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 هاترین یافتهمهم

 باغ بر به شیبدار اراضی تبدیل پذیرش های مختلف پاسخگویان در زمینه دالیل عدمداری بین گروهیتفاوت معن 

احتمال انتقال مزرعه به فرزندان،  غیرکشاورزی، احتمال ادامه کار کشاورزی، مشاغل به حسب متغیرهای اشتغال

 سابقه کار کشاورزی، سن و تحصیالت وجود داشته است. 

 یازده  در اهمیت ترتیبعدم پذیرش تبدیل اراضی شیبدار به باغ بهعوامل مرتبط با  داد نشانتحلیل عاملی  نتایج

گذاری، سرمایه ی، پیچیدگی عملیات، فقدان حمایت دولتی، هزینهخرده فرهنگ دهقانتولید،  عوامل فقدانعامل 

رویت نتایج عملیات، پراکندگی  نپذیرندگان، عدم قابلیت رفتار از پیروی و آگاهی فقدان اعتماد به کارشناس، عدم

درصد از واریانس  981/57 حدود در و گیرندمی قراراراضی کشاورزی، عدم صرفه اقتصادی و فقدان اعتماد به دولت 

  .کنندمی تبیین عدم پذیرش تبدیل اراضی شیبدار به باغ راکل عوامل مرتبط با 

 پذیرش، کشاورزی حفاظتی، اراضی شیبدار، شهرستان گالیکش  های کلیدی:واژه

 19-333-75  طرح تحقیقاتی شماره شناسه منبع یافته:

 ، زهرا تیموری محمدرضا محبوبی نویسنده)گان(:

 گلستان  استان گالیکش، شهرستان: مطالعه مورد باغ، به شیبدار شاورزیک اراضی تبدیل پذیرش بر عدم موثر عوامل عنوان:

 49-333-25 شماره:

 4/25/2342    تاریخ:

  علمی های کوتاهیافته
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 ر مستندات(ها، جداول و سایر شکلاطالعات تکمیلی )مشتمل ب

یازده عامل  در اهمیت ترتیبعدم پذیرش تبدیل اراضی شیبدار به باغ بهعوامل مرتبط با  داد تحلیل عاملی نشان نتایج

گذاری، فقدان اعتماد به سرمایه ی، پیچیدگی عملیات، فقدان حمایت دولتی، هزینهخرده فرهنگ دهقانتولید،  عوامل فقدان

نپذیرندگان، عدم قابلیت رویت نتایج عملیات، پراکندگی اراضی کشاورزی، عدم صرفه  رفتار از پیروی و آگاهی کارشناس، عدم

عدم پذیرش تبدیل کل عوامل مرتبط با درصد از واریانس  981/57 حدود در و گیرندمی قراراقتصادی و فقدان اعتماد به دولت 

 .کنندمی تبیین اراضی شیبدار به باغ را

 

 اهمیت موضوع

ریزان و مجریان آن نبوده و چگوونگی با توجه به این که پذیرش فناوری تبدیل اراضی شیبدار به باغ مطابق انتظارات برنامه

بررسوی این تحقیق با هدف  .رودها به شمار میدر مزارع خود همواره یکی از دغدغه افزایش مشارکت کشاورزان برای اجرای آن

گلستان انجام شوده اسوت کوه  استان گالیکش باغ در شهرستان به شیبدار کشاورزی اراضی تبدیل پذیرش بر عدم موثر عوامل

ریزان و سیاستگذاران از درجه اهمیت و اولویوت هور یوز از عوامول و ساز آشنایی و آگاهی برنامهرود نتایج آن زمینهر میانتظا

  باشد.افزایش مشارکت کشاورزان در اجرای طرح بینانه در راستای ریزی با دید واقعبرنامه

 مساله( )شرحمقدمه 

به مووازات مسوهله فرسوایش، کواهش سازد. ناپذیری را به اقتصاد کشور وارد میجبراندر کشور ما فرسایش هر ساله خسارات 

دارد  وجوود رانیدر ا شیاز مقدار فرسا یبرآوردهای مختلف. کشاورزی استهای مهم بخش چالشدهد که از رخ میماده آلی خاك 

میلیوارد تون خواك  5سواالنه  ایوراندر هود دبرخوی آمارهوا نشوان موی. است امدهین دستدر خصوص آن به یو هنوز اجماع کامل

وضوعیت ایوران را نسوبت بوه در هر هکتار از چرخه تولید است. ایون تن خاك  5/93است که نتیجه آن خروج  فرسایشدستخوش 

 اراضوی هکتوار هوزار 991 قریوب بوه طبق آمار موجوود در اسوتان گلسوتان. ای قرار داده استکنندهآسیا و جهان در شرایط نگران

 آب از ها به کشت و کار اشتغال دارند. با هودف حفاظوتبر روی آن روستا 581ساکن در  بردارهزار بهره 71وجود دارد که  دارشیب

 پایودار، اشوتغال زیرزمینوی، ایجواد هایسوفره تغذیوه و هاآب سیل و هاآب روان تعدیل آب، خاك، نگهداشت و خاك، حاصلخیزی

 ارتقوا  و جامعوه نیواز موورد روغون از بخشوی تامین شهرها، حاشیه روستاییان به مهاجرت از ریبرداران، جلوگیبهره درآمد افزایش

تبودیل  طورح تولیود، برای روستا در موجود امکانات از استفاده و خانوار اقتصاد به زیتون، کمز روغن تولید طریق از مردم سالمت

های مثمور مقورر شوده شد. در طرح تبدیل اراضی شیبدار به باغ زاستان آغا سطح در 9385 سال های مثمر ازاراضی شیبدار به باغ

سال در مجمووع  93اما طبق آمار موجود بعد از گذشت  هزار هکتار از این اراضی تبدیل به باغ شود 57سال، بیش از  5طی بود که 

رح در دسوتیابی بوه اهوداف خوود اسوت. که این امر بیانگر ناکامی ط اندشده لیتبدمثمر به باغ از این اراضی هزار هکتار  55حدود 

هوای دلیول فقودان روشهبوهای حفاظتی چون تبدیل اراضوی شویبدار بوه بواغ، در برانگیختن کشاورزان به پذیرش فناوریناکامی 

 اجتماعی است و برانگیختوه - توسط کشاورزان یز مسهله فنیهای حفاظتی فناوریبلکه عدم پذیرش  نیستمکانیکی یا ارگانیکی 

 . پذیر نویستی اموکانفنکه تنها با توجه صرف به مسائل  است یمشکل هافناوریدر مورد پذیرش  کشاورزانشدن 
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 ها، جداول و سایر مستندات(ر شکلاطالعات تکمیلی )مشتمل ب
 

 . يافتهدست آمده از ماتريس دورانهمتغيرهاي مربوط به هر يك از عوامل و ميزان ضرايب ب -1 جدول

 هاگویه بار عاملی املنام ع

 فقدان عوامل تولید

 

 پیچیده و سخت بودن عملیات تبدیل اراضی شیبدار به باغ 315/0

 نداشتن سرمایه کافی 799/0

 کشاورزان از سوی کشاورزی و منابع طبیعیهای اعطا شده به عدم کیفیت نهال 703/0

 کمبود نیروی کار 373/0

 مشکل تامین آب 718/0

 فقدان تجربه باغداری 301/0

 عدم رضایت باغداران از تبدیل زمین شیبدار خود به باغ 365/0

 نبود خرید تضمینی محصوالت باغی 358/0

 داران همسایهاختالف با زمین 333/0

 ی نگهداری محصوالت باغیسخت 733/0

 کم بودن زمین کشاورزی در اختیار 318/0

 نیاز مبرم به درآمد کشاورزی 779/0

 عدم آموزش در زمینه اصول باغداری 336/0

 مخالفت خانواده با تبدیل زمین کشاورزی به باغ 303/0 یخرده فرهنگ دهقان

 تبدیل زمین شیبدار به باغ نظر منفی معتمدین و ریش سفیدان محلی در مورد 768/0

 تاثیر بودن تبدیل اراضی شیبدار به باغ در حاصلخیزی خاک و کاهش فرسایشبی 859/0

 تبلیغات منفی در مورد تبدیل اراضی شیبدار به باغ 331/0 پیچیدگی عملیات

 سختی کار کاشت، داشت و برداشت محصوالت باغی در مقایسه با محصوالت زراعی 376/0

 پیچیده و سخت بودن عملیات تبدیل اراضی شیبدار به باغ 368/0

 مخالفت شرکای مالک زمین با تبدیل اراضی شیبدار به باغ 363/0

 تبدیل اراضی شیبدار به باغهای مالی دولت برای کافی نبودن وام، تسهیالت و کمک 783/0 فقدان حمایت دولتی

 راعت در برابر مخاطرات طبیعیپذیری بیشتر باغ در مقایسه با زآسیب 761/0

 تبدیل اراضی شیبدار به باغعدم در اختیار داشتن تجهیزات و ادوات کافی برای  333/0 گذاریسرمایه هزینه

 سختی استفاده از ادوات و تجهیزات باغداری 389/0

 هزینه باالی تبدیل اراضی شیبدار به باغ در مقایسه با منافع آن 775/0

 عدم اعتماد به کارشناسان منابع طبیعی 755/0 به کارشناسفقدان اعتماد 

 توسط سایر کشاورزان عدم تبدیل اراضی شیبدار به باغ 731/0  نپذیرندگانعدم آگاهی و پیروی از رفتار 

 بیماری و عدم توان اداره باغ 337/0

 تبدیل اراضی شیبدار به باغعدم اطالع از امکان  389/0

 تبدیل اراضی شیبدار به باغمشاهده نتایج مثبت  عدم 309/0 ایج عملیاتعدم قابلیت رویت نت

 فقدان تجربه باغداری 358/0

 ها به باغهای شیبدار و عدم صرفه تبدیل آنقطعه قطعه و پراکنده بودن زمین 771/0 پراکندگی اراضی کشاورزی

 ر به باغنداشتن وقت کافی برای باغداری در صورت تبدیل اراضی شیبدا 306/0

 درآمد پایین باغداری در مقایسه با کشت محصوالت زراعی در صورت تبدیل اراضی شیبدار به باغ 718/0 عدم صرفه اقتصادی عملیات

 احتمال گرفتن زمین شیب توسط دولت در صورت تبدیل آن به باغ 803/0 فقدان اعتماد به دولت

 


