حفاظتی در غربی اتیوپی دریافتند که
سطح مزرعه به طور مثبت با دسترسی به اطالعات، 

 حمایتی براي سرمایه گذاري اولیه، شیب و هايبرنامه
سهم زمین هر فرد فعال . مساحت زمین رابطه دارد

اقتصادي از خانواده به عنوان یک عامل داراي تاثیر منفی 
یک ) 2005( سیدیبه  .در تصمیم به پذیرش شناخته شد

الگوي رگرسیونی پروبیت را براي شناسایی و تحلیل 
حفاظتی آب و خاك  روشکننده پذیرش دو عوامل تعیین

نتایج نشان داد که . فاسو بکار برددر شمال بورکینا
ترین متغیرها براي پذیرش این دو تکنیک دارمعنی

داري از حیوانات اهلی حفاظتی دو متغیر آموزش و نگه
هایی مانند میزان تحصیل و آگاهی متغیر. کوچک بودند

-تعیینسنتی از تخریب خاك فقط براي پذیرش تکنیک 
عضویت در انجمن کشاورزان و مساحت . کننده بودند

 به طور مثبتی »نوارهاي سنگی«زمین کشت شده تنها با 
با بررسی ) 2006( بایارد و همکاران .درابطه داشتن

ظت خاك دیوارهاي سنگی پذیرش و مدیریت عملیات حفا
 عوامل نهادي از قبیل عضویت در  هاییتی دریافتند کهدر

در خصوص حفاظت خاك، درآمد گروه محلی، آموزش 
سرانه و اندازه مزرعه پذیرش حفاظت خاك را تحت تاثیر 
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متغیرهاي مختلف ) 2008( ادجایه - آسافو.دهندقرار می

کاران فیجی موثر بر پذیرش اقدامات حفاظت خاك نیشکر
بندي شده را با به کار بردن یک الگوي پروبیت طبقه

دار موثر بر  عوامل معنیدر این تحقیق. دبررسی کر
له اك شامل آگاهی از مسأتالش براي حفاظت خ

 فرسایش، درآمد خالص مزرعه، اندازه مزرعه، نوع خاك
  .و خدمات ترویجی بودند

بررسی و تعیین عوامل به ) 1382(    کریمی و چیذري  
هاي حفاظت خاك از طرف موثر بر پذیرش تکنولوژي
ن داد  نشانتایج.  پرداختندکشاورزان استان مرکزي

ها و اعتبارات دولتی، سطح سواد، میزان استفاده از وام
سن و نگرش کشاورز نسبت به حفاظت خاك اثر 

ها توسط کشاورزان مستقیمی بر پذیرش تکنولوژي
عوامل با بررسی  )1382(  محبوبی .دنمورد مطالعه دار

 در هاي حفاظت خاكموثر بر رفتار پذیرش تکنولوژي
ت حفاظت خاك در حوزه آبخیز بین زارعین مجري عملیا
 درصد از تغییرات 60که دریافت  زرین گل استان گلستان

 قابلیت سازگاري ،متغیر وابسته توسط متغیرهاي مستقل
عملیات حفاظت خاك، مقدار اراضی تحت مالکیت، 
وضعیت مالکیت اراضی، تعداد وام دریافتی حفاظت خاك، 

رادیو  قشرابطه نهادهاي متولی عملیات حفاظت خاك،  ن
و همسر در آگاهی از وجود عملیات حفاظت خاك قابل 

 عوامل موثر بر )1386( ترشیزي و سالمی  .تبیین است
ن ااقدامات حفاظتی خاك را براي گروهی از کشاورز

نتایج حاصل از . استان خراسان رضوي شناسایی کردند
دار تحلیل الگوي رگرسیونی الجیت حاکی از تاثیر معنی

خص آگاهی از اثرات حفاظت خاك، میزان متغیرهاي شا
هاي تحصیل، لگاریتم طبیعی قیمت زمین و نسبت زمین

دار زیر کشت به کل سطح زیر کشت، نیروي کار شیب
خانوادگی شاغل در کار کشاورزي و درصد درآمد 
حاصل از زراعت بر احتمال اقدام به عملیات حفاظت خاك 

  .است
 جهت است که با ضرورت انجام این تحقیق از آن     

ربط اي که از سوي نهادهاي ذيهاي گستردهوجود تالش

در طی چهار دهه گذشته به منظور حفاظت خاك در 
اراضی تحت فرسایش مناطق مختلف کشور از جمله 

ها شهرستان ایذه انجام شده است، مطالعات و بررسی
ها موفقیت محدودي داشته و دهد این تالشنشان می

نام بی( یش خاك همچنان ادامه داردسیر صعودي فرسا
هاي حفاظتی از در این زمینه عدم پذیرش روش. )1385

تواند بعنوان یکی از دالیل اصلی برداران میسوي بهره
 حاضر با هدفمطالعه  .گردد چنین رخدادي قلمداد

بررسی عوامل موثر بر پذیرش اقدامات غیر مکانیکی 
رستان ایذه کار شهحفاظت خاك در بین زارعین دیم

 انجام شد تا با شناخت این عوامل و ارائه راهکارها و
پیشنهادهاي مناسب در خصوص کشاورزانی که اقدامات 

دهند، بتوان تا حدي به مقابله با حفاظتی را انجام نمی
  .فرسایش خاك و حفاظت از این منبع خدادادي اقدام کرد

 
  هامواد و روش

 -به روش توصیفی   این تحقیق از نوع پیمایشی و   
 همچنین از جنبه هدف، کاربردي . انجام شدهمبستگی

رود که نتایج این تحقیق بتواند در باشد و انتظار میمی
اتخاذ تصمیمات مربوط به ترویج و توسعه اقدامات 

  .گشا باشدحفاظتی خاك در بین کشاورزان راه
کار تمام زارعین دیمشامل    جامعه آماري تحقیق   

 که تحت پوشش بود نفر 13462به تعداد ایذه شهرستان 
 مرکز خدمات جهاد کشاورزي مرکزي و حومه، پنج

 با استفاده از. باشنددهدز، هالیجان، مرغا و سوسن می
 از  یا دقت برآوردو محاسبه اشتباه مجاز فرمول کوکران

حجم  حاصل شد، 08/0آزمون مقدماتی که مقدار طریق 
  .دست آمد ببرداربهره نفر 157نمونه 

 تصادفی گیريروش نمونه ها ازبراي انتخاب نمونه     
 به طور متناسب ها نمونه اي متناسب استفاده شد وطبقه

راکز  م ازکار تحت پوشش هر یکبا تعداد زارعین دیم
به منظور دقت .  شدخدمات کشاورزي شهرستان انتخاب

نامه به صورت حضوري تکمیل و در  پرسش185بیشتر 
     . پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت178نهایت 
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اي بود که بر اساس نامهها پرسشگیري دادهابزار اندازه
نامه پرسش. مبانی نظري و پیشینه تحقیق طراحی شد

هاي شامل سؤاالتی بود که کشاورزان را از جنبه
اجتماعی، اقتصادي، فنی و نهادي پذیرش اقدامات حفاظت 

  .دادرار میخاك مورد سنجش ق
 پذیرش یا عدم به اینکه متغیر وابسته تحقیق،با توجه      

اثر برخی متغیرهاي مستقل و  حفاظت خاك استپذیرش 
 که ماهیت کیفی -هاعم از کیفی یا کمی روي متغیر وابست

-، براي شناسایی عوامل تعیینشود سنجیده می-دارد

ابسته ونی با متغیر وهاي رگرسیمدلاز  بایستکننده، می
هاي مورد استفاده ترین مدلمهم.  کردموهومی استفاده

این .  هستند2 و پروبیت1هاي الجیتدر این خصوص مدل
 در تفاوت اصلی آنهادو مدل بسیار به هم شبیه بوده و 

-در مدل الجیت فرض می. نحوه توزیع جمالت خطاست

شود که خطاها از توزیع لوجستیک استاندارد پیروي 
شود که خطاها از  در مدل پروبیت فرض میکنند، امامی

بخش شیرین(کنند توزیع نرمال استاندارد، تبعیت می
در این تحقیق از الگوي الجیت استفاده شد، زیرا  ).1386

هایی که از در مدل) 1990(به اعتقاد سیندن و کینگ 
کنند، اي استفاده میمتغیرهاي مستقل مجازي و رتبه

را مشاهده کرد، بنابراین از مدل توان توزیع نرمالی نمی
همچنین الگوي الجیت به دلیل . شودالجیت استفاده می

اي در مطالعات اقتصادي به کار طور گستردهسادگی به
  .شودبرده می

شکل کلی الگوي الجیت به صورت زیر نمایش 
  : )1387ابریشمی (شود داده می

  ]1[                                   
( )Xi iiP

e α β− +=
+

1
1

  

 e  احتمال وقوع پیشامد حالت مورد نظر،iPکه در آن 
 نیز iβ ضریب عرض از مبداء وα پایه لگاریتم طبیعی،
 وضریب زاویه الگو

iX متغیر مستقل i،در تابع  ام 
 .الجیت هستند

                                                
1 Logit Model 
2 Probit Model 

براي تعیین عوامل موثر الجیت  ین تحقیق الگوي در ا    
بر پذیرش اقدامات حفاظتی خاك به صورت زیر مورد 

  :استفاده قرار گرفت
     ]2[                                   ( ) ZP Z

e −
=

+
1

1
  

 با ]3[ طبق رابطه Zدر ضمن فرض شد که متغیر 
 :متغیرهاي مستقل مرتبط است

     ]3[                         
0

n

i
i i i iZ X uβ β

=
= + +∑

1
  

ر صورت انجام اقدام که د ( متغیر وابستهiZکه در آن
 حفاظتی انجام اقدام  عدم و در صورتحفاظتی مقدار یک

،) مقدار صفر در نظر گرفته شدخاك
0

β ،عرض از مبداء 

iβشوند که برآورد می-ها ضریب زاویه متغیرها- 
 پذیرشموثر بر عوامل هاي توضیحی یا ها متغیرiXو

 iuاقدامات حفاظتی خاك و
 .اجزاء اخالل مدل هستند

 شرح 1تعریف هر یک از متغیرهاي تحقیق در جدول 
  .داده شده است
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  تعریف متغیرهاي مستقل تحقیق-1ول جد

  تعریف متغیر  نام متغیر مستقل          
X1 متغیري کمی بر حسب سال  سن  
X2  0= صورت این و در غیر1= کرده باشداورز تحصیلاگر کش  تحصیل  
X3  4=، زیاد3=، متوسط2=، کم1=عدم آگاهی  آگاهی از فرسایش خاك  
X4  مربوط به حفاظت خاك مجموع ده گویه  نگرش به حفاظت خاك   
X5  هاي حفاظت مجموع امتیازات کسب شده در دو سؤال باز در مورد انواع روش  دانش حفاظتی

ها و تاثیرات صحیح ذکر به ازاء هر مورد از روش(خاك و تاثیر اقدامات حفاظتی 
  )شده توسط کشاورز یک امتیاز در نظر گرفته شد

X6 4=، تاثیر زیاد3=، تاثیر متوسط2=، تاثیر کم1=تاثیر ندارند  یشتاثیر اقدامات حفاظتی در کنترل فرسا  
X7 متغیري کمی بر حسب نفر  نیروي کار شاغل در کشاورزي  
X8 متغیري کمی بر حسب هزار تومان در سال  درآمد ناخالص کشاورزي  
X9 0=صورت و در غیراین1=اگر کشاورز داراي شغل غیرکشاورزي باشد  اشتغال غیرکشاورزي  

X10 متغیري کمی بر حسب تعداد واحد دامی  تعداد دام  
X11 5=، زیاد4=، بیش از نصف3=، نصف2=، کمتر از نصف1=کم  سهم زراعت دیم از کل درآمد  
X12 متغیري کمی بر حسب هکتار  مساحت کل اراضی  
X13 ب  و اگر مسطح و کم شی1=اگر غالب اراضی زارع شیبدار و خیلی شیبدار باشند  شیب غالب اراضی

  0=باشند
X14 3=، زیاد2=، متوسط1=کم  خیزي اراضیحاصل  
X15 4= و بیش از پانزده دقیقه 3=، ده تا پانزده2=، پنج تا ده1=کمتر از پنج دقیقه  متوسط فاصله اراضی از محل سکونت  
X16 0=اي، شراکتی ،گردشی و اجاره1=خصوصی   نوع مالکیت زمین  
X17 0=صورت و در غیراین1= شرکت کرده باشدهاي حفاظتیآموزششاورزدر اگر ک  هاي حفاظتیشرکت در آموزش  
X18 3=، خیلی خوب3=، خوب2=، محدود1=تماسی ندارم  تماس با مروجان و کارشناسان  

  
 
  
 
  

  نتایج و بحث
کننده پذیرش  به منظور شناسایی عوامل تعیین    

غیرمکانیکی حفاظت خاك، کسانی که حداقل دو اقدامات 
 تناوب چهار اقدام مرسوم در منطقه یعنی  ازمورد

زراعی، پخش کودحیوانی، شخم عمود بر شیب و باقی 
دادند به عنوان پذیرنده گذاشتن کاه و کلش را انجام می

) مقدارصفر(و سایر افراد به عنوان نپذیرنده ) مقدار یک(
  .در نظر گرفته شدند

یک از  از محققین، هر که به اعتقاد بسیاري از آنجایی     
هاي اقدامات غیرمکانیکی حفاظت خاك داراي ویژگی

فردي خاصی است و در انجام آن عوامل منحصربه
ي هر یک از چهار کنندهدخالت دارند، عوامل تعیین

اما به علت اینکه . به طور مجزا بررسی شدندنیز عملیات 
روش شخم عمود بر شیب توسط اکثریت کشاورزان 

 گذاشتن بقایاي گیاهی توسط شود و روش باقیانجام می
هاي تخمینی شود، بنابراین مدلاکثریت آنها انجام نمی

بدین . براي آنها فاقد خصوصیات یک مدل خوب بودند
هاي تناوب زراعی و هاي مربوط مدلترتیب فقط یافته

  .انداستفاده از کود حیوانی گزارش شده



                                               .........                                          غیرمکانیکی حفاظت خاک درهایعوامل موثر بر پذیرش اقدام
٩٥ 

هاي      قبل از ارائه نتایج الزم است تا صحت مدل
آزمون در این خصوص نتایج . برآوردي تایید شود

حاکی از عدم وجود همخطی بین تجزیه واریانس 
با  آزمون واریانس ناهمسانی .متغیرهاي مستقل بود

م وجود واریانس نشان دهنده عد LM2استفاده از آماره 
) LR(نسبت راستنمایی آزمون  . بودها مدلناهمسانی در

 .ها بودرسیون در مدلداري کلی رگحاکی از معنینیز 
 مدل مقادیر مناسبی را  در هر سه مک فادن R2آماره

 نیز حاکی از) H-L(  لمشو- آماره هاسمرنتایج. نشان داد
  همچنین مقدار درصد . بودهالنیکویی برازش مد

  درصد70ها بیش از بینی صحیح در همه مدلپیش
 ر سهه  بنابراین.بود) مقدار قابل قبول در مدلهاي الجیت(

 .بودندهاي بعدي قابل اطمینان مدل تخمینی براي تحلیل
  .اندتفسیر شدهایی و مقادیر کشش ها اثرات نهدر مدل

در پـذیرش اقـدامات غیرمکـانیکی        مـدل      نتایج برآورد    
تحــصیل ســطح دهــد،  نــشان مـی  آمــده اســت و2جـدول  
 تنها متغیري است که تاثیر منفـی بـر پـذیرش            انکشاورز

سایر عوامـل شـامل آگـاهی از      . مکانیکی دارد اقدامات غیر 
فرسایش خـاك، دانـش حفـاظتی، نیـروي کـار خـانوادگی        
شـاغل در کـشاورزي، سـهم زراعـت دیـم از کـل درآمــد       
کشاورز، نوع مالکیت و حاصلخیزي اراضی تـاثیر مثبتـی    

  .هاي غیرمکانیکی دارندبر پذیرش روش
راد تحصیل به این خاطر است کـه افـ  سطح     تاثیر منفی     

دهند وقت خـود را صـرف دیگـر         کرده ترجیح می  تحصیل
هاي درآمدزا بکنند و تمایل کمتري براي رسـیدگی         فعالیت

همچنـین  . به اراضی دیم و انجام اقـدامات حفـاظتی دارنـد     
سـواد از درآمـد   کـرده نـسبت بـه افـراد بـی        افراد تحصیل 

اهمیت اقتـصادي فرسـایش خـاك       و  ند  باالتري برخوردار 
ایـن نتیجـه مطـابق بـا        . کمتر اسـت   آنهااي   بر اراضی دیم 

و بایارد ) 1998(، اکویه )1989(هاي گولد و همکاران یافته
ــه اعتقــاد بایــارد و همکــاران  . بــود) 2006(و همکــاران  ب

دن ، بـاال بـو    سطح تحـصیل  علت منفی بودن تاثیر     ) 2006(
کـرده در مقایـسه      تحصیل هزینه فرصت نیروي کار افراد    

  .باشد میسواد بیبا افراد

راسـتا بـا      متغیر آگاهی از مسأله فرسایش خـاك، هـم           
) 2005(، سـیدیبه  )1998(نتایج مطالعات شیفارو و هولدن  

داري داراي تاثیر مثبـت و معنـی    ) 2008( آجایه   -و آسافو 
دهد که بـا ثابـت      مقدار اثر نهایی این متغیر نشان می      . بود

بــودن ســایر عوامــل، بــا افــزایش هــر ســطح در آگــاهی   
کــشاورزان از مــسأله فرســایش خــاك، احتمــال پــذیرش 

 آگاهی  زیرا. یابد درصد افزایش می   7/18اقدامات حفاظتی   
انگیزه پذیرش عملیات حفـاظتی بـراي    از مسأله فرسایش، 

  ).2006ارتایرو  (کندجلوگیري از آن را ایجاد می
   دانش حفـاظتی و نگـرش نـسبت بـه حفاظـت خـاك از            

هــاي غیرمکــانیکی عــواملی هــستند کــه در پــذیرش روش
داري متغیر دانش کشاورزان همسو با      معنی .موثر هستند 

داري متغیـر   و معنی ) 2009(مطالعه رضوانفر و همکاران     
هـاي کریمـی   نگرش نسبت به حفاظت خاك مطابق با یافته     

هـــاي گـــر چـــه انجـــام روشا. بـــود) 1382(و چیـــذري 
ــل      ــابع عوام ــا حــدودي ت ــت خــاك ت ــانیکی حفاظ غیرمک

هاي فـردي،   د، ولی ویژگی  باشاقتصادي، نهادي و فنی می    
 -در انجـام ایـن اقـدامات   نیز دانشی و نگرشی کشاورزان   

 مـدیریت خـاك   هایی مبتنی بر مدیریت زراعـی و که روش 
با این حـال کـشاورزانی کـه بخـش     . دارند اهمیت   -هستند

-شـود، بـه  ي درآمدشان از زراعت دیم حاصـل مـی        مدهع
خاطر اهمیتی که زراعت دیم در تامین درآمـد و در واقـع             
تامین معاش آنها دارد، تمایـل بیـشتري بـراي حفاظـت از          

هـاي  ایـن یافتـه موافـق بـا یافتـه         . منبع زمین خـود دارنـد     
  .بود) 1998(شیفارو و هولدن 

کـار خـانوادگی         مقدار کشش کل وزنی متغیر نیـروي    
دهد با افزایش یـک درصـد   شاغل در کشاورزي نشان می  

به نیروي کار خـانوادگی شـاغل در کـشاورزي، احتمـال            
- درصد افـزایش مـی     16/0پذیرش اقدامات حفاظتی خاك     

علت این مسأله استفاده از نیروي کار مجانی خانوار      . یابد
ایـن یافتـه همـسو بـا     . براي انجام اقدامات حفـاظتی اسـت    

  .بود) 2000(یج مطالعه سمگاالوه و فولمر نتا
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   حفاظت خاك نتایج برآورد مدل رگرسیون الجیت براي عوامل موثر بر پذیرش اقدامات غیرمکانیکی-2جدول 

مقدار   نام متغیر
سطح احتمال   tآماره   ضریب

  داريمعنی
کشش کل وزن 
  اثرات نهایی  داده شده

  -  -  001/0  -260/3  -897/14  عرض از مبدأ
  -640/0  -  01/0  -543/2  -851/1  حصیلت

  187/0  176/0  08/0  732/1  703/0  آگاهی از فرسایش خاك
  168/0  177/0  03/0  130/2  631/0  دانش حفاظتی

  476/0  560/0  07/0  774/1  178/0  نگرش به حفاظت خاك
  448/0  164/0  03/0  065/2  682/1  نیروي کار خانوادگی شاغل در کشاورزي

  191/0  104/0  03/0  064/2  718/0  کل درآمد کشاورزسهم زراعت دیم از 
  538/0  -  04/0  977/1  697/1  نوع مالکیت زمین

  323/0  169/0  01/0  532/2  212/1  خیزي اراضیحاصل
  (LR)نمایی آزمون نسبت راست= 236/50
 LM2آماره = 51/4

  (H-L) لمشو -آماره هاسمر= 99/6
 هاي صحیحبینیدرصد پیش= 92/0

  LR احتمال آزمون مقدار= 000/0
  LM2مقدار احتمال آماره = 80/0
  H-Lمقدار احتمال آماره = 53/0
36/0 =R2 فادنمک 

  
  

ــت زمــین هــم    ــر مجــازي مالکی ــایج     متغی ــا نت راســتا ب
داراي ) 2009(و کاسی و همکاران   ) 2003(مطالعات دمکه   

مقدار اثـرات نهـایی ایـن متغیـر         . اثر مثبتی بر پذیرش بود    
 عوامـل، احتمـال    است که با ثابت بودن سایر حاکی از این  

ــذیرش اقــدامات غیرمکــانیکی   توســط کــشاورزانی کــه  پ
هایـشان از نـوع ملکـی و خـصوصی اسـت،          مالکیت زمین 

ــت   8/53 ــشتر از کــشاورزانی اســت کــه مالکی  درصــد بی
  .باشدهایشان از نوع گردشی و شراکتی میزمین

بــا  همــسو  حاصـلخیزي اراضــی       تـاثیر مثبــت متغیــر 
کــشاورزان بــراي . بــود) 2003(هــاي بکــل و دراك یافتــه
خیزترنـد، توجـه و اهمیـت بیـشتري       هایی که حاصل  زمین

خیـزي، انجـام اقـدامات    باشند و با افزایش حاصل   قائل می 
وري نهـایی  زیـرا کـاهش بهـره    . یابـد حفاظتی افزایش مـی   

خیز بیـشتر از همـان      هاي حاصل ناشی از فرسایش زمین   
بکـل و  (باشـد  خیـز مـی  هـاي غیرحاصـل   کاهش در زمـین   

  ).2003دراك 
   نتایج برآورد مدل الجیـت پـذیرش تنـاوب زراعـی در              

دهـد کـه در     نتـایج نـشان مـی     .  آورده شده است   3جدول  
پذیرش تناوب زراعی، متغیرهـاي مـساحت کـل اراضـی،            

شیب غالب اراضی، حاصلخیزي اراضـی، نـوع مالکیـت و          
جـان تـاثیر مثبـت و       میزان تمـاس بـا کارشناسـان و مرو        

  .داري دارندمعنی
مـساحت کـل اراضـی     متغیـر  کشش کـل وزنـی    مقدار     

 بـه طـور متوسـط بـا افـزایش یـک       حاکی از این است کـه    
درصــد بــه مــساحت کــل اراضــی زارع، احتمــال پــذیرش 

یابـد، البتـه    درصد افزایش می30/0اقدامات تناوب زراعی    
 یافته همـسو  این. در شرایطی که سایر عوامل ثابت باشند   

ــدن    ــیفارو و هول ــات ش ــا مطالع ــل و دراك )1998(ب ؛ بک
 آجایـه   -و آسـافو  ) 2005(؛ سیدیبه   )2003(؛ دمکه   )2003(
 تاثیر مثبت این متغیر به این خاطر اسـت کـه          .بود) 2008(

هـاي  کشاورزان داراي مزارع کوچک، به منظور تغذیه دام    
خود مجبور به کشت مداوم جو در مزرعه و عدم رعایـت     

  .تناوب بودند
بتـی بـر پـذیرش تنـاوب           شیب غالب اراضـی تـاثیر مث        

 شیب یک کشتزار آهنگ و مقدار فرسـایش         . داشت زراعی
سازد و این مسأله کشاورزان را مجبور خاك را متاثر می   

به کنترل و کاهش اثرات فرسایش بـر روي مـزارع واقـع             
ــد مــی در شــیب ــد هــاي تن ــایرو (کن مطالعــات . )2006ارت
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دهند که افزایش شیب زمین تاثیر مثبتی     نشان می  متعددي
نتــایج مطالعــه . بـر پــذیرش اقــدامات حفـاظتی خــاك دارد  

؛ )1998(شـیفارو و هولـدن    هاي  یافتهحاضر نیز همسو با     
مقـدار  . بـود ) 2008( آجایـه -و آسافو) 2003(بکل و دراك 

دهد، بـا ثابـت بـودن سـایر         اثر نهایی این متغیر نشان می     
ذیرش تناوب زراعی توسـط افـراد داراي       عوامل، احتمال پ  

- درصد بیشتر از افراد داراي زمـین 43هاي شیبدار   زمین
 کـشاورزان اظهـار مـی       .باشـد شیب و مسطح می   هاي کم 

کمتر بودن قابلیت    کردند در اراضی خیلی شیبدار به علت      
نفوذ آب در خاك مجبورند که تناوب آیش گندم یـا آیـش             

  .جو را رعایت کنند

  
  تناوب زراعینتایج برآورد مدل رگرسیون الجیت براي عوامل موثر بر پذیرش  -3جدول 

مقدار  نام متغیر
 ضریب

 tآماره 
 سطح احتمال

داريمعنی  
کشش کل 
 وزن داده شده

اثرات 
 نهایی

    -  000/0  -218/5  -238/7  عرض از مبدأ
  543/0  309/0  001/0  138/3  287/0  مساحت کل اراضی
  437/0  -  000/0  817/3  065/2  شیب غالب اراضی

  121/0  268/0  03/0  086/2  644/0  خیزي اراضیحاصل
  534/0  -  000/0  405/3  488/2  نوع مالکیت زمین

  225/0  319/0  01/0  575/2  189/1  تماس با مروجان و کارشناسان
  (LR)نمایی آزمون نسبت راست= 70/56
 LM2آماره = 01/2

  (H-L) لمشو -آماره هاسمر= 09/7
 هاي صحیحبینیپیشدرصد = 77/0

  LRمقدار احتمال آزمون = 000/0
  LM2مقدار احتمال آماره = 84/0
  H-Lمقدار احتمال آماره = 52/0
25/0 =R2 فادنمک 

  
خیزي اراضی بـه ایـن خـاطر اسـت     تاثیر مثبت حاصل      

خیزتــر، محــصوالت کــه کــشاورزان در اراضــی حاصــل
  .ردندکتري را همراه با رعایت تناوب کشت میمتنوع

 اثـر مثبتـی بـر پـذیرش         متغیر مجازي مالکیـت زمـین          
  گردشـی و شـراکتی     زیـرا  مالکیـت    . تناوب زراعی داشت  

  .نندک هر ساله روي یک زمین کشت و زرع نشودمیسبب 
مقدار اثر نهایی متغیر میزان تمـاس بـا مروجـان نیـز                  

حاکی از این است که با افزایش هر سطح در میزان تماس         
 درصــد 22شناســان و مروجــان احتمــال پــذیرش بــا کار

داري ایـن متغیـر در پـذیرش        علـت معنـی   . یابدافزایش می 
توان در این دانست که تناوب زراعـی      تناوب زراعی را می   

روشی است که عمدتاً وابسته به دانش و آگاهی کشاورز          
بوده و بنابراین بیـشتر مـورد پـذیرش افـرادي اسـت کـه        

و مروجان داشته و در نتیجه     تماس خوبی با کارشناسان     
  . و آگاهی باالیی برخوردار هستنداز دانش

عوامـل مـوثر    جهت شناخت     نتایج برآورد مدل الجیت        
 آمــده اســت و 4 اســتفاده از کــود حیـوانی در جــدول  بـر 

دهد که متغیرهـاي سـن، تحـصیالت و متوسـط           نشان می 
فاصله اراضی از محل سکونت عواملی هـستند کـه تـاثیر            

سـایر متغیرهـا    . بـر پـذیرش کـود حیـوانی داشـتند         منفی  
ــرل       ــاظتی در کنت ــدامات حف ــاثیر اق ــه ت ــاد ب شــامل اعتق

هـاي  خیزي اراضی، شرکت در آمـوزش   فرسایش، حاصل 
  .حفاظت خاك اثر مثبتی بر پذیرش کود حیوانی داشتند

استفاده از کودهاي حیـوانی از طرفـی در مقایـسه بـا               
باشد و از طرف    بر می هکودهاي شیمیایی کاربر و سرمای    

ــی و      ــافع آن ــاي شــیمیایی داراي من ــد کوده ــر همانن دیگ
باشد، بنابراین کشاورزان مسن که توانـایی      مستقیمی نمی 

انتقال و پخش کودهاي حیوانی را در مزرعه ندارند و افق       
ریزي کوتاهی دارند، ایـن اقـدام حفـاظتی را انجـام            برنامه
شـیفارو و    مطالعـات این یافته مطـابق بـا نتـایج     . دهندنمی

، بایـارد و همکـاران   )2003(، بکـل و دراك   )1998(هولدن  
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مقدار کشش کل . بود) 2009(و کاسی و همکاران    ) 2006(

وزنی متغیر سن حاکی از آن است که به طور متوسط بـا      
افزایش یک درصد به میانگین سن افراد، احتمـال پـذیرش          

  .یابد درصد کاهش می45/0کود حیوانی 
ر نهایی متوسط فاصله اراضی از محل سکونت اث     

دهد که با افزایش یک واحد به این فاصله و با نشان می

ثابت بودن سایر عوامل، احتمال پذیرش کود حیوانی 
این متغیر را تاثیر منفی علت  .یابد درصد کاهش می3/18

-زیاد بودن هزینه حمل کود و نداشتن ماشینتوان می
ات این یافته با مطالع. ار دانست براي انجام این کآالت

  .مطابقت داشت) 2003( و دمکه )2003(بکل و دراك 

  
  ذیرش کود حیوانینتایج برآورد مدل رگرسیون الجیت براي عوامل موثر بر پ -4جدول 

مقدار   نام متغیر
  ضریب

  tآماره 
سطح احتمال 

  داريمعنی
کشش کل 
  وزن داده شده

اثرات 
  نهایی

    -  6/0  497/0  803/0  عرض از مبدأ
  -681/0  -450/0  08/0  -711/1  -321/0  سن

  -230/0  -  07/0  -782/1  -969/0  تحصیل
  129/0  417/0  02/0  261/2  609/0   تاثیر اقدامات حفاظتی در کنترل فرسایشدرك

  842/0  172/0  002/0  002/3  397/0  تعداد دام
  -183/0  -527/0  000/0  -713/3  -867/0  متوسط فاصله اراضی از محل سکونت

  150/0  325/0  01/0  406/2  710/0  خیزي اراضیحاصل
  174/0  -  04/0  050/2  098/1  هاي حفاظت خاكشرکت در آموزش

  (LR)نمایی آزمون نسبت راست= 52/67
  LM2آماره = 06/1
  (H-L) لمشو -آماره هاسمر= 49/8
 هاي صحیحبینیدرصد پیش= 77/0

  LRمقدار احتمال آزمون = 000/0
  LM2احتمال آماره مقدار = 99/0
  H-Lمقدار احتمال آماره = 38/0
28/0 =R2 فادنمک 

  
 متغیر تعداد دام تاثیر مثبتی در پـذیرش         مطابق انتظار      

مقدار کشش کل وزنـی متغیـر تعـداد         . کود حیوانی داشت  
دهد کـه بـه طـور متوسـط بـا افـزایش یـک               دام نشان می  

وانی درصد به ایـن متغیـر، احتمـال اسـتفاده از کـود حیـ               
  .یابد درصد افزایش می17/0
هاي ترویجی را در   چندین مطالعه اهمیت آموزش   

بایارد و (اند پذیرش اقدامات حفاظتی خاك نشان داده
). 2008 آجایه - آسافوو2005؛ سیدیبه2006همکاران 

راستا با یافته این مطالعات، مقدار اثر نهایی متغیر هم
دهد، در ان میهاي حفاظت خاك نششرکت در آموزش

هاي صورت ثابت بودن سایر عوامل، شرکت در کالس
 درصد احتمال استفاده از 4/17آموزشی حفاظت خاك 

تر، زیرا کشاورزان آگاه. دهدکود حیوانی را افزایش می

وري ارزیابی بهتري از اثرات فرسایش خاك بر بهره
بلندمدت زمینشان دارند و اقداماتی که به حل مسأله 

). 2003ارتایرو (پذیرند کنند را میمین کمک میتخریب ز
هاي ترویجی داري این متغیر بر اهمیت آموزشمعنی

  .کندبراي کشاورزان تاکید می
هاي رگرسیونی الجیت   به طور خالصه نتایج مدل   

، براي پذیرش اقدامات حفاظتی نشان داد که در مجموع
مساحت ،  در کنترل فرسایش تاثیر اقدامات حفاظتیدرك

هاي مربوط به حفاظت کل اراضی، شرکت در آموزش
داري احتمال خاك و مالکیت زمین به طور مثبت و معنی

دهند، در پذیرش اقدامات حفاظتی را تحت تاثیر قرار می
تحصیل، فاصله اراضی از محل سطح حالی که سن، 

داري احتمال پذیرش سکونت به طور منفی و معنی
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زان را ظت خاك توسط کشاوراقدامات غیرمکانیکی حفا
  اقدامات کهشودباط میناست نابراینب. سازندمتاثر می

  بیشتر مورد پذیرش کشاورزانی قرار   خاكیحفاظت
 که آگاهی بیشتري از اثرات اقدامات حفاظتیگیرند می

ر و مزارع بیشتداشته باشند، داراي نیروي کار 
ه اس بهتري داشت با کارشناسان تم،ددارنشیبدارتري 

هاي حفاظت خاك ، مالک زمین باشند، در آموزشباشند
 برخوردار ي کمتر و سن از سطح تحصیل،شرکت کنند

  . و زمینشان در مجاورت محل سکونتشان باشدباشند 
  

  پیشنهادها
 پیشنهادهایی به  تحقیق نتایجها و یافتهبا توجه به     

  :گرددشرح زیر ارائه می
ه از سطح سواد متفاوتی  افراد مورد مطالعاز آنجا که -

باشند، سواد میآنها بینیمی از برخوردارند و حدود 
  بهشود که جهت انتقال اطالعات و آموزشتوصیه می

نظیر هاي آموزشی مناسب ها و روشآنها از کانال
اي و هاي طریقه آموزش دیداري و-هاي شنیداريرسانه
  .  استفاده گردداينتیجه

ید و موثر کود حیوانی در  با توجه به اثرات مف-
گردد که حاصلخیزي و حفاظت خاك، پیشنهاد می

همزمان با توزیع و توصیه کودهاي شیمیایی از طرف 
ربط، کشاورزان را در زمینه کاربرد بیشتر این مراکز ذي

 الزم يهانوع کودها، ترغیب و تشویق نمایند و آموزش
  .را به آنها ارائه دهند

بر احتمال پذیرش   سننفی متغیرتاثیر م عنایت به با -
آموزش و افزایش  که شود توصیه میاقدامات حفاظتی

آگاهی جوانان در زمینه پایداري کشاورزي و حفاظت 

در اولویت قرار گیرد و همزمان به منظور ترغیب خاك 
  . شودهاي مناسب دیگري استفادهافراد مسن، از روش

  ، اراضیلکیت  متغیر نوع ماداري با توجه به معنی-
-بایست سیاستی جهت تعیین و تحدید مالکیت زمینمی

هاي موروثی، گردشی و شراکتی تدوین شود تا تکلیف 
-گذاري در زمینکشاورزان در قبال محافظت و سرمایه

  .هاي کشاورزي خود مشخص باشد
 از طرفی حاکی از پایین بودن پذیرش هاي تحقیق یافته-

هاي ورزان از روشاقدامات حفاظتی و آگاهی اندك کشا
داري متغیر شرکت در حفاظتی و از طرف دیگر معنی

 هاي آموزش ارائه لذاهاي حفاظت خاك بود،آموزش
 مزایا وخصوص روشهاي حفاظت خاك ترویجی در 

  پیامدهاي فرسایش خاك وکاربرد آنها حاصل از منافع
 همچنین تقویت .باشد برخوردار میزیادي اهمیت از

تواند ابزار شاورزي و منابع طبیعی میواحدهاي ترویج ک
  .مهمی براي بهبود حفاظت خاك در منطقه باشد

داري متغیر درك تاثیر اقدامات حفاظتی  به معنینظر -
 با مستمرربط به طور شود که مراکز ذيپیشنهاد می
 که آنها از ط باشند و مطمئن شونددر ارتباکشاورزان 

نین تماس و ارتباط  همچ.اند متقاعد شدهمنافع اقدامات
تواند بیشتر کارشناسان و مروجان با کشاورزان می

  .مفید و تاثیرگذار باشد
 اکثر ن درآمد حاصل از دیمکاري، به علت پایین بود-

خیز اهمیت زیادي براي اراضی غیرحاصلکشاورزان 
وري بایست با افزایش بهرهدیم قائل نیستند، بنابراین می

ل آب دریاچه سد کارون سه که اراضی دیم از طریق انتقا
هاي کشاورزان است، تمایل و اشتیاق در مجاورت زمین

گذاري بر روي حفاظت از اراضی آنها را براي سرمایه
  .افزایش داد
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