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مقدمه

 ،دیگران و کاتانگی) ها انسان زندگی در تهدید ترین مهم و عمده مشکالت از طبیعی منابع کاهش جهان سراسر در هامروز

 دگرگونی و جمعیت افزایش با اخیر های سال در که است محیطی زیست مسائل ترین مهم از یکی و( 651: 1855

 روستایی مناطق در محدودیت ایجاد سبب امر این (.566: 5030 ،دیگران و کرانی) ستا یافته شدت انسان های فعالیت

 گذشته، سال چند در زیست محیط تخریب کاهش برای زیاد های تالش وجود با(. 554: 1858 کاتانگی،) است شده

 شدهتبدیل  محیطی زیست جدی مشکل به و (11: 1851 سامسون، و کائوچو) دارد ادامه هم هنوز طبیعی منابع تخریب

 و جنتل) است داده وسو سمت را روستایی ةجامع معیشت چشمگیری طور به که( 16: 1854 ،دیگران و کیفل) است

 (. 16: 1851 مراسنی،

 به توجه ، همچنینآن حاصلخیزی بهبود ضرورت و خاک فرسایش مشکالت بودن جدی به توجه با 5315 سال از

 و وخاک آب حفاظت ۀگسترد ةبرنام مانند هایی برنامه المللی بین کنندگان کمک و جهان کشورهای بیشتر پایدار کشاورزی

 ةپای( 580: 1850 کیران، و ویل وادی) کشاورزی امروزه (.1: 1854 کرمن، و پونیسیو) اند کرده آغاز را پایدار کشاورزی

 وایت،) هاست آن اشتغال منبع ترین بزرگ و( 510: 1855 ژینگ، و ژان) کشورها بیشتر اجتماعی و اقتصادی سیستم اصلی

: 1856 ،دیگران و کومار) است وابسته بخش این به نیز روستایی مناطق جمعیت بیشتر اصلی معاش امرار(. 3: 1851

 شده انروستایی رفاه بهبود و غذایی مواد کردن آماده ،صنایع برای اولیه مواد کردن اهمفر ،درآمد افزایش سبب که( 530

 ناخالص تولید درصد 50 حدود که طوری به ؛دارد حیاتی ینقش بخش این نیز ایران ملی اقتصاد در(. 0: 1856 آرمو،) است

 ةاولی مواد درصد 38 و غیرنفتی صادرات درصد 11 جامعه، غذایی مواد درصد 01 از بیش تأمین اشتغال، درصد 11 ملی،

 و ازهاین نیتأم تنها نه شاورزیک بخش مهم رسالت (.560: 5030 ،دیگران و کرانی) کند می فراهم را صنعت نیاز مورد

: 5030 ،دیگران و نوری) است داریپا شاورزیک به ابییدست منظور به هیپا منابع داریپا حفاظت هکبل ی،یغذا تیامن ارتقای

 و پونیسیو) دارد دکیتأ ستیز طیمح و عییطب منابع ردنکن بیتخر بر آن، ثبات و دیتول حفظ بر عالوه شاورزیک ، این(531

 تنوع دادن ازدست آب، آلودگی مانند محیطی زیست مسائل کم، تولید به مربوط مسائل به توجه با (.6: 1854 کرمن،

 بهبود ضرورت ،خاک فرسایش مشکالت بودن جدی ،(501: 1854 ،دیگران و وزئل) اجتماعی و اقتصادی مسائل ،زیستی

 منابع از حفاظت های برنامه اجرای برایاقداماتی  کشاورزان ،پایدار کشاورزی وری بهره افزایش و خاک حاصلخیزی

 آمیخته درهم وخاک آب منابع با خانوارها از بسیاری معیشت زیرا ؛(11: 1854 ،دیگران و کیفل) اند داده صورت وخاک آب

  (.16: 1851 تیاگی، و خاتریا) است

 امری وخاک آب منابع از مناسب ۀاستفاد و توجه لزوم ،طبیعی منابع به پایدار کشاورزی وابستگی دلیل بهگفتنی است 

 .است وابسته کشاورزی بخش به خانوارها بیشتر درآمد نیز جایدر دشت در(. 51 -5: 1880 آیل، و ارکوزا) است ضروری

. بستگی دارد کشاورزی به ها آن بیشتر معاش امرار هستند و ساکن روستایی مناطق در جمعیت کل از چهارم سه حدود

 تراکم به توجه با. است فیزیکی و شیمیایی تخریب حال در منابع این ،وخاک آب منابع از پیاپی و زیاد ۀاستفاد دلیل بهالبته 

 بودن جدی به توجه با بنابراین، ؛است کرده فوق ایجاد منابع در هایی محدودیت امر این منطقه، در جمعیت باالی

 از درست درک ،پایدار کشاورزی وری بهره افزایش، همچنین  آن حاصلخیزی بهبود ضرورت و خاک فرسایش مشکالت

 تخریب و وخاک آب منابع از حفاظت های شیوه از نکردن یا کردن استفاده درمورد کشاورزان تصمیم بر مؤثر عوامل و علل

 ترین مهم و اولین که ها آن به دست( دختر پل شهرستان) جایدر دشت در حفاظتی مناسب اتاقدام و طبیعی منابع

 .است ضروری و الزم ،هستند منابع این از برداران بهره

 های شیوه از نکردن یاکردن  استفاده در کشاورزان گیری تصمیم بر مؤثر عوامل ارزیابی و بررسی به نیز مطالعه این در

 تأثیرگذار عوامل ترین مهم شده است کوشش و پرداخته دختر پل شهرستان در جایدر دشت در وخاک آب منابع از حفاظت



 10...هایشیوهکارگیریبهدرکشاورزانتصمیمبرمؤثرعواملبررسی

 

 اقتصادی، ،شناختی روان شخصی، عوامل بررسی به مربوط موضوع ةزمین در پژوهشی تاکنون شود. بررسی امر این بر

 در اما ،است نگرفته صورت وخاک آب منابع از حفاظت با ارتباط در کشاورزان گیری تصمیم بر مؤثر فیزیکی و اجتماعی

 طبیعی، علوم های حوزه محققان معرفتی و اندیشگی مبانی آن، اهمیت دلیل به وخاک آب منابع از حفاظت های شیوه زمینة

صورت  پژوهشی کار و رساله مقاله، قالب در حوزه این در تجربی ادبیات وشده  کشیده چالش به جغرافیا و اجتماعی علوم

 شود.  درادامه بیان می( اندک خیلی هرچند) داخلی مطالعات برخیاز این میان، . است گرفته

 زاده امام نوری و صبوری ،(5030)دیگران  و نوری ،(5030)دیگران  و کرانی ،(5038) دیگران و وند نوری نوراله

 و وزل ،(1854) کرمن و پونیسیو ،(1880)دیگران  و ژئو ،(1881)دیگران  و نامارا :کشورها دیگر در همچنین ،(5036)

 که است آن از حاکی شده انجام مطالعات مرور اند. هایی انجام داده پژوهش (1854)دیگران  و کیفل و (1854)دیگران 

 بر مؤثر شناختی جمعیت و شناختی روان فیزیکی، اجتماعی، اقتصادی، عوامل نقش بررسی دربارۀ جامعی ةمطالع تاکنون

 ؛است نگرفته صورت هموار های زمین و ها دشت در وخاک آب منابع از حفاظت کارگیری به درمورد کشاورزان گیری تصمیم

 از حفاظت های شیوه از استفاده درمورد کشاورزان تصمیم بر مؤثر عوامل نقش شده است سعی حاضر تحقیقدر  رو این از

 نیا از تا بررسی شود و انسانی تبیین منابع و مالی ظرفیت به توجه با دختر پل شهرستان در جایدر دشت وخاک آب منابع

 از استفاده با وشود  مشخص و یادآوری ،یابیارز وخاک آب منابع از حفاظت در ها شیوه این کارگیری به تأثیر و نقش قیطر

 که است این پژوهش اصلی پرسش شود؛ بنابراین، یدهسنج مطالعه مورد ةمنطق در آن ریتأث زانیم آماری های آزمون

 ؟چیست وخاک آب منابع از حفاظت های شیوه کارنگرفتن یا به کارگیری به در کشاورزان تصمیم بر مؤثر عوامل ترین مهم



نظریمبانی

 شاورزیک منابع ةنیبه تیریمد ،وخاک آب منابع تیمحدودو  ییغذا مواد دیتول به ازین آن دنبال به و تیجمع روزافزون رشد

 نیتأم تنها نه پایدار شاورزیک بخش مهم رسالتدر این بین، (. 0: 1856 آرئمو،) است ردهک ناپذیر اجتناب امری را پایدار

 کیران، و ولو وادی) است پایدار ة توسع به ابییدست منظور به هیپا منابع داریپا حفاظت هکبل ی،یغذا تیامن ارتقای و ازهاین

 زیست محیط و عییطب منابع ردنکن بیتخر بر آن، ثبات و درازمدت در دیتول حفظ بر عالوه داریپا یکشاورز(. 583: 1850

 تأمین برای منابع از استفاده و صحیح مدیریت ضمن که است سیستمی ، همچنین(6: 1854 کرمن، و پونیسیو) دارد دکیتأ

( 411: 1854 ،دیگران و فرانچسکونی) دهد می افزایش را طبیعی منابع ذخایر و زیست محیط کیفیت بشر، غذایی نیازهای

 درازمدت در ییروستا ةجامع برای سودمندی و وری بهره حفظ و کشاورزان اجتماعی و اقتصادی دوام منابع، حفظ سبب و

 (. 500: 1854 ،دیگران و وزل) است سازگار زیست  محیط باو  (30: 1854 ،دیگران و آترال) شود می

 از ییک کخا فرسایش(. 583: 1880 بایرامین،) آید می دست به خاک از جهان ییغذا مواد رصدد 31 از شیب ،امروزه

 دگرگونی و تیجمع شیافزا با ریاخ های سال در هک غذاست دیتول ندیفرا در پایدار شاورزیک محیطی زیست مسائل

 کخا تن اردیلیم 11 حدود سال هر نیز جهانی سطح در(. 005: 1854 ناوارو،) است افتهی شدت انسانی های فعالیت

 به عمل این که (566: 5030 ،دیگران و کرانی) یابد می شیفرسا اراضی گرید از کخا تن اردهایلیم و شاورزیک زیحاصلخ

 ها آن جملة از (.0: 1854 ،دیگران و ماکوس خوزه) شود می پایدار شاورزیک توسعة از رییجلوگ سبب مختلف طرق

 در اهشک با زارع خانوارهای ردنکریفق و آبی کشت ستمیس در ردکعمل اهشک ،ها آبراهه در رسوبات جادیا به توان می

 تنوع دادن ازدست ،(6110: 1851 الئورنت،) ها دریاچه و ها رودخانه آب آلودگی ،(534: 5030 ،دیگران و نوری) ردکعمل

 تعادل خوردن برهم و( 554: 1858 کاتانگی،) ها بیماری و آفات شیوع برای شرایط پرورش ،(110: 1856 باجس،) زیستی

 از ناشی خسارات جبران برای ادییز های هزینه ساالنه نیهمچن ،(566: 5030 ،دیگران و کرانی) ردک اشاره طبیعی
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 کخا حفاظتی اقدامات انجام ،نیبنابرا ؛(10: 1854 ،دیگران و کیفل) شود می صرف شورهاک از ارییبس در کخا شیفرسا

 منابع تیفکی و تیمک حفظ و نونیک نسل سمت به منابع عیبازتوز و داریپا شاورزیک جهت در تکحر راستای در

 نظر به ضروری انییروستا مهاجرت از رییجلوگ عامل و شاورزیک محصوالت دیتول بستر ترین مهم عنوان به وخاک آب

 .یابد می اهمیت و ضرورت وخاک آب منابع از حفاظت به توجه لزوم و رسد می

 از بیشتر حفاظتی های شیوه از استفاده ،غذایی امنیت و غذایی مواد تولید در وخاک آب منابع مهم نقش دلیل به ،امروزه

 بهبود ضرورت و فرسایش مشکالت بودن جدی به توجه با(. 003: 1858 استرک، و اوکوبا) است اهمیت یافته گذشته

 (فیزیکی غیر و فیزیکی اقداماتشامل ) حفاظتی اقدامات ،پایدار کشاورزی وری بهره افزایش همچنین ،خاک حاصلخیزی

 شامل که( 11: 1854 ،دیگران و کیفل) گیرد می انجام کشاورزی های زمین و به ویژه طبیعی منابع از حفاظت برای

 ایجاد و پوششی گیاهان کشت زمین، مناسب زهکشی شیب، جهت خالف زمین زدن شخم ،زراعی تناوب های روش

 ماندۀ پس مدیریت خاک، تثبیت شیمیایی، و آلی کودهای از استفاده ،(501: 1880 الرس، و واگائهو) زراعی های بادشکن

 نگهداری برای سطحی های خاک ییتوانا به که( 0: 1854 ،مافونگوی و شیسانی) است باران آب آوری جمع و محصول

 و نیانگا) شود می منجر خاک ییغذا مواد ییشیمیا تغییر کاهش و شییفرسا نیروهای کاهش قیطر از خود انسجام و آب

 و ها دام ازحد بیش چرای کاهش ،زدایی جنگل کاهش زیست، محیط تخریب از جلوگیری همچنین ،(140: 1854 ،دیگران

 ،بنابراین ؛(110: 1856 باجس،) است وخاک آب منابع از حفاظت های روش دیگر از زمین از استفاده و کشت کاهش

 اجتماعی و اقتصادی ،محیطی زیست مشکالت کاهش ةزمین در هم ،وخاک آب منابع از حفاظت های شیوه کارگیری به

 و خاک تخریب کاهش سبب هم و( 513: 1854 ،دیگران و هارنی) داشت خواهد دنبال به مثبتی اثرات ییروستا جوامع

 از حفاظت های برنامه اجرای منظور به(. 501: 1851 ،دیک وان و سیتز) شود می وخاک آب منابع از حفاظت و آب جذب

 گیری تصمیم و تمایل در ای عمده نقش محیطی زیست و سازمانی فیزیکی، اقتصادی، و اجتماعی عوامل آب و خاک

 زیرا ؛است مهم بسیار کشاورزی های زمین مجدد احیای بنابراین، ؛دارد وریافن این از استفاده و دریافت برای کشاورزان

 .است آمیخته درهم زمین منابع با خانوارها از بسیاری معیشت

 در را رفتارهایشان چگونه و چرا که مردم دارد وجود این مورد در گوناگونی شناختی جامعه نظریاتشایان ذکر است  

 انسانی زیست محیط حفظ و وخاک آب منابع تخریب کاهش سبب درنهایت که داد خواهند تغییر زیست محیط با رابطه

 پرداخته است مربوط حاضر تحقیق به که نظریاتی و ها پارادیم بیان به نظر مورد موضوع به توجه با ،درادامه .شد خواهد

 .شد خواهد



اکولوژیکینوینپارادایم

 یدار،دارد )پا یدتأکو منابع آن  یطبه مح بردار بهرهو نوع نگرش  یطو مح بردار بهره یکیو نزد یبر دوست پارادایماین 

 یعتجهان طب یبرا تنها نه محیطی یستزبحران در حال رشد  ۀدربار یاصرار دارد که نگران ینبر ا ، همچنین(511: 5031

که در  هایی یدگاهد(. 100: 1881)دانالپ،  داشتخواهد دنبال  به یانسان ةجامع یبرانیز  یمهم یجنتا ،دارد یامدهاییپ

 ی،)شکوئو انطباق دهد  کند سازگار اش یزندگ یطخود را با مح باید بردار بهرهمعتقدند  ،گیرند یممکتب قرار  ینچارچوب ا

 . استهمراه  بخشی یجهنتو  ییبا کارا کند یمانتخاب  ویکه  یو انطباق سازگاری(. 111: 5001

 یتاهم هاز آنکه به توسع یشو ب شود می یدتأک یگریاز هر زمان د یشب یکاربرد یانسان یشناس بوممکتب بر  ،امروزه

 یکردرو ین(. ا11: 5031 یدار،را مدنظر دارد )پا یطیمح های یتمحدودو همواره فشار کند  می توجه یدارپا ةدهد به توسع

 ،یو اقتصاد یاسیس ییندهافرا ۀانداز بهرا  زیست یطمحانسان با  یوندکه پ کند یممطرح  یشناس جامعهدر  ییدجدة عرص

 .داند یم یضرور یاجتماع یطشرا کدر یبرا
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یشناختبومیجاپاپارادایم

مختلف  یها بخش یزانر برنامهتوجه ارائه کرده و را  یطیمح یداریپا یاتنظر تازگی بهاست که  یمفهوم پارادایماین 

استفاده از منابع  ۀنحو ،درواقع .(588: 5035، دیگرانو  یبی)حب خود جلب کرده استبه را کشورها  یطیو مح یاقتصاد

 رویکردی و روش یشناخت بوم جاپای (.50: 1851، دیگرانو  یپ)گوتل کند یممحاسبه  ها انسان یازن ینتأم یرا برا یعتطب

 و پردازد یم محیط بر انسان تأثیر میزان ارزیابی به روش این. دهد یم نشان طبیعت در را انسان ةمداخل میزان که است

را  یشناخت بوم جاپای(. 5403: 1858 ید،و گوتل یسینگر)ک استچقدر  طبیعت بر وارد فشار و بار میزان دهد یم نشان

و جذب تمام زائدات  یانسان یازمورد ن یمستمر منابع مصرف یدتول برای یازو آب مورد ن یزحاصلخ یمجموع قلمرو اراض

مقدار آب و از ما چگونه  دهد یمنشان  که (11: 5334، دیگران)واکرماگل و  اند دانستهمشخص  یحاصل از آن در اجتماع

 یشناخت بوم یجاپا یبترت ینبد؛ یماستفاده کنخود  یازن مورد یمنابع مصرفبرای تولیدکردن  یکشاورز حاصلخیز های ینزم

و  یاست )رضوان یکاال، خدمات و اراض ینتأم یما از آن برا یاو تقاض یعتمنابع طب ینارتباط ب یبرقرار یجوو در جست

 یجهدرنت و شود یم یشناخت بومکمبود منابع  سبب یطورکل بهبشر که  دهد یمنشان  مطالعات (.518-560، 5003، دیگران

 (.01: 1881)لوه،  کار گرفته شود به یمؤثراقدامات  یا ها یاستس ینکهمگر ابرد،  را از بین می یعیطب ةیسرما



محیطییستزاخالقپارادایم

 ییگرا منطقه یستزامروزه بر  رایز ؛داشت ژهیو یوجهآن تبودن  یبه بوم باید  محیطی یستزاخالق  رامونیپ بحث در

 ،محیطی یستزو وضع اخالق  فیتعر در هکاست  یحالت و وضع ییگرا منطقه ستیز ،شود یم یدتأک محیطی یستزاخالق 

 یرا برا یدیجد الزامات رد،یکرو نیا(. 081: 5331)آبائدو،  شود یم بیان محیطی یستزبودن اخالق  یو محل یا منطقه

 یها نگرشباورها و  ،ها ارزشبر فرهنگ،  یمناسب و مبتن محیطی یستزاخالق  ةدر بسط و توسع یو پژوهش یعلم زکمرا

تک افراد  تک این است که محیطی یستزاخالق  یلک. هدف (33 -38: 5003 ،یکی)خان کند یمگوشزد  لمح ۀژیو

و  آنبرخورد دوستانه با  و یعتبا طب یهمراه برای ،نیبنابرا ؛(18: 1884)دالمئر،  حفاظت کنند ستیز طیمح ازاند  موظف

 بر مؤثرشناخت عوامل به  ،ها آن از بهینه ۀاستفاد و وخاک آب منابع از حفاظت یها برنامه یاجرا ، همچنینیعیمنابع طب

 رفتارهای زیرا است؛ یازن آن از بهینه دۀو استفا وخاک آباز منابع  حفاظت های یوهش از استفاده در کشاورزان تصمیم

 عملیات به کشاورزان منفی ای مثبت یها نگرش داشتندر این بین، . شود یم ناشی حفاظت به افراد نگرش از حفاظتی

 یدارپا یبه کشاورزبا آن  توان یمکه  است یرگذارمناسب تأث های یوهش یریکارگ بهة زمین در ها آن رفتار دراز منابع  حفاظت

 (.5)شکل  .یدرس ییروستا یدارپا ةتوسع درنهایتو 



پژوهشروش

از شمال به  که دختر در استان لرستان واقع شده است شهرستان پل یهکتار در جنوب غرب 0188 مساحت با جایدر دشت

 یگچ یماهورها از غرب به تپه و (یدر)چُل جا یمرهلغزش س ینزم یماهورها کشکان، از جنوب و شرق به تپه ةرودخان

از  یکیکه است  کشکان ةرودخان یزآبر ۀاز حوز یآن بخش یزآبر ۀحوزو  دشت این. شود یمحدود م علیاباغ  یروستا

 یآب اراض کنندۀ ینمنبع تأم ینتر رودخانه مهم یناگفتنی است . آید شمار می بهرودخانه کرخه  یها شاخه ترین یاصل

سازند گچساران بوده که با توجه به  یتراوا و کم یریرسوبات تبخ یزدشت ن یندشت است. سنگ کف ا ینا یکشاورز

 (.1در تماس با آن شده است )شکل  یرزمینیز یها آب یفیک یبآن، سبب تخر یگچ دهندۀ یلتشک یاجزا
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نگارندگانترسیمتحقیق،مفهومیمدل.1شکل



 
 مطالعهموردروستاهایوجایدردشتموقعیتةنقش.9شکل
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. داردو معموالن  یو دو بخش مرکزاست نفر  001هزار و  11دختر  پلشهرستان  یتجمع، 5038 سال آمار براساس

 ینروستا از ا 3 .استنفر  000هزار و  58 یدردهستان جاجمعیت  یانم ینا ازکه  استشامل چهار دهستان  یبخش مرکز

 (.5 جدولاست )  شدهواقع  یدردر دشت جانیز دهستان 

  
نمونهروستاهایویژگی.1جدول

روستاپیتنمونهتعدادتیجمعخانوارروستا

 یدشت 14 5580 111 حمام سراب

 یدشت 4 511 61 وههکدو

 یدشت -یا هیپاکوه 63 5388 618 محمودوند سراب

 یدشت 1 514 03 یسفل باغ

 یدشت -یا هیپاکوه 1 503 68 ایعل باغ

 یدشت 1 106 61 آباد اسالم

 یدشت -یا هیپاکوه 56 144 516 یسفل گردله چم

 یدشت 4 166 16 آباد میرح

 یدشت 6 516 01 قلعه چم

 - 518 6414 5805 کل

پژوهشهاییافتهو1935آمارمرکز:منبع

 

به نیز  اطالعات بیان شده و یلیتحل -یفیتوصصورت  که به است کاربردی های پژوهش ۀدر زمرحاضر  پژوهش روش

در  یدرواقع در دشت جا ییروستا هایشامل خانوار هم یآمار ةجامعاست.  شده یآور جمع یدانیو م اسنادیدو روش 

 عنوان به سامانمند یریگ نمونه صورت به خانوار سرپرست 518 کوکران، فرمول از استفاده با. است دختر پلشهرستان 

 یپرسشگرو با توجه به تعداد خانوار هر روستا،  پژوهش ةنمون یسپس با مراجعه به روستاها شدند انتخاب نمونه ةجامع

 یبند دسته و یآور جمع از پس. استو بدون ساختار(  یافته)ساختار نامه پرسش نوع دو نیز یریگ اندازه ابزار وانجام شده 

شده  استفاده ها داده وتحلیل یهتجز منظور به یاستنباط و یفیتوصآمار  یها روش از، SPSS افزار نرم از استفاده با ها داده

در  یزیکیو ف یشناخت روان ی،اقتصاد ی،اجتماع ی،اثر عوامل شخص یو بررس اطالعات لیتحلو هیتجزمنظور  است. به

 دو یکاآزمون  ،یا نمونه تک t یها آزموناز  ،وخاک آبحفاظت از منابع  های یوهشاستفاده از  یکشاورزان برا یمتصم

 ةنام پرسش 01 شامل هیاول ةنمون ،ییایپا سنجش منظور به ینشده است. همچن استفاده لجستیک( و مدل دو یخ)

مشخص  5رونباخک یآلفا روش با اعتماد بیضر زانیم، آمده دست به یها داده از استفاده با سپس شد گرفته آزمون یشپ

با توجه به قضاوت  نامه پرسش ییروا ،1 جدول دارد یمطلوب ییایپا اسیمقگفت  توان یم 08/8 کل میزان به توجه با. دش

 شده است. ییدتأ ینهزم یندر ا ناو نظر متخصص

 .کردپژوهش ارائه  ینا برایرا  0 جدول متغیرهای و)عوامل(  شاخص توان یشده م با توجه به مطالعات انجام ینهمچن

 

 

 

 


                                                                                                                                                                              
1. Cronbach's alpha 
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بعدهربرایشدهمحاسبهلفایآمیزان.9جدول

کرونباخلفایآمیزانعوامل

 10/8 شخصی

 01/8 اقتصادی

 08/8 اجتماعی

 05/8 فیزیکی

 13/8 شناختی روان

 08/8 کل میزان

پژوهشهاییافته:منبع



پژوهشمتغیرهایوعوامل.9جدول

متغیر(عوامل)شاخص

 کشاورزان بومی دانش آموزش، میزان تحصیالت، جنس، سن، شخصی

 اجتماعی روابط شهر، با ارتباط خانواده، ۀانداز اجتماعی، مشارکت اجتماعی

 زمین مالکیت دام، مالکیت و نگهداری انداز، پس و درآمد کار، نیروی تعداد اقتصادی

 منابع حفاظت ۀشیو از ادراک تجربه، میزان ،او آگاهی میزان و کشاورز ۀانگیز شناختی روان

 مزرعه تا فاصله مزرعه، وسعت زمین، شیب فیزیکی

(.9517)دیگرانویفل(؛ک9517)دیگران(؛وزلو9517وکرمن)یسیو(؛پون9557سبگاز)برگرفتهاز:منبع

 

 به که است خطی رگرسیون وتحلیل یهتجز یبرا اجتماعی علوم در اساسی آماری روش( یک)لجست الجیت الگوی

 توزیعاین  از استفادهگفتنی است . کرد ارائه( 5306) هانمن بار نخستین را لجستیک یع. توزدارد نیاز مداوم وابسته متغیر

گفت انتخاب  توان یمدارد.  یگرد یها مدل در مقایسه با بیشتری یایمزا ،یدوبعد ةوابست متغیر وتحلیل یهتجز برای

 یاجتماع ی،از عوامل شخص یتابع یرمستقیمغ طور به یهر فرد یبرا وخاک آبحفاظت از منابع  یبرا یوهش ینبهتر

 یعتوز درواقعکه را  «یتمطلوب یتفاضل یالگو» این. است (U= f (Y, S) هر فرد یزیکیو ف یشناخت روان ی،اقتصاد

 :کرد یانب یرز صورت به توان یم ،مطرح شده است یشنهادهایافراد به پ یها پاسخ یتصادف یرمتغ یاحتمال

   , ; , ;   1 01 0U  Y B  S  ε    U   Y  S  ε 

 برای تمایل صورت در فرد که است هایی شیوه B فرد، های ویژگی Y فرد، غیرمستقیم مطلوبیت تابع معرف U آن در که

 مجموعه عنوان به کشاورزان گیری تصمیم بر مؤثر عوامل مجموعه S و گیرد می کار هب وخاک آب منابع از حفاظت

 از حفاظت های شیوه از ندارد تمایل کشاورز که است زمانی برای صفر مطلوبیت، تابع این در. هستند مستقل متغیرهای

 شود می فرض که هستند الگو این اخالل و خطا اجزای   و   .آن است برعکس یک وکند  استفاده وخاک آب منابع

 :بنابراین ؛دارند صفر میانگین با نرمال توزیع

   , ; , ; ( )     1 01 0U U  Y B  S U   Y  S  ε ε 

 و پذیرش احتمال یعنی ،یک مقدار احتمال توزیع یک، و صفر مقادیر با الگو این ةوابست متغیر بودن دوبعدی به توجه با

 کرد: بیان زیر رابطة طریق از لوجیت احتمالی توزیع کمک به توان می ها شیوه کارگیری به برای افراد تمایل

   
    exp exp . . .

   
      

1 1
1

1 1i ηP Y  F ΔU    
U α β B γ Y θ S
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 مؤثر عوامل حداکثر روش از استفاده با که هستند الگو ضرایب   و   ، و یکلجست تجمعی توزیع تابع (  )  

θ, رود می انتظار و شوند می برآورد 0γ و β 0 تأثیر و نقش ارزیابی و الگو پارامترهای برآورد از پس،  درنهایت. باشد 

 عوامل ریاضی امید یا انتظار مقدار توان می حفاظتی، های شیوه اتخاذ در کشاورز تصمیم در مستقل متغیرهای از یکهر

 یکلجست تجمعی توزیع تابع از گیری انتگرال با وخاک آب منابع حفاظت های شیوه اتخاذ در کشاورزان تصمیم بررا  مؤثر

 .کرد برآورد( M) ماکزیمم پیشنهاد تا صفر دامنة در( (  )  )

   
 

 , ...
.

      
   
 

  2 2
0 0

1

1

M M
*

n n n*
E WTP F U dB dB      α α β x     β x

exp α β B
  

a* یا   به غیره و فیزیکی ،شناختی روان اجتماعی، -اقتصادی عوامل افزودن از که است شده تعدیل مبدأ از عرض 

 شود می دیده که گونه همان، تأثیرگذار عوامل منظور. آید می دست به لجستیک ۀبرآوردشد رگرسیونی الگوی مبدأ از عرض

 .ستها آن ضرایب در الجیت مدل در شده دار ة معناگرفت کار هب متغیرهای میانگین ضرب حاصل مجموع یا خطی ترکیب



هایافتهوبحث

 سنی فراوانی بیشترین هک است آن از یکحا پژوهش ةنمون روستاهای خانوارهای سرپرستان بین مزبور ةنام پرسش توزیع

 بیشتر تحصیالت. شود می شامل را( نمونه) هدف جمعیت کل از درصد 5/43 که بوده سال 18 تا 65 دهندگان پاسخ

 نظر از ،است کشاورز پژوهش ةنمون (جامع درصد 588 نیز اشتغال نظر از باالتر، و راهنمایی تحصیلی مدرک پاسخگویان

 .(6 جدول). اند بوده متأهل پاسخگویان درصد در 0/30 تأهل نظر از و مرد پاسخگویان درصد 0/30 جنسیت

 
هدفجمعیتیامطالعهموردجمعیتفراوانیتوزیع.7جدول

درصدپاسخگوتعدادپاسخگونیشتریبدهندهپاسخمشخصات

 5/43 00 سال 18 تا 65 سن

 4/64 14 باالتر و ییراهنما التیتحص

 0/30 551 مرد تیجنس

 0/30 550 متأهل تأهل

 588 518 یکشاورز یاصل شغل

پژوهشهاییافته:منبع



وخاکآبمنابعازحفاظتهایشیوهکاربرددرموردپاسخگویاننظربررسی

 از آیا کهیده شد پرس کشاورزان از وخاک آب منابع از حفاظت های شیوه کارگیری به درمورد ،پژوهش ةمرحل نخستین در

 معتقد درصد 0/10 معادل نفر 18،گوپاسخ 518 بین ازگفتنی است  .نه یا کنند می استفاده منابعاین  حفاظتی های شیوه

 های شیوه از بودند معتقد درصد 1/65 معادل دهندگان پاسخ از نفر 18 و کنند می استفاده حفاظتی های شیوه از که بودند

 .کنند نمی استفاده حفاظتی
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وخاکآبحفاظتهایشیوهکاربردمورددرپاسخگویانتصمیموضعیت.9شکل

 

 18 تعداد از دهد می نشان پاسخگویان دیدگاه از حفاظتی های شیوه انواع از استفاده درمورد ها یافته بررسی همچنین

 برای که بودند معتقد درصد (60/15) پاسخگو 51 ،اند کرده استفاده وخاک آب منابع حفاظت های شیوه از که پاسخگو

 (درصد 51/51) پاسخگو 51 ؛کنند می استفاده شیب جهت خالف زمین زدن شخم ۀشیو از خود وخاک آب منابع از حفاظت

 از حفاظت برایکه  بودند معتقد( درصد 10/56) پاسخگو 58 همچنین برند، کار می را به زمین زهکشی ۀشیو بودند معتقد

 کشاورزان تصمیم در که یعوامل ،درادامه(. 1 جدول) اند کرده ایجاد آبراهه و سد خود زمین باالدست در وخاک آب منابع

 .شد خواهد بررسی مؤثرند وخاک آب منابع از حفاظت های شیوه ازنکردن  یا کردن استفاده برای

 
پاسخگویاندیدگاهبراساسوخاکآبمنابعحفاظتهایشیوهانواعفراوانیتوزیع.0جدول

درصدپاسخگوتعدادیحفاظتیهاوهیش

 15/1 6 یتناوب زراع

 60/15 51 بیش جهت خالف نیزم زدن شخم

 51/51 51 نیزم مناسب یزهکش

 10/56 58 نیزم باالدست در آبراهه و سد جادیا

 11/0 4 محصول ۀماند پس تیریمد

 04/1 1 یپوشش اهانیگ کشت

 04/1 1 خاک تیتثب

 04/51 3 ییایمیش و یآل یکودها از استفاده

 10/6 0 باران آب یآور جمع

 58 1 یخاک یبندها و بند آب جادیا

 588 18 کل

پژوهشهاییافته:منبع



کشاورزانگیریتصمیمدرشخصیعواملبررسی

 های شیوه از استفاده درخصوص کشاورزان تصمیم با غیرمستقیم و مستقیم طور به شناختی جمعیت و شخصی عوامل

 جمعیتی و شخصی عوامل اثر که دهد می نشان دو خی آزمون از آمده دست به نتایج. است مرتبط وخاک آب حفاظت
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 داری امعن سطحگفتنی است . است تأیید مورد پاسخگویان دیدگاه از شده بررسی های گویه ةهم درمورد خانوارها

 تصمیم میزان و شخصی متغیرهای بین گفت توان می ،بنابراین ؛است 81/8 از کمتر متغیرها ةهم برای آمده دست به

 متغیرهایدر این بین، . دارد وجود داری امعن و مثبت ةرابط وخاک آب منابع از حفاظت های شیوه اتخاذ برای کشاورزان

 و همکاران مورد در ها آن تصمیم ۀنحو بر نوعی به کشاورزان فنی دانش و آموزش سطح تحصیالت، میزان جنس، سن،

 (.4 جدول) است تأثیرگذار یحفاظت همکاراننکردن  یا کردن استفاده

 
روستاییخانوارهاینظرازشخصیمتغیرهایاثرات.7جدول

Xمتغیر
2

معناداریسطح 

 881/8 310/55 سن

 881/8 336/55 جنس

 885/8 583/51 تحصیالت

 880/8 101/58 آموزش میران

 888/8 411/50 کشاورزان فنی دانش

پژوهشهاییافته:منبع



کشاورزانگیریتصمیمدراجتماعیعواملبررسی

 ای نمونه تک t آزمون از وخاک آب منابع از حفاظت برای کشاورزان تصمیم در اجتماعی عوامل اثرات بررسی منظور به

 تصمیم در اجتماعی متغیرهای تمام مثبت تأثیر دهندۀ نشان آزموناین  براساس عددی میانگین تحلیل. است شده استفاده

 در لیکرت طیف براساس و 1 تا 5 بین که طیفی ةدامن احتساب با دهد می نشان ها یافته که طور همان. است کشاورزان

 در ابعاد ةهم برای تفاوت این. است شده ارزیابی 0 عددی مطلوبیت از بیش متغیرها ةهم برای میزان این است، نوسان

 دهندۀ نشان که شده برآورد دار امعن و مثبت صورت به عددی مطلوبیت از ها آن تفاوت میزان و معنادار 85/8 آلفای سطح

 سایر در مقایسه با 16/0 میانگین با اجتماعی مشارکت متغیر. است کشاورزان تصمیم بر اجتماعی عوامل مثبت تأثیر

 هرچه که طوری به ؛است داشته کشاورزان گیری تصمیمۀ نحو در را تأثیر بیشترین و دارد قرار باالتری سطح در متغیرها

 از حفاظت برای کشاورزان دیگر متقابل مشارکت طریق از بیشتری کار نیروی اندازه همان به ،باشد بیشتر مشارکت میزان

 (.1 جدول) کنند می تالش بیشتر منابع از حفاظت برای ها آن و کرد خواهند کمک او به وخاک آب منابع

 
کشاورزانتصمیمدراجتماعیمتغیرهایاثر.1جدول

9=آزمونموردعددیمطلوبیت

میانگینتفاوتمعناداریTةآمارمیانگینمتغیر
 درصد30اطمینانةفاصل

باالحدپائینحد

 03/8 10/8 001/8 888/8 03/55 61/0 شهر با ارتباط

 63/8 68/8 660/8 888/8 65/50 16/0 اجتماعی مشارکت

 01/8 11/8 080/8 888/8 13/58 65/0 خانواده ۀانداز

 61/8 14/8 065/8 888/8 53/0 66/0 اجتماعی روابط

پژوهشهاییافته:منبع
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کشاورزانگیریتصمیمدراقتصادیعواملبررسی

 t آزمون از نیز وخاک آب منابع از حفاظت برای کشاورزان تصمیم ۀنحو در اقتصادی عوامل اثرات بررسی منظور به

 مورد متغیرهای تمام مثبت تأثیر دهندۀ نشان آزمون این براساس عددی میانگین تحلیل. ه استشد استفاده ای نمونه تک

 نوسان در لیکرت طیف براساس 1 تا 5 بین که طیفی ةدامن احتساب با ها یافته با توجه به. است کشاورزان تصمیم در نظر

 سطح در ابعاد ةهم برای تفاوت این. است شده ارزیابی 0 عددی مطلوبیت از بیش متغیرها ةهم برای میزان این است،

 تأثیر دهندۀ نشان که شده برآورد دار امعن و مثبت صورت به عددی مطلوبیت از ها آن تفاوت میزان و معنادار 85/8 آلفای

 سایر در مقایسه با 41/0 میانگین با خانواده کار نیروی تعداد متغیر. است کشاورزان تصمیم بر اقتصادی عوامل مثبت

 توان می ،بنابراین ؛است داشته کشاورزان گیری تصمیمۀ نحو در را تأثیر بیشترین و دارد قرار باالتری سطح در متغیرها

 خود زمین و آب از نگهداری و حفظ برای بیشتری کار نیروی اندازه همان به باشد بیشتر خانواده کار نیروی هراندازه گفت

 .است شده آورده 0 جدول در متغیرها سایر اثر. داشت خواهند اختیار در



کشاورزانگیریتصمیمدرشناختیروانعواملبررسی

 عوامل اثرات دهد می نشان کشاورزان گیری تصمیم در شناختی روان عوامل بررسی ةزمین در دو خی آزمون نتایج

 ؛است 81/8 از کمترنیز  متغیرها ةهم برای آمده دست به داریامعن سطح. است شده تأیید ها گویه ةهم در شناختی روان

 منابع از حفاظت های شیوه اتخاذ برای کشاورزان تصمیم میزان و نظر مورد متغیرهای بین گفت توان می ،بنابراین

 (.3 جدول) دارد وجود داری امعن و مثبت ةرابط وخاک آب

 
کشاورزانتصمیمدراقتصادیمتغیرهایاثر.7جدول

9=آزمونموردعددیمطلوبیت

میانگینتفاوتمعناداریTةآمارمیانگینمتغیر
 درصد30اطمینانةفاصل

باالحدینیپاحد

 101/8 451/8 080/8 888/8 38/51 10/0 اندازپس و درآمد

 411/8 601/8 466/8 888/8 10/53 41/0 کار یروین تعداد

 161/8 101/8 105/8 888/8 18/54 61/0 نیزم تیمالک

 001/8 110/8 030/8 888/8 13/50 11/0 دام تیمالک

 301/8 014/8 361/8 888/8 55/50 15/6 نیزم یکاربر

پژوهشهاییافته:منبع


روستاییخانوارهاینظرازشناختیروانمتغیرهایاثرات.3جدول

Xمتغیر
معناداریسطح 2

 881/8 851/55 کشاورز ۀانگیز

 881/8 336/58 کشاورز آگاهی

 885/8 583/51 کشاورز تجربة میزان

 881/8 014/58 منابع از حفاظت شیوۀ از ادراک

پژوهشهاییافته:منبع
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کشاورزانگیریتصمیمدرفیزیکیعواملبررسی

 مجموع از. است زمین شیب وخاک آب عبمنا از حفاظت در کشاورزان تصمیم ۀنحو بر تأثیرگذار فیزیکی عامل ترین مهم

 درصد 5/58 لدمعا پاسخگو 51 و درصد 4/14 لدمعا پاسخگو 01 درصد، 0/40معادل  پاسخگو 14 نمونه دهندگان پاسخ

 .دارد تند بسیار و تند مالیم، شیب ترتیب به خود کشاورزی های زمین وضعیت که اند داده گزارش

 بین ،885/8 داری امعن سطح به توجه با که دهد می نشان( دو خی) دو کای آزمون طریق از ها یافته نتایج همچنین

 های شیوه اتخاذ برای کشاورزان تصمیم میزان همچنین مزرعه از سکونت محل ةفاصل و مزرعه وسعت شیب، متغیر

 تصمیم در مؤثری نقش فیزیک عوامل گفت توان می ،بنابراین ؛دارد وجود داری امعن ةرابط وخاک آب منابع از حفاظت

 .(58 جدول) دارد حفاظتی های شیوه اتخاذ برای کشاورزان

 

 
مطالعهموردةمنطقدرشیبنظرازکشاورزیهایزمینبندیدسته.7شکل

 
کشاورزانتصمیمدرمؤثرفیزیکیعوامل.15جدول

Xمتغیر
معناداریسطح 2

 888/8 511/51 زمین شیب

 885/8 811/55 مزرعه وسعت

 885/8 165/58 مزرعه از سکونت محل ةفاصل

پژوهشهاییافته:منبع



الجیتمدلازاستفادهبامنابعازحفاظتهایشیوهکارگیریبهدرکشاورزانتصمیمبرمؤثرعواملبررسی

 مدل از وخاک آب منابع از حفاظت های شیوه از استفاده درگیری  تصمیم بر مؤثر عوامل بررسی منظور به شد ذکر چنانکه

 مقادیر که است حفاظتی های شیوه اتخاذ برای کشاورزان تصمیم ةوابست متغیردر این مدل . است شده استفاده لجستیک

. های حفاظتی مقدار صفر(های حفاظتی مقدار یک و عدم استفاده از شیوهاستفاده از شیوه) نماید می اختیار یک و صفر

 اجتماعی، روابط شهر، با ارتباط خانواده، ۀانداز ،اجتماعی مشارکت ،بومی دانش آموزش، میزان تحصیالت، جنس، سن،

 از ادراک تجربه، میزان آگاهی، میزان کشاورز، انگیزۀ زمین، مالکیت دام، مالکیت انداز، پس و درآمد کار، نیروی تعداد

 نخستین .هستند مدل مستقل متغیرهای مجموعه مزرعه تا فاصله و مزرعه وسعت ،زمین شیب حفاظت، های شیوه

 HL آزمون اجرای ةنتیج از که است مدل اعتبار و داری امعن سنجش برای  1ۀ آمار جیت،ال الگوی تحلیل در خروجی

(Hosmer - Lemeshow)، برازش نیکویی آزمون به آزمون این. است آمده دست به 55 جدول شرح به (Goodness of fit) 
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 مؤثر عوامل توافقی جدول بر( اسکوئر کای)  1 آزمون اعمال از آن ۀآمار و است معروف لجستیک رگرسیون مدل

 برابر 011/56 با که  1 ۀآمار و 881/8 داری معنا سطح. آید می دست به مدل با شده بینیپیش مؤثر عوامل و اظهارشده

 که گفت توان می ،بنابراین ؛است کاربردی آماری های داده با آن برازش نیکویی و مدل اعتبار و داری امعن بیانگر ،است

 .دارد مقبولی معناداری و اعتبار مدل

 
 الجیتمدلداریامعنواعتبارسنجشبرایHLآزمونةآمار.11جدول

داریامعنسطح 9آمارة

011/56 881/8 

پژوهشهاییافته:منبع

 
وخاکآبحفاظتهایشیوهازاستفادهدرکشاورزانگیریتصمیمبرمؤثرعوامل.19جدول

عاملنهاییاثرشانسنسبت والدةآمار برآوردشدهضریبمتغیر

 33/8 88/8 88/8 1/53 ثابت نسبت

ی
ص

شخ
 

 8885/8 85/8 16/8 880/8 سن *
 850/8 40/8 01/8 856/8 جنس **

 884/8 81/8 65/8 850/8 تحصیالت *
 016/8 80/8 43/5 848/8 آموزش میزان **

 146/8 61/1 10/5 83/8 بومی دانش **
 151/8 10/5 10/1 855/8 اجتماعی مشارکت **

ی
اع

تم
اج

 

 613/8 61/0 10/0 615/8 خانواده ۀانداز ***
 511/8 15/5 04/1 883/8 شهر با ارتباط **

 880/8 86/8 10/8 858/8 اجتماعی روابط *
 633/8 51/1 51/4 010/8 کار نیروی تعداد ***

ی
صاد

اقت
 

 565/8 56/1 51/5 018/8 انداز پس و درآمد **
 855/8 84/8 53/8 814/8 دام مالکیت *
 105/8 05/6 30/1 014/8 زمین مالکیت ***
 851/8 83/8 15/8 811/8 کشاورز انگیزۀ* 

ان
رو

 
ی

خت
شنا

 

 151/8 53/5 61/5 813/8 آگاهی میزان **
 585/8 33/8 35/5 801/8 تجربه میزان** 

 850/8 85/8 03/8 845/8 حفاظت شیوۀ ادراک* 
 140/8 40/1 11/1 651/8 زمین شیب ***

ی
یک

یز
ف

 

 851/8 61/0 10/4 531/8 مزرعه وسعت*** 
 881/8 11/3 - 15/4 -804/8 مزرعه تا فاصله ***

 *** 51/34 دو کای

 56/13 احتمال تابع

 84/11 واقعی بینی پیش درصد

 غیرمعنادار* 
 درصد 1 سطح در معناداری **

 درصد 5 سطح در معناداری ***

پژوهشهاییافته:منبع
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 نقش ارزیابی به مدل هایخروجی از بعدی قسمت در آن، از حاصل برآوردهای و مدل اعتبار از شدن مطمئن از پس

 منابع از حفاظت برای تمایل صورت در فرد که هایی شیوه) وابسته متغیر برآورد و بینیپیش در مستقل متغیرهای از هریک

 وجود، متغیر سیزده تحقیق، متغیر بیست بین از دهد می نشان مدل این نتایج. شودمی پرداخته( گیرد می کار به وخاک آب

نیز  885/8 از کمتر داری معنا سطح. دارند وخاک آب حفاظت های شیوه از استفاده در کشاورز تصمیم با داری معنا ارتباط

 اتخاذ بر معناداری و مثبت شیب، اثرات و زمین مالکیت خانواده، اندازۀ مزرعه، اندازۀ کار، نیروی تعداد دهد می نشان

 روی بر معناداری و منفی تأثیر مزرعه از سکونت محل فاصلة که درحالی گذارند؛ می وخاک آب منابع از حفاظت های شیوه

 از آمده دست به نتایج براساس همچنین گیرند، کار می به کشاورزان وخاک دارد که آب منابع حفاظت های شیوه از استفاده

 بر حفاظت شیوۀ ادراک و کشاورز انگیزۀ اجتماعی، روابط دام، مالکیت تحصیالت، جنس، سن، متغیرهای الجیت، مدل

 در توضیحی متغیرهای از حاصل نتایج. اشت  داشته کمتری تأثیر منابع حفاظت شیوه اتخاذ در کشاورزان تصمیم روی

 .است شده ذکر 51 جدول در کامل طور به وخاک آب منابع از حفاظت شیوۀ از استفاده به کشاورز تصمیم با ارتباط

 منابع از حفاظت های شیوه از استفاده برای گیری تصمیم در را تأثیر بیشترین که توضیحی متغیرهای اثر تفسیر

 : است زیر شرح به دارند وخاک آب

 های شیوه از استفاده احتمال میزانشود  می سبب خانواده در زیاد کار نیروی وجود :خانوادهکارنیرویتعداد

 بیشتری کار ، نیرویزمین و آب از نگهداری و حفظ برایها  این خانوادهیابد، زیرا  افزایش وخاک آب منابع از حفاظت

 .دارند، کمتر است کار نیروی به کمتری دسترسی که هایی که این میزان در خانواده درحالی ؛دارند اختیار

تمایل  ،دارند کشاورزی برای تری بزرگ های زمین که کشاورزانی دهد می نشان ها یافته نتایج :مزرعهةانداز

 ةمزرع ی باکشاورز که شاید به این دلیل ،دهند نشان می وخاک آب منابع از حفاظت های شیوه از استفاده بهبیشتری 

 افزایش برایآورد، همچنین  دست می به باالتری درآمد گوناگون های شیوه به و کند می زمین از بیشتری استفادۀ ،تر بزرگ

 .کند می استخدام خود زمین و آب از نگهداری و حفظ برای بیشتری کار نیروی زمین، از استفاده و وری بهره

 و منفی ارتباط، است درصد 5 از کمتر معناداری سطح هرچند ،زمینه این در :مزرعهازسکونتمحلفاصله 

 نشان بینی پیش عنوان به ضرایب منفی عالمت. داردوجود  منابع از حفاظت ۀشیو اتخاذ برای کشاورز تصمیم با داری امعن

 زمین بر نظارت و وآمد رفت برای ای عدیده مشکالت با کشاورز مزرعه، تا سکونت محل زیاد ةفاصل دلیل به دهد می

 .دهند نمی نشان تمایلی وخاک آب منابع از حفاظت های شیوه از استفاده به کشاورزان جهت بدین ؛روست هروب

 با منابع از حفاظت های شیوه از استفاده درمورد کشاورزان تصمیم با چشمگیری و مثبت شکل به متغیر این :شیب

از . است بیشتر نیز خاک فرسایش میزان باشد بیشتر شیب مقدار هرچه. است ارتباط دردرصد  5 از کمتر داری امعن سطح

 صرفاین پدیده  از جلوگیری برای بیشتری نیروی و هزینه ،کنند مشاهدهرا  خاک فرسایشتوانند  می کشاورزان آنجا که

 اجتماعی، عوامل گفت توان می ،بنابراین ؛دهند می انجام خاک از حفاظت برای تریبیش اصالحی اقدامات وکنند  می

 دارد، اما وخاک آب از حفاظت مناسب های شیوه اتخاذ رایب کشاورزان گیری تصمیم در ای عمده نقش فیزیکی و اقتصادی

 .دارد کمتری تأثیر زمینه این در کشاورز تصمیم بر شناختی روان و جمعیتی عوامل



گیرینتیجه

 این. هاست انسان زندگی در تهدید ترین مهم و عمده مشکالت جمله از طبیعی منابع رفتن بین از جهان سراسر در امروزه

 انسان های فعالیت دگرگونی و جمعیت افزایش با اخیر های سال در که است محیطی زیست مسائل ترین مهم از یکی پدیده

 حاضر تحقیق موضوع، این حیاتی اهمیت به توجه با. است شده روستایی نواحی در محدودیت ایجاد سبب و یافته شدت



 1931،بهار1،شمارة05هایجغرافیایانسانی،دورةپژوهش77

 خانوارهای سوی از وخاک آب منابع از حفاظت های شیوه کارگیری به در کشاورز تصمیم بر مؤثر عوامل شناسایی باهدف

 10 پاسخگو، 518 بین از دهد می نشان پژوهش های یافته. گرفت صورت دختر پل شهرستان توابع از جایدر دشت روستایی

 بین از ،ها یافته طبق. برند کار نمی ها را به شیوه این ها آن از درصد 61 و کنند می استفاده حفاظتی های شیوه از درصد

 حفاظت های شیوه از نکردن یا کردن استفاده در کشاورز تصمیم بر مستقیمی تأثیر متغیر سیزده ،پژوهش متغیر بیست

 را تأثیر بیشترین شیب و مالکیت خانواده، ۀانداز مزرعه، ۀانداز خانواده، کار نیروی تعداد از سوی دیگر، .اند داشته وخاک آب

 اجتماعی، روابط دام، مالکیت تحصیالت، جنس، سن، متغیرهای داشته است، همچنین کشاورزان گیری تصمیم در نحوۀ

تأثیرگذاری را  نکمتری منابع حفاظت های شیوه اتخاذ در کشاورزان تصمیم روی بر ،حفاظت ۀشیو ادراک و کشاورز ۀانگیز

 به کشاورزان تصمیم تعیین در ای عمده نقش فیزیکی و اقتصادی اجتماعی، عوامل گفت توان می درنهایت داشته است.

 و خاک فرسایش کاهش های شیوه مهم نقش به توجه با. اند داشته وخاک آب از حفاظت برای مناسب های شیوه اتخاذ

 میزان و ملی سطح در و روستایی خانوارهای سطح در غذایی امنیت و درآمد غذایی، مواد مصرف در آب منابع از حفاظت

 عوامل این. نیست انتظار حد در توسعه و تحقیق اعتباری، خدمات مانند بخش این به شده داده سازمانی و رسمی حمایت

 از حفاظت های شیوه کاربرد افزایش سبب روانی و اقتصادی و اجتماعی دموگرافیک، عوامل کشاورز، تصمیم با همراه

 تصمیم بهبود منظور به بنابراین، ؛شود می کشاورزی بخش در وری بهره و تولید افزایش موجب درنتیجه، و وخاک آب منابع

 : شود می توصیه زیر نکات وخاک آب حفاظت های شیوه از استفاده در کشاورزان

 در چمن نوار ایجاد مانند کمتر نسبت  هب کاری نیازهای با وخاک آب منابع از حفاظت مختلف های شیوه اتخاذ( الف

 باید که غیره و مزرعه شیب مخالف زدن شخم دارد، قرار زراعی زمین باالدست در که تند شیب با نقاط و آبگیر نقاط

 ایجاد ویژه به ،روستایی های زیرساخت ایجاد با رابطه در دولت حمایت همچنین. شود انجام مناسب و گسترده طور به

 اجرای درمورد خود زمین بر کشاورز کنترل و نظارت افزایش و تشویق سبب ونقل حمل خدمات و روستایی راه های شبکه

 شود. می وخاک آب منابع از حفاظت های شیوه

 شیوۀ از استفاده در کشاورز تصمیم بر چشمگیری طور به مزرعه ۀانداز مطالعه، این در آمده دست به نتایج به توجه با( ب

 برای بیشتری های پتانسیل کوچک، های زمین در مقایسه با بزرگ ةمزرعگفتنی است . گذارد می اثر وخاک آب حفاظت

 برای را کشاورزان باید روستایی توسعة ریزان برنامه و کارگزاران بنابراین، ؛دارد وخاک آب منابع از حفاظت ۀشیو اجرای

 های شیوه اجرای راستای در کشاورز ۀانگیز افزایش سبب امر این. کنند تشویق( ها زمین کردن یکی) مزرعه کردنتر بزرگ

 نقش اهمیت بهباید  ،روستایی مناطق ةتوسع یندافر ریزان برنامه و متصدیان همچنین. شود می وخاک آب منابع از حفاظت

 این به روستایی خانوارهای معیشت زیرا باشند؛ داشته کافی توجه روستایی مناطق در( وخاک آب) بها گران های سرمایه این

 و توانمندسازی افزایش جهت در و کشاورزان حفاظتی های شیوه افزایش با است امید. بستگی دارد ارزشمند سرمایة دو

 این از عزیزمان کشور روستایی پایدار توسعة  درنهایت و پایدار کشاورزی به رسیدن ، همچنینروستایی خانوارهای رفاه

 های شیوه انجام و پذیرش میزان بررسی ةزمین در بیشتری مطالعات شود می توصیه ،درنهایت. شود گرفته بهره پژوهش

 از خارج درآمد محلی، رهبری وضعیت تحصیالت، مانند) اقتصادی و اجتماعی عوامل تأثیر ،وخاک آب منابع از حفاظت

 .شود انجام غیره و فنی ،(خاک نوع مانند) فیزیکی ،(زمین امنیت اعتباری، سرویس مانند) سازمانی ،(غیره و مزرعه،

 فیزیکی، اجتماعی، اقتصادی، عوامل نقش بررسی دربارۀ جامعی مطالعة پیشین های پژوهش در باید گفت پایان در

 از حفاظت های شیوه از نکردن یا کردن استفاده مورد در کشاورزان گیری تصمیم نحوۀ در شناختی جمعیت و شناختی روان

 بعضی .است مربوط دیگر متغیرهای بهموجود  منابع و نگرفته صورت هموار های زمین و ها دشت در وخاک آب منابع

 کار به های فناوری نقش بررسی به بیشتر پژوهشی مقاالت. در این بین، است نظری و مروری سطح در تنهانیز  مطالعات

 بررسی به که (5038) دیگران و وند نوری نوراله پژوهش مانند، ؛دارد تأکید وخاک آب منابع از حفاظت ةزمین در شده گرفته
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( 5030) دیگران و کرانی پژوهشدر  .اند پرداخته خوزستان استان در خاک حفاظت های فناوری پذیرش الگوهای مقایسة

 دیگران و نوری پژوهش ،شده است  پرداخته خاک حفاظت عملیات به کرمانشاه استان کشاورزان نگرش بررسی به

 و شیروان شهرستان در کشاورزی پایدار توسعة برای یگام خاک، یحفاظت اقدامات پذیرش عوامل یبررسبا  (5030)

 های فناوری پذیرش بر مؤثر ترویجی عوامل بررسی به (5036) زاده امام نوری و صبوری پژوهش ؛اند برداشته چرداول

 پذیرش بررسی به ،(1881) دیگران و ناوارا :اکشوره سایر در همچنین ،اند پرداخته سمنان استان در آب حفاظت

 از حفاظت برای فناوری بر تمرکز و مشارکت تشویق ترویجی، های آموزش یارانه، ارائة آسیا، در وخاک آب های رهیافت

 در وخاک آب از حفاظت های فناوری پذیرش بر مؤثر عوامل بررسی به (1880) ،دیگران و ژئو .اند پرداخته وخاک آب منابع

 بهبود و آب از حفاظت های شیوه از استفاده شدت و تصویب بر مؤثر عواملبررسی  به (1880) سبگاز .اند پرداخته چین

 وخاک آب از حفاظت های شیوه از استفاده بررا  مؤثر عوامل (1851) دیگران و کیفل است.  پرداخته اتیوپی جنوب در خاک

 و فیزیکی اجتماعی، اقتصادی، شخصی،) مؤثر عوامل این بیان ضمن حاضر پژوهش در، اما اند کرده بررسی اتیوپی در

 مناطق در وخاک آب منابع از حفاظت های شیوه از نکردن  یا کردن استفاده درمورد کشاورزان تصمیم بر( شناختی روان

 و متصدیان خصوص این در که است ضروری ،بنابراین ؛است شده پرداخته پایدار کشاورزی در ها آن نقش و دشتی

 خانوارهای زندگی و پایدار کشاورزی در ها آن نقش و وخاک آب منابع اهمیت به روستایی مناطق ةتوسع یندافر ریزان برنامه

 و ،روستایی ةتوسع منظور به ضروری امری وخاک آب منابع از حفاظت های شیوه زیرا ؛باشند داشته کافی توجه روستایی

 منابع، این از حفاظت ،گذاری سرمایه سبب درنهایت که است منابع این از حفاظتی اهداف به دستیابی برای سیاستی و ابزار

 .شود می روستایی پایدار ةتوسع درنهایت، و پایدار کشاورزی به دستیابی ،محیطی زیست های سیاست
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