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مقدمه 
امروزه در سراسر جهان کاهش منابع طبیعی از مشکالت عمده و مهمترین تهدید در زندگی انسانها (کاتانگی و دیگران،
 )651 :1855و یکی از مهمترین مسائل زیستمحیطی است که در سالهای اخیر با افزایش جمعیت و دگرگونی
فعالیتهای انسان شدت یافته است (کرانی و دیگران .)566 :5030 ،این امر سبب ایجاد محدودیت در مناطق روستایی
شده است (کاتانگی .)554 :1858 ،با وجود تالشهای زیاد برای کاهش تخریب محیطزیست در چند سال گذشته،
تخریب منابع طبیعی هنوز هم ادامه دارد (کائوچو و سامسون )11 :1851 ،و به مشکل جدی زیستمحیطی تبدیل شده
است (کیفل و دیگران )16 :1854 ،که بهطور چشمگیری معیشت جامعة روستایی را سمتوسو داده است (جنتل و
مراسنی.)16 :1851 ،
از سال  5315با توجه به جدیبودن مشکالت فرسایش خاک و ضرورت بهبود حاصلخیزی آن ،همچنین توجه به
کشاورزی پایدار بیشتر کشورهای جهان و کمککنندگان بینالمللی برنامههایی مانند برنامة گستردۀ حفاظت آبوخاک و
کشاورزی پایدار را آغاز کردهاند (پونیسیو و کرمن .)1 :1854 ،امروزه کشاورزی (وادیویل و کیران )580 :1850 ،پایة
اصلی سیستم اقتصادی و اجتماعی بیشتر کشورها (ژان و ژینگ )510 :1855 ،و بزرگترین منبع اشتغال آنهاست (وایت،
 .)3 :1851امرار معاش اصلی بیشتر جمعیت مناطق روستایی نیز به این بخش وابسته است (کومار و دیگران:1856 ،
 )530که سبب افزایش درآمد ،فراهمکردن مواد اولیه برای صنایع ،آمادهکردن مواد غذایی و بهبود رفاه روستاییان شده
است (آرمو .)0 :1856 ،در اقتصاد ملی ایران نیز این بخش نقشی حیاتی دارد؛ بهطوریکه حدود  50درصد تولید ناخالص
ملی 11 ،درصد اشتغال ،تأمین بیش از  01درصد مواد غذایی جامعه 11 ،درصد صادرات غیرنفتی و  38درصد مواد اولیة
مورد نیاز صنعت را فراهم میکند (کرانی و دیگران .)560 :5030 ،رسالت مهم بخش کشاورزی نهتنها تأمین نیازها و
ارتقای امنیت غذایی ،بلکه حفاظت پایدار منابع پایه بهمنظور دستیابی به کشاورزی پایدار است (نوری و دیگران:5030 ،
 ،)531این کشاورزی عالوهبر حفظ تولید و ثبات آن ،بر تخریبنکردن منابع طبیعی و محیط زیست تأکید دارد (پونیسیو و
کرمن .)6 :1854 ،با توجه به مسائل مربوط به تولید کم ،مسائل زیستمحیطی مانند آلودگی آب ،ازدستدادن تنوع
زیستی ،مسائل اقتصادی و اجتماعی (وزئل و دیگران ،)501 :1854 ،جدیبودن مشکالت فرسایش خاک ،ضرورت بهبود
حاصلخیزی خاک و افزایش بهرهوری کشاورزی پایدار ،کشاورزان اقداماتی برای اجرای برنامههای حفاظت از منابع
آبوخاک صورت دادهاند (کیفل و دیگران)11 :1854 ،؛ زیرا معیشت بسیاری از خانوارها با منابع آبوخاک درهم آمیخته
است (خاتریا و تیاگی.)16 :1851 ،
گفتنی است بهدلیل وابستگی کشاورزی پایدار به منابع طبیعی ،لزوم توجه و استفادۀ مناسب از منابع آبوخاک امری
ضروری است (ارکوزا و آیل .)51 -5 :1880 ،در دشت جایدر نیز درآمد بیشتر خانوارها به بخش کشاورزی وابسته است.
حدود سه چهارم از کل جمعیت در مناطق روستایی ساکن هستند و امرار معاش بیشتر آنها به کشاورزی بستگی دارد.
البته بهدلیل استفادۀ زیاد و پیاپی از منابع آبوخاک ،این منابع در حال تخریب شیمیایی و فیزیکی است .با توجه به تراکم
باالی جمعیت در منطقه ،این امر محدودیتهایی در منابع فوق ایجاد کرده است؛ بنابراین ،با توجه به جدیبودن
مشکالت فرسایش خاک و ضرورت بهبود حاصلخیزی آن ،همچنین افزایش بهرهوری کشاورزی پایدار ،درک درست از
علل و عوامل مؤثر بر تصمیم کشاورزان درمورد استفادهکردن یا نکردن از شیوههای حفاظت از منابع آبوخاک و تخریب
منابع طبیعی و اقدامات مناسب حفاظتی در دشت جایدر (شهرستان پلدختر) به دست آنها که اولین و مهمترین
بهرهبرداران از این منابع هستند ،الزم و ضروری است.
در این مطالعه نیز به بررسی و ارزیابی عوامل مؤثر بر تصمیمگیری کشاورزان در استفادهکردن یا نکردن از شیوههای
حفاظت از منابع آبوخاک در دشت جایدر در شهرستان پلدختر پرداخته و کوشش شده است مهمترین عوامل تأثیرگذار

شیوههای...
بهکارگیری 
بررسیعواملمؤثربرتصمیمکشاورزاندر 
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بر این امر بررسی شود .تاکنون پژوهشی در زمینة موضوع مربوط به بررسی عوامل شخصی ،روانشناختی ،اقتصادی،
اجتماعی و فیزیکی مؤثر بر تصمیمگیری کشاورزان در ارتباط با حفاظت از منابع آبوخاک صورت نگرفته است ،اما در
زمینة شیوههای حفاظت از منابع آبوخاک بهدلیل اهمیت آن ،مبانی اندیشگی و معرفتی محققان حوزههای علوم طبیعی،
علوم اجتماعی و جغرافیا به چالش کشیده شده و ادبیات تجربی در این حوزه در قالب مقاله ،رساله و کار پژوهشی صورت
گرفته است .از این میان ،برخی مطالعات داخلی (هرچند خیلی اندک) درادامه بیان میشود.
نورالهنوریوند و دیگران ( ،)5038کرانی و دیگران ( ،)5030نوری و دیگران ( ،)5030صبوری و نوری امامزاده
( ،)5036همچنین در دیگر کشورها :نامارا و دیگران ( ،)1881ژئو و دیگران ( ،)1880پونیسیو و کرمن ( ،)1854وزل و
دیگران ( )1854و کیفل و دیگران ( )1854پژوهشهایی انجام دادهاند .مرور مطالعات انجامشده حاکی از آن است که
تاکنون مطالعة جامعی دربارۀ بررسی نقش عوامل اقتصادی ،اجتماعی ،فیزیکی ،روانشناختی و جمعیتشناختی مؤثر بر
تصمیمگیری کشاورزان درمورد بهکارگیری حفاظت از منابع آبوخاک در دشتها و زمینهای هموار صورت نگرفته است؛
از اینرو در تحقیق حاضر سعی شده است نقش عوامل مؤثر بر تصمیم کشاورزان درمورد استفاده از شیوههای حفاظت از
منابع آبوخاک دشت جایدر در شهرستان پلدختر با توجه به ظرفیت مالی و منابع انسانی تبیین و بررسی شود تا از این
طریق نقش و تأثیر بهکارگیری این شیوهها در حفاظت از منابع آبوخاک ارزیابی ،یادآوری و مشخص شود و با استفاده از
آزمونهای آماری میزان تأثیر آن در منطقة مورد مطالعه سنجیده شود؛ بنابراین ،پرسش اصلی پژوهش این است که
مهمترین عوامل مؤثر بر تصمیم کشاورزان در بهکارگیری یا بهکارنگرفتن شیوههای حفاظت از منابع آبوخاک چیست؟


مبانینظری 
رشد روزافزون جمعیت و بهدنبال آن نیاز به تولید مواد غذایی و محدودیت منابع آبوخاک ،مدیریت بهینة منابع کشاورزی
پایدار را امری اجتنابناپذیر کرده است (آرئمو .)0 :1856 ،در این بین ،رسالت مهم بخش کشاورزی پایدار نهتنها تأمین
نیازها و ارتقای امنیت غذایی ،بلکه حفاظت پایدار منابع پایه بهمنظور دستیابی به توسعة پایدار است (وادیولو و کیران،
 .)583 :1850کشاورزی پایدار عالوهبر حفظ تولید در درازمدت و ثبات آن ،بر تخریبنکردن منابع طبیعی و محیطزیست
تأکید دارد (پونیسیو و کرمن ،)6 :1854 ،همچنین سیستمی است که ضمن مدیریت صحیح و استفاده از منابع برای تأمین
نیازهای غذایی بشر ،کیفیت محیطزیست و ذخایر منابع طبیعی را افزایش میدهد (فرانچسکونی و دیگران)411 :1854 ،
و سبب حفظ منابع ،دوام اقتصادی و اجتماعی کشاورزان و حفظ بهرهوری و سودمندی برای جامعة روستایی در درازمدت
میشود (آترال و دیگران )30 :1854 ،و با محیط زیست سازگار است (وزل و دیگران.)500 :1854 ،
امروزه ،بیش از  31درصد مواد غذایی جهان از خاک بهدست میآید (بایرامین .)583 :1880 ،فرسایش خاک یکی از
مسائل زیستمحیطی کشاورزی پایدار در فرایند تولید غذاست که در سالهای اخیر با افزایش جمعیت و دگرگونی
فعالیتهای انسانی شدت یافته است (ناوارو .)005 :1854 ،در سطح جهانی نیز هر سال حدود  11میلیارد تن خاک
حاصلخیز کشاورزی و میلیاردها تن خاک از دیگر اراضی فرسایش مییابد (کرانی و دیگران )566 :5030 ،که این عمل به
طرق مختلف سبب جلوگیری از توسعة کشاورزی پایدار میشود (خوزهماکوس و دیگران .)0 :1854 ،از جملة آنها
میتوان به ایجاد رسوبات در آبراههها ،کاهش عملکرد در سیستم کشت آبی و فقیرکردن خانوارهای زارع با کاهش در
عملکرد (نوری و دیگران ،)534 :5030 ،آلودگی آب رودخانهها و دریاچهها (الئورنت ،)6110 :1851 ،ازدستدادن تنوع
زیستی (باجس ،)110 :1856 ،پرورش شرایط برای شیوع آفات و بیماریها (کاتانگی )554 :1858 ،و برهمخوردن تعادل
طبیعی اشاره کرد (کرانی و دیگران ،)566 :5030 ،همچنین ساالنه هزینههای زیادی برای جبران خسارات ناشی از
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فرسایش خاک در بسیاری از کشورها صرف میشود (کیفل و دیگران)10 :1854 ،؛ بنابراین ،انجام اقدامات حفاظتی خاک
در راستای حرکت در جهت کشاورزی پایدار و بازتوزیع منابع به سمت نسل کنونی و حفظ کمیت و کیفیت منابع
آبوخاک بهعنوان مهمترین بستر تولید محصوالت کشاورزی و عامل جلوگیری از مهاجرت روستاییان ضروری بهنظر
میرسد و لزوم توجه به حفاظت از منابع آبوخاک ضرورت و اهمیت مییابد.
امروزه ،بهدلیل نقش مهم منابع آبوخاک در تولید مواد غذایی و امنیت غذایی ،استفاده از شیوههای حفاظتی بیشتر از
گذشته اهمیت یافته است (اوکوبا و استرک .)003 :1858 ،با توجه به جدیبودن مشکالت فرسایش و ضرورت بهبود
حاصلخیزی خاک ،همچنین افزایش بهرهوری کشاورزی پایدار ،اقدامات حفاظتی (شامل اقدامات فیزیکی و غیر فیزیکی)
برای حفاظت از منابع طبیعی و به ویژه زمینهای کشاورزی انجام میگیرد (کیفل و دیگران )11 :1854 ،که شامل
روشهای تناوب زراعی ،شخمزدن زمین خالف جهت شیب ،زهکشی مناسب زمین ،کشت گیاهان پوششی و ایجاد
بادشکنهای زراعی (واگائهو و الرس ،)501 :1880 ،استفاده از کودهای آلی و شیمیایی ،تثبیت خاک ،مدیریت پسماندۀ
محصول و جمعآوری آب باران است (شیسانی و مافونگوی )0 :1854 ،که به توانایی خاکهای سطحی برای نگهداری
آب و انسجام خود از طریق کاهش نیروهای فرسایشی و کاهش تغییر شیمیایی مواد غذایی خاک منجر میشود (نیانگا و
دیگران ،)140 :1854 ،همچنین جلوگیری از تخریب محیط زیست ،کاهش جنگلزدایی ،کاهش چرای بیشازحد دامها و
کاهش کشت و استفاده از زمین از دیگر روشهای حفاظت از منابع آبوخاک است (باجس)110 :1856 ،؛ بنابراین،
بهکارگیری شیوههای حفاظت از منابع آبوخاک ،هم در زمینة کاهش مشکالت زیستمحیطی ،اقتصادی و اجتماعی
جوامع روستایی اثرات مثبتی بهدنبال خواهد داشت (هارنی و دیگران )513 :1854 ،و هم سبب کاهش تخریب خاک و
جذب آب و حفاظت از منابع آبوخاک میشود (سیتز و واندیک .)501 :1851 ،بهمنظور اجرای برنامههای حفاظت از
خاک و آب عوامل اجتماعی و اقتصادی ،فیزیکی ،سازمانی و زیستمحیطی نقش عمدهای در تمایل و تصمیمگیری
کشاورزان برای دریافت و استفاده از این فناوری دارد؛ بنابراین ،احیای مجدد زمینهای کشاورزی بسیار مهم است؛ زیرا
معیشت بسیاری از خانوارها با منابع زمین درهم آمیخته است.
شایان ذکر است نظریات جامعهشناختی گوناگونی در مورد این وجود دارد که مردم چرا و چگونه رفتارهایشان را در
رابطه با محیطزیست تغییر خواهند داد که درنهایت سبب کاهش تخریب منابع آبوخاک و حفظ محیطزیست انسانی
خواهد شد .درادامه ،با توجه به موضوع مورد نظر به بیان پارادیمها و نظریاتی که به تحقیق حاضر مربوط است پرداخته
خواهد شد.

پارادایمنویناکولوژیکی 

این پارادایم بر دوستی و نزدیکی بهرهبردار و محیط و نوع نگرش بهرهبردار به محیط و منابع آن تأکید دارد (پایدار،
 ،)511 :5031همچنین بر این اصرار دارد که نگرانی دربارۀ بحران در حال رشد زیستمحیطی نهتنها برای جهان طبیعت
پیامدهایی دارد ،نتایج مهمی نیز برای جامعة انسانی بهدنبال خواهد داشت (دانالپ .)100 :1881 ،دیدگاههایی که در
چارچوب این مکتب قرار میگیرند ،معتقدند بهرهبردار باید خود را با محیط زندگیاش سازگار کند و انطباق دهد (شکوئی،
 .)111 :5001سازگاری و انطباقی که وی انتخاب میکند با کارایی و نتیجهبخشی همراه است.
امروزه ،بر مکتب بومشناسی انسانی کاربردی بیش از هر زمان دیگری تأکید میشود و بیش از آنکه به توسعه اهمیت
دهد به توسعة پایدار توجه میکند و همواره فشار محدودیتهای محیطی را مدنظر دارد (پایدار .)11 :5031 ،این رویکرد
عرصة جدیدی در جامعهشناسی مطرح میکند که پیوند انسان با محیطزیست را بهاندازۀ فرایندهای سیاسی و اقتصادی،
برای درک شرایط اجتماعی ضروری میداند.

شیوههای...
بهکارگیری 
بررسیعواملمؤثربرتصمیمکشاورزاندر 
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بومشناختی 
پارادایمجاپای 

این پارادایم مفهومی است که بهتازگی نظریات پایداری محیطی را ارائه کرده و توجه برنامهریزان بخشهای مختلف
اقتصادی و محیطی کشورها را به خود جلب کرده است (حبیبی و دیگران .)588 :5035 ،درواقع ،نحوۀ استفاده از منابع
طبیعت را برای تأمین نیاز انسانها محاسبه میکند (گوتلیپ و دیگران .)50 :1851 ،جاپای بومشناختی روش و رویکردی
است که میزان مداخلة انسان را در طبیعت نشان میدهد .این روش به ارزیابی میزان تأثیر انسان بر محیط میپردازد و
نشان میدهد میزان بار و فشار وارد بر طبیعت چقدر است (کیسینگر و گوتلید .)5403 :1858 ،جاپای بومشناختی را
مجموع قلمرو اراضی حاصلخیز و آب مورد نیاز برای تولید مستمر منابع مصرفی مورد نیاز انسانی و جذب تمام زائدات
حاصل از آن در اجتماعی مشخص دانستهاند (واکرماگل و دیگران )11 :5334 ،که نشان میدهد ما چگونه از مقدار آب و
زمینهای حاصلخیز کشاورزی برای تولیدکردن منابع مصرفی مورد نیاز خود استفاده کنیم؛ بدین ترتیب جاپای بومشناختی
در جستوجوی برقراری ارتباط بین منابع طبیعت و تقاضای ما از آن برای تأمین کاال ،خدمات و اراضی است (رضوانی و
دیگران .)518-560 ،5003 ،مطالعات نشان میدهد که بشر بهطورکلی سبب کمبود منابع بومشناختی میشود و درنتیجه
سرمایة طبیعی را از بین میبرد ،مگر اینکه سیاستها یا اقدامات مؤثری بهکار گرفته شود (لوه.)01 :1881 ،

یستمحیطی 

پارادایماخالقز

در بحث پیرامون اخالق زیستمحیطی باید به بومیبودن آن توجهی ویژه داشت؛ زیرا امروزه بر زیست منطقهگرایی
اخالق زیستمحیطی تأکید میشود ،زیست منطقهگرایی وضع و حالتی است که در تعریف و وضع اخالق زیستمحیطی،
منطقهای و محلیبودن اخالق زیستمحیطی بیان میشود (آبائدو .)081 :5331 ،این رویکرد ،الزامات جدیدی را برای
مراکز علمی و پژوهشی در بسط و توسعة اخالق زیستمحیطی مناسب و مبتنی بر فرهنگ ،ارزشها ،باورها و نگرشهای
ویژۀ محل گوشزد میکند (خانیکی .)33 -38 :5003 ،هدف کلی اخالق زیستمحیطی این است که تکتک افراد
موظفاند از محیط زیست حفاظت کنند (دالمئر)18 :1884 ،؛ بنابراین ،برای همراهی با طبیعت و برخورد دوستانه با آن و
منابع طبیعی ،همچنین اجرای برنامههای حفاظت از منابع آبوخاک و استفادۀ بهینه از آنها ،به شناخت عوامل مؤثر بر
تصمیم کشاورزان در استفاده از شیوههای حفاظت از منابع آبوخاک و استفادۀ بهینه از آن نیاز است؛ زیرا رفتارهای
حفاظتی از نگرش افراد به حفاظت ناشی میشود .در این بین ،داشتن نگرشهای مثبت یا منفی کشاورزان به عملیات
حفاظت از منابع در رفتار آنها در زمینة بهکارگیری شیوههای مناسب تأثیرگذار است که میتوان با آن به کشاورزی پایدار
و درنهایت توسعة پایدار روستایی رسید( .شکل .)5


روشپژوهش 
دشت جایدر با مساحت  0188هکتار در جنوب غربی شهرستان پلدختر در استان لرستان واقع شده است که از شمال به
رودخانة کشکان ،از جنوب و شرق به تپهماهورهای زمین لغزش سیمره (چُل جایدر) و از غرب به تپهماهورهای گچی
روستای باغ علیا محدود میشود .این دشت و حوزۀ آبریز آن بخشی از حوزۀ آبریز رودخانة کشکان است که یکی از
اصلیترین شاخههای رودخانه کرخه بهشمار میآید .گفتنی است این رودخانه مهمترین منبع تأمینکنندۀ آب اراضی
کشاورزی این دشت است .سنگ کف این دشت نیز رسوبات تبخیری و کمتراوای سازند گچساران بوده که با توجه به
اجزای تشکیلدهندۀ گچی آن ،سبب تخریب کیفی آبهای زیرزمینی در تماس با آن شده است (شکل .)1
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شکل.1مدلمفهومیتحقیق،ترسیمنگارندگان 



شکل.9نقشةموقعیتدشتجایدروروستاهایموردمطالعه
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براساس آمار سال  ،5038جمعیت شهرستان پلدختر  11هزار و  001نفر است و دو بخش مرکزی و معموالن دارد.
بخش مرکزی شامل چهار دهستان است که از این میان جمعیت دهستان جایدر  58هزار و  000نفر است 3 .روستا از این
دهستان نیز در دشت جایدر واقع شده است (جدول .)5
جدول.1ویژگیروستاهاینمونه 
روستا 

خانوار 

جمعیت 

تعدادنمونه 

تیپروستا 

سراب حمام

111

5580

14

دشتی

دوکوهه

61

511

4

دشتی

سراب محمودوند

618

5388

63

کوهپایهای -دشتی

باغ سفلی

03

514

1

دشتی

باغ علیا

68

503

1

کوهپایهای -دشتی

اسالمآباد

61

106

1

دشتی

چم گردله سفلی

516

144

56

کوهپایهای -دشتی

رحیمآباد

16

166

4

دشتی

چم قلعه

01

516

6

دشتی

کل

5805

6414

518

-

یافتههایپژوهش 
منبع:مرکزآمار1935و 

روش پژوهش حاضر در زمرۀ پژوهشهای کاربردی است که بهصورت توصیفی -تحلیلی بیان شده و اطالعات نیز به
دو روش اسنادی و میدانی جمعآوری شده است .جامعة آماری هم شامل خانوارهای روستایی واقع در دشت جایدر در
شهرستان پلدختر است .با استفاده از فرمول کوکران 518 ،سرپرست خانوار بهصورت نمونهگیری سامانمند بهعنوان
جامعة نمونه انتخاب شدند سپس با مراجعه به روستاهای نمونة پژوهش و با توجه به تعداد خانوار هر روستا ،پرسشگری
انجام شده و ابزار اندازهگیری نیز دو نوع پرسشنامه (ساختاریافته و بدون ساختار) است .پس از جمعآوری و دستهبندی
دادهها با استفاده از نرمافزار  ،SPSSاز روشهای آمار توصیفی و استنباطی بهمنظور تجزیهوتحلیل دادهها استفاده شده
است .بهمنظور تجزیهوتحلیل اطالعات و بررسی اثر عوامل شخصی ،اجتماعی ،اقتصادی ،روانشناختی و فیزیکی در
تصمیم کشاورزان برای استفاده از شیوههای حفاظت از منابع آبوخاک ،از آزمونهای  tتکنمونهای ،آزمون کایدو
(خیدو) و مدل لجستیک استفاده شده است .همچنین بهمنظور سنجش پایایی ،نمونة اولیه شامل  01پرسشنامة
پیشآزمون گرفته شد سپس با استفاده از دادههای بهدستآمده ،میزان ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ 5مشخص
شد .با توجه به میزان کل  8/08میتوان گفت مقیاس پایایی مطلوبی دارد جدول  ،1روایی پرسشنامه با توجه به قضاوت
و نظر متخصصان در این زمینه تأیید شده است.
همچنین با توجه به مطالعات انجامشده میتوان شاخص (عوامل) و متغیرهای جدول  0را برای این پژوهش ارائه کرد.


1. Cronbach's alpha
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محاسبهشدهبرایهربعد 

جدول.9میزانآلفای
عوامل 

میزانآلفایکرونباخ 

شخصی

8/10

اقتصادی

8/01

اجتماعی

8/08

فیزیکی

8/05

روانشناختی

8/13

میزان کل

8/08

یافتههایپژوهش 
منبع :

جدول.9عواملومتغیرهایپژوهش 
شاخص(عوامل) 

متغیر 

شخصی

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

اجتماعی

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

اقتصادی

تعداد نیروی کار ،درآمد و پسانداز ،نگهداری و مالکیت دام ،مالکیت زمین

روانشناختی

انگیزۀ کشاورز و میزان آگاهی او ،میزان تجربه ،ادراک از شیوۀ حفاظت منابع

فیزیکی

شیب زمین ،وسعت مزرعه ،فاصله تا مزرعه

منبع:برگرفتهازسبگاز()9557؛پونیسیووکرمن()9517؛وزلودیگران()9517؛کیفلودیگران( .)9517

الگوی الجیت (لجستیک) روش آماری اساسی در علوم اجتماعی برای تجزیهوتحلیل رگرسیون خطی است که به
متغیر وابسته مداوم نیاز دارد .توزیع لجستیک را نخستین بار هانمن ( )5306ارائه کرد .گفتنی است استفاده از این توزیع
برای تجزیهوتحلیل متغیر وابستة دوبعدی ،مزایای بیشتری در مقایسه با مدلهای دیگر دارد .میتوان گفت انتخاب
بهترین شیوه برای حفاظت از منابع آبوخاک برای هر فردی بهطور غیرمستقیم تابعی از عوامل شخصی ،اجتماعی
اقتصادی ،روانشناختی و فیزیکی هر فرد

)f (Y, S

= )Uاست .این «الگوی تفاضلی مطلوبیت» را که درواقع توزیع

احتمالی متغیر تصادفی پاسخهای افراد به پیشنهادهای مطرح شده است ،میتوان بهصورت زیر بیان کرد:
U 1, Y  B ; S   ε 1  U0, Y ; S   ε 0

که در آن  Uمعرف تابع مطلوبیت غیرمستقیم فرد Y ،ویژگیهای فرد B ،شیوههایی است که فرد در صورت تمایل برای
حفاظت از منابع آبوخاک بهکار میگیرد و

S

مجموعه عوامل مؤثر بر تصمیمگیری کشاورزان بهعنوان مجموعه

متغیرهای مستقل هستند .در این تابع مطلوبیت ،صفر برای زمانی است که کشاورز تمایل ندارد از شیوههای حفاظت از
منابع آبوخاک استفاده کند و یک برعکس آن است .و اجزای خطا و اخالل این الگو هستند که فرض میشود
توزیع نرمال با میانگین صفر دارند؛ بنابراین:
)U  U 1, Y  B ; S  U0, Y ; S   (ε 1  ε 0

با توجه به دوبعدیبودن متغیر وابستة این الگو با مقادیر صفر و یک ،توزیع احتمال مقدار یک ،یعنی احتمال پذیرش و
تمایل افراد برای بهکارگیری شیوهها میتوان به کمک توزیع احتمالی لوجیت از طریق رابطة زیر بیان کرد:
1
1

1  exp  U  1  exp  α  β .B  γ .Y  θ .S 

Pi Y  1  Fη  ΔU  

شیوههای...
بهکارگیری 
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و ضرایب الگو هستند که با استفاده از روش حداکثر عوامل مؤثر

برآورد میشوند و انتظار میرود  γ ,θ 0و  β 0باشد .درنهایت ،پس از برآورد پارامترهای الگو و ارزیابی نقش و تأثیر
هریک از متغیرهای مستقل در تصمیم کشاورز در اتخاذ شیوههای حفاظتی ،میتوان مقدار انتظار یا امید ریاضی عوامل
مؤثر را بر تصمیم کشاورزان در اتخاذ شیوههای حفاظت منابع آبوخاک با انتگرالگیری از تابع توزیع تجمعی لجستیک
()

(

) در دامنة صفر تا پیشنهاد ماکزیمم ( )Mبرآورد کرد.

dB , α*  α  β 2x 2  ...  β n x n 



1

M

M

0

0

 1 exp  α*  β .B





E WTP    Fn  U  dB 

* aعرض از مبدأ تعدیل شده است که از افزودن عوامل اقتصادی -اجتماعی ،روانشناختی ،فیزیکی و غیره به

یا

عرض از مبدأ الگوی رگرسیونی برآوردشدۀ لجستیک بهدست میآید .منظور عوامل تأثیرگذار ،همانگونه که دیده میشود
ترکیب خطی یا مجموع حاصلضرب میانگین متغیرهای بهکار گرفتة معنادار شده در مدل الجیت در ضرایب آنهاست.


بحثویافتهها 
توزیع پرسشنامة مزبور بین سرپرستان خانوارهای روستاهای نمونة پژوهش حاکی از آن است که بیشترین فراوانی سنی
پاسخدهندگان  65تا  18سال بوده که  43/5درصد از کل جمعیت هدف (نمونه) را شامل میشود .تحصیالت بیشتر
پاسخگویان مدرک تحصیلی راهنمایی و باالتر ،از نظر اشتغال نیز  588درصد جامع) نمونة پژوهش کشاورز است ،از نظر
جنسیت  30/0درصد پاسخگویان مرد و از نظر تأهل  30/0در درصد پاسخگویان متأهل بودهاند( .جدول .)6
جدول.7توزیعفراوانیجمعیتموردمطالعهیاجمعیتهدف 
پاسخدهنده 

مشخصات

بیشترینپاسخگو 

تعدادپاسخگو 

درصد 

سن

 65تا  18سال

00

43/5

تحصیالت

راهنمایی و باالتر

14

64/4

جنسیت

مرد

551

30/0

تأهل

متأهل

550

30/0

شغل اصلی

کشاورزی

518

588

یافتههایپژوهش 
منبع :


آبوخاک 
شیوههایحفاظتازمنابع 
بررسینظرپاسخگویاندرموردکاربرد 
در نخستین مرحلة پژوهش ،درمورد بهکارگیری شیوههای حفاظت از منابع آبوخاک از کشاورزان پرسیده شد که آیا از
شیوههای حفاظتی این منابع استفاده میکنند یا نه .گفتنی است از بین  518پاسخگو 18،نفر معادل  10/0درصد معتقد
بودند که از شیوههای حفاظتی استفاده میکنند و  18نفر از پاسخدهندگان معادل  65/1درصد معتقد بودند از شیوههای
حفاظتی استفاده نمیکنند.
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آبوخاک 
شیوههایحفاظت 
شکل.9وضعیتتصمیمپاسخگویاندرموردکاربرد 

همچنین بررسی یافتهها درمورد استفاده از انواع شیوههای حفاظتی از دیدگاه پاسخگویان نشان میدهد از تعداد 18
پاسخگو که از شیوههای حفاظت منابع آبوخاک استفاده کردهاند 51 ،پاسخگو ( )15/60درصد معتقد بودند که برای
حفاظت از منابع آبوخاک خود از شیوۀ شخمزدن زمین خالف جهت شیب استفاده میکنند؛  51پاسخگو ( 51/51درصد)
معتقد بودند شیوۀ زهکشی زمین را بهکار میبرند ،همچنین  58پاسخگو ( 56/10درصد) معتقد بودند که برای حفاظت از
منابع آبوخاک در باالدست زمین خود سد و آبراهه ایجاد کردهاند (جدول  .)1درادامه ،عواملی که در تصمیم کشاورزان
برای استفادهکردن یا نکردن از شیوههای حفاظت از منابع آبوخاک مؤثرند بررسی خواهد شد.
آبوخاکبراساسدیدگاهپاسخگویان 
شیوههایحفاظتمنابع 
جدول.0توزیعفراوانیانواع 
وههایحفاظتی 
شی 

تعدادپاسخگو 

درصد 

تناوب زراعی

6

1/15

شخمزدن زمین خالف جهت شیب

51

15/60

زهکشی مناسب زمین

51

51/51

ایجاد سد و آبراهه در باالدست زمین

58

56/10

مدیریت پسماندۀ محصول

4

0/11

کشت گیاهان پوششی

1

1/04

تثبیت خاک

1

1/04

استفاده از کودهای آلی و شیمیایی

3

51/04

جمعآوری آب باران

0

6/10

ایجاد آببند و بندهای خاکی

1

58

کل

18

588

یافتههایپژوهش 
منبع :


تصمیمگیریکشاورزان 

بررسیعواملشخصیدر

عوامل شخصی و جمعیتشناختی بهطور مستقیم و غیرمستقیم با تصمیم کشاورزان درخصوص استفاده از شیوههای
حفاظت آبوخاک مرتبط است .نتایج بهدستآمده از آزمون خیدو نشان میدهد که اثر عوامل شخصی و جمعیتی

شیوههای...
بهکارگیری 
بررسیعواملمؤثربرتصمیمکشاورزاندر 
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خانوارها درمورد همة گویههای بررسیشده از دیدگاه پاسخگویان مورد تأیید است .گفتنی است سطح معناداری
بهدستآمده برای همة متغیرها کمتر از  8/81است؛ بنابراین ،میتوان گفت بین متغیرهای شخصی و میزان تصمیم
کشاورزان برای اتخاذ شیوههای حفاظت از منابع آبوخاک رابطة مثبت و معناداری وجود دارد .در این بین ،متغیرهای
سن ،جنس ،میزان تحصیالت ،سطح آموزش و دانش فنی کشاورزان بهنوعی بر نحوۀ تصمیم آنها در مورد همکاران و
استفادهکردن یا نکردن همکاران حفاظتی تأثیرگذار است (جدول .)4
جدول.7اثراتمتغیرهایشخصیازنظرخانوارهایروستایی 
متغیر 

X2

سطحمعناداری 

سن

55/310

8/881

جنس

55/336

8/881

تحصیالت

51/583

8/885

میران آموزش

58/101

8/880

دانش فنی کشاورزان

50/411

8/888

یافتههایپژوهش 
منبع :


تصمیمگیریکشاورزان 

بررسیعواملاجتماعیدر

بهمنظور بررسی اثرات عوامل اجتماعی در تصمیم کشاورزان برای حفاظت از منابع آبوخاک از آزمون  tتکنمونهای
استفاده شده است .تحلیل میانگین عددی براساس این آزمون نشاندهندۀ تأثیر مثبت تمام متغیرهای اجتماعی در تصمیم
کشاورزان است .همانطور که یافتهها نشان میدهد با احتساب دامنة طیفی که بین  5تا  1و براساس طیف لیکرت در
نوسان است ،این میزان برای همة متغیرها بیش از مطلوبیت عددی  0ارزیابی شده است .این تفاوت برای همة ابعاد در
سطح آلفای  8/85معنادار و میزان تفاوت آنها از مطلوبیت عددی بهصورت مثبت و معنادار برآورد شده که نشاندهندۀ
تأثیر مثبت عوامل اجتماعی بر تصمیم کشاورزان است .متغیر مشارکت اجتماعی با میانگین  0/16در مقایسه با سایر
متغیرها در سطح باالتری قرار دارد و بیشترین تأثیر را در نحوۀ تصمیمگیری کشاورزان داشته است؛ بهطوریکه هرچه
میزان مشارکت بیشتر باشد ،به همان اندازه نیروی کار بیشتری از طریق مشارکت متقابل دیگر کشاورزان برای حفاظت از
منابع آبوخاک به او کمک خواهند کرد و آنها برای حفاظت از منابع بیشتر تالش میکنند (جدول .)1
جدول.1اثرمتغیرهایاجتماعیدرتصمیمکشاورزان 
مطلوبیتعددیموردآزمون= 9
متغیر 

میانگین 

آمارة T

معناداری 

تفاوتمیانگین 

ارتباط با شهر

0/61

55/03

8/888

8/001

8/10

مشارکت اجتماعی

0/16

50/65

8/888

8/660

8/68

8/63

اندازۀ خانواده

0/65

58/13

8/888

8/080

8/11

8/01

روابط اجتماعی

0/66

0/53

8/888

8/065

8/14

8/61

یافتههایپژوهش 
منبع :




فاصلةاطمینان30درصد
حدپائین 

حدباال 

8/03
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تصمیمگیریکشاورزان 

بررسیعواملاقتصادیدر
بهمنظور بررسی اثرات عوامل اقتصادی در نحوۀ تصمیم کشاورزان برای حفاظت از منابع آبوخاک نیز از آزمون

t

تکنمونهای استفاده شده است .تحلیل میانگین عددی براساس این آزمون نشاندهندۀ تأثیر مثبت تمام متغیرهای مورد
نظر در تصمیم کشاورزان است .با توجه به یافتهها با احتساب دامنة طیفی که بین  5تا  1براساس طیف لیکرت در نوسان
است ،این میزان برای همة متغیرها بیش از مطلوبیت عددی  0ارزیابی شده است .این تفاوت برای همة ابعاد در سطح
آلفای  8/85معنادار و میزان تفاوت آنها از مطلوبیت عددی بهصورت مثبت و معنادار برآورد شده که نشاندهندۀ تأثیر
مثبت عوامل اقتصادی بر تصمیم کشاورزان است .متغیر تعداد نیروی کار خانواده با میانگین  0/41در مقایسه با سایر
متغیرها در سطح باالتری قرار دارد و بیشترین تأثیر را در نحوۀ تصمیمگیری کشاورزان داشته است؛ بنابراین ،میتوان
گفت هراندازه نیروی کار خانواده بیشتر باشد به همان اندازه نیروی کار بیشتری برای حفظ و نگهداری از آب و زمین خود
در اختیار خواهند داشت .اثر سایر متغیرها در جدول  0آورده شده است.

تصمیمگیریکشاورزان 

روانشناختیدر
بررسیعوامل 

نتایج آزمون خیدو در زمینة بررسی عوامل روانشناختی در تصمیمگیری کشاورزان نشان میدهد اثرات عوامل
روانشناختی در همة گویهها تأیید شده است .سطح معناداری بهدستآمده برای همة متغیرها نیز کمتر از  8/81است؛
بنابراین ،میتوان گفت بین متغیرهای مورد نظر و میزان تصمیم کشاورزان برای اتخاذ شیوههای حفاظت از منابع
آبوخاک رابطة مثبت و معناداری وجود دارد (جدول .)3
جدول.7اثرمتغیرهایاقتصادیدرتصمیمکشاورزان 
مطلوبیتعددیموردآزمون= 9
فاصلةاطمینان30درصد

متغیر 

میانگین 

آمارة T

معناداری 

تفاوتمیانگین 

درآمد و پسانداز

0/10

51/38

8/888

8/080

8/451

تعداد نیروی کار

0/41

53/10

8/888

8/466

8/601

8/411

مالکیت زمین

0/61

54/18

8/888

8/105

8/101

8/161

مالکیت دام

0/11

50/13

8/888

8/030

8/110

8/001

کاربری زمین

6/15

50/55

8/888

8/361

8/014

8/301

حدپایین 

حدباال 

8/101

یافتههایپژوهش 
منبع :


روانشناختیازنظرخانوارهایروستایی 
جدول.3اثراتمتغیرهای 
متغیر 

X2

سطحمعناداری 

انگیزۀ کشاورز

55/851

8/881

آگاهی کشاورز

58/336

8/881

میزان تجربة کشاورز

51/583

8/885

ادراک از شیوۀ حفاظت از منابع

58/014

8/881

یافتههایپژوهش 
منبع :



شیوههای...
بهکارگیری 
بررسیعواملمؤثربرتصمیمکشاورزاندر 
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تصمیمگیریکشاورزان 

بررسیعواملفیزیکیدر
مهمترین عامل فیزیکی تأثیرگذار بر نحوۀ تصمیم کشاورزان در حفاظت از منابع آبوخاک شیب زمین است .از مجموع
پاسخدهندگان نمونه  14پاسخگو معادل  40/0درصد 01 ،پاسخگو معادل  14/4درصد و  51پاسخگو معادل  58/5درصد
گزارش دادهاند که وضعیت زمینهای کشاورزی خود به ترتیب شیب مالیم ،تند و بسیار تند دارد.
همچنین نتایج یافتهها از طریق آزمون کایدو (خیدو) نشان میدهد که با توجه به سطح معناداری  ،8/885بین
متغیر شیب ،وسعت مزرعه و فاصلة محل سکونت از مزرعه همچنین میزان تصمیم کشاورزان برای اتخاذ شیوههای
حفاظت از منابع آبوخاک رابطة معناداری وجود دارد؛ بنابراین ،میتوان گفت عوامل فیزیک نقش مؤثری در تصمیم
کشاورزان برای اتخاذ شیوههای حفاظتی دارد (جدول .)58

زمینهایکشاورزیازنظرشیبدرمنطقةموردمطالعه 
دستهبندی 

شکل.7
جدول.15عواملفیزیکیمؤثردرتصمیمکشاورزان 
متغیر 

X2

سطحمعناداری 

شیب زمین

51/511

8/888

وسعت مزرعه

55/811

8/885

فاصلة محل سکونت از مزرعه

58/165

8/885

یافتههایپژوهش 
منبع :


شیوههایحفاظتازمنابعبااستفادهازمدلالجیت 
بهکارگیری 
بررسیعواملمؤثربرتصمیمکشاورزاندر 

چنانکه ذکر شد بهمنظور بررسی عوامل مؤثر بر تصمیمگیری در استفاده از شیوههای حفاظت از منابع آبوخاک از مدل
لجستیک استفاده شده است .در این مدل متغیر وابستة تصمیم کشاورزان برای اتخاذ شیوههای حفاظتی است که مقادیر
صفر و یک اختیار مینماید (استفاده از شیوههای حفاظتی مقدار یک و عدم استفاده از شیوههای حفاظتی مقدار صفر).
سن ،جنس ،تحصیالت ،میزان آموزش ،دانش بومی ،مشارکت اجتماعی ،اندازۀ خانواده ،ارتباط با شهر ،روابط اجتماعی،
تعداد نیروی کار ،درآمد و پسانداز ،مالکیت دام ،مالکیت زمین ،انگیزۀ کشاورز ،میزان آگاهی ،میزان تجربه ،ادراک از
شیوههای حفاظت ،شیب زمین ،وسعت مزرعه و فاصله تا مزرعه مجموعه متغیرهای مستقل مدل هستند .نخستین
خروجی در تحلیل الگوی الجیت ،آمارۀ 1

برای سنجش معناداری و اعتبار مدل است که از نتیجة اجرای آزمون

HL

( ،)Hosmer - Lemeshowبه شرح جدول  55بهدستآمده است .این آزمون به آزمون نیکویی برازش ()Goodness of fit
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مدل رگرسیون لجستیک معروف است و آمارۀ آن از اعمال آزمون ( 1کایاسکوئر) بر جدول توافقی عوامل مؤثر
اظهارشده و عوامل مؤثر پیشبینیشده با مدل بهدست میآید .سطح معناداری  8/881و آمارۀ  1که با  56/011برابر
است ،بیانگر معناداری و اعتبار مدل و نیکویی برازش آن با دادههای آماری کاربردی است؛ بنابراین ،میتوان گفت که
مدل اعتبار و معناداری مقبولی دارد.
جدول.11آمارةآزمونHLبرایسنجشاعتبارومعناداریمدلالجیت
آمارة 9

سطحمعناداری 

56/011

8/881

یافتههایپژوهش 
منبع :
آبوخاک 
شیوههایحفاظت 
تصمیمگیریکشاورزاندراستفادهاز 

جدول.19عواملمؤثربر

** میزان آموزش

8/848

5/43

8/80

8/016

** دانش بومی

8/83

5/10

1/61

8/146

** مشارکت اجتماعی

8/855

1/10

5/10

8/151

*** اندازۀ خانواده

8/615

0/10

0/61

8/613

** ارتباط با شهر

8/883

1/04

5/15

8/511

* روابط اجتماعی

8/858

8/10

8/86

8/880

*** تعداد نیروی کار

8/010

4/51

1/51

8/633

** درآمد و پسانداز

8/018

5/51

1/56

8/565

* مالکیت دام

8/814

8/53

8/84

8/855

*** مالکیت زمین

8/014

1/30

6/05

8/105

* انگیزۀ کشاورز

8/811

8/15

8/83

8/851

** میزان آگاهی

8/813

5/61

5/53

8/151

** میزان تجربه

8/801

5/35

8/33

8/585

* ادراک شیوۀ حفاظت

8/845

8/03

8/85

8/850

*** شیب زمین

8/651

1/11

1/40

8/140

*** وسعت مزرعه

8/531

4/10

0/61

8/851

*** فاصله تا مزرعه

-8/804

- 4/15

3/11

8/881

کای دو

*** 34/51

تابع احتمال

13/56

درصد پیشبینی واقعی

11/84

* غیرمعنادار
** معناداری در سطح  1درصد
*** معناداری در سطح  5درصد
یافتههایپژوهش 
منبع :

شخصی

* تحصیالت

8/850

8/65

8/81

8/884

اجتماعی

** جنس

8/856

8/01

8/40

8/850

اقتصادی

* سن

8/880

8/16

8/85

8/8885

روانشناختی

نسبت ثابت

53/1

8/88

8/88

8/33

فیزیکی

متغیر 

ضریببرآوردشده

آمارةوالد

نسبتشانس 

اثرنهایی 

عامل 

شیوههای...
بهکارگیری 
بررسیعواملمؤثربرتصمیمکشاورزاندر 
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پس از مطمئنشدن از اعتبار مدل و برآوردهای حاصل از آن ،در قسمت بعدی از خروجیهای مدل به ارزیابی نقش
هریک از متغیرهای مستقل در پیشبینی و برآورد متغیر وابسته (شیوههایی که فرد در صورت تمایل برای حفاظت از منابع
آبوخاک بهکار میگیرد) پرداخته میشود .نتایج این مدل نشان میدهد از بین بیست متغیر تحقیق ،سیزده متغیر وجود،
ارتباط معناداری با تصمیم کشاورز در استفاده از شیوههای حفاظت آبوخاک دارند .سطح معناداری کمتر از  8/885نیز
نشان میدهد تعداد نیروی کار ،اندازۀ مزرعه ،اندازۀ خانواده ،مالکیت زمین و شیب ،اثرات مثبت و معناداری بر اتخاذ
شیوههای حفاظت از منابع آبوخاک میگذارند؛ درحالیکه فاصلة محل سکونت از مزرعه تأثیر منفی و معناداری بر روی
استفاده از شیوههای حفاظت منابع آبوخاک دارد که کشاورزان بهکار میگیرند ،همچنین براساس نتایج بهدستآمده از
مدل الجیت ،متغیرهای سن ،جنس ،تحصیالت ،مالکیت دام ،روابط اجتماعی ،انگیزۀ کشاورز و ادراک شیوۀ حفاظت بر
روی تصمیم کشاورزان در اتخاذ شیوه حفاظت منابع تأثیر کمتری داشته اشت .نتایج حاصل از متغیرهای توضیحی در
ارتباط با تصمیم کشاورز به استفاده از شیوۀ حفاظت از منابع آبوخاک بهطور کامل در جدول  51ذکر شده است.
تفسیر اثر متغیرهای توضیحی که بیشترین تأثیر را در تصمیمگیری برای استفاده از شیوههای حفاظت از منابع
آبوخاک دارند به شرح زیر است:
تعداد نیروی کار خانواده :وجود نیروی کار زیاد در خانواده سبب میشود میزان احتمال استفاده از شیوههای
حفاظت از منابع آبوخاک افزایش یابد ،زیرا این خانوادهها برای حفظ و نگهداری از آب و زمین ،نیروی کار بیشتری
اختیار دارند؛ درحالیکه این میزان در خانوادههایی که دسترسی کمتری به نیروی کار دارند ،کمتر است.
اندازة مزرعه :نتایج یافتهها نشان میدهد کشاورزانی که زمینهای بزرگتری برای کشاورزی دارند ،تمایل
بیشتری به استفاده از شیوههای حفاظت از منابع آبوخاک نشان میدهند ،شاید به این دلیل که کشاورزی با مزرعة
بزرگتر ،استفادۀ بیشتری از زمین میکند و به شیوههای گوناگون درآمد باالتری بهدست میآورد ،همچنین برای افزایش
بهرهوری و استفاده از زمین ،نیروی کار بیشتری برای حفظ و نگهداری از آب و زمین خود استخدام میکند.
فاصله محل سکونت از مزرعه :در این زمینه ،هرچند سطح معناداری کمتر از  5درصد است ،ارتباط منفی و
معناداری با تصمیم کشاورز برای اتخاذ شیوۀ حفاظت از منابع وجود دارد .عالمت منفی ضرایب بهعنوان پیشبینی نشان
میدهد بهدلیل فاصلة زیاد محل سکونت تا مزرعه ،کشاورز با مشکالت عدیدهای برای رفتوآمد و نظارت بر زمین
روبهروست؛ بدینجهت کشاورزان به استفاده از شیوههای حفاظت از منابع آبوخاک تمایلی نشان نمیدهند.
شیب :این متغیر به شکل مثبت و چشمگیری با تصمیم کشاورزان درمورد استفاده از شیوههای حفاظت از منابع با
سطح معناداری کمتر از  5درصد در ارتباط است .هرچه مقدار شیب بیشتر باشد میزان فرسایش خاک نیز بیشتر است .از
آنجا که کشاورزان میتوانند فرسایش خاک را مشاهده کنند ،هزینه و نیروی بیشتری برای جلوگیری از این پدیده صرف
میکنند و اقدامات اصالحی بیشتری برای حفاظت از خاک انجام میدهند؛ بنابراین ،میتوان گفت عوامل اجتماعی،
اقتصادی و فیزیکی نقش عمدهای در تصمیمگیری کشاورزان برای اتخاذ شیوههای مناسب حفاظت از آبوخاک دارد ،اما
عوامل جمعیتی و روانشناختی بر تصمیم کشاورز در این زمینه تأثیر کمتری دارد.


نتیجهگیری 

امروزه در سراسر جهان ازبینرفتن منابع طبیعی از جمله مشکالت عمده و مهمترین تهدید در زندگی انسانهاست .این
پدیده یکی از مهمترین مسائل زیستمحیطی است که در سالهای اخیر با افزایش جمعیت و دگرگونی فعالیتهای انسان
شدت یافته و سبب ایجاد محدودیت در نواحی روستایی شده است .با توجه به اهمیت حیاتی این موضوع ،تحقیق حاضر
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باهدف شناسایی عوامل مؤثر بر تصمیم کشاورز در بهکارگیری شیوههای حفاظت از منابع آبوخاک از سوی خانوارهای
روستایی دشت جایدر از توابع شهرستان پلدختر صورت گرفت .یافتههای پژوهش نشان میدهد از بین  518پاسخگو10 ،
درصد از شیوههای حفاظتی استفاده میکنند و  61درصد از آنها این شیوهها را بهکار نمیبرند .طبق یافتهها ،از بین
بیست متغیر پژوهش ،سیزده متغیر تأثیر مستقیمی بر تصمیم کشاورز در استفادهکردن یا نکردن از شیوههای حفاظت
آبوخاک داشتهاند .از سوی دیگر ،تعداد نیروی کار خانواده ،اندازۀ مزرعه ،اندازۀ خانواده ،مالکیت و شیب بیشترین تأثیر را
در نحوۀ تصمیمگیری کشاورزان داشته است ،همچنین متغیرهای سن ،جنس ،تحصیالت ،مالکیت دام ،روابط اجتماعی،
انگیزۀ کشاورز و ادراک شیوۀ حفاظت ،بر روی تصمیم کشاورزان در اتخاذ شیوههای حفاظت منابع کمترین تأثیرگذاری را
داشته است .درنهایت میتوان گفت عوامل اجتماعی ،اقتصادی و فیزیکی نقش عمدهای در تعیین تصمیم کشاورزان به
اتخاذ شیوههای مناسب برای حفاظت از آبوخاک داشتهاند .با توجه به نقش مهم شیوههای کاهش فرسایش خاک و
حفاظت از منابع آب در مصرف مواد غذایی ،درآمد و امنیت غذایی در سطح خانوارهای روستایی و در سطح ملی و میزان
حمایت رسمی و سازمانی دادهشده به این بخش مانند خدمات اعتباری ،تحقیق و توسعه در حد انتظار نیست .این عوامل
همراه با تصمیم کشاورز ،عوامل دموگرافیک ،اجتماعی و اقتصادی و روانی سبب افزایش کاربرد شیوههای حفاظت از
منابع آبوخاک ،و درنتیجه موجب افزایش تولید و بهرهوری در بخش کشاورزی میشود؛ بنابراین ،بهمنظور بهبود تصمیم
کشاورزان در استفاده از شیوههای حفاظت آبوخاک نکات زیر توصیه میشود:
الف) اتخاذ شیوههای مختلف حفاظت از منابع آبوخاک با نیازهای کاری به نسبت کمتر مانند ایجاد نوار چمن در
نقاط آبگیر و نقاط با شیب تند که در باالدست زمین زراعی قرار دارد ،شخمزدن مخالف شیب مزرعه و غیره که باید
بهطور گسترده و مناسب انجام شود .همچنین حمایت دولت در رابطه با ایجاد زیرساختهای روستایی ،بهویژه ایجاد
شبکههای راه روستایی و خدمات حملونقل سبب تشویق و افزایش نظارت و کنترل کشاورز بر زمین خود درمورد اجرای
شیوههای حفاظت از منابع آبوخاک میشود.
ب) با توجه به نتایج بهدستآمده در این مطالعه ،اندازۀ مزرعه بهطور چشمگیری بر تصمیم کشاورز در استفاده از شیوۀ
حفاظت آبوخاک اثر میگذارد .گفتنی است مزرعة بزرگ در مقایسه با زمینهای کوچک ،پتانسیلهای بیشتری برای
اجرای شیوۀ حفاظت از منابع آبوخاک دارد؛ بنابراین ،کارگزاران و برنامهریزان توسعة روستایی باید کشاورزان را برای
بزرگترکردن مزرعه (یکیکردن زمینها) تشویق کنند .این امر سبب افزایش انگیزۀ کشاورز در راستای اجرای شیوههای
حفاظت از منابع آبوخاک میشود .همچنین متصدیان و برنامهریزان فرایند توسعة مناطق روستایی ،باید به اهمیت نقش
این سرمایههای گرانبها (آبوخاک) در مناطق روستایی توجه کافی داشته باشند؛ زیرا معیشت خانوارهای روستایی به این
دو سرمایة ارزشمند بستگی دارد .امید است با افزایش شیوههای حفاظتی کشاورزان و در جهت افزایش توانمندسازی و
رفاه خانوارهای روستایی ،همچنین رسیدن به کشاورزی پایدار و درنهایت توسعة پایدار روستایی کشور عزیزمان از این
پژوهش بهره گرفته شود .درنهایت ،توصیه میشود مطالعات بیشتری در زمینة بررسی میزان پذیرش و انجام شیوههای
حفاظت از منابع آبوخاک ،تأثیر عوامل اجتماعی و اقتصادی (مانند تحصیالت ،وضعیت رهبری محلی ،درآمد خارج از
مزرعه ،و غیره) ،سازمانی (مانند سرویس اعتباری ،امنیت زمین) ،فیزیکی (مانند نوع خاک) ،فنی و غیره انجام شود.
در پایان باید گفت در پژوهشهای پیشین مطالعة جامعی دربارۀ بررسی نقش عوامل اقتصادی ،اجتماعی ،فیزیکی،
روانشناختی و جمعیتشناختی در نحوۀ تصمیمگیری کشاورزان در مورد استفادهکردن یا نکردن از شیوههای حفاظت از
منابع آبوخاک در دشتها و زمینهای هموار صورت نگرفته و منابع موجود به متغیرهای دیگر مربوط است .بعضی
مطالعات نیز تنها در سطح مروری و نظری است .در این بین ،مقاالت پژوهشی بیشتر به بررسی نقش فناوریهای بهکار
گرفتهشده در زمینة حفاظت از منابع آبوخاک تأکید دارد؛ مانند ،پژوهش نورالهنوریوند و دیگران ( )5038که به بررسی
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مقایسة الگوهای پذیرش فناوریهای حفاظت خاک در استان خوزستان پرداختهاند .در پژوهش کرانی و دیگران ()5030
به بررسی نگرش کشاورزان استان کرمانشاه به عملیات حفاظت خاک پرداخته شده است ،پژوهش نوری و دیگران
( )5030با بررسی عوامل پذیرش اقدامات حفاظتی خاک ،گامی برای توسعة پایدار کشاورزی در شهرستان شیروان و
چرداول برداشتهاند؛ پژوهش صبوری و نوری امامزاده ( )5036به بررسی عوامل ترویجی مؤثر بر پذیرش فناوریهای
حفاظت آب در استان سمنان پرداختهاند ،همچنین در سایر کشورها :ناوارا و دیگران ( ،)1881به بررسی پذیرش
رهیافتهای آبوخاک در آسیا ،ارائة یارانه ،آموزشهای ترویجی ،تشویق مشارکت و تمرکز بر فناوری برای حفاظت از
منابع آبوخاک پرداختهاند .ژئو و دیگران )1880( ،به بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوریهای حفاظت از آبوخاک در
چین پرداختهاند .سبگاز ( )1880به بررسی عوامل مؤثر بر تصویب و شدت استفاده از شیوههای حفاظت از آب و بهبود
خاک در جنوب اتیوپی پرداخته است .کیفل و دیگران ( )1851عوامل مؤثر را بر استفاده از شیوههای حفاظت از آبوخاک
در اتیوپی بررسی کردهاند ،اما در پژوهش حاضر ضمن بیان این عوامل مؤثر (شخصی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فیزیکی و
روانشناختی) بر تصمیم کشاورزان درمورد استفادهکردن یا نکردن از شیوههای حفاظت از منابع آبوخاک در مناطق
دشتی و نقش آنها در کشاورزی پایدار پرداخته شده است؛ بنابراین ،ضروری است که در این خصوص متصدیان و
برنامهریزان فرایند توسعة مناطق روستایی به اهمیت منابع آبوخاک و نقش آنها در کشاورزی پایدار و زندگی خانوارهای
روستایی توجه کافی داشته باشند؛ زیرا شیوههای حفاظت از منابع آبوخاک امری ضروری بهمنظور توسعة روستایی ،و
ابزار و سیاستی برای دستیابی به اهداف حفاظتی از این منابع است که درنهایت سبب سرمایهگذاری ،حفاظت از این منابع،
سیاستهای زیستمحیطی ،دستیابی به کشاورزی پایدار و درنهایت ،توسعة پایدار روستایی میشود.
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