نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار /جلد  82شماره /4زمستان 7931

ارزیابی عوامل موثر بر پذیرش روشهای غیر مکانیکی حفاظت خاک در راستای حفظ پایداری
(مطالعه موردی :شهرستان ارومیه)
3

مریم مقدسی ،1محمد خداوردیزاده ،*2صدیقه هاشمی بناب ،2رضا سکوتی اسکوئی
تاریخ دریافت 79/4/11 :تاریخ پذیرش79/8/11 :
 -1دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی ،دانشگاه ارومیه
-1استادیار گروه اقتصاد کشاورزی ،دانشگاه ارومیه

 -3دانشیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی
*مسئول مکاتبهEmail: khodaverdi85@gmail.com :

چکیده
خاک یکی از مهمترین منابع طبیعی است که در تولید محصوالت کشاورزی و ایجاد امنیت غذایی نقش مهمی دارد،
اما تخریب زمین به علت فرسایش خاک یک معظل زیست محیطی جدی است که رفاه انسان و مساله پایداری در
کشاورزی را تهدید میکند .در این مطالعه عوامل مؤثر بر پذیرش روشهایغیرمکانیکی حفاظت خاک اراضی زراعی بخش
نازلوی شهرستان ارومیه بررسی شد .دادههای مورد نیاز در سال  1371با تکمیل پرسشنامه از  111کشاورزجمعآوری
شد .برای انتخاب کشاورزان از روش نمونهگیری خوشهای و فرمول کوکران استفاده شد .جهت تحلیل دادهها از مدل
الجیت استفاده شد .نتایج نشان داد که متغیرهای شرکت در کالسهای آموزشی و ترویجی ،درآمد کل حاصل از زراعت
دیم ،شیب غالب زمینهای کشاورزی ،تحصیالت ،نگرش به حفاظت خاک ،سابقه اشتغال به کشاورزی ،میزان آشنایی با
کشاورزی حفاظتی ،میزان فرسایش خاک در زمین های کشاورزی ،داشتن نیروی کار کافی برای انجام اقدامات حفاظتی و
افزایش سود بلندمدت حاصل از کشاورزی با انجام اقدامات حفاظتی خاک ،اثر مثبت و معنیدار و متغیر داشتن اشتغال
غیر کشاورزی اثر منفی و معنیدار بر پذیرش عملیات حفاظت خاک دارند .با توجه به نتایج ،ارائه آموزشهای مربوط
حفاظت خاک که دانش فنی و آگاهی کشاورزان در خصوص اثرات فرسایش و اقدامهای حفاظتی را افزایش میدهند،
ضروری میباشند.
واژه های کلیدی :پایداری ،پذیرش ،حفاظت خاک ،شهرستان ارومیه ،مدل الجیت ،روش غیر مکانیکی
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Abstract
Soil is one of the natural resources that has an important role in the agricultural production and food
safety, but the land degradation caused by soil erosion is a serious environmental problem that threatens
human welfare and agricultural sustainablity. In this study factors that affecting the adoption of nonmechanical method of soil conservation were investigated in crop lands of the Nazlo in Urmia County. Data
were collected in 2016 by completing questionnaires from 150 farmers. The cluster sampling method and
Cochran formula were used to select farmers. Logit model were used to analysis the data. The results showed
that variables including participate in educational and promotional classes, Total income from rainfed
farming, Slope of agricultural land, education, Attitude to soil conservation, Employment history in
agriculture, Level of familiarity with conservation agriculture, the rate of soil erosion in agricultural land,
enough labor to do protective actions, Believing in increasing long-term profits by carrying out soil
conservation measures have a positive and significant effect on the adoption of soil conservation Practices.
Also, variable include non-agricultural employment has a negative and significant effect on the adoption of
soil conservation Practices. According to the results, it is essential to provide training on soil conservation
techniques that increase the technical knowledge and awareness of farmers about the consequences of
erosion and the benefits of soil conservation Practices.
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 بلکه حفاظت پایدار منابع پایه به،امنیت غذایی است

مقدمه

منظور دستیابی به کشاورزی پایدار نیز هست (طبراعی

رشد روز افزون جمعیت و به دنبال آن نیاز به

 کشاورزی پایدار عالوهبر حفظ.)1117 و حسن نژاد

تولید مواد غذایی بیشتر از یک سو و محدودیت منابع

 بر تخریب نکردن منابع،تولید در درازمدت و ثبات آن

آب و خاک از سوی دیگر مدیریت بهینه منابع پایه

 خاک.)1111 طبیعی و محیط زیست تاکید دارد (رحمانی

 رسالت.کشاورزی را امری اجتناب ناپذیر کردهاست

 امروزه.یکی از مهمترین منابع طبیعی هر کشور است

مهم بخش کشاورزی نه تنها تامین نیازها و ارتقای
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تخریب و زوال خاک رفاه انسان و حتی حیات او را

بخش کشاورزی و روستایی داشته باشد .این پیامدها

تهدید میکند .با افزایش جمعیت و تقاضا ،از سویی

شامل کاهش سطح زیر کشت ،کاهش حاصلخیزی،

بهرهبرداری از زمین افزایش یافته و از سوی دیگر،

کاهش آبهای زیرزمینی ،رسوبگذاری و پرشدن

کشاورزان به دلیل کمبود زمینهای زراعی ،زمینهای

سریع سدها ،از بین رفتن ارزشهای اجتماعی ،ایجاد

حساس به فرسایش را که پوشش گیاهی مناسبی دارند،

سیالبهای خطرناک و آلودگی آبها می باشد .بنابراین

به زیر کشت میبرند و ادامه این کار موجب تخریب

نباید مسئله حفاظت و حراست خاک را کوچک و کم

منابع طبیعی تجدید شونده میشود (رفاهی .)1777

اهمیت شمرد .حفاظت خاک و مبارزه با فرسایش از

فرسایش خاک با فقیرترکردن خانوارهای کشاورزان از

ضروریترین اقدامات هر کشور میباشد .هر سرمایه-

طریق کاهش عملکرد ،درآمد و کاهش پتانسیل زراعی

گذاری که باعث حفظ یا افزایش بهرهوری و یا جلوگیری

خاک ،همواره مانعی در توسعه کشاورزی محسوب

از کاهش بهرهوری زمین گردد را حفاظت خاک 1می-

میگردد (کرمب و همکاران  ،1111سمگاالو و فلمر

گویند(رفاهی .)1777

طبق بررسیهای انجام شده،

 .)1111این مساله به طور عمده به ضعف خاک و فشار

چنانچه در عملیات کشاورزی از روشهای پایدار

باالی جمعیت و توانایی محدود زمین برای تأمین

استفاده شود فرسایش خاک به میزان  11درصد کاهش

احتیاجات مربوط میشود (سمدا و همکاران  .)1111به

مییابد (دهقانیان و همکاران .)1771

طور کلی فرسایش به فرآیندی گفته میشود که طی آن

طبق تخمین سازمان خوار و بار جهانی

ذرات خاک از بستر اصلی خود جدا شده و به کمک یک

کشاورزی1

عامل انتقال دهنده به مکانی دیگر حمل میشود .در

خاک از سطح کره زمین فرسایش مییابد که برابر 134

صورتی که عامل جدا کردن ذرات و انتقال آنها باد

تن در کیلومتر مربع میباشد .ایران از نظر حجم

باشد ،فرسایش بادی و اگر یخچال باشد ،فرسایش

فرسایش خاک ،در میان کشورهای منطقه (عراق،

یخچالی و اگر آب باشد ،فرسایش آبی نامیده

افغانستان ،پاکستان و)..رتبه اول و در جهان ،رتبه دوم

می،شود(رفاهی .)1777

را دارد .اگر رقم ساالنه تلفات خاک کشور  1تا 1/1

) ( FAOهر سال بیش از  91میلیارد تن

فرسایش خاک به طرق مختلف باعث جلوگیری از

میلیارد تن فرض شود ،معادل  11درصد فرسایش

توسعه پایدار کشاورزی میشود که از جمله آنها می-

طبیعی خاکها و  8درصد مقدار شستشوی خاک در

توان به ایجاد رسوبات در آبراههها و کاهش عملکرد

مقیاس جهانی در ایران اتفاق میافتد .اهمیت خسارات

آنها اشاره کرد .بنابراین انجام اقدامات حفاظتی خاک

حاصل از فرسایش از آن جهت است که برای تشکیل

در راستای حرکت در جهت کشاورزی پایدار و

 31تا  41سانتی متر خاک زراعی زمان بسیار زیادی

بازتوزیع منابع به سمت نسل کنونی و حفظ کمیت و

الزم است ،در حالیکه برای از بین رفتن آن زمان

کیفیت خاک به عنوان مهمترین بستر تولید محصوالت

کوتاهی کافی میباشد.نگاهی گذرا به تالشهای انجام

کشاورزی و عامل جلوگیری از مهاجرت روستاییان،

شده برای مقابله با پدیده فرسایش نشان میدهد که اگر

ضروری به نظر میرسد (ترشیزی و سالمی .)1119

چه در طی چند دهه اخیر سرمایهگذاری قابل توجهی در

شواهد نشان میدهد که فرسایش خاک یکی از عوامل

زمینه تحقیقات فنی و ابداع روشهای مکانیکی و

اصلی تهدیدکننده بهرهوری تولید در سطح حوضههای
آبخیز است که میتواند ضمن از بین بردن خاک زراعی
مطلوب تولید ،تبعات اقتصادی و اجتماعی مختلفی را در

conservation
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غیر مکانیکی حفاظت آب و خاک انجام شده است ،ولی

کشاورزان شناخته شدهاست .مظفری ( )1111در

مسئله فرسایش همچنان سیر صعودی دارد و در برخی

مطالعه ای به بررسی عوامل موثر بر مشارکت

مناطق حتی به چندین برابر حد مجاز نیز رسیده

کشاورزان در به کارگیری عملیات حفاظت خاک منطقه

است(جعفری و همکاران  .)1388معموال برای حفاظت

الموت با استفاده از الگوی الجیت چندگانه پرداخت .وی

خاک و مبارزه با فرسایش دو روش مکانیکی و

به این نتیجه رسید که ،متغیرهای آگاهی از عملیات

غیرمکانیکی وجود دارد ،در این تحقیق عوامل موثر بر

حفاظتی ،شیب اراضی ،درآمد ناخالص ساالنه ،دریافت

پذیرش اقدامات غیرمکانیکی حفاظت خاک بررسی می-

کمکهای بالعوض و شرکت در کالس های ترویجی

شود .روشهای غیرمکانیکی نوعی مبارزه غیرمستقیم

اثرات مثبت و معنی دار و متغیرهای سن و اشتغال در

با فرسایش هستند و عبارتند از پیشگیری از فرسایش با

بخش غیر کشاورزی اثرات منفی و معنی داری بر میزان

انجام یک سری عملیات مدیریت صحیح این روشها

مشارکت در به کارگیری اقدامات حفاظتی دارند.

شامل تناوب زراعی ،پخش کودهای دامی ،باقی گذاشتن

پرهیزکاری و همکاران( )1111در مطالعهای به بررسی

کاه و کلش در زمین ،شخم عمود برشیب در اراضی

عوامل موثر بر مشارکت کشاورزان حوزه آبخیز

شیبدار ،کاربرد بذور اصالح شده میباشد.

شاهرود(استان قزوین) در به کارگیری عملیات حفاظت

در زمینه عوامل موثر بر تمایل کشاورزان و

آب و خاک با کاربرد الگوی الجیت چند گزینه ای ،به این

میزان مشارکت آنها در پذیرش عملیات حفاظت خاک،

نتیجه رسیدند که متغیرهای تحصیالت ،شیب اراضی،

مطالعات داخلی و خارجی متعددی صورت گرفته است

آگاهی از عملیات حفاظتی ،درآمد ناخالص ساالنه،

که به برخی از آنها اشاره میگردد :ترشیزی و سالمی

دریافت کمکهای بالعوض و شرکت در کالسهای

( )1119در مطالعهای به بررسی عوامل موثر بر اقدامات

ترویجی اثرات مثبت و معنیدار و متغیرهای سن و

حفاظتی خاک با استفاده از الگوی الجیت در استان

اشتغال در بخش غیرکشاورزی اثرات منفی و معنی-

خراسان رضوی پرداختند .نتایج نشان داد که متغیرهای

داری بر احتمال مشارکت کشاورزان در بهکارگیری

شاخص آگاهی از اثرات حفاظت خاک ،میزان تحصیالت،

اقدامات حفاظت آب دارند .امسالو و گراف ( )1119در

لگاریتم طبیعی قیمت زمین و برخی متغیرهای دیگر بر

پژوهشی به بررسی عوامل موثر بر حفاظت آب و خاک

احتمال اقدام به عملیات حفاظت خاک تاثیر مثبت و

در کشور اتیوپی پرداختند .نتایج نشان داد که به

معنیدار دارد .مومنی و همکاران ( )1111در مطالعهای

کارگیری عملیات مکانیکی حفاظت خاک تحت تاثیر

به منظور بررسی عوامل موثر بر پذیرش عملیات

عواملی چون اندازه مزرعه ،آگاهی از سود بخشی

مکانیکی حفاظت خاک در اراضی دیم شهرستان ایذه با

تکنولوژی ،حاصلخیزی خاک ،شیب اراضی ،تعداد افراد

استفاده از الگوی الجیت ،نشان دادند که اعتقاد به تاثیر

خانوار ،سطح اراضی و مشارکت در فعالیتهای غیر

اقدامات در کنترل فرسایش خاک ،مساحت کل اراضی،

کشاورزی تغییر میکند .آسافو ( )1118متغیرهای

شرکت در آموزش های مربوط به حفاظت خاک و نوع

مختلف موثر بر پذیرش اقدامات حفاظت خاک نیشکر-

مالکیت اراضی به طور مثبت و معنیداری بر تصمیم

کاران فیجی را با به کار بردن یک الگوی پروبیت طبقه-

کشاورزان برای پذیرش اقدامات حفاظتی موثر است .در

بندی شده بررسی کرد .در نتایج تحقیق وی ،عوامل

حالی که سن ،تحصیالت ،متوسط فاصله اراضی از محل

معنیدار موثر بر آگاهی از مساله فرسایش خاک شامل

سکونت و داشتن مشاغل غیر کشاورزی به عنوان

سن ،تحصیالت ،نژاد و خدمات ترویجی مشاهده می-

عوامل منفی و معنیدار موثر بر تصمیم به پذیرش

شود .از طرف دیگر عوامل معنیدار موثر بر تالش برای

ارزیابی عوامل موثر بر پذیرش روشهای غیر مکانیکی حفاظت خاک در راستای حفظ پایدار.....
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مواد و روش ها

خالص مزرعه ،مساحت کل اراضی ،نوع خاک و خدمات

نظر به این که متغیر وابسته تحقیق ،پذیرش یا

ترویجی میشود .دراجیوو همکاران ( )1113در مطالعه

عدم پذیرش عملیات حفاظت خاک است و اثر برخی

ای به بررسی عوامل موثربر استفاده از فناوریهای

متغیرهای مستقل اعم از کیفی یا کمی روی متغیر

حفاظت خاک در اتیوپی پرداختند و به این نتیجه رسیدند

وابسته که ماهیت کیفی دارد ،سنجیده می شود ،بنابراین

که سطح آموزشی سرپرست خانوار و شیب زمین تاثیر

برای شناسایی عوامل تعیین کننده پذیرش اقدامات غیر

مثبت و معنیدار و فاصله از زمین کشاورزی و

مکانیکی حفاظتخاک ،میبایست از مدلهای رگرسیونی

دامپروری تاثیر منفی برای استفاده از فناوریهای

با متغیر وابسته موهومی استفاده شود .مهمترین مدل-

حفاظت خاک دارند .بیکال و همکاران ( )1111در

های مورد استفاده در این خصوص مدلهای الجیت1و

مطالعهای به بررسی پذیرش عوامل موثر بر اتخاذ

پروبیت 1هستند .در این تحقیق از الگوی الجیت استفاده

شیوههای مدیریت پایدار خاک در منطقه اتیوپی

شد ،زیرا به اعتقاد سیندن و کینگ ( )1771در مدلهایی

پرداختند و به این نتیجه رسیدند که سطح فناوری

که از متغیرهای مستقل مجازی و رتبهای بهره گرفته

بسیار باال بوده و علت آن افزایش تولید و بهره وری از

میشود ،چون نمیتوان توزیع نرمالی را مشاهده کرد،

محصوالت کشاورزی و بهبود در حاصلخیزی خاک

بنابراین از مدل الجیت استفاده میشود .همچنین الگوی

است .همچنین پنج متغیر آموزش ،اعتبارات بانکی،

الجیت به دلیل سادگی به طور گستردهای در مطالعات

درآمد ،تعداد دام و تجربه کشاورزان در پذیرش عملیات

اقتصادی استفاده میشود(جاج و همکاران :)1788

حفاظت خاک موثرتر می باشد .سایر مطالعاتی همچون
واوترز و همکاران ( ،)1111قربانی و کهنسال (،)1111

شکل کلی الگوی الجیت به صورت زیر نمایش
داده میشود (جاج و همکاران:)1788،

کریمی و چیذری ( )1119در مطالعاتی به بررسی عوامل
موثر بر پذیرش عملیات حفاظت خاک پرداخته و نشان
دادند که درآمد خانوار ،اعتبارات مورد نیاز برای
حفاظت خاک ،آگاهی کشاورزان از آثار حفاظت خاک از
عوامل موثر بر پذیرش عملیات حفاظت خاک می باشند.
از آن جا که بخش عمده ای از اراضی شهرستان
ارومیه تحت فرسایش زیاد قرار دارند  ،انجام عملیات
حفاظتی خاک توسط کشاورزان این شهرستان
ضروری به نظر میرسد .بنابراین هدف این مطالعه
شناسایی عوامل موثر بر پذیرش عملیات غیرمکانیکی
حفاظت خاک توسط کشاورزان بخش نازلوی شهرستان
ارومیه می باشد.

modle
modle

1Logit

2Probit
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= Pi
(رابطه )1
که در آن XIمتغیر مستقل  iام e ،پایه لگاریتم طبیعی،

نیز ضریب متغیرهای مستقل در تابع الجیت هستند.

 Piاحتمال وقوع پیشامد مورد نظر (انجام عملیات

اگر Ziبه صورت رابطه 1تعریف شود ،با جای گذاری

غیرمکانیکی حفاظت خاک) B0 ،ضریب عرض از مبدا

و Bi

آن در رابطه ( )1رابطه  3بدست می آید:
n

(رابطه )1

Z i   0   Bi X i
i 1

1
1  e  zi

(رابطه )3

Pi 

رابطه ( )3آنچه را که به تابع توزیع لوجستیک مشهور

آنگاه)(1-Piاحتمال عدم وقوع پیشامد یا عدم انجام

است ،نشان میدهد .اگر Piاحتمال وقوع پیشامد یا دارا

عملیات حفاظتی غیرمکانیکی خواهد بود و میتوان آن را

بودن صفت مورد نظر(انجام عملیات حفاظت خاک) باشد

به صورت رابطه  4نشان داد:

(رابطه )4

e  zi
1  e  zi

1  Pi 

با تقسیم رابطه ( (3بر رابطه ( )4می توان نوشت:

1
 zi
1
= 1  ezi =  z = e zi
(رابطه )1
e
e i
1  e  zi
طبیعی گرفته شود ،رابطه ( )1بدست می آید(جاج و
در رابطه ( )1نسبت ) (pi/1-piنشان دهنده نسبت احتمال
وقوع حادثه مورد نظر بر آلترناتیو آن یعنی احتمال عدم

همکاران :)1788

وقوع حادثه است .حال چنانچه از رابطه ( )1لگاریتم
(رابطه )1

) = Zi

 Liکه لگاریتم نسبت احتمال ) (odds ratioاست ،نه تنها

( Li = Ln

برآورد ضرایب آن اقدام کرد.

بر حسب  ،Xبلکه بر حسب پارامترها نیز خطی است و

در این تحقیق الگوی تجربی مدل الجیت به صورت

میتوان با استفاده از روش حداکثر راستنمایی نسبت به

رابطه زیر میباشد:

(رابطه )9

Z i   0  1 X 1   2 X 2  ...   i X i  U i

در رابطه باال  Ziمتغیر وابسته (در صورت انجام اقدام

هستند.با توجه به این که ضرایب مدل الجیت قابل

حفاظتی مقدار یک و در صورت عدم انجام اقدام

تفسیر نیستند لذا بایستی کشش 1و اثرات نهایی

حفاظتی خاک مقدار صفر در نظر گرفته می

شود)B0،

عرض از مبدا B ،ها ضریب متغیر توضیحی در مدل،

1متغیرهای

توضیحی را محاسبه کرد.کشش پذیری

متغیر توضیحی  kام ) (Xkدر الگوی الجیت را می توان

Xها متغیرهای توضیحی یا عوامل موثر بر پذیرش
اقدامات غیرمکانیکی حفاظتی خاک و  Uiاجزا اخالل مدل

1Elasticity

effect

2Marginal
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از رابطه زیر بدست آورد(جاج و همکاران :)1788
(رابطه )8

. B'K .

مقدار کشش کلی وزن داده شده نشان میدهد که
به طور متوسط ،با ثابت بودن سایر عوامل ،یک درصد
افزایش در یک متغیر مستقل ،احتمال موفقیت در متغیر
وابسته را چند درصد تغییر می دهد.

=

.

=E

نوع متغیر توضیحی از روش های متفاوتی محاسبه
میشود:
-1اگر  Xkمتغیری کمی باشد ،تغییر در احتمال
موفقیت متغیر وابسته بر اثر تغییر یک واحدی در  Xkاز

اثرات نهایی متغیر توضیحی  kام ) (Xkبا توجه به
(رابطه )7

K

.

رابطه زیر محاسبه میشود(جاج و همکاران :)1788
=

= ME

همان گونه که مالحظه می شود در این الگو مقدار

موفقیت )(Y=1در نتیجه تغییر  Xkاز صفر به یک ،با

تغییر در احتمال ،بستگی به ارزشهای اولیهی همه

ثابت بودن سایر متغیرها ،که با * Xنشان داده شده

متغیرهای مستقل)(xو ضرایب آن ها ) ( دارد.

است ،به صورت زیر بدست می آید:

-1اگر  Xkمتغیری مجازی باشد ،تغییر در احتمال
(رابطه )11

) P(Y  1 / X k  1. X  )  P(Y  1 / X k  0, X 

جامعه آماری و روش نمونه گیری
مقادیر ثابت سایر متغیرها )* (Xتحت عنوان "

ابزار اندازهگیری دادهها پرسشنامهای بود که بر

حالت نمونه" شناخته میشوند .حالت نمونه با در نظر

اساس مبانی نظری و پیشینه تحقیق طراحی شد .جامعه

گرفتن مقادیر نما یا مد برای متغیرهای مجازی و مقادیر

آماری تحقیق تمام زارعین بخش نازلوی شهرستان

میانگین برای متغیرهای کمی مشخص می شود(ولنی

ارومیه که کار زراعت انجام می دهند ،را شامل میشود.

.)1118

به منظور تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران ( )11و
رابطه ( )11استفاده شد:

(رابطه )11

8154 1.96 2 0.5 0.5
N * t 2 * pq
=
=111
N * d 2  t 2 * p * q 8154 0.08  1.96 2 0.5 0.5

N  n1
0.5 0.5
8154  30
 1.96 
*
(رابطه  0.1 )11
N
30
8154

pq
n1

d t

n
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در روابط فوق N :تعداد کشاورزان p ،نسبتی از

فوق قابل اطمینان برای تجزیه و تحلیلهای بعدی است.

کشاورزان که صفت مورد نظر را دارند (یعنی

در مدل الجیت تخمینی ،برای بررسی وجود یا عدم

پذیرندگان اقدامات حفاظتی) q ،نسبتی از کشاورزان که

وجود همخطی مدل از آزمون تجزیه به مولفههای اصلی

صفت مورد نظر را ندارند(یعنی نپذیرندگان اقدامات)،

استفاده گردید .نتایج حاصل از این آزمون نشانداد که

t

بین متغیرهای توضیحی مورد استفاده در مدل تخمینی

استیودنت در سطح اطمینان مورد نظرn ،حجم نمونه و

همخطی وجود ندارد .متغیر وابسته در مدل الجیت برای

n1حجم نمونه آزمون مقدماتی میباشد (منصورفر،

کشاورزانی که حداقل یکی از اقدامات تناوب زراعی،

 .)1111حجم نمونه با انجام یک مطالعهی راهنما در بین

پخش کودهای دامی ،شخم عمود بر شیب در اراضی

 31کشاورز منطقه بدست آمد .به منظور حصول

شیبدار ،باقی گذاشتن کاه و کلش در زمین و کاربرد

در روابط ( )11و

بذور اصالح شده را انجام میدادند به عنوان پذیرنده

( )11مساوی با  1/1در نظر گرفته شد .همچنین

(مقدار یک) و برای سایر کشاورزان به عنوان نپذیرنده

مقدار  dنیز با وجودی که  1/1بدست آمد به منظور

(مقدار صفر) در نظر گرفته شد .

dنصف فاصله حدود اطمینان یا اشتباه مجاز t ،آماره

حداکثر تعداد نمونه ،مقادیر  pو q

افزایش دقت ،تا مقدار 1018تعدیل شد .بدین ترتیب حجم

مطابق نتایج مدل الجیت در جدول  1مالحظه می

نمونه 111کشاورز بدست آمد .برای انتخاب نمونهها از

گردد که ،اشتغال غیرکشاورزی تنها متغیری است که

روش نمونهگیری خوشه ای چند مرحله ای استفاده شد.

تاثیر منفی و معنیدار بر پذیرش اقدامات غیرمکانیکی

خوشهها شامل دهستانهای نازلوچای ،نازلو شمالی و

دارد .سایر عوامل شامل شرکت در کالسهای آموزشی

طالتپه می باشد.

و ترویجی ،درآمد کل از زراعت دیم ،شیب غالب زمین-
های کشاورزی ،تحصیالت ،نگرش به حفاظت خاک،

نتایج و بحث

سابقه اشتغال به کشاورزی ،میزان آشنایی با

به منظور بررسی عوامل موثر بر پذیرش اقدامات

کشاورزی حفاظتی ،میزان فرسایش خاک در زمینهای

غیر مکانیکی حفاظت خاک مدل الجیت برآورد گردید.

کشاورزی ،وجود نیروی کار برای انجام اقدامات

برای بررسی معنیداری کلی مدل الجیت از آماره نسبت

حفاظتی و سود بلندمدت حاصل از انجام اقدامات

راستنمایی ) (LRاستفاده شد .با توجه به مقدار این

حفاظتی خاک تاثیر مثبتی و معنی داری بر پذیرش

آماره و مقدار ارزش احتمال آن می توان بیان کرد

عملیات غیرمکانیکی حفاظت خاک دارند .با توجه به اینکه

الگوی برآوردی از لحاظ آماری در سطح یک درصد

ضرایب برآوردی در مدل الجیت از لحاظ کمی قابل

معنی دار میباشد .مقادیر ضریب تعیین مک فادن برای

تحلیل نیست لذا اثرات نهایی و کشش هر یک از متغیرها،

الگوی لوجیت برآورد شده نیز برابر با  1/14به دست

تحلیل می گردد.مقدار اثر نهایی متغیر تحصیالت نشان

آمد .این مقدار با توجه به تعداد مشاهدات متغیر وابسته،

میدهد ،در صورت ثابت بودن سایر عوامل ،با افزایش

ارقام مطلوبی میباشند .درصد پیش بینی صحیح الگوی

یک واحد درمتوسط سطح تحصیالت ،احتمال پذیرش

برآورد شده نیز  71درصد است و از آنجا که مقدار

اقدامات غیرمکانیکی یک درصد افزایش می یابد.مقدار

قابل قبول درصد پیش بینی برابر با  91درصد میباشد،

کشش کل وزنی همین متغیر نیز نشان میدهد بهطور

لذا مقدار درصد پیش بینیهای صحیح به دست آمده در

متوسط با افزایش یک درصد در میزان تحصیالت ،

این الگو رقم مطلوبی را نشان میدهد .بنابراین الگوی

 1/11درصد احتمال پذیرش اقدامات غیرمکانیکی

891

ارزیابی عوامل موثر بر پذیرش روشهای غیر مکانیکی حفاظت خاک در راستای حفظ پایدار.....
افزایش مییابد.مطالعات زیادی نشان دادهاند که میزان

افزایش مییابد.معنیداری متغیر نگرش نسبت به حفاظت

تحصیالت تصمیم پذیرش اقدامات حفاظتی را به طور

خاک مطابق با یافتههای کریمی و چیذری ( )1119و

مثبتی متاثر میسازد (الپار و پندی1777 ،؛ سیدیبه،

واترز و همکاران ( )1111می باشد .مقدار اثر نهایی به

1111؛ ترشیزی و سالمی ،)1381 ،که مطابق با یافته-

دست آمده از متغیر سابقه اشتغال به کشاورزی نشان

های این تحقیق میباشد .مقدار اثر نهایی به دست آمده

میدهد ،در صورت ثابت بودن سایر عوامل ،با افزایش

از متغیر نگرش به حفاظت خاک نشان میدهد ،در

یک واحد در مدت زمان اشتغال به کشاورزی ،احتمال

صورت ثابت بودن سایر عوامل ،با افزایش یک واحد به

پذیرش اقدامات غیرمکانیکی 1/1درصد افزایش می-

میزاننگرش ،احتمال پذیرش اقدامات غیرمکانیکی ده

یابد.مقدار کشش کل متغیر سابقه اشتغال به کشاورزی

درصد افزایش مییابد.مقدار کشش کل وزنی همین

نیز نشان میدهد ،بهطور متوسط افزایش یک درصد در

متغیر نیز نشان میدهد بهطور متوسط با افزایش یک

این متغیر 1/18،درصد احتمال پذیرش اقدامات

درصد در سطحمتغیر نگرش نسبت به حفاظت خاک ،

غیرمکانیکی را افزایش میدهد.

 1/31درصد احتمال پذیرش اقدامات غیرمکانیکی
جدول  -1مدل رگرسیون الجیت برای بررسی عوامل موثر بر پذیرش اقدامات غیرمکانیکی حفاظت
خاک
نام متغیر

مقدار ضریب

آماره t

عرض از مبدا

-11/11

-4/93

1/111

شرکت در کالس های آموزشی

1/14

1/84

1/111

اثرات نهایی

سطح احتمال

کشش کل وزن

معنی داری

داده شده
-

-

-

-

و ترویجی
درآمد کل حاصل از زراعت دیم

1/11

1/81

1/117

-

-

شیب غالب زمین

1/11

1/19

1/171

-

-

حاصلخیزی غالب زمین

1/91

1/11

1/13

-

-

تحصیالت

1/17

1/31

1/11

1/11

1/11

نگرش نسبت به حفاظت خاک

1/11

3/81

1/111

1/31

1/1

سابقه اشتغال به کشاورزی

1/11

1/81

1/191

1/18

1/111

اشتغال غیر کشاورزی

-1/13

-1/11

1/178

-

-

آشنایی با کشاورزی حفاظتی

1/81

1/11

1/118

-

-

فرسایش خاک در زمین های

1/94

1/19

1/174

-

-

کشاورزی
نیروی کار کافی برای انجام

1/11

1/11

-

1/111

-

اقدامات حفاظتی
افزایش سود بلندمدت حاصل از

1/87

1/37

-

1/119

کشاورزی با انجام اقدامات
حفاظتی خاک
آزمون نسبت راست نمایی(117/117 =)LR
منبع :نتایج تحقیق

مقدار احتمال آزمونLR=1/111

2

 Rمک فادن= 1014

-
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مطابق جدول ( )1با تغییر سهم درآمد کل از
زراعت دیم از سطح (( )1کم) به سطح (( )1کم تر از
نتایج برآورد اثرات نهایی متغیرهای رتبهای مدل

نصف) در صورت ثابت بودن سایر عوامل ،احتمال

پذیرش اقدامات غیر مکانیکی

پذیرش اقدامات غیرمکانیکی 13درصد افزایش مییابد.

اثرات نهایی متغیرهای رتبهای چون درآمدکل

همچنین با تغییر از سطح دو تا پنج  ،در صورت ثابت

حاصل از زراعت دیم ،شیب غالب زمینهای کشاورزی،

بودن سایر عوامل ،احتمال پذیرش اقدامات غیرمکانیکی

میزان آشنایی با کشاورزی حفاظتی ،میزان فرسایش

به ترتیب  8 ،14و 11درصد افزایش مییابد .اثرات مثبت

خاک در زمینهای کشاورزی و حاصلخیزی غالب

این متغیر در این سطوح نشان میدهد که هر چه درآمد

زمینهای کشاورزی در زیر جداگانه ارائه شده اند:

حاصل از زراعت دیم بیشتر شود کشاورزان تمایل
بیشتری جهت پذیرش اقدامات غیرمکانیکی حفاظت خاک
خواهند داشت.

نتایج برآورد اثرات نهایی متغیر درآمد کل حاصل از
زراعت دیم

جدول -2اثر نهایی متغیر درآمد کل حاصل از زراعت دیم
نام متغیر
درآمد کل حاصل از زراعت دیم

احتمال

اثر نهایی

1
1

1/11
1/37

1/13

3
4
1

1/14
1/13
1/81

1/14
1/18
1/11

منبع :نتایج تحقیق

نتایج برآورد اثرات نهایی متغیر شیب غالب زمین-

کارگیری عملیات غیرمکانیکی حفاظت خاک از سوی

های کشاورزی

زارعینی که در اراضی شیبدار به کشت محصوالت می-

مطابق جدول ()3با تغییر از سطح صفر (فاقد

پردازند نسبت به زارعینی که در اراضی بدون شیب

شیب) به سطح یک (شیب کمی دارد) در صورت ثابت

کشت محصول می کنند بیشتر میباشد .مطالعات

اقدامات

متعددی نشان میدهندکه افزایش شیب زمین تاثیر

غیرمکانیکی13درصد افزایش مییابد.همچنین با تغییر از

مثبتی بر پذیرش اقدامات حفاظتی دارد .نتایج مطالعه

سطح یک به دو و دو به سه نیز،در صورت ثابت بودن

حاضر نیز همسو با این مطالعات (شیفارو و هولدن

سایر عوامل ،احتمال پذیرش اقدامات غیرمکانیکی به

 1778؛ الپار و پندی 1777؛ بکل و دراک 1113؛ آمسالو

ترتیب 11و 14درصد افزایش مییابد .یعنی احتمال به

و گراف  1119و آسافو -آجایه  )1118بود.

بودن

سایر

عوامل،

احتمال

پذیرش

893

ارزیابی عوامل موثر بر پذیرش روشهای غیر مکانیکی حفاظت خاک در راستای حفظ پایدار.....

جدول  -3اثر نهایی متغیر شیب غالب زمین های کشاورزی
نام متغیر
شیب غالب زمین های کشاورزی

احتمال

اثر نهایی

1
1

1/11
1/37

1/13

1
3

1/14
1/18

1/11
1/14

منبع :نتایج تحقیق

نتایج برآورد اثرات نهایی متغیر میزان آشنایی با

اقدامات غیر مکانیکی به ترتیب 17 ،11و18درصد

کشاورزی حفاظتی

افزایش مییابد .به عبارت دیگر کشاورزانی که آگاهی

مطابق جدول ( )4با تغییر میزان آشنایی با

بیشتری نسبت به مزایا و منافع کشاورزی حفاظتی

کشاورزی حفاظتی از سطح (( )1خیلی کم) به سطح ()1

دارند ،تمایل آن ها برای پذیرش اقداماتی نظیر ،تناوب

(کم) احتمال پذیرش اقدامات غیر مکانیکی 7درصد

زراعی ،پخش کود دامی ،باقی گذاشتن کاه و کلش در

افزایش مییابد .همچنین با تغییرات از سطح سه تا پنج

زمین و  ....بیشتر میباشد.

در صورت ثابت بودن سایر عوامل ،احتمال پذیرش
جدول  -4اثر نهایی متغیر میزان آشنایی با کشاورزی حفاظتی
نام متغیر
آشنایی با کشاورزی حفاظتی

احتمال

اثر نهایی

1
1
3
4
1

1/17
1/18
1/34
1/14
1/93

1/17
1/11
1/17
1/18

منبع :نتایج تحقیق

نتایج برآورد اثرات نهایی متغیر میزان فرسایش

ترتیب  18و11درصد افزایش مییابد .به عبارت دیگر

خاک در زمین های کشاورزی

هر چه میزان فرسایش خاک در زمینهای کشاورزی

مطابق جدول ( )1با تغییر میزان فرسایش از

رفته رفته بیشتر شود ،کشاورزان تمایل بیشتری جهت

سطح صفر (عدم وجود فرسایش) به سطح یک (جزئی

انجام اقدامات حفاظتی خاک خواهند داشت.متغیر میزان

بودن فرسایش) احتمال پذیرش اقدامات غیرمکانیکی

فرسایش خاک در زمین کشاورزی ،همراستا با نتایج

14درصد افزایش مییابد.هم چنین با تغییر از سطحی به

مطالعات ناریس و باتی ( ،)1789شیفارو و هولدن

سطح باالتر (دو تا سه) یعنی افزایش میزان فرسایش

( ،)1778سیدیبه ( )1111و آسافو -آجایه ( )1118دارای

خاک در زمینهای کشاورزی ،در صورت ثابت بودن

تاثیر مثبت و معنیداری بر پذیرش عملیات حفاظت خاک

سایر عوامل ،احتمال پذیرش اقدامات غیرمکانیکی به

می باشد.

842

خداوردیزاده ،هاشمی و...

نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار /جلد  82شماره /4زمستان 7931

جدول  -5اثر نهایی متغیر میزان فرسایش خاک در زمین های کشاورزی
نام متغیر
فرسایش خاک در زمین های
کشاورزی
1
1
1
3
منبع :نتایج تحقیق

احتمال

اثر نهایی

1/11
1/31
1/14
1/91

1/14
1/18
1/11

غیرمکانیکی 18درصد افزایش مییابد .تاثیر مثبت
متغیرحاصلخیزی اراضی ،متناقض با یافتههای آمسالو

نتایج برآورد اثرات نهایی متغیر حاصلخیزی غالب

و گراف ( )1119و همسو با یافتههای بکل و دراک

زمین های کشاورزی

( )1113بود .کشاورزان برای زمینهایی که حاصل-

مطابق جدول ( ) 1با تغییر از سطح صفر به یک

خیزترند ،توجه و اهمیت بیشتری قائل میباشند و با

یعنی از گزینه حاصلخیز نبودن به نسبتا حاصلخیز ،در

افزایش حاصلخیزی ،انجام اقدامات حفاظتی افزایش

صورت ثابت بودن سایر عوامل ،احتمال پذیرش اقدامات

مییابد .زیراکاهش بهرهوری نهایی ناشی از فرسایش

غیرمکانیکی 11درصد افزایش مییابد .همچنین با تغییر

زمینهای حاصلخیز بیشتر از همان کاهش در زمین-

از سطح نسبتا حاصلخیز به خیلی حاصلخیز در صورت

های غیرحاصلخیز میباشد (بکل و دراک .)1113

ثابت بودن سایر عوامل ،احتمال پذیرش اقدامات
جدول  -6اثر نهایی متغیر حاصلخیزی غالب زمین های کشاورزی
نام متغیر
حاصلخیزی غالب زمین های

اثر نهایی

احتمال

کشاورزی
1

1/11

-

1

1/31

1/11

1

1/14

1/18

منبع :نتایج تحقیق

نتایج برآورد اثرات نهایی متغیرهای موهومی مدل
پذیرش اقدامات غیر مکانیکی
متغیرهای موهومی در مدل غیرمکانیکی شامل
شرکت در کالسهای آموزشی و ترویجی ،شغل غیر
کشاورزی ،داشتن نیروی کار کافی برای انجام اقدامات
حفاظتی و اعتقاد به افزایش سود بلند مدت حاصل از
کشاورزی با انجام اقدامات حفاظتی خاک میباشد که
نتایج مربوط به اثر نهایی این متغیرها در ادامه آورده

شده است:
نتایج برآورد اثرات نهایی متغیر شرکت در کالس
های آموزشی و ترویجی
مطابق جدول ( )9احتمال پذیرش روشهای
غیرمکانیکی توسط کشاورزانی که در کالسهای
آموزشی و ترویجی شرکت میکنند نسبت به
کشاورزانی که در کالس های آموزشی و ترویجی
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پذیرش حفاظتی کشاورزان دارد .زیرا کشاورزان آگاه-

نمیتوان انتظار داشت کشاورزانی که چیزی در مورد

تر ،ارزیابی بهتری از اثرات فرسایش خاک بر بهرهوری

یک عملیات نمیدانند آن را بپذیرند ،بنابراین

بلندمدت زمینشان دارند و اقداماتی که به حل مسأله

ارائهاطالعات صحیح و به موقع اثر مثبتی بر تصمیم

تخریب زمین کمک میکنند را میپذیرند (ارتایرو .)1111

جدول  -7اثر نهایی متغیر شرکت در کالس های آموزشی و ترویجی
نام متغیر
شرکت در کالس های

اثر نهایی

احتمال

آموزشی و ترویجی
1

1/79

1

1/77

1/11

منبع :نتایج تحقیق

نتایج برآورد اثرات نهایی متغیر اشتغال غیر

دارند نسبت به کشاورزانی که شغل غیر کشاورزی

کشاورزی

ندارند  4درصد کمتر میباشد .تاثیر منفی متغیر اشتغال
غیر کشاورزی متناسب با نتایج مظفری ( )1374بود.

مطابق جدول ( )8احتمال پذیرش روشهای
غیرمکانیکی توسط کشاورزانی که شغل غیرکشاورزی

جدول  -8اثر نهایی متغیر اشتغال غیر کشاورزی
نام متغیر

احتمال

اثر نهایی

1

1/79

-

1

1/73

-1/14

اشتغال غیر کشاورزی

منبع :نتایج تحقیق

نتایج برآورد اثرات نهایی متغیر داشتن نیروی کار

نشان میدهد که احتمال پذیرش اقدامات غیرمکانیکی

کافی برای انجام اقدامات حفاظتی

حفاظتی در کشاورزانی که نیروی کار کافی دارند نسبت
به کشاورزانی که نیروی کار کافی ندارند به میزان 9

مطابق جدول ( )7مقدار اثر نهایی به دست آمده از

درصد بیشتر میباشد.

متغیر نیروی کار کافی برای انجام اقدامات حفاظتی

جدول  -9اثر نهایی متغیر نیروی کار کافی
نام متغیر
نیروی کار کافی برای

احتمال

اثر نهایی

انجام اقدامات حفاظتی

منبع :نتایج تحقیق

1

1/7

-

1

1/79

1/19
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نتایج برآورد اثرات نهایی متغیر اعتقاد به افزایش

اقدامات حفاظتی خاک نشان میدهد ،احتمال پذیرش

سود بلند مدت حاصل از کشاورزی با انجام اقدامات

اقدامات غیرمکانیکی حفاظتی در بین کشاورزانی که

حفاظتی خاک

اعتقاد به افزایش سود بلند مدت با انجام عملیات حفاظت

مطابق جدول ( )11مقدار اثر نهایی به دست آمده
از متغیر اعتقاد به افزایش سود بلندمدت با انجام

خاک دارند نسبت به کشاورزانی که چنین اعتقادی
ندارند به اندازه ده درصد بیشتر میباشد.

جدول  -11اثر نهایی متغیر افزایش سود بلندمدت حاصل از کشاورزی
نام متغیر
افزایش سود بلندمدت حاصل از کشاورزی با انجام اقدامات

احتمال

اثر نهایی

حفاظتی خاک
1

1/89

-

1

1/77

1/1

منبع :نتایج تحقیق

نتیجه گیری

که سطح وسیعی از اراضی زراعی آنان در معرض

نرخ باالی فرسایش خاک در ایران باعث میشود

فرسایش خاک میباشد ،به انجام رسید .نتایج نشان داد

که موضوع حفاظت خاک نه تنها یک ضرورت باشد،

که متغیرهای شرکت در کالسهای آموزشی و ترویجی،

بلکه چنانچه کشور بخواهد به توسعه پایدار در بخش

درآمد کل از زراعت دیم ،شیب غالب زمینهای

کشاورزی و در اقتصاد دست یابد ،به عنوان یک نگرانی

کشاورزی ،تحصیالت ،نگرش به حفاظت خاک ،سابقه

اساسی مطرح شود.در طی چهار دهه اخیر به منظور

اشتغالبه کشاورزی ،میزان آشنایی با کشاورزی

معرفی اقدامات حفاظتی خاک ،به ویژه در مناطق تحت

حفاظتی ،میزان فرسایش خاک در زمینهای کشاورزی،

فرسایش شدید ،سرمایهگذاری بسیار زیادی صورت

نیروی کار برای انجام اقدامات حفاظتی و اعتقاد به سود

گرفته است ،با این حال تالشهای صورت گرفته به

بلندمدت با انجام اقدامات حفاظتی خاک به طور مثبت و

منظور ترویج روشهای حفاظتی به نظر میرسد تا

معنیدار تصمیم کشاورزان برای پذیرش اقدام های

کنون موفقیت محدودی در دستیابی به اهداف خود

غیرمکانیکی حفاظت خاک را تحت تاثیر قرار میدهند .در

داشتهاند و روند صعودی فرسایش خاک همچنان ادامه

حالیکه متغیر اشتغال غیر کشاورزی به عنوان عامل

دارد .در این زمینه عدم پذیرش روشهای حفاظتی از

منفی و معنیدار موثر بر تصمیم به پذیرش کشاورزان

سوی بهرهبرداران میتواند بعنوان یکی از دالیل اصلی

شناخته شد.نظر به اینکه هر یک از روشهای حفاظتی

چنین رخدادی قلمداد گردد .این مسأله نیاز به شناسایی

خاک ویژگیهای خاصی دارد و به منظور ترویج و

عوامل پیشبرنده و بازدارنده پذیرش اقدامات حفاظتی

توسعه هر یک از آنها نیاز به شناسایی دقیق عوامل

معرفی شده را آشکار میکند .در همین راستا این

تعیین کننده آن میباشد تا بدینوسیله سیاستهای

مطالعه به منظور بررسی عوامل موثر بر پذیرش

درستی از سوی سازمانهای ذیربط در این زمینه

اقدامات غیر مکانیکی حفاظتی خاک با استفاده از مدل

اتخاذ شود .بنابرایناستباط میشود که اقدامات حفاظتی

الجیت در بین زارعین بخش نازلوی شهرستان ارومیه

خاک به علت اینکه کاربر و سرمایهبر و نیازمند
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اطالعات ،آگاهی ،دانش ،نگرش مساعد و سرمایهگذاری

حفاظت خاک افزایش مییابد .متغیر داشتن شغل غیر

بلندمدت و هزینه اجرایی باالتری هستند؛ بیشتر مورد

کشاورزی اثر منفی بر پذیرش دارد .بنابراین میتوان با

پذیرش کشاورزانی قرار میگیرند که اطالعات کافی در

پایدار کردن درآمد کشاورزی و کاهش نوسان قیمت

زمینه پذیرش عملیات حفاظت خاک داشته باشند.

محصوالت کشاورزی ،کشاورزان را به فعالیت بیشتر

از آنجا که افراد مورد مطالعه از سطح سواد متفاوتی

در بخش کشاورزی و انجام بیشتر اقدامات حفاظتی

برخوردارند ،پیشنهاد میشود که جهت انتقال اطالعات

ترغیب کرد .نتایج نشان داد که هرچه میزان فرسایش

و آموزش به آنها از کانالها و روشهای آموزشی

بیشتر باشد پذیرش اقدامات حفاظتی خاک افزایش می-

مناسب با توجه به سطح سواد آنها استفاده گردد.

یابد ،بنابراین از طریق آگاه کردن کشاورزان ،نسبت به

رسانههای شنیداری -دیداری و آموزشهای طریقهای و

پیامدهای منفی بلند مدت فرسایش خاک میتوان آنها

نتیجهای میتواند برای آموزش افراد کم سواد و بی-

را بیش از پیش نسبت به پذیرش اقدامات حفاظتی

سواد مثمر ثمر باشد .با توجه به این که متغیر نگرش به

ترغیب کرد .نتایج نشان داد که میزان آشنایی با

عملیات حفاظت خاک رابطه ی مثبتی با به کارگیری

کشاورزی حفاظتی اثر مثبت بر پذیرش اقدامات

عملیات حفاظت خاک از سوی کشاورزان دارد پیشنهاد

غیرمکانیکی حفاظت خاک دارد .بنابراین میتوان با دادن

میشود در کالسهای آموزشی و ترویجی ،نشریات و

آموزشهای الزم درباره فواید بلند مدت کشاورزی

مجالت ترویجی و رسانههای ارتباطی به بیان اهمیت

حفاظتی به کشاورزان ،درصد پذیرش اقدامات حفاظتی

مسئله خاک و ضرورت حفاظت از آن بپردازند تا نگرش

آنها را باال برد .مطابق نتایج هرچه حاصلخیزی زمین-

کشاورزان به خاک و اهمیت آن بهبود یابد .متغیرهای

های کشاورزی باال باشد میزان پذیرش اقدامات حفاظتی

شرکت در کالسهای آموزشی و ترویجی و داشتن

خاک هم افزایش مییابد .بنابراین میتوان با آگاه کردن

نیروی کار کافی در پذیرش انجام عملیات حفاظت خاک

کشاورزان نسبت به آثار فرسایش خاک بر کاهش

تاثیر مثبت و معنی داری داشت .این نشان میدهد که با

حاصلخیزی خاک ،بیش ازپیش آنها را به انجام عملیات

برگزاری کالسهای آموزشی و ترویجی از طرف

حفاظتی خاک تشویق کرد.

سازمانها و ادارات ،تمایل کشاورزان به انجام اقدامات
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