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هاي حفاظت آب و خاك مجله پژوهش  

1390، چهارم، شماره جدهمهجلد   
http://jwfst.gau.ac.ir 

  

 با استفاده از بندي کارگیري عملیات تراس همؤثر بر باجتماعی -اقتصادي عوامل ارزیابی
  )، استان گلستانآبخیز چمانیحوزه  :مطالعه موردي( الگوي الجیت

  

  2 و امیر سعدالدین3، علی دریجانی2نژاد ، علی نجفی1معصومه نصیري*
استادیار گروه آبخیزداري دانشگاه علوم کشاورزي و 2، طبیعی گرگان ارشد دانشگاه علوم کشاورزي و منابع  کارشناسیآموخته دانش1

  گرگانطبیعی دانشگاه  استادیار گروه مهندسی اقتصاد کشاورزي دانشگاه علوم کشاورزي و منابع3، منابع طبیعی دانشگاه گرگان
  10/7/90: یرشذ ؛ تاریخ پ26/11/89: تاریخ دریافت

  1چکیده
 .شود  فرسایش خاك مانع بزرگی براي تولید کشاورزي و امنیت غذایی محسوب میامروزه

وري تولید، امنیت غذایی و کشاورزي پایدار  افزایش شاخص بهرهعامل عنوان  حفاظت خاك همواره به
اراضی  استفاده از  وند تهدیدکننده فرسایش ناشی از نحوهر. باشد از اهمیت خاصی برخوردار می

 پذیرش و کاهش میزان افزایش منظور هب را کشاورزاناجتماعی -هاي اقتصادي  ویژگیبررسی، زراعی
اجتماعی - با هدف بررسی عوامل اقتصادياین پژوهش. ناپذیر نموده است  فرسایش اجتنابخسارات
چناشک آبخیز چمانی در باالدست  دي توسط کشاورزان روستاي دهبن کارگیري عملیات تراس همؤثر بر ب

 شامل  نامه  پرسش74تکمیل با نیاز   اطالعات مورد.رود در استان گلستان انجام گردید رودخانه گرگان
 هاي حفاظت خاك مشخصات فردي، مشخصات مزرعه، سطح آگاهی کشاورز از فرسایش و روش

 - تعیین عوامل اقتصادي. شدآوري  یز مورد مطالعه جمعچناشک آبخ توسط کشاورزان روستاي ده
رگرسیون اقتصادسنجی بندي، از طریق برآورد الگوي  کارگیري عملیات تراس هاجتماعی مؤثر بر ب

 تحصیالت، حرفه اصلی کشاورزي، مالکیت مانندنتایج نشان داد عواملی  .یرفتصورت پذالجیت، 
هاي  ظت خاك، شرکت در کالسهاي حفا ز روشاراضی، میزان شیب زمین، آگاهی کشاورزان ا

محاسبه و . داري دارد معنیمثبت و بندي اثر  کارگیري عملیات تراس ه درآمد کشاورزان در بترویجی و

                                                        
   maasoumeh.nasiri@gmail.com: مسئول مکاتبه*
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سطح  افزایشیک درصد با که  نشان دادتفسیر کشش کل موزون و اثرات نهایی متغیرهاي مؤثر 
، احتمال درآمد کشاورزانافزایش  یا و کشاورزانآگاهی یک درصد افزایش میزان تحصیالت، 

هاي  باتوجه به یافته .خواهد یافت درصد افزایش 78و  73، 4 ترتیب بندي به کارگیري عملیات تراس هب
بندي، حفاظت هرچه  کارهاي بهبود وضعیت موجود، افزایش نرخ پذیرش عملیات تراس ، راهپژوهش

  .ارائه گردیدان عرصه مدیربیشتر ذخایر طبیعی و کاهش فرسایش به 
  
   گلستان، استانآبخیز چمانیالگوي الجیت، بندي،  تراسپذیرش حفاظت خاك، : کلیديهاي  واژه

  
  مقدمه

هاي اخیر با افزایش جمعیت  باشد که در سال زیستی می ترین مسائل محیط فرسایش خاك از مهم
 فقیرتر کردن فرسایش خاك با). 2003و همکاران،  بایرامین؛ 2000 ،باریان( شدت یافته است

خانوارهاي کشاورزان از طریق کاهش عملکرد و درآمد و کاهش پتانسیل زراعی خاك، همواره مانعی 
این . )2000 و فلمر، سمگاالو؛ 2000کرمب و همکاران،  (گردد  توسعه کشاورزي محسوب میدر
ین احتیاجات فشار باالي جمعیت و توانایی محدود زمین براي تأمو  به ضعف خاك هعمدطور بهله امس

 به توسعه و ررو نیاز به حفاظت آب و خاك منج از این). 2002و همکاران،  سمدا(شود  مربوط می
تنگ و (هاي دولتی و غیر دولتی شده است  هاي متعدد حفاظت خاك توسط برنامه ترویج روش

ص تشخی دلیل عدم تواند به نرخ پایین پذیرش عملیات حفاظت آب و خاك می ).2005همکاران، 
صرفه اقتصادي عملیات حفاظت آب و خاك  کشاورزان از هدررفت خاك ناشی از فرسایش و یا عدم

   ).2004تنگ و همکاران، ؛ 2002جونس، (براي کشاورزان باشد 
عوامل اجتماعی، سازمانی و اکولوژیکی مؤثر بر اظهار داشتند ، )2003 (گیریدهاري و گوپال

 خدمات ترویج کشاورزي، میزان ارتباط کشاورزان، مانند پذیرش عملیات مدیریت زمین، متغیرهایی
تعداد افراد خانوار شاغل در کشاورزي، آموزش مدیریت زمین، میزان تحصیالت سرپرست خانوار، 

تحقیقات نشان داده است . باشند مشارکت در عملیات مدیریت زمین و میزان زمین لغزش در مزارع می
هاي اطالعاتی،   از عملیات حفاظت خاك، دسترسی به سیستم آگاهیمانندفاکتورهاي خرد اجتماعی 

سودمندي عملیات حفاظت خاك و میزان گرایش متصدیان زمین بر پذیرش عملیات حفاظت خاك در 
 مؤثر، متغیرهاي )2004(محبوبی و همکاران ). 2003ناپیر و همکاران، (گذارند  سطح مزرعه تأثیر می
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، "هاي کشاورز و مزرعه ویژگی" را در سه گروه اك حفاظت خ جدیدهاي آوري بر پذیرش فن
دار بین  دلیل وجود همبستگی معنی به. دي نمودندبن  طبقه"اهداف کشاورز" و "آوري  فنيها ویژگی"

برداران  هاي حفاظت و مدیریت خاك توسط بهره میزان پذیرش و استفاده از فنون، دانش و روش
ها  هاي فردي، ساختار مزرعه، لحاظ نمودن آن بر ویژگیکشاورز با سه گروه متغیرهاي مستقل مشتمل 

. )2006، قدوسی و همکاران( هاي حفاظت خاك نیازمند توجه ویژه است و برنامه ها در کلیه طرح
 آموزش و مانند ی متغیرهای،هاي حفاظت آب و خاك در سطح مزرعه عوامل مؤثر بر پذیرش تکنیک

 مؤثر بر   کلیدعاملهمچنین . )2005، سیدیب( دباشن  می از سوي کشاورزاندرك فرسایش خاك
گیري در  خواهی خانوار بر تصمیم  ترقی،کشاورزان در حفاظت خاك و آبهاي  گذاري سرمایه

   .)2005 ،کسلر(باشد  میگذاري  خصوص میزان سرمایه
هاي محلی، آموزش حفاظت خاك، درآمد سرانه و  عضویت در گروههاي فردي کشاورزان،  ویژگی

آمسالو و گراف ). 2006و همکاران،  بایارد(گذارند   پذیرش حفاظت خاك تأثیر میبر مزرعه اندازه
تحت تاثیر سن کشاورزان، اندازه مزرعه، آگاهی از هاي سنگی  کارگیري تراس هبنشان دادند ، )2007(

از  استفاده مداوم درگیري  تصمیمو خیزي خاك  سودبخشی تکنولوژي، شیب، تعداد دام و حاصل
لیات تحت تاثیر سودبخشی حقیقی تکنولوژي، شیب، حاصلخیزي خاك، تعداد افراد خانوار، سطح عم

این نتیجه رسیدند که  ، به)2008(پیرو و همکاران . باشد کشاورزي می زمین و شرکت در کارهاي غیر
 هاي آبخیزداري تحت تأثیر برخی متغیرهاي فردي، اجتماعی و اقتصادي مشارکت روستاییان در طرح

، )2009(وترس و همکاران . قرار دارد) هاي جمعی سن، جنسیت، تحصیالت، درآمد، مذهب و رسانه(
ساتلر و .  کردندبیانفاکتور مؤثر بر پذیرش عملیات حفاظت خاك را گرایش به عملیات حفاظت خاك 

، فاکتورهاي مؤثر بر پذیرش عملیات حفاظت خاك توسط کشاورزان را میزان ریسک، )2010(ناگل 
  . کردندمعرفیکار معین به یک اندازه یا حتی بیشتر  کارایی، یا زمان و نیروي الزم براي اجراي یک راه

در عمده تحقیقات انجام شده در زمینه عملیات حفاظت خاك، مطالعات متعددي در زمینه تعیین 
که در  در حالی. رفته استانجام گ اجتماعی مؤثر بر پذیرش عملیات حفاظت خاك -عوامل اقتصادي

با توجه به اهمیت موضوع و فقدان  .ه استنبودایران بحث پذیرش اجتماعی چندان مورد توجه 
جا که  از آن ،ت خاك از سوي کشاورزاندالیل عدم پذیرش عملیات حفاظ  راجع بهاطالعات جامع

ا تعیین بتوان  میبنابراین  ،پذیرند آبخیزنشینان بیشترین تأثیر را از اجراي عملیات حفاظت خاك می
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 افزایش پذیرش درآن نتایج از  ، حفاظت خاكعملیاتکارگیري  ه اجتماعی مؤثر بر ب-عوامل افتصادي
  .نموداستفاده  در سایر مناطقاین عملیات از سوي کشاورزان 

خیزي خاك و  حاصل ،بدار شیدر اراضی کاري و کاربري غیراصولی  دیم دلیل در آبخیز چمانی به
 هکتار از اراضی 45/247منظور کاهش فرسایش خاك و افزایش تولید،  به. ه استتوان تولید کاهش یافت

احداث  سکویی  تراس1382-1384هاي  این حوضه توسط مدیریت آبخیزداري استان گلستان طی سال
قافه،  چناشک، دوزین، قلعه دهشامل بندي در پنج روستاي آبخیز چمانی  عملیات تراس .شده است

بندي مربوط  کارگیري عملیات تراس هبیشترین سطح ب .استجرا شده امحله  ورچشمه و کفش
هاي  طبق یافته ).2006، گلستان طبیعی استان اداره کل منابع( باشد  می) هکتار125 (چناشک روستاي ده به

کارگیري  هر بدچناشک اثر مثبت و معناداري  اثر موقعیت مکانی با تأکید بر روستاي ده، )2010(نصیري 
عوامل   درصدد استپژوهش  اینبنابراین. نشان داده استاز سوي کشاورزان بندي  راسعملیات ت
 با استفاده ازچناشک   در روستا ده رابندي کارگیري عملیات تراس ه اجتماعی مؤثر بر ب-اقتصادي

کارهاي  تا بتوان راه. نماید تر شناسایی جزئیصورت  به، 1رهیافت اقتصادسنجی و برازش الگوي الجیت
در سایر ) بندي تراس(کارگیري عملیات حفاظتی خاك  همنظور افزایش نرخ ب بهرا  مدیریتی - راییاج

  .نمودریزان ارائه  به برنامهمناطق 
  

  ها مواد و روش
باشد که در  میهاي شهرستان مینودشت  از زیرحوضه هکتار، 3407مساحت با  آبخیز چمانی

 طول شرقی و در  ثانیه30 دقیقه و 38 درجه و 55 تا  ثانیه30 دقیقه 28 درجه و 55محدوده جغرافیایی
در باالدست رودخانه  عرض شمالی  ثانیه18 دقیقه و 9 درجه و 37 تا  ثانیه55 دقیقه و 1 درجه و 37

متر، متوسط   میلی629میزان بارندگی متوسط ساالنه  ).1شکل ( قرار داردرود در استان گلستان  گرگان
میزان فرسایش ویژه  .است درصد 68/25گراد و شیب متوسط  ی درجه سانت4/12دماي ساالنه 

اداره کل منابع (باشد  و شدت فرسایش در این حوضه زیاد میمکعب بر کیلومتر مکعب  متر 26/1257
  ).2006طبیعی استان گلستان، 

                                                        
1- Logit Model 
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  .)ب(چاي  و آبخیز چهل) الف( نقشه موقعیت جغرافیایی آبخیز چمانی در استان گلستان -1شکل 

  
نامه و  پرسشتکمیل روش پیمایشی با استفاده از   بهکه تحلیلی بوده -پژوهش از نوع توصیفین ای

 168(چناشک   ده جامعه آماري شامل کلیه کشاورزان ساکن در روستا. مصاحبه انجام گردیده است
ن نمونه عنوا به به شیوه تصادفی نفر کشاورز 74، از این جامعه آماري. باشد می)  نفر930خانوار معادل

 تعیین گردید)) 1(رابطه (ستفاده از فرمول کوکران حجم نمونه با ا.  انتخاب شدندپژوهشآماري 
  :)2010نیا،  حافظ(
)1(                                                                                             

222

22

StNd
SNtn


  

  

Nبرداران،  عداد بهره، اندازه جامعه آماري یا تt ضریب اطمینان قابل قبول که با فرض نرمال بودن 
. باشد  برآورد واریانس صفت مبنا در جامعه می2S.گردد  استخراج میtتوزیع صفت مورد نظر از جدول 

دار به  هاي شیب ، نسبت زمیناین پژوهش، صفت مبنا در پژوهشالزم به ذکر است، با توجه به اهداف 
ت احتمالی مطلوب ، دقdهمچنین . بردار در حوضه مورد مطالعه تعیین گردید بهرههاي  کل زمین

  . دباش می حجم نمونه nو ) نصف فاصله اطمینان(
، )عد و درآمد خانواربسن، تحصیالت، شغل، (بردار  هاي فردي بهره ویژگی) 1 (پژوهشدر این 

دار، سطح  هاي شیب ینسطح اراضی موجود، سطح زم(مشخصات مزرعه ) 2(دریافت تسهیالت، 
اطالعاتی درخصوص سطح آگاهی کشاورز از مسائل مربوط ) 3(، و )بندي و غیره اراضی تحت تراس
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هاي حفاظتی  هاي مختلف حفاظت خاك، انگیزه کشاورز براي حفاظت، روش به فرسایش خاك، روش
اجراي   اقدام بهمندي از خدمات ترویجی کشاورزان در دو گروه کشاورزانی که موجود و میزان بهره

 آماري تحلیلاز نظر و شده  مقایسه اند، اند و کشاورزانی که اقدام ننموده نمودهحفاظتی عملیات 
 باکارگیري این عملیات  ه اجتماعی مؤثر بر ب- عوامل اقتصاديبراي بررسی 1شازمافزار نرم. شود می

 الپار و همکاران، 2002 اران،سومدا و همک؛ 2000 و فلمر، سمگاالو(برآورد الگوي رگرسیون الجیت 
  .گردیداستفاده ) 2009قربانی و دریجانی، ؛ و 2007 آمسالو و گراف، ؛2001

این .  استيبند ات تراسیعملکارگیري  ه، متغیر وابسته باین پژوهشدر : الگوي رگرسیون الجیت
برداران  سایر بهرهو براي » یک«نمایند،   استفاده میبندي تراس که از عملیات یکشاورزان براي متغیر

SCPi(بندي  عملیات تراسکارگیري  ه بشود میفرض . خواهد بود» صفر«
اي از   تحت تأثیر مجموعه،)2*

هاي مستقل و   رابطه متغیر،در الگوي الجیت. استمتغیرهاي اقتصادي، اجتماعی، فیزیکی و نگرشی 
  :شود ه می با رابطه زیر نشان داد)يبند تراسبکارگیري عملیات (متغیر وابسته 

  

)2 (                                                                                           ii i
XSCP  *  

  

SCPiکه در آن    
مـشاهده اسـت، متغیـر     عمالً آنچه قابـل   . باشد  می متغیر پنهان و غیرقابل مشاهده       ،*

صورت زیر مقادیر یک و صفر را بـه خـود اختـصاص     همجازي بکارگیري عملیات حفاظتی است که ب    
  :دهد می

  

)3              (                                                                
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SCPifSCP  
  

بـردار در گـروه     یـک بهـره  ،که بر اثـر تغییـر یـک واحـدي در متغیـر مـستقل          تغییر در احتمال این   
صورت   که بهباشد میمعروف  ME(3(قرار گیرد، به اثر نهایی      )SCPi=1(فاظتی  بکارگیرنده عملیات ح  

  :شود سبه میزیر محا
)4         (                                                                          
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1 - SHAZAM :باشد منظور محاسبات اقثصادسنجی و آماري می افزاري به یک بسته نرم.  

1- Soil Conservation Practices 
2- Marginal Effect (ME) 
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ـ Pi و   رگرسیون، ضرایب یا پارامتر برآوردي . استاثر نهایی  ME ،که در آن کـارگیري   ه، احتمال ب
  :آید دست می هاز رابطه زیر بنیز ام  i کشش متغیر توضیحی. باشد بندي می عملیات تراس

)5(                                                     
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i
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X
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XE
i
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د یک درصد تغییر در متغیـر  ده نشان میآماره این . ام است i  کشش متغیر توضیحی EXi،که در آن
ـ  را بـردار   که بهره  احتمال این،امi  مستقل  نظـر  کارگیرنـده عملیـات حفـاظتی خـاك مـورد      هدر گـروه ب

)1=SCPi ( چند درصد است، دهدقرار) 2005، ابریشمی(.  
  

   و بحثجینتا
. رفتند زن مورد مصاحبه قرار گ15 مرد و 59باشد که  بردار می  بهره74نمونه مورد مطالعه، حجم 
  زن2 مرد و 32 که ؛ درصد46 معادل ، نفر34اند  بندي را انجام داده تراسعملیات  که يتعداد افراد

  درصد54 معادل ، نفر40اند  بندي نکرده  عملیات تراسي که اقدام به اجرای و تعداد کشاورزانبودند،
 با روش حداکثر راستنمایی الجیت از برآورد الگوي رگرسیوننتایج حاصل  .بودند زن 13 مرد و 27 که

  .نمایش داده شده است )1(در جدول 
آماره . شود قدرت و دقت برازش الگو مشاهده می هاي مربوط به در انتهاي جدول مقادیر آماره
دار   معنیدرصد1 است که در سطح کمتر از 69/44 معادل L.R.T(1(حاصل از آزمون نسبت راستنمایی

دهد متغیرهاي موجود در الگو، تغییر در متغیر وابسته را در سطح  میمقدار این آماره نشان . باشد می
قبول   براي الگوهاي الجیت قابل2Rارقام مربوط به آماره نیکویی برازش . دهند باالیی توضیح می

یاد دهد که الگوي   نشان میPRP(2(بینی صحیح الگوي برآوردشده  همچنین، قدرت پیش. باشند می
بینی نموده که  درستی پیش هیر متغیر وابسته را با توجه به متغیرهاي توضیحی ب درصد از مقاد81، شده

باشد که نشان   می16/4 براي آزمون واریانس ناهمسانی 2LM3مقدار آماره . رقم بسیار مطلوبی است
، متغیرهاي tهاي  بر اساس آماره. دهد اجزاي اخالل الگو، مشکل واریانس ناهمسانی ندارند می

هاي ترویجی، درآمد و میزان شیب  هاي حفاظت خاك، شرکت در کالس گاهی از روشتحصیالت، آ
هرچند که . بندي دارند داري بر تصمیم کشاورز در اجراي عملیات تراس تأثیر مثبت و معنی زمین

                                                        
1- Likelihood Ratio Test (LRT) 
2- Percentage of Right Predictions 
3- Test statistic for heteroskedasticity LM2 
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دار   از نظر آماري معنیولیبندي دارند،  متغیرهاي شغل اصلی و مالکیت اثر مستقیمی بر اجراي تراس
هرچند که ضرایب . بندي دارد داري بر اجراي تراس متغیر سن کشاورز نیز تأثیر منفی و معنی. باشند نمی

از . ست اها بیانگر جهت تأثیر متغیرها برآوردي از نظر اقتصادي تفسیر مستقیمی ندارند، ولی عالمت آن
حتمال پذیرش که معیار کشش در میانگین، تمایل به برآورد بیش از حد ا سوي دیگر، با توجه به این

دهد، کشش کل موزون قابل اعتمادتر خواهد  ازاي یک درصد تغییر در متغیر توضیحی را نمایش می هب
  .رو، در ادامه به تفسیر کشش کل موزون و اثر نهایی هر یک از متغیرها پرداخته شده است از این. بود

  
  . نتایج برازش الگوي الجیت-1جدول  

  ضریب  متغیر
 tآماره   برآوردي

  یانگینم
  متغیر

  کشش
  در میانگین

  کشش کل
  موزون

  اثر
  نهایی

  -  -44/5  -11/11  -  -56/2  -85/22  ضریب ثابت
  -ns 08/0-  28/2-  59/50  06/2-  03/1-  02/0  )سال(سن 
  04/0  11/0  25/0  13/3  70/1  16/0 **  )سال(تحصیالت  میزان

  ns 49/0  69/0  66/0  15/0  07/0  12/0  )0=، سایر1=کشاورزي(شغل اصلی 
  ns 26/0  84/0  43/1  18/0  09/0  06/0  )0=، غیرمالک1=مالک( مالکیت اراضی

  04/0  16/1  36/2  86/24  61/2  19/0 **  )درصد(میزان شیب زمین 
هاي حفاظت خاك  آگاهی از روش

  )0=، غیرآگاه1=آگاه(
** 94/2  46/2  66/0  94/0  48/0  73/0  

هاي ترویج  شرکت در کالس
  )0=شرکت عدم ،1=شرکت(

** 33/1  68/1  47/0  30/0  13/0  33/0  

  78/0  69/4  58/9  27/6  28/2  14/3 **  )میلیون ریال(درآمد 
00/0         p-value =69/44 )L.R.T(آماره آزمون نسبت راستنمایی   
84/0          p-value = 16/4  )LM2 (آماره آزمون ناهمسانی واریانس  

 1 اولر-ضریب تعیین کراگ  60/0
  2ن ماداالضریب تعیی  45/0
  3فادن ضریب تعیین مک  43/0
 4ضریب تعیین چو  48/0
 بینی صحیح درصد پیش  81/0

                                                        
1- Cragg-Uhler R2 
2- Maddala R2 
3- McFadden R2 
4- Chow R2 
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با یک درصد ، دهد  می نشان  کهباشد  می-03/1 کشاورز سنکشش کل موزون براي متغیر میزان 
بودن سایر   به شرط ثابت و) درصد09/51 به 59/50یعنی از ( کشاورزان نمونه سنافزایش در میانگین 

همچنین، اثر نهایی .  خواهد یافتکاهش درصد 03/1 يبند ات تراسی عمليریکارگ هبوامل، احتمال ع
 افزایش در سالدهد که با ثابت بودن سایر عوامل، یک   نشان میکه است -02/0براي این متغیر معادل 

 واحد یعنی 02/0 میزان  بهيبند ات تراسی عمليریکارگ هباحتمال کاهش  نمونه منجر به سن کشاورزان
 و با رند بیشتري دا ریسکتوان تر   نمود که کشاورزان جوانبیانتوان   می. درصد خواهد شد2 معادل

تحقیقات سومدا و همکاران یابد، که با  هاي نوین کاهش می آوري افزایش سن، احتمال پذیرش فن
   .خوانی دارد هم، )2007(و آمسالو و گراف ) 2002(

، با ) درصد16/3 به 13/3از  (الت کشاورزانیزان تحصیمزایش در طور متوسط یک درصد اف به
. دهد  درصد افزایش می11/0را  يبند ات تراسی عمليریکارگ هبنمودن سایر عوامل، احتمال  ثابت فرض

زان یمیک سال افزایش در با دهد  باشد که نشان می  می04/0همچنین مقدار اثر نهایی این متغیر برابر با 
دار بودن  معنی. درصد افزایش خواهد یافت 4 يبند ات تراسی عمليریکارگ هب، احتمال التیتحص

  که کشاورزان داراي سطح تحصیالت باالتر، از مزایادهد  باالترین سطح تحصیالت خانوار نشان می
 .رندبه اجراي این عملیات دااجراي عملیات حفاظت خاك بیشتر آگاه بوده و تمایل بیشتري نسبت 

نیز مؤید همین مطلب ) 2008 (پیرو و همکاران و )2003(گوپال گیریدهاري و   تحقیقاتنتایج
    .باشد می

کند که با یک درصد  این مقدار بیان می. است 07/0 یشغل اصلکشش کل موزون براي متغیر 
ات ی عمليریکارگ هب، احتمال ) درصد666/0 به 66/0از  (ن تعداد کشاورزانافزایش در میانگی

دهد  باشد و نشان می می 12/0 اثر نهایی این متغیر نیز .ابدی یش میافزا درصد 07/0 يندب تراس
 درصد 12 يبند ات تراسی عمليریکارگ هب، احتمال  شغل اصلی افراد کشاورزي باشدکه درصورتی

 باشد، يکه شغل اصلی افراد کشاورز صورتی این است دربیانگر  یاد شده نتایج .افتیخواهد ش یافزا
 و همچنین میزان تمایل افراد در اجراي هدهند بیشتر بود ان اهمیتی که افراد به حفظ خاك زراعی میمیز

   .عملیات حفاظتی هم بیشتر خواهد بود
شود  سبب می)  درصد44/1 به 43/1از  (ن،یت زمیزان مالکیمطور متوسط یک درصد افزایش در  به

 درصد 09/0میزان  ، بهابت ماندن سایر عواملبا فرض ث يبند ات تراسی عمليریکارگ هبکه احتمال 
، احتمال  کشاورزان مالک اراضی باشندکه در صورتیدهد  اثر نهایی این متغیر نشان می. افزایش یابد
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 آن است که بیانگراین نتیجه . درصد افزایش خواهد یافت 6میزان  به يبند ات تراسی عمليریکارگ هب
تري در قبال زمین خود داشته و اهمیت بیشتري به حفظ خاك کشاورزان با زمین ملکی، مسوؤلیت بیش

   .دهند اراضی خود می
ب یمقدار شدهد که با یک درصد افزایش در  نشان میب یزان شیمکشش کل موزون براي متغیر 

اثر نهایی این متغیر . یابد میافزایش  درصد 16/1میزان   بهيبند ات تراسی عمليریکارگ هب، احتمال نیزم
در )  درصد10/25 به 86/24از  (نیب زمیبه مقدار ش ک درصدیبا افزایش انگر آن است که بی 04/0

 خواهد افزایش درصد 4 يبند ات تراسی عمليریکارگ هبشرایطی که سایر عوامل ثابت باشند، احتمال 
 درصد اجرا 30 تا 7بندي در اراضی با شیب  نکته قابل ذکر آن است که معموالً عملیات تراس. یافت

 خود به اثر مثبت و پژوهش، نیز در )2007(آمسالو و گراف   .شود یه نمی باال توصيها بیدر ششده و 
  .ندا  بندي اشاره کرده کارگیري عملیات تراس هدار شیب در ب معنی

 یک درصد افزایش در ابدهد که  ی حفاظت خاك نشان ميها  کشاورزان از روشی آگاهیبررس
اثر . یافت درصد افزایش خواهد 48/0 يبند ات تراسی عمليریکارگ هبال ، احتم کشاورزانیآگاهمیزان 

 یاهآگ) بندي تراس( کشاورزان از عملیات حفاظت خاك که در صورتینهایی این متغیر بیانگر آن است 
 درصد 73 يبند ات تراسی عمليریکارگ هباحتمال ، ر عواملیسابا فرض ثابت ماندن  داشته باشند،

هاي  که کشاورز از ارزش خاك زراعی و روش دهد در صورتی نشان میاین یافته  .افزایش خواهد یافت
عمل  بهی  عملیات حفاظت  آن اطالع کافی داشته باشد، تالش بیشتري در اجرا حفاظت خاك و مزایا

آمسالو و گراف  ،)2003 (ناپیر و همکاران، )2000 ( و فلمرسمگاالو تحقیقات نتایج .خواهد آورد
  .باشد ، نیز مؤید همین مطلب می)2009 (بانی و دریجانیقرو  )2007(

زان شرکت در یکه م یدرصورت دهد نشان میج ی نتا،یجی ترويها  شرکت در کالسخصوصدر 
ات ی عمليریکارگ هاحتمال ب، ) درصد474/0 به 47/0از (ابد یش یافزاک درصد ی یجی ترويها کالس
دهد که با  باشد و نشان می  می33/0یی این متغیر نیز اثر نها. ابدی یش می درصد افزا13/0 يبند تراس

 يبند ات تراسی عمليریکارگ ه، احتمال بیجی ترويها ک نفر از کشاورزان در کالسیش شرکت یافزا
 گفت کهتوان  هاي ترویجی، می دار کالس  با مشاهده اثر مثبت و معنی.افتیش خواهد ی درصد افزا33

نسبت به مسائل مربوط به فرسایش و را ها  ی، سطح آگاهی آنهاي ترویج شرکت کشاورزان در کالس
هاي  و به کشاورزان در حفظ خاك زراعی و اجراي روشداده  هاي حفاظت خاك افزایش  روش

 سومدا و همکاران، )2000 ( و فلمرسمگاالواین نتیجه با تحقیقات  .حفاظتی کمک خواهد کرد
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  .خوانی دارد  هم،)2009 (وترس و همکارانو ) 2005(ب ی، سید)2003(گوپال گیریدهاري و ، )2002(
این رقم . باشد  می69/4ر درآمد کشاورزان یدهد که کشش کل موزون در مورد متغ یج نشان مینتا 

، به ) درصد33/6 به 27/6یعنی از (دهد با یک درصد افزایش در میانگین درآمد کشاورزان  نشان می
 درصد افزایش خواهد 69/4 يبند ات تراسی عمليریارگک هبودن سایر عوامل، احتمال ب شرط ثابت

ات ی عملي اجرا براي يشتریشتر، امکانات بی کشاورزان داراي درآمد بگفتتوان  بنابراین، می. یافت
دهد که با ثابت بودن سایر عوامل،   است و نشان می78/0همچنین، اثر نهایی این متغیر معادل . دارند

 يریکارگ ه درآمد کشاورزان منجر به افزایش احتمال بمتوسطزایش در اف) یک میلیون ریال(یک واحد 
 پیرو و همکاران این نتیجه با نتایج تحقیقات . درصد خواهد شد78میزان   بهيبند ات تراسیعمل

  .دخوانی دار هم) 2005 (کسلرو ) 2002 (سومدا و همکاران، )2000 ( و فلمرسمگاالو، )2008(
 
  گیري نتیجه

 سن، مانندعواملی  يبند ات تراسی عمليریکارگ هعوامل مؤثر بر ب نشان داد که وهشاین پژنتایج 
هاي حفاظت خاك،  مالکیت اراضی، میزان شیب زمین، آگاهی از روشمیزان تحصیالت، شغل اصلی، 

خواهد شناسایی این عوامل به مدیران کمک  .باشند میهاي ترویجی و درآمد کشاورز  شرکت در کالس
 نمایند و بتوانند مشارکت  حفاظت خاكاجراي عملیاتاقدام به  بیشتر اتگاهی و اطالعبا آتا  کرد

بهبود  منظور  پیشنهاداتی بهپژوهشنتایج راساس در ادامه ب. جلب نمایندنیز بیشتر آبخیزنشینان را هرچه 
 حفاظت هرچه بیشتر راستاي در )بندي تراس (رش عملیات حفاظتییوضعیت موجود، افزایش نرخ پذ

  .ارائه گردیدریزان این عرصه  به برنامهفرسایش خسارات ذخایر طبیعی و کاهش 
  

  پیشنهادها
ات ی عملياجرادر شود  یه می، توصيبند ات تراسی عمليریکارگ ه سن کشاورز در بتأثیربا توجه به 

 .گیرندقرار ت یر اولود جوان، کشاورزانبندي،  تراس

 ات الزمشود اقدام یه می توص،يبند ات تراسی عمليریکارگ هبدر الت یتحصسطح با توجه به اثر 
 .صورت گیردهاي نهضت سوادآموزي  برگزاري کالس مانند سطح سواد کشاورزان شی افزابراي

  وح کشتی صحيها رفت خاك، عدم استفاده از روشش، هدریش روزافزون فرسایل افزایدل بههمچنین 
 خانواراز ی نيگو افته که پاسخز کاهش یی درآمد کشاورزان ن،ی زراعی اراضيزیخ کاهش حاصل

www.SID.ir

www.


Arc
hive

 of
 S

ID

1390) 4(، شماره )18(هاي حفاظت آب و خاك جلد  مجله پژوهش  
 

220 

دي در کوتاه مدت باعث افزایش درآمد نژا بهزراعی و  به يها روشآموزش  ،نیبنابرا. باشد ینم
  .خواهد شدبراي ادامه کشاورزي پایدار کشاورزان و افزایش انگیزه آنان 

 اقدام به يافراد، يبند ات تراسی عمليریکارگ هبر  دیت اراضیمالک داري با توجه به اثر معنی
 این این امر بیانگر، اند تري بوده  ملکی وسیعاراضی يداراکه اند   نمودهيبند ات تراسی عمليریکارگ هب

بنابراین . اند مالکان توجه کرده ن در اجراي اقدامات حفاظتی بیشتر به بزرگواقعیت است که مسؤوال
اقدام سازي اراضی  یکپارچههیالت مالی در تشویقی، مشاوره فنی، اجرایی و تس هاي سیاستبا د بای 

 .ودنم

 تسهیالت در  اعطاشود  پیشنهاد می ،يبند ات تراسی عمليریکارگ ه بدرب یشبا توجه به اثر مثبت 
هاي ترویج بر  اثر مثبت شرکت در کالسبا توجه به همچنین  .گیرد دار قرار  اراضی شیباولویت 
طبیعی با  هاي ترویج منابع تشکیل کالسدر شود  وصیه میتبندي،  کارگیري عملیات تراس هاحتمال ب

 .دیعمل آ هدف افزایش آگاهی کشاورزان از مسائل فرسایش و حفاظت خاك اقدام جدي به

و با توجه به ، شتهبندي دا کارگیري عملیات حفاظتی تراس هاثر مستقیمی بر بدرآمد جاکه  از آن
هاي   گروههب و بلندمدت يا تسهیالت یارانهشود  هاد میپیشنبندي،  پرهزینه بودن اجراي عملیات تراس
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Abstract 
Soil erosion is a major issue in agricultural production and food security. Soil 

conservation is important in farm productivity increase, food security and sustainable 
agriculture. Soil degradation is increasing due to unsuitable use of farmland condition, 
so investigation of socio-economic factors is necessary in increasing adoption rate and 
decreasing soil degradation costs. The aim of this study is analyzing socio-economic 
factors that affect the level of terracing acceptance by farmers in Deh-chenashk village 
in Chamani watershed, in Gorgan river basin, Golestan province. Necessary 
information has been collected through 74 questionnaires including individual, 
farmland features, and awareness level of farmers about soil conservation practices in 
the study area. Effective socio-economic factors on terracing adoption analyzed 
through statistic-economic model using Logit regression. The results showed a 
significant positive correlation between farmer’s education, main occupation (farming), 
farmland ownership, farmland slope, farmer’s awareness level about soil conservation 
practices, using extension services, farming income and terracing acceptance. 
Interpreting weighted aggregate elasticity and marginal effects of effective factors 
showed that one percent increase in education, one percent increase in farmer’s 
awareness level, and increasing farmer’s income lead to 0.11, 0.48 and 78 percent 
increase in acceptance of terracing, respectively. According to the study finding 
applied suggestion offered to decision makers for better management of watershed and 
reducing soil erosion. 
 
Keywords: Soil conservation; Terracing acceptance; Logit model; Chamani 
watershed; Golestan province.  1  
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