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 اهمیت موضوع

وری خااک گارددن ناواحی تواند منجر به از بین رفتن کیفیت خاک و در نتیجه کااهش بهارهفرسایش خاک می

ا فرساایش شادید خااک و کااهش چاای در سسامت شارسی اساتان گلساتان باکوهستانی در حوضاه آبییاچ چهل

ن پاییر  هساتندجمعیات مواجاه  افچایشحاصلییری آن در اثر افچایش فعالیت کشت و کار و عوامل دیگری مانند 

تواند نقش مهمی در کاهش فرسایش خاک و بهبود حاصلییچی آن ایفا کندن در حاالی راهبردهای حفاظت خاک می

 کشاورزان در خصوص پیامدها و علل فرسایش خاک استن که پییر  اسدمات حفاظت خاک وابسته به آگاهی

 

 مقدمه )شرح مساله(

کشاورزی تهدیدهای جدی برای تولید فعلی و بالقوه ماواد غایایی در اراضای شایبدار اساتان  هایزمینتیریب 

ر ایان منطقاه در معار  ای از اراضی شایبدااند که سطح گستردهگلستان در پی داردن مطالعات میتلف نشان داده

دهاد اماا اطالعاات در وری اراضای شایبدار را کااهش میبهارهفرسایش خااک وجود آنکه با فرسایش سریع استن 

گاهی کشااورزان در خصاوص شناخت آ باشدنخصوص آگاهی کشاورزان از فرسایش خاک در سطح استان اندک می

گیران در سازمان جهاد کشاورزی اساتان گری تصمیمهتواند مداخلفرسایش خاک و استفاده از اسدامات حفاظتی می

صورت تصاادفی از نفر از کشاورزان که به 474بنابراین در پژوهشی پیمایشی که اطالعات آن توسط را تسهیل کندن 

چای انتیاب شدند، دانش و آگاهی کشاورزان در خصوص پیامادها و علال فرساایش روستای حوضه آبییچ چهل 51

 بر استفاده از اسدمات حفاظت خاک بررسی شدنخاک و تأثیر آن 

 

 هاترین یافتهمهم

 و علل ایجاد آن به خوبی آگااه  خاک ای نشان داد که کشاورزان از پیامدهای فرسایشنمونهج آزمون تی تکنتای

 هستندن 

 های حفاظت خاک توساط متییرهاای پییر  و استفاده از رو  میچان نتایج تحلیل رگرسیون هم نشان داد که

هی از پیامادهای فرساایش خااک، های حفاظت خاک، از عوامل فرسایش خااک و آگااادراک از اثربیشی رو 

 گرددنآگاهی تبیین می

 رساد کاه آنهاا اثربیشای رغم دانش مطلوب کشاورزان از پیامدهای فرسایش و علل ایجااد آن، باه ن ار میعلی

آگاهی از پیامادهای  ،تحت شرایط موجود نکنندن بنابرایسبول ارزیابی نمیهای موجود مورد استفاده را سابلرو 

 های موثرتر حفاظت خاک گرددنایجاد آن نتوانسته باعث استفاده از رو فرسایش و علل 
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 ها، جداول و سایر مستندات(ر شکلاطالعات تکمیلی )مشتمل ب

نشان داد که کشاورزان از پیامدهای فرسایش و علل ایجاد آن به  (5در جدول ) اینمونهآزمون تی تکنتایج 

نش مطلوب کشاورزان از پیامدهای فرسایش و علل رغم داگیرد که علیاین تحقیق نتیجه میخوبی آگاه هستندن 

کنندن بنابراین سبول ارزیابی نمیهای موجود مورد استفاده را سابلرسد که آنها اثربیشی رو ایجاد آن، به ن ر می

های موثرتر تحت شرایط موجود آگاهی از پیامدهای فرسایش و علل ایجاد آن نتوانسته باعث استفاده از رو 

  گرددنحفاظت خاک 

 

 های حفاظت خاک. ایش و اثربخشی روشفرسایش، عوامل فرس ازای برای ارزیابی آگاهی نمونهتک tآزمون  -1جدول 

 داریمعنی tمقدار  میانگین معیارها
انحراف از 

 میانگین

سبول  رد/ فاصله اطمینان

0H حدباال حدپایین 

 رد 004/8 757/8 084/8 888/8 12/50 08/4 دانش و آگاهی درباره پیامدهای فرسایش خاک

 رد 785/8 233/8 088/8 888/8 00/55 08/4 دانش و آگاهی درباره عوامل فرسایش خاک

 پییر  -840/8 -547/8 -871/8 881/8 -00/4 24/5 های حفاظت خاکمیچان استفاده از رو 

 پییر  -884/8 -503/8 -830/8 824/8 -84/4 38/5 های حفاظت خاکادراک از اثربیشی رو 

 

های حفاظت خاک توسط متییرهای نتایج تحلیل رگرسیون هم نشان داد که پییر  و میچان استفاده از رو 

تبیین و آگاهی از پیامدهای فرسایش خاک های حفاظت خاک، از عوامل فرسایش خاک ادراک از اثربیشی رو 

 ن(4)جدول  گرددمی

 
 . های حفاظت خاکیزان استفاده از روشتحلیل رگرسیونی عوامل موثر بر م -4جدول 

 B متییرها
خطای 

 معیار

 مقدار 

 بتا

 مقدار 

t 
 داریمعنی

مقدار 

 ویژه

شاخص 

 وضعیت

 88/5 074/4 884/8 307/4 - 543/8 400/8 *مقدار ثابت

 402/7 875/8 848/8 534/4 487/8 821/8 833/8 **دانش و آگاهی درباره پیامدهای فرسایش خاک

 522/58 840/8 847/8 447/4 483/8 820/8 584/8 **ی درباره عوامل فرسایش خاکدانش و آگاه

 240/52 853/8 885/8 124/4 418/8 820/8 575/8 *های حفاظت خاکادراک از اثربیشی رو 

 Sig. = 0.000          value = 22.904,  -F          = 0.288,    2R           R = 0.537,                D.W=2.364             خالصه مدل: 

 


