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 چکیده

کشاورزی و ایجاد امنیت غذایی نقش مهمی دارد، ع طبیعی است که در تولید محصوالت منابترین مهمیکی از خاک 

مساله پایداری در انسان و حیطی جدی است که رفاه اما تخریب زمین به علت فرسایش خاک یک معظل زیست م

مکانیکی حفاظت خاک اراضی زراعی بخش غیرهایروشکند. در این مطالعه عوامل مؤثر بر پذیرش را تهدید می کشاورزی

آوری جمعکشاورز 111با تکمیل پرسشنامه از  1371ل در ساهای مورد نیاز ه بررسی شد. دادهنازلوی شهرستان ارومی

 ها از مدلهت تحلیل دادهای و فرمول کوکران استفاده شد. جگیری خوشهزان از روش نمونهبرای انتخاب کشاورشد. 

های آموزشی و ترویجی، درآمد کل حاصل از زراعت متغیرهای شرکت در کالسالجیت استفاده شد. نتایج نشان داد که 

خاک، سابقه اشتغال به کشاورزی، میزان آشنایی با های کشاورزی، تحصیالت، نگرش به حفاظت شیب غالب زمین دیم،

های کشاورزی، داشتن نیروی کار کافی برای انجام اقدامات حفاظتی و فاظتی، میزان فرسایش خاک در زمینکشاورزی ح

داشتن اشتغال  یرمتغو دار مات حفاظتی خاک، اثر مثبت و معنیانجام اقدا کشاورزی با سود بلندمدت حاصل ازافزایش 

های مربوط با توجه به نتایج، ارائه آموزشبر پذیرش عملیات حفاظت خاک دارند. دار یو معن یاثر منف یکشاورز ریغ

دهند، ظتی را افزایش میهای حفاان در خصوص اثرات فرسایش و اقدامحفاظت خاک که دانش فنی و آگاهی کشاورز

 باشند.ضروری می
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Abstract 

      Soil is one of the natural resources that has an important role in the agricultural production and food 

safety, but the land degradation caused by soil erosion is a serious environmental problem that threatens 

human welfare and agricultural sustainablity. In this study factors that affecting the adoption of non-

mechanical method of soil conservation were investigated in crop lands of the Nazlo in Urmia County. Data 

were collected in 2016 by completing questionnaires from 150 farmers. The cluster sampling method and 

Cochran formula were used to select farmers. Logit model were used to analysis the data. The results showed 

that variables including participate in educational and promotional classes, Total income from rainfed 

farming, Slope of agricultural land, education, Attitude to soil conservation, Employment history in 

agriculture, Level of familiarity with conservation agriculture, the rate of soil erosion in agricultural land, 

enough labor to do protective actions, Believing in increasing long-term profits by carrying out soil 

conservation measures  have a positive and significant effect on the adoption of soil conservation Practices. 

Also, variable include non-agricultural employment has a negative and significant effect on the adoption of 

soil conservation Practices. According to the results, it is essential to provide training on soil conservation 

techniques that increase the technical knowledge and awareness of farmers about the consequences of 

erosion and the benefits of soil conservation Practices. 

 

Keywords: Adoption, Logit Model, Non-Mechanical Method, Soil Conservation, Urmia County, Sustainable 

 

 مقدمه

رشد روز افزون جمعیت و به دنبال آن نیاز به 

تولید مواد غذایی بیشتر از یک سو و محدودیت منابع 

آب و خاک از سوی دیگر مدیریت بهینه منابع پایه 

است. رسالت ورزی را امری اجتناب ناپذیر کردهکشا

مهم بخش کشاورزی نه تنها تامین نیازها و ارتقای 

فاظت پایدار منابع پایه به امنیت غذایی است، بلکه ح

طبراعی منظور دستیابی به کشاورزی پایدار نیز هست )

بر حفظ کشاورزی پایدار عالوه (.1117 و حسن نژاد

تولید در درازمدت و ثبات آن، بر تخریب نکردن منابع 

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

. امروزه ترین منابع طبیعی هر کشور استیکی از مهم
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انسان و حتی حیات او را زوال خاک رفاه  تخریب و

ایش جمعیت و تقاضا، از سویی کند. با افزتهدید می

برداری از زمین افزایش یافته و از سوی دیگر، بهره

های های زراعی، زمیندلیل کمبود زمینکشاورزان به 

اهی مناسبی دارند، حساس به فرسایش را که پوشش گی

خریب برند و ادامه این کار موجب تبه زیر کشت می

 (.1777شود )رفاهی میمنابع طبیعی تجدید شونده 

خاک با فقیرترکردن خانوارهای کشاورزان از  فرسایش

طریق کاهش عملکرد، درآمد و کاهش پتانسیل زراعی 

مانعی در توسعه کشاورزی محسوب خاک، همواره 

، سمگاالو و فلمر 1111گردد )کرمب و همکاران می

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

ین برای تأمین باالی جمعیت و توانایی محدود زم

به  (.1111و همکاران  شود )سمدااحتیاجات مربوط می

شود که طی آن طور کلی فرسایش به فرآیندی گفته می

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

شود. در نی دیگر حمل میعامل انتقال دهنده به مکا

ها باد صورتی که عامل جدا کردن ذرات و انتقال آن

فرسایش  ،فرسایش بادی و اگر یخچال باشد ،باشد

فرسایش آبی نامیده  ،یخچالی و اگر آب باشد

 (.1777)رفاهی شود،می

فرسایش خاک به طرق مختلف باعث جلوگیری از 

-ا میهجمله آن از شود کهتوسعه پایدار کشاورزی می

کاهش عملکرد ها و توان به ایجاد رسوبات در آبراهه

اقدامات حفاظتی خاک بنابراین انجام  .اشاره کردها آن

در راستای حرکت در جهت کشاورزی پایدار و 

بازتوزیع منابع به سمت نسل کنونی و حفظ کمیت و 

ترین بستر تولید محصوالت کیفیت خاک به عنوان مهم

ی از مهاجرت روستاییان، کشاورزی و عامل جلوگیر

 (.1119رسد )ترشیزی و سالمی ضروری به نظر  می

ی از عوامل دهد که فرسایش خاک یکشواهد نشان می

های وری تولید در سطح حوضهاصلی تهدیدکننده بهره

تواند ضمن از بین بردن خاک زراعی آبخیز است که می

 مطلوب تولید، تبعات اقتصادی و اجتماعی مختلفی را در

این پیامدها  بخش کشاورزی و روستایی داشته باشد.

شامل کاهش سطح زیر کشت، کاهش حاصلخیزی، 

گذاری و پرشدن های زیرزمینی، رسوبکاهش آب

های اجتماعی، ایجاد سریع سدها، از بین رفتن ارزش

بنابراین  ها می باشد.های خطرناک و آلودگی آبسیالب

کوچک و کم نباید مسئله حفاظت و حراست خاک را 

ز اهمیت شمرد. حفاظت خاک و مبارزه با فرسایش ا

-هر سرمایه. باشدترین اقدامات هر کشور میضروری

وری و یا جلوگیری گذاری که باعث حفظ یا افزایش بهره

-می 1حفاظت خاکوری زمین گردد را از کاهش بهره

های انجام شده، طبق بررسی (. 1777)رفاهی گویند

های پایدار کشاورزی از روشچنانچه در عملیات 

درصد کاهش  11استفاده شود فرسایش خاک به میزان 

 . (1771 یابد )دهقانیان و همکارانمی

 طبق تخمین سازمان خوار و بار جهانی

ن میلیارد ت 91هر سال بیش از  FAO ) ( 1کشاورزی

 134د که برابر یابخاک از سطح کره زمین فرسایش می

ایران از نظر حجم  باشد.می مربع تن در کیلومتر

)عراق،  فرسایش خاک، در میان کشورهای منطقه

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

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

درصد فرسایش  11معادل  میلیارد تن فرض شود،

ر درصد مقدار شستشوی خاک د 8ها و طبیعی خاک

اهمیت خسارات . افتدنی در ایران اتفاق میمقیاس جها

حاصل از فرسایش از آن جهت است که برای تشکیل 

ن بسیار زیادی سانتی متر خاک زراعی زما 41تا  31

بین رفتن آن زمان که برای از الزم است، در حالی

های انجام نگاهی گذرا به تالشباشد.کوتاهی کافی می

گر دهد که انشان میمقابله با پدیده فرسایش  شده برای

ر هی دجگذاری قابل توچه در طی چند دهه اخیر سرمایه

های مکانیکی و زمینه تحقیقات فنی و ابداع روش

                                                      
 

1Soil conservation 

2 Food and Agriculture Organization 
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مکانیکی حفاظت آب و خاک انجام شده است، ولی غیر

له فرسایش همچنان سیر صعودی دارد و در برخی ئمس

دین برابر حد مجاز نیز رسیده مناطق حتی به چن

معموال برای حفاظت  (.1388 همکاران )جعفری واست

خاک و مبارزه با فرسایش دو روش مکانیکی و 

در این تحقیق عوامل موثر بر  غیرمکانیکی وجود دارد،

-مکانیکی حفاظت خاک بررسی میپذیرش اقدامات غیر

های غیرمکانیکی نوعی مبارزه غیرمستقیم روششود. 

ایش با با فرسایش هستند و عبارتند از پیشگیری از فرس

ها انجام یک سری عملیات مدیریت صحیح این روش

شامل تناوب زراعی، پخش کودهای دامی، باقی گذاشتن 

کاه و کلش در زمین، شخم عمود برشیب در اراضی 

 باشد.شیبدار، کاربرد بذور اصالح شده می

در زمینه عوامل موثر بر تمایل کشاورزان و 

اظت خاک، ها در پذیرش عملیات حفمیزان مشارکت آن

مطالعات داخلی و خارجی متعددی صورت گرفته است 

 ترشیزی و سالمی گردد:ها اشاره میکه به برخی از آن

ای به بررسی عوامل موثر بر اقدامات در مطالعه( 1119)

حفاظتی خاک با استفاده از الگوی الجیت در استان 

خراسان رضوی پرداختند. نتایج نشان داد که متغیرهای 

اهی از اثرات حفاظت خاک، میزان تحصیالت، شاخص آگ

لگاریتم طبیعی قیمت زمین و برخی متغیرهای دیگر بر 

احتمال اقدام به عملیات حفاظت خاک تاثیر مثبت و 

ای در مطالعه( 1111)مومنی و همکاران  دار دارد.معنی

به منظور بررسی عوامل موثر بر پذیرش عملیات 

شهرستان ایذه با  مکانیکی حفاظت خاک در اراضی دیم

استفاده از الگوی الجیت، نشان دادند که اعتقاد به تاثیر 

اقدامات در کنترل فرسایش خاک، مساحت کل اراضی، 

شرکت در آموزش های مربوط به حفاظت خاک و نوع 

داری بر تصمیم مالکیت اراضی به طور مثبت و معنی

کشاورزان برای پذیرش اقدامات حفاظتی موثر است. در 

ی که سن، تحصیالت، متوسط فاصله اراضی از محل حال

سکونت و داشتن مشاغل غیر کشاورزی به عنوان 

دار موثر بر تصمیم به پذیرش عوامل منفی و معنی

در  (1111)مظفری  است.کشاورزان شناخته شده

مطالعه ای به بررسی عوامل موثر بر مشارکت 

کشاورزان در به کارگیری عملیات حفاظت خاک منطقه 

الموت با استفاده از الگوی الجیت چندگانه پرداخت. وی 

به این نتیجه رسید که،  متغیرهای آگاهی از عملیات 

درآمد ناخالص ساالنه، دریافت حفاظتی، شیب اراضی، 

های بالعوض و شرکت در کالس های ترویجی کمک

اثرات مثبت و معنی دار و متغیرهای سن و اشتغال در 

داری بر میزان  منفی و معنی بخش غیر کشاورزی اثرات

 گیری اقدامات حفاظتی دارند.مشارکت در به کار

ای به بررسی عهدر مطال( 1111)پرهیزکاری و همکاران

عوامل موثر بر مشارکت کشاورزان حوزه آبخیز 

شاهرود)استان قزوین( در به کارگیری عملیات حفاظت 

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

نتیجه رسیدند که متغیرهای تحصیالت، شیب اراضی، 

درآمد ناخالص ساالنه، آگاهی از عملیات حفاظتی، 

های های بالعوض و شرکت در کالسدریافت کمک

متغیرهای سن و دار و ترویجی اثرات مثبت و معنی

-اشتغال در بخش غیرکشاورزی اثرات منفی و معنی

کارگیری هبر احتمال مشارکت کشاورزان در بداری 

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

پژوهشی به بررسی عوامل موثر بر حفاظت آب و خاک 

در کشور اتیوپی پرداختند. نتایج نشان داد که به 

تحت تاثیر  عملیات مکانیکی حفاظت خاک کارگیری

عواملی چون اندازه مزرعه، آگاهی از سود بخشی 

ک، شیب اراضی، تعداد افراد تکنولوژی، حاصلخیزی خا

های غیر خانوار، سطح اراضی و مشارکت در فعالیت

( متغیرهای 1118) آسافو .کندکشاورزی تغییر می

-مختلف موثر بر پذیرش اقدامات حفاظت خاک نیشکر

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

بندی شده بررسی کرد. در نتایج تحقیق وی، عوامل 

دار موثر بر آگاهی از مساله فرسایش خاک شامل نیمع

-سن، تحصیالت، نژاد و خدمات ترویجی مشاهده می

دار موثر بر تالش برای شود. از طرف دیگر عوامل معنی
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حفاظت خاک شامل آگاهی از مساله فرسایش، درآمد 

خالص مزرعه، مساحت کل اراضی، نوع خاک و خدمات 

( در مطالعه1113ن )دراجیوو همکاراشود. ترویجی می

های ای به بررسی عوامل موثربر استفاده از فناوری

حفاظت خاک در اتیوپی پرداختند و به این نتیجه رسیدند 

که سطح آموزشی سرپرست خانوار و شیب زمین تاثیر 

دار و فاصله از زمین کشاورزی و مثبت و معنی

های دامپروری تاثیر منفی برای استفاده از فناوری

( در 1111و همکاران ) بیکال خاک دارند. حفاظت

رش عوامل موثر بر اتخاذ ای به بررسی پذیمطالعه

های مدیریت پایدار خاک در منطقه اتیوپی شیوه

پرداختند و به این نتیجه رسیدند که سطح فناوری 

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

زی خاک لخیمحصوالت کشاورزی و بهبود در حاص

، ات بانکیآموزش، اعتبار است. همچنین پنج متغیر

در پذیرش عملیات کشاورزان دام و تجربه تعداد درآمد، 

سایر مطالعاتی همچون  حفاظت خاک موثرتر می باشد.

 (،1111) (، قربانی و کهنسال1111واوترز و همکاران )

در مطالعاتی به بررسی عوامل  (1119)و چیذری  کریمی

نشان رش عملیات حفاظت خاک پرداخته و موثر بر پذی

رآمد خانوار، اعتبارات مورد نیاز برای که ددادند 

حفاظت خاک، آگاهی کشاورزان از آثار حفاظت خاک از 

 عوامل موثر بر پذیرش عملیات حفاظت خاک می باشند.
از آن جا که بخش عمده ای از اراضی شهرستان 

ام عملیات ارومیه تحت فرسایش زیاد قرار دارند ، انج

ن شهرستان حفاظتی خاک توسط کشاورزان ای

بنابراین هدف این مطالعه  .رسدضروری به نظر می

شناسایی عوامل موثر بر پذیرش عملیات غیرمکانیکی 

بخش نازلوی شهرستان  حفاظت خاک توسط کشاورزان

 ارومیه می باشد. 

 
 

 

 

 

 مواد و روش ها

 نظر به این که متغیر وابسته تحقیق، پذیرش یا

حفاظت خاک است و اثر برخی  عملیات عدم پذیرش

متغیرهای مستقل اعم از کیفی یا کمی روی متغیر 

وابسته که ماهیت کیفی دارد، سنجیده می شود، بنابراین 

ش اقدامات غیر برای شناسایی عوامل تعیین کننده پذیر

های رگرسیونی بایست از مدلخاک، میمکانیکی حفاظت

-ترین مدلی استفاده شود. مهموابسته موهوم با متغیر

و 1های الجیتای مورد استفاده در این خصوص مدله

تحقیق از الگوی الجیت استفاده هستند. در این  1پروبیت

هایی دل( در م1771، زیرا به اعتقاد سیندن و کینگ )شد

ای بهره گرفته ل مجازی و رتبهکه از متغیرهای مستق

را مشاهده کرد،  توان توزیع نرمالیشود، چون نمیمی

شود. همچنین الگوی نابراین از مدل الجیت استفاده میب

مطالعات ای در جیت به دلیل سادگی به طور گستردهال

 (:1788 شود)جاج و همکارانمیاستفاده اقتصادی 

صورت زیر نمایش  ت بهشکل کلی الگوی الجی 

 (:1788)جاج و همکاران، شودداده می

                                                      
1Logit modle 

2Probit modle 
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   =  iP 

 (1)رابطه      
   

پایه لگاریتم طبیعی،   eام،  iمتغیر مستقل IXکه در آن  

iP  احتمال وقوع پیشامد مورد نظر )انجام عملیات
i Bضریب عرض از مبدا و B 0غیرمکانیکی حفاظت خاک(،

 نیز ضریب متغیرهای مستقل در تابع الجیت هستند.
، با جای گذاری تعریف شود 1به صورت رابطه iZاگر

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

 (1)رابطه 
i

n

i

ii XBZ 



1

0 

 (  3)رابطه 
zii

e
P




1

1 

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

احتمال وقوع پیشامد یا دارا iPدهد. اگر است، نشان می
نظر)انجام عملیات حفاظت خاک( باشد بودن صفت مورد 

احتمال عدم وقوع پیشامد یا عدم انجام iP-(1(آنگاه
توان آن را عملیات حفاظتی غیرمکانیکی خواهد بود و می

 نشان داد:                 4به صورت رابطه 

       (4 رابطه)
                            i

i

z

z

i
e

e
P








1
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 ( می توان نوشت:4بر رابطه ) )3)با تقسیم رابطه 

 = 

i

i

i

z

z

z

e

e

e











1

1

1

= 
iz

e


1
= iz

e  )رابطه 1(                        

نشان دهنده نسبت احتمال  ip-/1i(p(( نسبت 1در رابطه )
وقوع حادثه مورد نظر بر آلترناتیو آن یعنی احتمال عدم 

( لگاریتم 1قوع حادثه است. حال چنانچه از رابطه )و

)جاج و ( بدست می آید1طبیعی گرفته شود، رابطه )
 (:1788 همکاران

            i          ) = Z= Ln (i L (1)رابطه 
 iL لگاریتم نسبت احتمال که(odds ratio)   است، نه تنها

نیز خطی است و ، بلکه بر حسب پارامترها Xبر حسب 
توان با استفاده از روش حداکثر راستنمایی نسبت به می

 برآورد ضرایب آن اقدام کرد. 
در این تحقیق الگوی تجربی مدل الجیت به صورت 

 باشد:رابطه زیر می
iiii                        ( 9 رابطه)                              UXXXZ   ...22110   

 
 

متغیر وابسته )در صورت انجام اقدام     iZ    باالدر رابطه 
حفاظتی مقدار یک و در صورت عدم انجام اقدام 

 0Bحفاظتی خاک مقدار صفر در نظر گرفته می شود(،
ها ضریب متغیر توضیحی در مدل،   Bعرض از مبدا، 

X ها متغیرهای توضیحی یا عوامل موثر بر پذیرش
اجزا اخالل مدل   iU اقدامات غیرمکانیکی حفاظتی خاک و

هستند.با توجه به این که ضرایب مدل الجیت قابل 
و اثرات نهایی 1تفسیر نیستند لذا بایستی کشش 

متغیرهای توضیحی را محاسبه کرد.کشش پذیری 1
در الگوی الجیت را می توان  k(X(ام  kمتغیر توضیحی 

                                                      
1Elasticity 

2Marginal effect 
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 (:1788 )جاج و همکاراناز رابطه زیر بدست آورد
 

 K. (8 رابطه)
'. B =  .  E =  

          

دهد که ار کشش کلی وزن داده شده نشان میمقد

به طور متوسط، با ثابت بودن سایر عوامل، یک درصد 

افزایش در یک متغیر مستقل، احتمال موفقیت در متغیر 

 وابسته را چند درصد تغییر می دهد. 

با توجه به  k(X(ام  kت نهایی متغیر توضیحی اثرا

حی از روش های متفاوتی محاسبه نوع متغیر توضی

 شود:می

متغیری کمی باشد، تغییر در احتمال  kXاگر -1

از  k Xموفقیت متغیر وابسته بر اثر تغییر یک واحدی در 

 (:1788 )جاج و همکارانشودزیر محاسبه میرابطه 

 

ME = =  . K           )7 رابطه( 

 

همان گونه که مالحظه می شود در این الگو مقدار 

ی همه های اولیهتغییر در احتمال، بستگی به ارزش

 دارد.   ) (و ضرایب آن ها(x)متغیرهای مستقل

متغیری مجازی باشد، تغییر در احتمال  k Xاگر -1

از صفر به یک، با  kXدر نتیجه تغییر  (Y=1)موفقیت 

نشان داده شده  X*ثابت بودن سایر متغیرها، که با 

 است، به صورت زیر بدست می آید:

 

)1/1.()0/1,(       (  11 رابطه)    XXYPXXYP kk 

 

 

 "تحت عنوان  X)* (مقادیر ثابت سایر متغیرها 

با در نظر  حالت نمونهشوند. شناخته می "حالت نمونه

تن مقادیر نما یا مد برای متغیرهای مجازی و مقادیر گرف

میانگین برای متغیرهای کمی مشخص می شود)ولنی 

1118.) 

 

 

 جامعه آماری و روش نمونه گیری

ای بود که بر نامهها پرسشگیری دادهابزار اندازه

جامعه  اساس مبانی نظری و پیشینه تحقیق طراحی شد.

زلوی شهرستان بخش نا زارعینآماری تحقیق تمام 

 شود.را شامل میکه کار زراعت انجام می دهند، ارومیه 

( و 11به منظور تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران )

 شد: استفاده ( 11رابطه )

 

=111                  (  11 رابطه)
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نسبتی از  p، تعداد کشاورزانN در روابط فوق: 

یعنی کشاورزان که صفت مورد نظر را دارند )

ورزان که نسبتی از کشا q پذیرندگان اقدامات حفاظتی(،

)یعنی نپذیرندگان اقدامات(، صفت مورد نظر را ندارند

d ،نصف فاصله حدود اطمینان یا اشتباه مجازt  آمارهt 

حجم نمونه و nان مورد نظر، استیودنت در سطح اطمین

1nباشد )منصورفر، حجم نمونه آزمون مقدماتی می

ی راهنما در بین حجم نمونه با انجام یک مطالعه (.1111

کشاورز منطقه بدست آمد. به منظور حصول  31

و  (11در روابط ) qو pحداکثر تعداد نمونه، مقادیر

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

بدست آمد به منظور  1/1نیز با وجودی که  dمقدار

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

 ها ازبرای انتخاب نمونه بدست آمد. کشاورز 111نمونه

. ده شداستفاای  مرحلهخوشه ای چند  گیریروش نمونه

های نازلوچای، نازلو شمالی و دهستان شامل هاخوشه

 می باشد.طالتپه 

 

 نتایج و بحث

به منظور بررسی عوامل موثر بر پذیرش اقدامات 

الجیت برآورد گردید.  مدلحفاظت خاک  غیر مکانیکی

از آماره نسبت الجیت  مدلداری کلی برای بررسی معنی

 ه به مقدار ایناستفاده شد. با توج (LR)راستنمایی 

می توان بیان کرد  ش احتمال آنرزو مقدار اآماره 

ماری در سطح یک درصد الگوی برآوردی از لحاظ آ

باشد. مقادیر ضریب تعیین مک فادن برای معنی دار می

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

ت متغیر وابسته، آمد. این مقدار با توجه به تعداد مشاهدا

باشند. درصد پیش بینی صحیح الگوی ارقام مطلوبی می

آنجا که مقدار درصد است و از  71برآورد شده نیز  

باشد، درصد می 91صد پیش بینی برابر با قابل قبول در

 های صحیح به دست آمده درنیمقدار درصد پیش بیلذا 

دهد. بنابراین الگوی این الگو رقم مطلوبی را نشان می

های بعدی است. ینان برای تجزیه و تحلیلقابل اطمفوق 

الجیت تخمینی، برای بررسی وجود یا عدم  مدلدر 

های اصلی تجزیه به مولفه آزموناز  وجود همخطی مدل

داد که گردید. نتایج حاصل از این آزمون نشان استفاده

تخمینی  بین متغیرهای توضیحی مورد استفاده در مدل

ابسته در مدل الجیت برای . متغیر ونداردهمخطی وجود 

که حداقل یکی از اقدامات تناوب زراعی،  کشاورزانی

پخش کودهای دامی، شخم عمود بر شیب در اراضی 

شیبدار، باقی گذاشتن کاه و کلش در زمین و کاربرد 

دادند به عنوان پذیرنده بذور اصالح شده را انجام می

نده به عنوان نپذیرکشاورزان سایر برای )مقدار یک( و 

 صفر( در نظر گرفته شد . )مقدار

مالحظه می  1مطابق نتایج مدل الجیت در جدول 

اشتغال غیرکشاورزی تنها متغیری است که گردد که، 

بر پذیرش اقدامات غیرمکانیکی  دارو معنی تاثیر منفی

های آموزشی د. سایر عوامل شامل شرکت در کالسدار

-الب زمیندیم، شیب غو ترویجی، درآمد کل از زراعت 

، تحصیالت، نگرش به حفاظت خاک، های کشاورزی

سابقه اشتغال به کشاورزی، میزان آشنایی با 

های فاظتی، میزان فرسایش خاک در زمینکشاورزی ح

نیروی کار برای انجام اقدامات وجود کشاورزی، 

حفاظتی و سود بلندمدت حاصل از انجام اقدامات 

بر پذیرش  و معنی داریحفاظتی خاک تاثیر مثبتی 

با توجه به اینکه  دارند. حفاظت خاک غیرمکانیکی عملیات

ضرایب برآوردی در مدل الجیت از لحاظ کمی قابل 

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

متغیر تحصیالت نشان  یمقدار اثر نهایتحلیل می گردد.

دهد، در صورت ثابت بودن سایر عوامل، با افزایش می

پذیرش  احتمال، سطح تحصیالتمتوسط در واحد یک

درصد افزایش می یابد.مقدار  یکمکانیکی اقدامات غیر

طور دهد بهکشش کل وزنی همین متغیر نیز نشان می

،  میزان تحصیالتمتوسط با افزایش یک درصد در 

مکانیکی درصد احتمال پذیرش اقدامات غیر 11/1
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اند که میزان ه.مطالعات زیادی نشان دادیابدافزایش می

تصمیم پذیرش اقدامات حفاظتی را به طور  تتحصیال

؛ سیدیبه، 1777سازد )الپار و پندی، مثبتی متاثر می

-(، که مطابق با یافته1381سالمی، ؛ ترشیزی و 1111

مقدار اثر نهایی به دست آمده باشد. های این تحقیق می

دهد، در متغیر نگرش به حفاظت خاک نشان میاز 

یک واحد به ابت بودن سایر عوامل، با افزایش صورت ث

 ده مکانیکیپذیرش اقدامات غیراحتمال ، نگرشمیزان

یابد.مقدار کشش کل وزنی همین درصد افزایش می

 طور متوسط با افزایش یکدهد بهمتغیر نیز نشان می

،  به حفاظت خاک نسبت سطحمتغیر نگرشدرصد در 

کانیکی مدرصد احتمال پذیرش اقدامات غیر 31/1

داری متغیر نگرش نسبت به حفاظت .معنییابدمی افزایش

و ( 1119)های کریمی و چیذری خاک مطابق با یافته

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

سابقه اشتغال به کشاورزی نشان دست آمده از  متغیر 

دهد، در صورت ثابت بودن سایر عوامل، با افزایش می

احتمال د در مدت زمان اشتغال به کشاورزی، یک واح

-درصد افزایش می 1/1پذیرش اقدامات غیرمکانیکی

به کشاورزی  اشتغالمتغیر سابقه یابد.مقدار کشش کل 

طور متوسط افزایش یک درصد در به ،دهدنیز نشان می

درصد احتمال پذیرش اقدامات  18/1،این متغیر

 دهد.مکانیکی را افزایش میغیر

 
حفاظت عوامل موثر بر پذیرش اقدامات غیرمکانیکی  بررسی مدل رگرسیون الجیت برای -1جدول 

 خاک
سطح احتمال   t آماره مقدار ضریب نام متغیر

 معنی داری

کشش کل وزن 

 داده شده

 اثرات نهایی

 - - 111/1 -93/4 -11/11 عرض از مبدا

شرکت در کالس های آموزشی 

 و ترویجی

14/1 84/1 111/1 - - 

 - - 117/1 81/1 11/1 درآمد کل حاصل از زراعت دیم

 - - 171/1 19/1 11/1 شیب غالب زمین

 - - 13/1 11/1 91/1 حاصلخیزی غالب زمین

 11/1 11/1 11/1 31/1 17/1 تحصیالت

 1/1 31/1 111/1 81/3 11/1 نگرش نسبت به حفاظت خاک

 111/1 18/1 191/1 81/1 11/1 سابقه اشتغال به کشاورزی

 - - 178/1 -11/1 -13/1 اشتغال غیر  کشاورزی

 - - 118/1 11/1 81/1 آشنایی با کشاورزی حفاظتی

فرسایش خاک در زمین های 

 کشاورزی

94/1 19/1 174/1 - - 

نیروی کار کافی برای انجام 

 اقدامات حفاظتی

11/1 11/1 111/1 - - 

افزایش سود بلندمدت حاصل از 

کشاورزی با انجام اقدامات 

 حفاظتی خاک

87/1 37/1 119/1 - - 

 1014مک فادن=  111/1LR=     2Rمقدار احتمال آزمون            117/117 (=LRزمون نسبت راست نمایی)آ

 منبع: نتایج تحقیق
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ای مدل نهایی متغیرهای رتبه اثراتنتایج برآورد 

 نیکیپذیرش اقدامات غیر مکا

ن درآمدکل چو ایرتبه متغیرهای یاثرات نهای      

 های کشاورزی،اصل از زراعت دیم، شیب غالب زمینح

فاظتی، میزان فرسایش آشنایی با کشاورزی حمیزان 

و حاصلخیزی غالب  های کشاورزیخاک در زمین

 های کشاورزی در زیر جداگانه ارائه شده اند:زمین

 

نتایج برآورد اثرات نهایی متغیر درآمد کل حاصل از 

  زراعت دیم

( با تغییر سهم درآمد کل از 1) ولجدمطابق 

( )کم تر از 1( )کم( به سطح )1زراعت دیم از سطح )

احتمال در صورت ثابت بودن سایر عوامل،  نصف(

یابد. می افزایشدرصد 13مکانیکی پذیرش اقدامات غیر

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

مکانیکی یرپذیرش اقدامات غاحتمال بودن سایر عوامل، 

ت یابد. اثرات مثبدرصد افزایش می11و  8، 14به ترتیب 

دهد که هر چه درآمد این متغیر در این سطوح نشان می

یل حاصل از زراعت دیم بیشتر شود کشاورزان تما

مکانیکی حفاظت خاک بیشتری جهت پذیرش اقدامات غیر

 .خواهند داشت

 
 اعت دیماثر نهایی متغیر درآمد کل حاصل از زر-2جدول 

 نام متغیر
 درآمد کل حاصل از زراعت دیم اثر نهایی احتمال

 

1 11/1 - 
1 37/1 13/1 
3 14/1 14/1 
4 13/1 18/1 
1 81/1 11/1 

 منبع: نتایج تحقیق      

 

 

-برآورد اثرات نهایی متغیر شیب غالب زمین نتایج

 های کشاورزی

)فاقد  (با تغییر از سطح صفر3جدول ) مطابق

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

پذیرش اقدامات احتمال  بودن سایر عوامل،

از  یابد.همچنین با تغییرمی افزایشدرصد 13مکانیکیغیر

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

مکانیکی به پذیرش اقدامات غیر احتمال سایر عوامل،

نی احتمال به یعیابد. درصد افزایش می 14و11ترتیب 

مکانیکی حفاظت خاک از سوی کارگیری عملیات غیر

-اراضی شیبدار به کشت محصوالت می زارعینی که در

پردازند نسبت به زارعینی که در اراضی بدون شیب 

مطالعات باشد. شتر میکشت محصول می کنند بی

که افزایش شیب زمین تاثیر دهندمتعددی نشان می

حفاظتی دارد. نتایج مطالعه مثبتی بر پذیرش اقدامات 

حاضر نیز همسو با این مطالعات )شیفارو و هولدن 

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

 ( بود. 1118آجایه  -و آسافو 1119و گراف 
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 اثر نهایی متغیر شیب غالب زمین های کشاورزی -3جدول 

 نام متغیر
 اثر نهایی احتمال

 های کشاورزی شیب غالب زمین

1 11/1 - 
1 37/1 13/1 
1 14/1 11/1 
3 18/1 14/1 

 منبع: نتایج تحقیق         

 

آشنایی با میزان نتایج برآورد اثرات نهایی متغیر 

 کشاورزی حفاظتی

میزان آشنایی با ( با تغییر 4جدول ) مطابق

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

درصد 7ذیرش اقدامات غیر مکانیکی )کم( احتمال پ

تا پنج  ابد. همچنین با تغییرات از سطح سهیافزایش می

پذیرش احتمال  ،در صورت ثابت بودن سایر عوامل

درصد 18و17، 11اقدامات غیر مکانیکی به ترتیب 

یابد. به عبارت دیگر کشاورزانی که آگاهی افزایش می

اظتی بیشتری نسبت به مزایا و منافع کشاورزی حف

دارند، تمایل آن ها برای پذیرش اقداماتی نظیر، تناوب 

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

 باشد.زمین و .... بیشتر می

 
 اثر نهایی متغیر میزان آشنایی با کشاورزی حفاظتی -4جدول 

 نام متغیر
 اثر نهایی احتمال

 آشنایی با کشاورزی حفاظتی

   
1 17/1 - 
1 18/1 17/1 

                                3 34/1 11/1 
4 14/1 17/1 
1 93/1 18/1 

 منبع: نتایج تحقیق                

 

 

اثرات نهایی متغیر میزان فرسایش  برآوردنتایج 

 خاک در زمین های کشاورزی

از میزان فرسایش ( با تغییر 1جدول ) مطابق

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

مکانیکی رسایش( احتمال پذیرش اقدامات غیربودن ف

به یابد.هم چنین با تغییر از سطحی درصد افزایش می14

ایش ( یعنی افزایش میزان فرسسهتا  دوسطح باالتر )

صورت ثابت بودن در های کشاورزی، خاک در زمین

مکانیکی به پذیرش اقدامات غیراحتمال سایر عوامل،  

 به عبارت دیگریابد. صد افزایش میدر11و 18 ترتیب 

های کشاورزی هر چه میزان فرسایش خاک در زمین

رفته رفته بیشتر شود، کشاورزان تمایل بیشتری جهت 

متغیر میزان انجام اقدامات حفاظتی خاک خواهند داشت.

راستا با نتایج فرسایش خاک در زمین کشاورزی، هم

یفارو و هولدن (، ش1789مطالعات ناریس و باتی )

رای ( دا1118آجایه ) -( و آسافو1111(، سیدیبه )1778)

ر پذیرش عملیات حفاظت خاک ب داریتاثیر مثبت و معنی

 می باشد.
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اثرات نهایی متغیر حاصلخیزی غالب  برآوردنتایج 

 زمین های کشاورزی

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

بودن به نسبتا حاصلخیز، در نیعنی از گزینه حاصلخیز 

پذیرش اقدامات ، احتمال یر عواملصورت ثابت بودن سا

با تغییر  همچنینیابد. می افزایشدرصد 11مکانیکی غیر

از سطح نسبتا حاصلخیز به خیلی حاصلخیز در صورت 

پذیرش اقدامات احتمال ثابت بودن سایر عوامل، 

تاثیر مثبت  یابد.درصد افزایش می18مکانیکی غیر

مسالو های آحاصلخیزی اراضی، متناقض با یافتهمتغیر

های بکل و دراک ( و همسو با یافته1119و گراف )

-هایی که حاصل( بود. کشاورزان برای زمین1113)

باشند و با خیزترند، توجه و اهمیت بیشتری قائل می

مات حفاظتی افزایش خیزی، انجام اقداافزایش حاصل

وری نهایی ناشی از فرسایش کاهش بهرهیابد. زیرامی

-یشتر از همان کاهش در زمینخیز بهای حاصلزمین

 (.1113باشد )بکل و دراک خیز میهای غیرحاصل

 

 اثر نهایی متغیر حاصلخیزی غالب زمین های کشاورزی -6جدول 

 نام متغیر

حاصلخیزی غالب زمین های  اثر نهایی احتمال

 کشاورزی

1 11/1 - 

1 31/1 11/1 

1 14/1 18/1 

 منبع: نتایج تحقیق              

 

اثرات نهایی متغیرهای موهومی مدل  برآوردنتایج 

 پذیرش اقدامات غیر مکانیکی

ی در مدل غیرمکانیکی شامل متغیرهای موهوم

های آموزشی و ترویجی، شغل غیر شرکت در کالس

نیروی کار کافی برای انجام اقدامات  داشتن کشاورزی،

افزایش سود بلند مدت حاصل از و اعتقاد به  حفاظتی

باشد که میزی با انجام اقدامات حفاظتی خاک کشاور

نتایج مربوط به اثر نهایی این متغیرها در ادامه آورده 

 شده است:
 

اثرات نهایی متغیر شرکت در کالس  برآوردنتایج 

 های آموزشی و ترویجی

های ( احتمال پذیرش روش9مطابق جدول )

های انیکی توسط کشاورزانی که در کالسمکغیر

کنند نسبت به ویجی شرکت میآموزشی و تر

س های آموزشی و ترویجی کشاورزانی که در کال

 اثر نهایی متغیر میزان فرسایش خاک در زمین های کشاورزی -5جدول 
 نام متغیر

فرسایش خاک در زمین های  اثر نهایی احتمال
 کشاورزی

1 11/1 - 
1 31/1 14/1 
1 14/1 18/1 
3 91/1 11/1 

 منبع: نتایج تحقیق
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باشد. درصد بیشتر مییک  کنند به میزانشرکت نمی

توان انتظار داشت کشاورزانی که چیزی در مورد نمی

دانند آن را بپذیرند، بنابراین یک عملیات نمی

عات صحیح و به موقع اثر مثبتی بر تصمیم طالارائها

-حفاظتی کشاورزان دارد. زیرا کشاورزان آگاه پذیرش

وری تر، ارزیابی بهتری از اثرات فرسایش خاک بر بهره

بلندمدت زمینشان دارند و اقداماتی که به حل مسأله 

 (.1111پذیرند )ارتایرو کنند را میتخریب زمین کمک می

 

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

 متغیرنام 

 در کالس های شرکت  اثر نهایی احتمال

 آموزشی و ترویجی

1 79/1 - 

1 77/1 11/1  
 

 منبع: نتایج تحقیق          

 

غیر اشتغال نتایج برآورد اثرات نهایی متغیر 

 کشاورزی

های ( احتمال پذیرش روش8مطابق جدول )

کشاورزی انیکی توسط کشاورزانی که شغل غیرمکغیر

به کشاورزانی که شغل غیر کشاورزی دارند نسبت 

تاثیر منفی متغیر اشتغال  باشد.تر میکم درصد 4ندارند 

 ( بود.1374غیر کشاورزی متناسب با نتایج مظفری )

 

 غیر کشاورزی اشتغالاثر نهایی متغیر  -8جدول 

 نام متغیر

 غیر کشاورزیاشتغال 
 اثر نهایی احتمال

1 79/1 - 

1 73/1 14/1-  

 منبع: نتایج تحقیق          

 

نیروی کار داشتن اثرات نهایی متغیر  برآوردنتایج 

 کافی برای انجام اقدامات حفاظتی

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

ای انجام اقدامات حفاظتی متغیر نیروی کار کافی بر

مکانیکی که احتمال پذیرش اقدامات غیر دهدنشان می

زانی که نیروی کار کافی دارند نسبت حفاظتی در کشاور

 9به کشاورزانی که نیروی کار کافی ندارند به میزان 

 باشد.رصد بیشتر مید

 اثر نهایی متغیر نیروی کار کافی -9جدول 

 نام متغیر

 کافی برای کار  نیروی

 انجام اقدامات حفاظتی

 اثر نهایی احتمال

1                                    7/1 - 

1 79/1 19/1    

 منبع: نتایج تحقیق      
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افزایش  اعتقاد به نتایج برآورد اثرات نهایی متغیر

سود بلند مدت حاصل از کشاورزی با انجام اقدامات 

 حفاظتی خاک

مقدار اثر نهایی به دست آمده ( 11مطابق جدول )

نجام افزایش سود بلندمدت با ااعتقاد به از متغیر 

احتمال پذیرش دهد، خاک نشان میاقدامات حفاظتی 

کشاورزانی که تی در بین مکانیکی حفاظاقدامات غیر

اعتقاد به افزایش سود بلند مدت با انجام عملیات حفاظت 

خاک دارند نسبت به کشاورزانی که چنین اعتقادی 

 باشد.درصد بیشتر می دهندارند به اندازه 

 

 

 دت حاصل از کشاورزیمتغیر افزایش سود بلندماثر نهایی  -11جدول 

 نام متغیر

افزایش سود بلندمدت حاصل از کشاورزی با انجام اقدامات   اثر نهایی احتمال

 حفاظتی خاک

1 89/1 - 

1 77/1 1/1  

 منبع: نتایج تحقیق 

 

 نتیجه گیری

شود نرخ باالی فرسایش خاک در ایران باعث می

که موضوع حفاظت خاک نه تنها یک ضرورت باشد، 

ه چنانچه کشور بخواهد به توسعه پایدار در بخش بلک

عنوان یک نگرانی کشاورزی و در اقتصاد دست یابد، به 

در طی چهار دهه اخیر به منظور اساسی مطرح شود.

معرفی اقدامات حفاظتی خاک، به ویژه در مناطق تحت 

گذاری بسیار زیادی صورت فرسایش شدید، سرمایه

ی صورت گرفته به هاگرفته است، با این حال تالش

رسد تا های حفاظتی به نظر میمنظور ترویج روش

خود  اهدافکنون موفقیت محدودی در دستیابی به 

اند و روند صعودی فرسایش خاک همچنان ادامه داشته

های حفاظتی از دارد. در این زمینه عدم پذیرش روش

تواند بعنوان یکی از دالیل اصلی برداران میسوی بهره

ادی قلمداد گردد. این مسأله نیاز به شناسایی چنین رخد

برنده و بازدارنده پذیرش اقدامات حفاظتی عوامل پیش

کند. در همین راستا این معرفی شده را آشکار می

مطالعه به منظور بررسی عوامل موثر بر پذیرش 

با استفاده از مدل  حفاظتی خاکغیر مکانیکی اقدامات 

وی شهرستان ارومیه در بین زارعین بخش نازل الجیت

که سطح وسیعی از اراضی زراعی آنان در معرض 

نتایج نشان داد  باشد، به انجام رسید.فرسایش خاک می

های آموزشی و ترویجی، شرکت در کالسمتغیرهای که 

های کل از زراعت دیم، شیب غالب زمین درآمد

کشاورزی، تحصیالت، نگرش به حفاظت خاک، سابقه 

میزان آشنایی با کشاورزی  اشتغالبه کشاورزی،

های کشاورزی، فاظتی، میزان فرسایش خاک در زمینح

سود اعتقاد به نیروی کار برای انجام اقدامات حفاظتی و 

به طور مثبت و انجام اقدامات حفاظتی خاک با بلندمدت 

اورزان برای پذیرش اقدام های دار تصمیم کشمعنی

دهند. در می حفاظت خاک را تحت تاثیر قرار مکانیکیغیر

اورزی به عنوان عامل که متغیر اشتغال غیر کشحالی

دار موثر بر تصمیم به پذیرش کشاورزان منفی و معنی

های حفاظتی نظر به اینکه هر یک از روششناخته شد.

های خاصی دارد و به منظور ترویج و خاک ویژگی

ها نیاز به شناسایی دقیق عوامل توسعه هر یک از آن

های وسیله سیاستباشد تا بدینه آن میتعیین کنند

ربط در این زمینه های ذیدرستی از سوی سازمان

 یحفاظت اقدامات که شودنابرایناستباط میباتخاذ شود. 

نیازمند  بر وکاربر و سرمایهعلت اینکه ه خاک ب
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گذاری و سرمایه نگرش مساعداطالعات، آگاهی، دانش، 

هستند؛ بیشتر مورد بلندمدت و هزینه اجرایی باالتری 

ند که اطالعات کافی در گیرپذیرش کشاورزانی قرار می

 زمینه پذیرش عملیات حفاظت خاک داشته باشند.

افراد مورد مطالعه از سطح سواد متفاوتی  از آنجا که

شود که جهت انتقال اطالعات می پیشنهادبرخوردارند، 

های آموزشی ها و روشآنها از کانال به و آموزش

ب با توجه به سطح سواد آنها استفاده گردد. مناس

ای و های طریقهآموزش دیداری و -های شنیداریرسانه

-تواند برای آموزش افراد کم سواد و بیمیای نتیجه

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

عملیات حفاظت خاک رابطه ی مثبتی با به کارگیری 

وی کشاورزان دارد پیشنهاد از سعملیات حفاظت خاک 

، نشریات و و ترویجی آموزشیهای شود در کالسمی

های ارتباطی به بیان اهمیت مجالت ترویجی و رسانه

مسئله خاک و ضرورت حفاظت از آن بپردازند تا نگرش 

متغیرهای  کشاورزان به خاک و اهمیت آن بهبود یابد.

داشتن های آموزشی و ترویجی و شرکت در کالس

در پذیرش انجام عملیات حفاظت خاک وی کار کافی نیر

دهد که با تاثیر مثبت و معنی داری داشت. این نشان می

ی آموزشی و ترویجی از طرف هابرگزاری کالس

ها و ادارات، تمایل کشاورزان به انجام اقدامات سازمان

متغیر داشتن شغل غیر یابد. زایش میحفاظت خاک اف

توان با رش دارد. بنابراین میکشاورزی اثر منفی بر پذی

پایدار کردن درآمد کشاورزی و کاهش نوسان قیمت 

محصوالت کشاورزی، کشاورزان را به فعالیت بیشتر 

در بخش کشاورزی و انجام بیشتر اقدامات حفاظتی 

نتایج نشان داد که هرچه میزان فرسایش  ترغیب کرد.

-بیشتر باشد پذیرش اقدامات حفاظتی خاک افزایش می

ابد، بنابراین از طریق آگاه کردن کشاورزان، نسبت به ی

ها توان آنپیامدهای منفی بلند مدت فرسایش خاک می

را بیش از پیش نسبت به پذیرش اقدامات حفاظتی 

نتایج نشان داد که میزان آشنایی با  ترغیب کرد.

ی اثر مثبت بر پذیرش اقدامات کشاورزی حفاظت

توان با دادن ابراین میمکانیکی حفاظت خاک دارد. بنغیر

های الزم درباره فواید بلند مدت کشاورزی آموزش

حفاظتی به کشاورزان، درصد پذیرش اقدامات حفاظتی 

-مطابق نتایج هرچه حاصلخیزی زمین ها را باال برد.آن

های کشاورزی باال باشد میزان پذیرش اقدامات حفاظتی 

آگاه کردن توان با یابد. بنابراین میخاک هم افزایش می

کشاورزان نسبت به آثار فرسایش خاک بر کاهش 

انجام عملیات  ها را بهازپیش آن حاصلخیزی خاک، بیش

 حفاظتی خاک تشویق کرد.
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