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)استان قزوین(بر مشارکت کشاورزان حوزه آبخیز شاهرود مؤثربررسی عوامل 
ايچندگزینهالگوي الجیتکاربردباعملیات حفاظت آب و خاكکارگیريهدر ب

4رویا پرهیزکاريو2مهدي حسینی خدادادي، 3محمدمهدي مظفري، 1ابوذر پرهیزکاري

چکیده
کارگیري عملیات هها در بنشاهرود، عوامل مؤثر بر مشارکت آآبخیزحوزهگیري از تجربیات کشاورزان هرهدر این مطالعه با ب

با تکمیل نیاز هاي موردداده. استفاده شد) MNL(1اي، از مدل الجیت چندگزینهمنظوراین براي. ت آب و خاك بررسی شدحفاظ
تصادفی و فرمول کوکران ايگیري طبقهب کشاورزان نمونه از روش نمونهبراي انتخا.آوري شدکشاورز جمع138از پرسشنامه

کار ه را بعملیات حفاظتی متوسطشاهرود در حدآبخیزحوزهدرصد از کشاورزان 7/42نتایج نشان داد که تنها .استفاده شد
هی از عملیات حفاظتی، درآمد نتایج الگوي رگرسیونی الجیت نشان داد که متغیرهاي تحصیالت، شیب اراضی، آگا. گیرندمی

دار و متغیرهاي سن و اشتغال در هاي ترویجی اثرات مثبت و معنیهاي بالعوض و شرکت در کالسناخالص ساالنه، دریافت کمک
. اقدامات حفاظت آب و خاك دارندکارگیريبهداري بر احتمال مشارکت کشاورزان در بخش غیرکشاورزي اثرات منفی و معنی

68/19براي اقدامات مکانیکی، 57/30نماییدرستهاي آزمون نسبت در سطح اطمینان باالیی با آمارهايچندگزینهجیت مدل ال
و براي عملیات 065/0ترین ارزش احتمال معادل بیش. دار شدبراي اقدامات مدیریتی معنی32/24براي اقدامات غیرمکانیکی و 

. دست آمدغیرمکانیکی به

، آزمون نسبتکشاورزانمشارکت میزان ، ايزینهحفاظت آب و خاك، حوزه آبخیز شاهرود، مدل الجیت چندگ:هاي کلیديواژه
نماییدرست

مقدمه
طی چند دهه اخیر، گسترش و توسعه مداوم 

هاي صنعتی و مصرف بیش از حد سموم و فعالیت
صوالت افزایش عملکرد محبرايکودهاي شیمیایی در 

در بخش کشاورزي منجر به آلودگی حجم زیادي از 
باري چون هاي سطحی و زیرزمینی به ترکیبات زیانآب

عالوه بر موارد ). 10(ها شده است و فسفاتهانیترات
فوق، تغییرات اقلیمی ناشی از افزایش درجه حرارت، 
کاهش بارندگی، رقابت رو به رشد براي مصارف 

شکسالی، کمبود آب شیرین براي کشاورزي، وقوع خغیر
شرب و نبود آب کافی براي تخصیص در بین 

تولید غذاي جمعیت برايهاي مختلف کشاورزي فعالیت
کارگیريبهرو به رشد از جمله عواملی هستند که 

ورهاي عملیات حفاظت منابع آب را بیش از پیش در کش
).6(کنند مختلف جهان ایجاب می

ب، خاك نیز نهاده مهم افزون بر اهمیت نهاده آ
دیگري است که ادامه حیات جوامع بشري مستلزم وجود 

درصد مواد 97باشد، به طوري که امروزه بیش از آن می
امروزه ). 8(د نشوغذایی جهان از این نهاده حاصل می

خوش تغییر قرار عوامل متعددي این منبع مهم را دست
ایش خاك ترین این عوامل، فرساز جمله مهم. اندداده

محیطی، ترین مسائل زیستاست که یکی از مهم
رود و در کشاورزي و تولید غذا در جهان به شمار می

هاي فعالیتهاي اخیر با افزایش جمعیت و دگرگونیسال
اي که ساالنه نزدیک به انسانی شدت یافته است، به گونه

خیز کشاورزي و میلیارد تن خاك حاصل80تا 75
را در معرض نابودي خیزخاك غیرحاصلمیلیاردها تن 

هاي اخیر حاکی از آن گزارشات سال). 2(دهد قرار می
است که ایران از نظر حجم فرسایش خاك در بین 
کشورهاي منطقه رتبه نخست و در جهان رتبه دوم را 

میلیارد 5/2تا 2اگر رقم ساالنه تلفات خاك کشور . دارد
طبیعی خاكدرصد فرسایش20تن فرض شود، معادل 

شوي خاك در مقیاس جهانی ودرصد مقدار شست8و 
این میزان فرسایش با توجه ). 16(دهد در ایران رخ می

هاي درصدي کشور از مساحت خشکی1/1به سهم 
در این زمینه شرایط چنان . جهان بسیار قابل تأمل است

نویس قانون حفاظت خاك کننده است که در پیشنگران
راي بیش از نیمی از مساحت کشور و آبخیزداري، ب

از نظر فرسایش خاك، حالت ) میلیون هکتار88حدود (
).18(بحرانی اعالم شده است 

به طور کلی، آلودگی آب و فرسایش خاك از جمله 
هاي آبخیز حوزهروي اغلب ترین معضالت پیشمهم

)abozar.parhizkari@yahoo.com: ولونویسنده مس(،پیام نوردانشگاه ، اقتصاد کشاورزيدانشجوي دکتري-1
)ره(المللی امام خمینی ، دانشگاه بینکارشناس ارشدو استادیار-2

وي دکتري، دانشگاه زابلدانشج-3
8/10/93:تاریخ پذیرش31/4/93:تاریخ دریافت

1- Multinomial Logit Model

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز
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رودخانه حوزهمناطق کشاورزي در . باشندکشور می
شواهد موجود در . امر مستثنی نیستشاهرود نیز از این 

هاي کشاورزي منطقه الموت حاکی از آن است که زمین
این رودخانه به شدت در حال فرسایش حوزهدر 
عملیات حفاظت آب و خاك از کار نگرفتنبه. باشندمی

نبودبرايو باغداران این منطقه به کشاورزانسوي کلیه 
ن، یکی از دالیل آگاهی از منافع اقتصادي و اجتماعی آ

با توجه به اینکه ). 13(رود اصلی این پدیده به شمار می
رودخانه شاهرود نقش مهمی را در آبخیز حوزهاراضی 

تولید محصوالت زراعی و باغی استان قزوین دارند، لذا 
لزوم توجه به عملیات حفاظت آب و خاك در این اراضی 

یادي این امر تا حد ز. ناپذیر استضروري و اجتناب
کارگیريبهدر زمند شناخت رفتار کشاورزان منطقه نیا

ن موضوع، هدف عملیات حفاظت آب و خاك است و ای
.باشداصلی تحقیق حاضر می
بر تمایل کشاورزان و میزان مؤثردر زمینه عوامل 

ها در پذیرش عملیات حفاظت منابع آب و مشارکت آن
ته متعددي صورت گرفداخلی و خارجی خاك، مطالعات 

، اتیوپیدر شمال غربیقی تحقبا انجام) 4(دماك . است
نشان داد که متغیرهاي مساحت اراضی و آگاهی از 

ی عملیات حفاظت آب و خاك، به طور یمنافع اجرا
داري تصمیم کشاورزان را براي پذیرش یمثبت و معن

دهند، در حالی ساختارهاي حفاظتی تحت تأثیر قرار می
له زمین از محل سکونت زارع، که متغیرهایی نظیر فاص

داري دسترسی به اشتغال خارج از مزرعه و ناامنی اجاره
تصمیم به پذیرش کشاورزان داري براثر منفی و معنی

بررسی عوامل در پژوهشی به )1(امسالو و گراف . دارند
.پرداختنداتیوپی کشور بر حفاظت آب و خاك در مؤثر

هاي سنگی که یک ستراکارگیريبهنشان داد که نتایج 
روش مکانیکی براي حفاظت از خاك است، تحت تأثیر 
عواملی چون سن کشاورزان، اندازه مزرعه، آگاهی از 
سودبخشی تکنولوژي، شیب اراضی، تعداد دام و میزان 

از خیزي خاك قرار دارد و میزان استفاده از آن حاصل
دبخشی تکنولوژي، کشاورزان با تغییر جزئی در سوسوي
، تعداد افراد خانوار، خیزي خاك، شیب اراضیلحاص

هاي غیرکشاورزي سطح اراضی و مشارکت در فعالیت
بدین رااي مطالعه) 3(باندرا و تیروچلوام . کندتغییر می

. انجام دادندسریالنکا انکارزمینیسیبروي بر ،منظور
درصد از 18و 52، 30نشان داد که به ترتیب نتایج 
این کشور عملیات حفاظت خاك را در کارانزمینیسیب

کار هو ضعیف در سطح مزارع خود بمتوسطسطح خوب، 
درصد 60چنین، نتایج نشان داد که حدود هم. گیرندمی

کار سریالنکا نگرش مثبتی به زمینیکشاورزان سیب
) 5(اروین و همکاران . اهمیت بهبود حفاظت خاك دارند

بر پذیرش عملیات مؤثربررسی عوامل برايدر پژوهشی 
حفاظت آب و خاك از سوي کشاورزان بلژیکی، از تئوري 

نتایج نشان داد که . کردندشده استفاده ریزيرفتار برنامه
ترین قدرت عملیات حفاظتی بیشبهنگرش 

عملیات حفاظت آب و خاكکنندگی را بر پذیرش تبیین
.شاورزان دارداز سوي ک

به اي در مطالعه) 21(قربانی و حسینی در ایران نیز 
ارزیابی مدیریت حفاظت خاك در چارچوب الگوي 

حاکی از آن بود که نتایج .پرداختنداقتصادي زیست
کشاورزان منجر از سوياجراي عملیات حفاظتی خاك 

به کاهش نرخ فرسایش و جلوگیري از فقر مواد غذایی 
تواند در کاهش میبرايشود و از این خاك می

چنین، نتایج هم. واقع شودمؤثریشی هاي فرساهزینه
نشان داد که کشاورزان تنها از دانش بومی و سنتی در 

مومنی .باشندات حفاظتی خاك برخوردار میزمینه عملی
بر پذیرش مؤثر، عوامل در پژوهشی) 17(و همکاران 

کاران شهرستان ایذه عملیات حفاظت خاك از سوي دیم
یج نشان داد که عواملی نتا. ندرا مورد ارزیابی قرار داد

مانند مساحت اراضی، آگاهی از مسائل فرسایش خاك، 
هاي ترویجی و نوع مالکیت اراضی به طور مثبت آموزش
اقدامات کارگیريبهداري تصمیم کشاورزان براي و معنی

دهند، در حالی که حفاظتی را تحت تأثیر قرار می
فاصله اراضی ازمتوسطعواملی چون سن، تحصیالت، 

محل سکونت و داشتن مشاغل غیرکشاورزي اثر منفی و 
عملیات کارگیريبهداري بر تصمیم کشاورزان در معنی

در ) 12(نژاد و همکاران هاشمی. حفاظت خاك دارند
، حفاظت منابع 1سوئیتپژوهشی با استفاده از مدل وات

را مورد بررسی قرار آب و خاك تحت شرایط شوري 
که مدل کاربردي فوق شوري نتایج نشان داد . دادند

در شرایط ماندگار حاصل چه که خاك را بیش از آن
کند، لذا در چنین شرایطی بینی میشود، پیشمی
تر به شوري موردنیاز توان با اعمال کسر آبشویی کممی

هاي مهم حفاظت در خاك دست یافت که خود از جنبه
منابع آب و خاك، به خصوص در شرایط شوري خاك که 

.باشد، استتر مینمک بیشبیاري همراه با اعمال آ
اي به منظور ارزیابی در مطالعه) 24(شیري و همکاران 

از عملیات حفاظت خاك به کارگیريدر مؤثرعوامل 
استان ایالم از ضریب آلفاي کرونباخ کشاورزانسوي

. کردنداستفاده 
این کشاورزاندرصد از 1/67نتایج نشان داد که 

و کم متوسطملیات حفاظت خاك را در حد استان ع
افزون بر این، نتایج نشان داد که بین . گیرندکار میهب

متغیرهایی میزان اراضی، درآمد ساالنه، شرکت در 
هاي هاي ترویجی، میزان استفاده از کانالکالس

اطالعاتی و ارتباطی، آگاهی از فواید عملیات حفاظتی و 
ش عملیات حفاظت خاك نگرش به این عملیات با پذیر

.ي وجود داردداررابطه مثبت و معنیکشاورزاناز سوي

1- WatSuit
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هاي دهند که ویژگیمطالعات بررسی شده نشان می
داري با پذیرش اقدامات فردي کشاورزان رابطه معنی

بر پذیرش این مؤثرحفاظت آب و خاك دارند و عوامل 
عملیات از سوي کشاورزان بسته به شرایط هر منطقه، 

هاي آبخیز نیز در درجه مدیریت حوزه.باشندفاوت میمت
ها اول وابسته به حفاظت منابع آب و خاك در آن

تمایل کشاورزان به این امر، قبل از هر اقدامی . باشدمی
. استنیازمند اقدامات حفاظتی در هر حوزه کارگیريبه

به همین منظور، در این مطالعه تالش شد تا با 
بر مشارکت مؤثرمدل جامع عوامل گیري از یک بهره

عملیات کارگیريبهکشاورزان حوزه آبخیز شاهرود در 
.حفاظت آب و خاك بررسی شود

هامواد و روش
منطقه مطالعاتی

حوزه آبخیز شاهرود در شمال شرق استان قزوین 
ترین منبع تأمین آب در منطقه الموت مهمو واقع شده 

رود و الموت رود اناز دو شاخه اصلی طالقکه باشدمی
تشکیل شده و پس از گذشتن از سد منجیل و پیوستن 

مجموع . )1شکل (ریزدرود به دریاي خزر میبه سفید
در محدوده این حوزه هاي اصلی و فرعی طول رودخانه

در این ). 20(است کیلومتر 990حدود الموتمنطقه 
کشاورزي آبی اغلب در فواصل عرضی نزدیک به منطقه، 

آب مورد نیاز براي مناطق . گیرده آبخیز صورت میحوز
هاي پمپاژ آب وسیله سیستمه اي اطراف نیز بکوهپایه

لوبیا، یونجه، خلر و برنج، گندم، جو، . شودتأمین می
ترین از مهمزمینی و سیر فرنگی، سیبماشک، گوجه

س، زردآلو، آلبالو، گردو، فندق، محصوالت زراعی و گیال
ترین محصوالت باغی قابل از مهمختهازغالانگور و

باشند میخیز این حوزه آبخیز اراضی حاصلکشت در 
)19 .(

شود، مالحظه می1گونه که در شکل همان
ن رود و الموت رود در حوزه آبخیز اطالقهايرودخانه

ت شرقی سرچشمه شاهرود از ارتفاعات منطقه المو
مسیري طوالنی را پس از پیوستن به هم د و نگیرمی

براي رسیدن به سد منجیل در طول دره شاهرود طی 
از طرف دیگر، کوهستانی بودن منطقه الموت . ندنکمی

هاي رگباري و سبب شده که کشاورزان این منطقه بارش
) پاییز و بهار(پراکنده شدیدي را طی فصول بارندگی 

ها شده و ها سبب ایجاد سیالباین بارش. نندتجربه ک
ها را در دیگر طغیان رودخانهها به یکپیوستن سیالب

باال آمدن سطح آب در . شاهرود در پی داردحوزه آبخیز
اثر طغیان، سبب فرسایش و شستشوي خاك اراضی 

شده و خسارت اطراف این حوزه آبخیززراعی و باغی 
).14(کند ارد میمالی زیادي را به کشاورزان و

)19(موقعیت جغرافیایی حوزه آبخیز شاهرود - 1شکل 

و افزون بر این، تأمین آب مورد نیاز اراضی باالدست 
کارگیريبهاز طریق اي در این حوزه آبخیزکوهپایه
گیرد که این امر هاي پمپاژ آب صورت میسیستم

همزمان با افزایش مصرف سموم و کودهاي شیمیایی، به 
ویژه در شالیزارهاي منطقه منجر به شستشوي این مواد 

شده و ها ب رودخانهها از اراضی باالدست به آانتقال آنو 
، اکوسیستم هاعالوه بر افزایش آلودگی آب رودخانه

وجود ).20(منطقه را نیز با مشکل مواجه نموده است 
در حوزه آبخیز شاهرود، محیطی فوق مسائل زیست

را در این حوزهتر کشاورزان مشارکت هرچه بیش
.کندت آب و خاك ایجاب میعملیات حفاظکارگیريبه

)MNL(اي چندگزینهالگوي الجیت 
در این مطالعه متغیر وابسته مورد بررسی، مشارکت 

شاهرود در آبخیز حوزهمشارکت کشاورزان نبودیا 
عملیات حفاظت آب و خاك است کارگیريبهپذیرش و 

و اثر ) رودکه یک متغیر با ماهیت کیفی به شمار می(
ستقل اعم از کیفی یا کمی بر روي برخی متغیرهاي م

براي شناسایی و تعیین . شودآن سنجیده و بررسی می
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بر پذیرش اقدامات مکانیکی و غیرمکانیکی مؤثرعوامل 
هاي تخمینی و حفاظت آب و خاك نیاز است که از مدل

از. یا رگرسیونی با متغیرهاي موهومی استفاده شود
د استفاده قرار ترین مدلی در این زمینه مورجمله مهم

). 15(اشاره کرد 1توان به مدل الجیتگیرد، میمی
شود که الگوي الجیت اغلب در شرایطی استفاده می

متغیر وابسته مقادیر محدود و مشخصی را تحت 
ها گونه مدلاین. گیردهاي صفر و یک به خود میحالت

نامند هاي با متغیر وابسته کیفی نیز میرا اغلب مدل
عملیات حفاظت آب و خاك کارگیريبهمسئله در). 7(

نیز زمانی که کشاورزان در پذیرش این عملیات مشارکت 
عملیات کارگیريبهنمایند مقدار یک و زمانی که در 

. شودها لحاظ میشرکت نکنند مقدار صفر براي آن
نبودالگوي الجیت در این شرایط احتمال مشارکت یا 

ي بین صفر تا یک مشارکت کشاورزان را که مقدار
در واقع، . نمایدبه صورت گسسته تعیین میباشد،می

عوامل مورد(الگوي الجیت رابطه بین متغیرهاي مستقل 
و متغیر وابسته تمایل به مشارکت کشاورزان در ) بررسی

عملیات حفاظت آب و خاك را به صورت به کارگیري
:دهدزیر نشان می

*)1(رابطه 
i i iW T P X u  

ام iمتغیر توضیحی مدل براي فعالیت:iXکه در آن،
*. جمله اخالل تابع رگرسیونی است:iuو

iWTP : نیز
در . باشد که قابل مشاهده نیستبیانگر متغیر پنهان می

گیرد و قابل مشاهده استفاده قرار میعمل آنچه مورد
است، متغیر موهومی یا مجازي تمایل به مشارکت 

اظت آب و خاك عملیات حفبه کارگیريکشاورزان در 
هاي دوگانه زیر مقادیر صفر و است که بر اساس شرط

):9(گیرد یک را به خود می
*)2(رابطه 

*

0 0

1 0
i i

i i

W T P i f W T P
W T P i f W T P

 

 
iWTPدو حالتی بودنبا توجه به دو مقداري یا 

ممکن است که واریانس ناهمسانی در مدل وجود داشته 
در . نرمال نباشد) iu(باشد و توزیع جمله اخالل مدل 

بررسی وجود واریانس ناهمسانی از براياین مطالعه، 
بررسی نرمال بودن توزیعبرايو LM21آماره آزمون

برا استفاده - ي جارکیوجمله اخالل از روش ارائه شده
ي آزمون توزیع در این روش که مبتنی بر آماره. شد
نرمال بودن ) 0H(است، فرض صفر ) 2(دو - خی

) 1H(جمله اخالل مدل و فرض مخالف یا یک 
رمال بودن جمله اخالل تابع برآورد شده را نشان غیرن
).11(دهد می

پس از تخمین تابع رگرسیونی تمایل کشاورزان به 
عملیات حفاظت آب و خاك، براي بررسی کارگیريبه

بر اقدامات مکانیکی، غیرمکانیکی و مدیریت مؤثرعوامل 
) MNL(اي در سطح مزرعه از مدل الجیت چندگزینه

هاي اکونومتریک که از روشین مدل ا. استفاده شد
است، براي تخمین توابع رگرسیونی ) اقتصاد سنجی(

ترین چالش استفاده بزرگ. شوداستفاده میايچندگزینه
از این مدل، تعداد زیاد پارامترهاي آن است که سبب 

اما، مزیت این مدل در آن است . شودپیچیدگی نتایج می
یش از دو گروه که اجازه تحلیل تصمیمات را در ب

هاي هاي گروهدهد و قادر به تعیین احتماالت گزینهمی
شکل کلی این مدل به صورت ). 9،23(باشد مختلف می

:زیر قابل ارائه است

)3(رابطه 
Pr ( )

ln ln
Pr ( )

i
m b m b

i

wtp m x
x

wtp b x



  



استراتژي حفاظتی مرجع یا پایه بوده : bکه در آن،
مجموعه : m.شودظر گرفته میو براي مقایسه در ن

ها یا اقدامات مختلف حفاظتی استراتژي
)1,2,...,m j (باشد و از یک تامیj استراتژي

mومتغیرهاي توضیحی مدل: x.متغیر است b :
باید توجه داشت که در . باشدضرایب تخمینی مدل می

هاي لگاریتمی هر نسبتايچندگزینهمدل الجیت 
پیامدي که با خودش مقایسه شود، همیشه صفر خواهد 

در صورت . باشد، بیانگر این موضوع می)4(رابطه . بود
برقراري این شرط، اثر هر کدام از متغیرهاي مستقل نیز 

:باشدصفر می
ln)4(رابطه  ( ) ln 1 0 0b b b bx     

بینی شده براي به منظور محاسبه احتماالت پیش
هاي مورد بررسی در مدل لوجیت استراتژي

معادله به صورت زیر قابل حل j،ايچندگزینه
:باشندمی

)5(رابطه 
1

exp( )
Pr ( )

exp( )

m b
i J

j b
j

x
wtp m x

x






 



مطالعه حاضر سه حالت که در با توجه به این
عملیات مکانیکی، غیرمکانیکی و مدیریت در (حفاظتی 

عملیات حفاظت آب و کارگیريبهبراي ) سطح مزرعه
باشد، ابتدا مدل با در خاك مورد بحث و بررسی می

. شودزده میمرجع تخمینیگروهنظرگرفتن گروه اول 
در این حالت معادالت احتمال به صورت رابطه زیر 

:بودخواهند

1)6(رابطه 

1
1

exp( )
Pr ( )

exp( )

m
i J

j
j

x
wtp m x

x






 


21̂هاي پس از حل معادالت احتمال فوق تخمین

برابر 11̂آیند، در حالی که ضریببه دست می31̂و
1- Logit Model
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با در نظرگرفتن گروه دوم به عنوان گروه . با صفر است
:، معادالت احتمال به صورت زیر خواهند بودمرجع

2)7(رابطه 

2
1

exp ( )
Pr ( )

exp ( )

m
i J

j
j

x
wtp m x

x






 


3و12̂هايدر این صورت تخمین 2̂ پس از حل

آیند، در حالی که معادالت احتمال به دست می
2ضریب 2̂ین پارامترها احتماالت ا. برابر با صفر است
براي گروه . نمایندي مشابه را ارائه میبینی شدهپیش

معادالت احتمال ) 7(و ) 6(سوم نیز مطابق با روابط 
در مدل نکته قابل توجه آن است که . شوندمحاسبه می

صورتی که مشخص نباشد از درايچندگزینهلوجیت 
شود، یپارامتر پایه استفاده مصورتکدام پارامتر به 

مدل لوجیت . یابدپیچیدگی تخمین افزایش می
داراي خطایی است که مستقل بوده و به ايچندگزینه

وجود . شود، توضیح داده می1وسیله توزیع ارزش انتهایی
دهد اي را نشان میخطاهاي مستقل در این مدل فرضیه

براساس . گویندمی2اي نامرتبطکه به آن فرضیه گزینه
زودن و یا حذف یک یا چند گزینه تأثیري این فرضیه، اف

اگر مدل الجیت . ها نداردبر احتمال دیگر گزینه
از این فرضیه تخلف کند و آن را نقض ايچندگزینه

. گردندنماید، ضرایب تخمینی مدل اریب و ناسازگار می
استفاده 3آزمون این فرضیه از روش هاسمنبراي
طریق رابطه زیر به آماره آزمون در این روش از . شودمی

:آیددست می

)8(رابطه 
1

ˆ ˆ ˆˆ( ) [ ( )
ˆ ˆ ˆˆ ( )] ( )
R F R

F R F

H V ar

V ar

  

  



  

 

 

ˆدر رابطه فوق،
Rدهنده نتایج تخمین مدل نشان

ˆها وحاصل از حذف گزینه
F
دهنده نتایج نشان
9(باشد هاي موجود میتخمین مدل با وجود کلیه گزینه

گیري تابع احتمال مدل لوجیت ا مشتقب). 23،
4نسبت به متغیرهاي توضیحی، اثر نهاییايچندگزینه

:آیدهر متغیر به کمک رابطه زیر به دست می

)9(رابطه 
,

,
1

Pr ( )

Pr ( )[

Pr ( )]

i

k

i k m J

J

ik j J
j

wtp m x
ME

x
wtp m x

wtp j x









 

 


با توجه به رابطه فوق، اثر نهایی تغییر احتمالی است 

قل، دهد با تغییر یک واحدي متغیر مستکه نشان می
1iWTP(کننده کشاورز در گروه مشارکت  ( قرار

جایی که ارزش اثر نهایی به سطح از آن. گیردمی
متغیرهاي موجود در مدل وابسته است، لذا اگر ارزش 

کند اثر نهایی تغییر یابد عالمت اثر نهایی نیز تغییر می
تغیرهاي عالوه بر اثر نهایی، کشش هر یک از م).9،23(

گیري از تابع احتمال هر با مشتق) مستقل(توضیحی 
نظر به دست گروه نسبت به متغیر توضیحی مورد

.باشدانگر این مفهوم میبی10رابطه . آیدمی

)10(رابطه 
Pr ( )

*

Pr ( )

wtp m xiE X Xi i
X i

w tp m xi










در رابطه فوق،
iX

E کشش متغیر توضیحی یا
دهد که یک درصد این آماره نشان می. ام استiمستقل

که کشاورز را ام، احتمال اینiتغییر در متغیر مستقل
کارگیرنده عملیات حفاظتی مورد نظر هدر گروه ب

قرار ) مکانیکی، غیرمکانیکی و مدیریت در سطح مزرعه(
).9،23(دهد، چند درصد است 

گیريري و روش نمونهجامعه آما
کند، یک مطالعه حاضر مطابق با هدفی که دنبال می

مطالعه کاربردي است که به صورت پیمایشی و با 
. شودانجام میبستگی هم-استفاده از روشی توصیفی

جامعه آماري در این مطالعه شامل تمامی کشاورزان 
در این مطالعه، به منظور . استرودخانه شاهرود حوزه
ابی به حداکثر ضریب اطمینان در به دست آوردن یدست
هاي جامعه هایی که داراي درجه باالیی از ویژگینمونه

دست آمده از آن قابل تعمیم به هآماري بوده و نتایج ب
اي تصادفی گیري طبقهکل جامعه باشد، از روش نمونه

براي تعیین حجم نمونه نیز از فرمول . استفاده شد
:کوکران استفاده شد

)11(رابطه 
2

2 2

. . .
. . .
N t p qn

N d t p q



نسبتی : pحجم جامعه آماري،: Nدر رابطه فوق،

اقدامات حفاظتی کارگیريبهاز کشاورزانی که در 
نسبتی از کشاورزانی که در :qکنند،مشارکت می

مقدار tاقدام محافظتی مشارکت ندارند،کارگیريبه
استیودنت در سطح اطمینان tمحاسباتی آماره

حجم نمونه : 1nحجم نمونه برآورد شده،: nموردنظر،
نصف فاصله حدود اطمینان یا : dآزمون مقدماتی و

باشد که با استفاده از رابطه زیر به دست اشتباه مجاز می
):17(آید می

1)12(رابطه 

1

. N np qd t
n N


 

1- Extreme Value Distribution 2- Independence of  Irrelevant Alternatives Assumption
3- Hasman Method Hasman Method 4- Marginal Effects
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نتایج و بحث
گیري در مطالعه حاضر، به کمک روش نمونه

تصادفی ساده و فرمول کوکران حجم نمونه برآوردشده 
اسب با توجه به تعداد کشاورزان در هر یک از به طور متن

دشت و الموت غربی توزیع مناطق الموت شرقی، رجایی

پرسشنامه 138تر، در نهایت به منظور دقت بیش. شد
به صورت حضوري تکمیل و مورد تجزیه و تحلیل 

، جامعه آماري و نحوه توزیع حجم 1جدول . قرارگرفت
: دهدنمونه را نشان می

جامعه آماري و حجم نمونه در بین مناطق مورد مطالعه-1جدول 
حجم نمونه برآورد شده)زارعین و باغداران(کشاورزان منطقه مطالعاتی

نسبت به درصدتعداد به نفرنسبت به درصدتعداد به نفر
283518/344705/34الموت شرقی

229062/273926/28دشترجایی
316820/385269/37الموت غربی

8293100138100مجموع

هاي پس از تحلیل نتایج حاصل از پرسشنامه
آماري کشاورزان مورد مطالعه نشان تکمیلی، خصوصیات

سال 59داد که میانگین سن کشاورزان منطقه الموت 
برداران بخش گر مسن بودن بهرهباشد و بیانمی

میانگین اعضاي . شاورزي در این منطقه استک
باشد که این نفر می6خانوارهاي کشاورزان مورد بررسی 

موضوع پرجمعیت بودن خانوارهاي کشاورزان منطقه 
گویان درصد از پاسخ89حدود . دهدالموت را نشان می

هکتار اراضی دیم 6تا 3هکتار اراضی آبی، 8تا 5داراي 
میانگین درآمد ناخالص . باشندمیهکتار باغ5تا 5/2و 

باشد که میلیون ریال می7/41ساالنه کشاورزان حدود 
. شودهاي تولید صرف میتأمین هزینهبرايبخشی از آن 

درصد از افراد مورد مطالعه داراي مشاغل 8/23
داري، بنایی، غیرکشاورزي از قبیل رانندگی، دکان

ها درصد آن2/76کارگري ساختمان و کارمندي بوده و 
درصد از 3/58. باشندفاقد شغل غیرکشاورزي می
سواد و بی(تر از سیکل کشاورزان داراي تحصیالت کم

درصد داراي 5/22درصد داراي سیکل و 2/19، )ییابتدا
7/42. باشندسطح تحصیالت دیپلم و باالتر از دیپلم می

هاي درصد از کشاورزان منطقه مورد مطالعه در کالس

ی از متوسطکنند و آگاهی ترویجی شرکت می- آموزشی
89. نحوه اجراي عملیات حفاظت آب و خاك دارند

هاي زراعی و درصد از کشاورزان مالک خصوصی زمین
درصد از کشاورزان به صورت 11باشند و تنها باغی می

بري به تولید محصوالت زراعی و باغی اي یا سهماجاره
رزان داراي دو نفر درصد از کشاو8/73. پردازندمی

درصد 5/16اعضاي خانوار شاغل در بخش کشاورزي، 
درصد از داراي بیش از دو نفر 7/9داراي یک نفر و 

درصد 4/59. اعضاي شاغل در بخش کشاورزي هستند
ها، تسطیح اراضی، حصارکشی باغبراياز کشاورزان 

کشی و ایجاد سکوبندي، ساخت دیوارهاي سنگی، کرت
هاي خصوصی و دولتی وام و حرافی از ارگانهاي انآبراهه
درصد از 6/40اند، اما هاي بالعوض دریافت کردهکمک

گونه وام و یا کمک بالعوضی کشاورزان مورد بررسی هیچ
هاي مربوط به تأمین هزینهبراياند و دریافت نکرده

اقدامات حفاظتی فوق از درآمد سالیانه خود استفاده 
تابع رگرسیونی یج حاصل از برآورد ، نتا2جدول .اندکرده

را در اقدامات حفاظتی کارگیريبهتمایل کشاورزان به 
.دهدحوزه آبخیز شاهرود نشان می

عملیات حفاظتیبه کارگیرينتایج حاصل از تخمین تابع رگرسیونی تمایل کشاورزان به -2جدول 
میانگینکششارزش احتمال tآماره نسبت استانداردخطايضریب تخمینمتغیر توضیحی

-ns269/4-708/0239/2-147/068/0عرض از مبدأ
-223/053/0- 311/0086/1-187/0*سن

266/0201/0341/1174/057/0**تحصیالت
ns125/0053/0158/1220/082/0ي خانوار تعداد اعضا

-444/036/0-488/0770/1-307/1**اشتغال غیرکشاورزي
81/2175/0937/1893/002/0*شیب اراضی 

ns238/0237/0094/1732/003/0مالکیت اراضی 
914/0752/0340/1348/016/0*آگاهی از عملیات حفاظتی
298/1508/0873/1559/019/0**شرکت در کالس ترویجی

853/2611/0551/2015/038/0***دریافت وام و تسهیالت
038/0397/071/1479/081/0**درآمد ناخالص ساالنه

12 / 7SSE 
*

62F 

2
0 / 67R 

2
0 / 65R 

O bservations= 138
Dependent Var= y

داريعدم معنی: nsدرصد و 10و 5دار در سطح یک، به ترتیب معنی: ***و **، *
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شود که متغیرهاي ، مالحظه می2با توجه به جدول 
سن و اشتغال در بخش غیرکشاورزي داراي اثرات منفی 

درصد بر مشارکت پنجدار در سطح یک و و معنی
اقدامات حفاظت منابع آب و کارگیريبهکشاورزان در 

واقع، افزایش سن کشاورزان حاکی از در. باشندخاك می
ها در تر آنتر و تمایل کمگریزي بیشخطرر رفتا

ها عملیات حفاظتی مختلف در مزارع و باغکارگیريبه
هاي غیرکشاورزي افزایش وابستگی به فعالیت. باشدمی

نیز توجه و اهمیت کشاورزان منطقه را نسبت به مسئله 
علت این . دهدفرسایش خاك و آلودگی آب کاهش می

ر خارج از مزارع و باغات و امر آن است که اشتغال د
هاي غیرکشاورزي، منابع مورد گرفتار بودن در فعالیت

براي ایجاد و ...) کار، سرمایه ووقت، نیروي(نیاز 
نگهداري ساختارها و اقدامات حفاظتی را در خارج از 

متغیرهاي تعداد اعضاي .کندمزارع و باغات متمرکز می
اثر مثبت بر میزان خانوار و مالکیت اراضی اگرچه داراي 

عملیات حفاظتی به کارگیريان در مشارکت کشاورز
ها به لحاظ اقتصادي در ، اما مقدار آنشوندمحسوب می

اثرات . دار نشدهیچ یک از سطوح مورد بررسی معنی
مثبت متغیرهاي فوق به این دلیل است که با افزایش 

ها در بخش کشاورزي، تر آنتعداد اعضا و فعالیت بیش
به کارگیريتري براي خانوارها از نیروي انسانی بیش

ها به انجام عملیات حفاظتی برخوردار بوده و تمایل آن
مالکیت خصوصی . یابداقدامات حفاظتی افزایش می

عملیات به کارگیرياراضی نیز حس مسئولیت را در 
اي یا حفاظتی از سوي کشاورزان نسبت به حالت اجاره

دهد و منجر به پذیرش هرچه بري افزایش میسهم
برداران منطقه بهرهاز سويبیشتر اقدامات حفاظتی 

متغیرهاي تحصیالت، شیب اراضی، آگاهی از .شودمی
هاي ترویجی، درآمد عملیات حفاظتی، شرکت در کالس
هاي بالعوض داراي ناخالص ساالنه و دریافت کمک

) داريدر سطوح مختلف معنی(داراثراتی مثبت و معنی

اقدامات کارگیريبهن در بر میزان مشارکت کشاورزا
علت آن است که افزایش سطح . باشندحفاظتی می

تحصیالت، آگاهی و شناخت کشاورزان را نسبت به 
مکانیکی، غیرمکانیکی و (اقدامات مختلف حفاظتی 

کارگیريبهو منافع حاصل از ) مدیریت در سطح مزرعه
، برگزاري بدین منظور. دهددامات افزایش میاین اق
کارگیريبههاي ترویجی محرك مناسبی براي کالس

. باشدعملیات حفاظت منابع آب و خاك در منطقه می
که به فرسایش تر اراضی نیز با توجه به اینشیب بیش

شود، کشاورزان را وادار به میمنجر شدیدتر خاك 
واقع، نتایج در. مایدنکنترل و کاهش اثرات فرسایشی می

حاکی از آن است که تولید محصول در اراضی و باغات 
کارگیريبهدار تمایل کشاورزان را در پذیرش و شیب

. دهداقدامات حفاظت آب و خاك افزایش می
عملیات حفاظتی کارگیريبهکه با توجه به این

افزایش بنابراینباشد، گذاري اولیه مینیازمند سرمایه
هاي هاي بالعوض یا وامکشاورزان و دریافت کمکدرآمد 

اقدامات به کارگیريبرايبا نرخ بهره کم سرمایه اولیه 
برايحفاظتی را فراهم نموده و تمایل کشاورزان را 

عملیات حفاظت آب و خاك به کارگیريمشارکت در 
، مالحظه 2با توجه به جدول همچنین، .دهدافزایش می

برآورد شده 67/0در حدود R2شود که مقدار آمارهمی
دهد که متغیرهاي توضیحی این آماره نشان می. است

ي مشارکت درصد از تغییرات متغیر وابسته67حدود 
عملیات حفاظت آب و خاك را کارگیريبهکشاورزان در 

این میزان از ضریب تعیین، نیکویی . دهندتوضیح می
Fآماره داريمعنی. دهدبرازش انجام شده را نشان می

کل مدل داريطح یک درصد حاکی از معنینیز در س
واریانس ، نتایج حاصل از آزمون3جدول . باشدمی

ناهمسانی و آزمون نرمال بودن توزیع جمله اخالل تابع 
به ي مشارکت کشاورزان در رگرسیونی برآورد شده

:دهدعملیات حفاظت آب و خاك را نشان میکارگیري

)u(هاي واریانس ناهمسانی و نرمال بودن توزیع جمله اخالل اصل از آزموننتایج ح- 3جدول 
داريمعنیسطح)P-Value(ارزش احتمالمقدار آماره آزمونآمارهمورد بررسی نوع آزمون

2183/1759/005/0نرمال بودن توزیع جمله اخالل
LM278/4830/001/0آزمون واریانس ناهمسانی

شود که مقدار آماره ، مالحظه می3با توجه جدول 
برآورد شده 183/1در حدود ) 2(دو -توزیع خی

. باشدمی) 376/2(است که کمتر از مقدار بحرانی آن 
لذا، فرض صفر آزمون نرمال بودن توزیع جمله اخالل در 

داري طح معنیدرصد رد نشده و در این س5سطح 
بودن جمله اخالل توان شواهدي مبنی بر غیرنرمالنمی

به کارگیريي تمایل کشاورزان به تابع برآورد شده
نیز براي LM2مقدار آماره . نمودیهعملیات حفاظتی ارا

داري یک آزمون واریانس ناهمسانی در سطح معنی
دهد اجزاي برآورد شده است که نشان می78/4درصد 
.الگو مشکل ناهمسانی واریانس ندارنداخالل

را براي عوامل MNLمدل ، نتایج حاصل از 4جدول 
هاي ایجاد آبراهه(بر پذیرش اقدامات مکانیکی مؤثر

انحرافی، احداث بندها، برپایی نوارهاي سنگی و 
حوزه آبخیزکشاورزان در اراضی از سوي) کشیکرت

محاسباتی با توجه به مقادیر . هددشاهرود نشان می
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شود که متغیرهاي سن، تحصیالت و مالحظه می،tآماره 
و داراشتغال غیرکشاورزي اثرات منفی و معنی

متغیرهاي شیب اراضی، آگاهی از اقدامات حفاظتی، 
هاي ترویجی، دریافت تسهیالت و شرکت در کالس

داري بر درآمد ناخالص ساالنه اثرات مثبت و معنی
سوي کشاورزان منطقه پذیرش عملیات مکانیکی از

متغیرهاي مالکیت اراضی و تعداد اعضاي . الموت دارند
خانوار با وجود اثرات مثبت بر پذیرش اقدامات مکانیکی 

داري در سطوح مورد کشاورزان، فاقد معنیاز سوي
علت منفی بودن اثر متغیر تحصیالت . باشندبررسی می

اظت از اقدامات مکانیکی در حفکارگیريبهبر پذیرش و 
کرده ترجیح منابع آب و خاك آن است که افراد تحصیل

هاي درآمدزا در دهند وقت خود را صرف دیگر فعالیتمی
کارگیريبهتري در مدت کنند و لذا تمایل کمکوتاه

واقع با در. بر مکانیکی دارندگیر و سرمایهاقدامات وقت
دهند که افزایش میزان تحصیالت، کشاورزان ترجیح می

ز هزینه فرصت عملیات مکانیکی براي حفاظت از منابع ا
براي Odd Ratioنسبت . آب و خاك استفاده نمایند

متغیرهاي سن، شیب اراضی، آگاهی از اقدامات حفاظتی 
باشد هاي ترویجی بیشتر از یک میو شرکت در کالس

دهد افزایش متغیرهاي مذکور، که این امر نشان می
ها را نسبت به گزینه پایه نهاحتمال اثرگذاري این گزی

.دهدافزایش می) حفاظت با اقدامات مکانیکی(

عملیات مکانیکی در اراضی حوزه آبخیز شاهرودبر پذیرشمؤثراي براي عوامل نتایج برآورد مدل الجیت چندگزینه- 4جدول 
اثر نهایی^tOdd Ratioآماره ضریب برآوردمتغیر توضیحی

--- ns318/3-061/4عرض از مبدأ
- 082/1361/0-315/1- 268/0*سن

-338/0249/0-740/2-031/0***تحصیالت
ns108/0508/1729/0338/0ي خانوارتعداد اعضا

-944/0285/0-931/2- 416/1**اشتغال غیرکشاورزي
936/1218/2316/1467/0*شیب اراضی

ns572/0689/1663/0217/0مالکیت اراضی
337/1844/1518/1409/0*آگاهی از عملیات مکانیکی
948/0011/2009/1388/0**شرکت در کالس ترویجی

705/1870/2792/0197/0***دریافت وام و تسهیالت
116/0116/1814/0210/0**درآمد ناخالص ساالنه

ي پایهنسبت احتمال گزینش استراتژي مورد نظر به احتمال گزینش استراتژ: ^
داريعدم معنی: nsدرصد و 10و 5دار در سطح یک، به ترتیب معنی: ***و **، *

دست آمده براي اثرات نهایی منفی به، 4در جدول 
متغیرهاي سن، تحصیالت و اشتغال غیرکشاورزي نیز 
بیانگر آن است که با افزایش یک سال عمر، یک سال 

شاورزان تحصیالت و یک فعالیت غیرکشاورزي براي ک
کارگیريبهها در منطقه الموت میزان مشارکت آن

درصد کاهش 28و 24، 36عملیات مکانیکی به ترتیب 
اثرات نهایی مثبت به دست آمده براي .یابدمی

متغیرهاي شیب اراضی و آگاهی از عملیات مکانیکی نیز 
عملیات مکانیکی به کارگیريبیانگر آن است که احتمال 

دار به کشت شیبی که در اراضیکشاورزاناز سوي 

پردازند و سطح آگاهی باالتري نسبت به محصوالت می
تر از درصد بیش41و 46این عملیات دارند به ترتیب 

شیب یا بدون شیب ی است که داراي اراضی کمکشاورزان
تري نسبت به اقدامات مکانیکی بوده و سطح آگاهی کم

.دارند
ايچندگزینهجیت ، نتایج حاصل از مدل ال5جدول 

اقدامات غیرمکانیکی کارگیريبهبر مؤثررا براي عوامل 
هاي هرز، مصرف هاي سطحی، کندن علفشخم(

از سوي) کودهاي حیوانی و کودسبز خللر و ماشک
:دهدشاهرود نشان میحوزه آبخیزکشاورزان در اراضی 
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بر پذیرش عملیات غیرمکانیکی در اراضی حوزه آبخیز شاهرودمؤثرراي عوامل اي بنتایج برآورد مدل الجیت چندگزینه- 5جدول 
اثر نهایی^tOdd Ratioآماره ضریب برآوردمتغیر توضیحی

---ns160/4-519/4عرض از مبدأ
- 427/1286/0-870/1-328/0*سن

116/0933/2635/0217/0***تحصیالت
235/0716/3079/1300/0**ي خانوارتعداد اعضا

-722/0233/0-540/2- 069/2**اشتغال غیرکشاورزي
037/1012/3603/1396/0*شیب اراضی

ns716/0927/2811/0271/0مالکیت اراضی
118/2844/1230/1362/0*آگاهی از عملیات غیرمکانیکی

895/0011/2974/0427/0**شرکت در کالس ترویجی
ns237/2422/1680/0218/0هیالتدریافت وام و تس

615/0351/2913/0304/0**درآمد ناخالص ساالنه
.داريعدم معنی: nsدرصد و 10و 5دار در سطح یک، به ترتیب معنی: ***و **، *

دهد که عالوه بر متغیرهاي نشان می5نتایج جدول 
شیب اراضی، آگاهی از عملیات غیرمکانیکی، شرکت در 

هاي ترویجی و درآمد ناخالص ساالنه، تعداد کالس
داري اعضاي خانوار و تحصیالت نیز اثرات مثبت و معنی
حوزه بر پذیرش اقدامات غیرمکانیکی از سوي کشاورزان 

علت آن است که با افزایش تعداد . دارندآبخیز شاهرود
ها در بخش کشاورزي، تر آناعضا و فعالیت بیش

مجانی و دردسترس براي انجام خانوارها از نیروي انسانی
اقداماتی از قبیل توزیع کود حیوانی در سطح اراضی و 

گیرند، لذا با افزایش هاي هرز بیشتر بهره میکندن علف
به تعداد اعضاي شاغل خانوار تمایل کشاورزان به 

کشاورزان . یابدعملیات غیرمکانیکی افزایش میکارگیري
تري از مزایا و بیشبا سطح تحصیالت باالتر نیز آگاهی

اقدامات غیرمکانیکی دارند و تمایل کارگیريبهمنافع 
حفاظتی، مصرف ها براي پذیرش اقداماتی نظیر شخمآن

تر کود آلی و کود سبز با افزایش سطح تحصیالت بیش
دهد که اثر نهایی متغیر تحصیالت نشان می. شودمی

از سويعملیات غیرمکانیکی به کارگیرياحتمال 
تر از کشاورزان درصد بیش7/21باسوادکشاورزان

. سواد استبی
شود که متغیرهاي سن و افزون بر این، مالحظه می

گونه که سبب اشتغال در بخش غیرکشاورزي همان
عملیات کارگیريبهکاهش مشارکت کشاورزان در 

را براي پذیرش کشاورزانشوند، تمایل مکانیکی می
مقایسه اثرات . دهندز کاهش میاقدامات غیرمکانیکی نی

عملیات مکانیکی و کارگیريبهنهایی متغیرهاي فوق در 
دهد که با افزایش سن و مشاغل غیرمکانیکی نشان می

حوزه غیرکشاورزي احتمال کاهش تمایل کشاورزان 
تر عملیات غیرمکانیکی کمکارگیريبهبه آبخیز شاهرود

و تسهیالت واممتغیر دریافت . از عملیات مکانیکی است
از اگرچه که اثر مثبتی بر پذیرش عملیات غیرمکانیکی 

کشاورزان دارد، اما مقدار آن به لحاظ اقتصادي در سوي
در بین متغیرهاي . داري نشدسطوح مورد بررسی معنی

دار بر پذیرش عملیات غیرمکانیکی از سوي معنی
مربوط به متغیرهاي Odd Ratioکشاورزان، مقادیر 

هاي ت، اشتغال غیرکشاورزي، شرکت در کالستحصیال
تر از یک برآورد شد ترویجی و درآمد ناخالص ساالنه کم

دهد افزایش متغیرهاي مذکور، احتمال که نشان می
حفاظت (ها را نسبت به گزینه پایه اثرگذاري این گزینه

.دهدکاهش می) با اقدامات غیرمکانیکی
ايدگزینهچن، نتایج حاصل از مدل الجیت 6جدول 

اقدامات مدیریتی در به کارگیريبر مؤثررا براي عوامل 
گذاشتن بقایاي گیاهی تناوب زراعی، باقی(سطح مزرعه 

هاي در سطح خاك، کشت روي خطوط تراز و کشت
حوزهکشاورزان در اراضی از سوي) ايجوي و پشته

:دهدشاهرود نشان میآبخیز
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بر پذیرش عملیات مدیریتی در سطح مزرعه در اراضی حوزه مؤثراي براي عوامل الجیت چندگزینهنتایج برآورد مدل-6جدول 
آبخیز شاهرود

اثر نهایی^tOdd Ratioآماره ضریب برآوردمتغیر توضیحی
---ns068/3-120/3عرض از مبدأ

-427/1317/0- 026/3-718/0*سن
163/0933/2635/0294/0***تحصیالت
ns112/0035/1720/0277/0ي خانوار تعداد اعضا

- 697/0369/0-219/4-180/3**اشتغال غیرکشاورزي
527/1410/3385/1415/0*شیب اراضی 

366/1847/3902/0248/0***مالکیت اراضی 
082/3725/2611/1430/0*آگاهی از عملیات مدیریتی

113/1950/1038/1382/0**جیشرکت در کالس تروی
ns088/1421/2720/0199/0دریافت وام و تسهیالت

893/0665/2886/0271/0**درآمد ناخالص ساالنه
.داريعدم معنی: nsدرصد و 10و 5دار در سطح یک، به ترتیب معنی: ***و **، *

و دهد که متغیرهاي سن، نشان می6نتایج جدول 
اشتغال غیرکشاورزي تأثیر منفی و متغیرهاي شیب 
اراضی، تحصیالت، مالکیت اراضی، آگاهی از عملیات 

هاي ترویجی و درآمد مدیریتی، شرکت در کالس
داري بر مشارکت ناخالص ساالنه تأثیر مثبت و معنی
اقدامات کارگیريبهکشاورزان حوزه آبخیز شاهرود در 

، اما متغیرهاي تعداد مدیریتی در سطح مزرعه دارند
داري بر اعضاي خانوار و دریافت تسهیالت اثرات معنی

علت . پذیرش عملیات مدیریتی از سوي کشاورزان ندارند
آن است که عملیات مدیریتی در سطح مزرعه قبل از هر 
اقدامی نیازمند شرایط محیطی مزرعه بوده و به سرمایه 

کارگیريبهر د، لذا کشاورزان دنیا هزینه کمی نیاز دار
. دناین عملیات نیاز به دریافت تسهیالت یا وام ندار

چنین، اجراي عملیات مدیریتی تناوب زراعی، باقیهم
گذاشتن بقایاي گیاهی در سطح مزرعه و کشت بر روي 

عضاي خانوار شاغل در بخش خطوط تراز بدون حضور ا
مقادیر . گیردخود کشاورز صورت میاز سويکشاورزي 

Odd Ratio ،مربوط به متغیرهاي سن، شیب اراضی

هاي آگاهی از عملیات مدیریتی و شرکت در کالس
ترویجی پس از برآورد مدل پذیرش عملیات مدیریتی در 

که نشان محاسبه شد تر از یک سطح مزرعه بیش
دهد افزایش متغیرهاي فوق احتمال اثرگذاري این می

اقدامات ريبه کارگی(ها را نسبت به گزینه پایه گزینه
لکیت نشان اثر نهایی متغیر ما. دهدافزایش می) مدیریتی

که احتمال پذیرش اقدامات مدیریتی در سطح دهد می
از نوع هااراضی آنکه مالکیت یکشاورزانطرفاز مزرعه 

از تر درصد بیش8/24خصوصی و شخصی است، 
اي هایشان از نوع اجارهکشاورزانی است که مالکیت زمین

اثرات نهایی متغیرهاي سن و . باشدبري میسهمو یا 
7/31گر کاهش اشتغال در بخش غیرکشاورزي نیز بیان

تی یعملیات مدیرکارگیريبهدرصدي احتمال 9/36و 
در سطح مزرعه با افزایش یک سال عمر و یک فعالیت 

.غیرکشاورزي از سوي کشاورزان است
هاي نیکویی برازش مدل ، نتایج آزمون7جدول 

MNL کارگیريبهرا براي مشارکت کشاورزان در
:دهداقدامات حفاظتی نشان می
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به کارگیريبراي مشارکت کشاورزان منطقه الموت در ايچندگزینهکویی برازش مدل لوجیت نهاي نتایج آزمون-7جدول 
عملیات مختلف حفاظتی

هاها و آزمونمولفه
ي مختلف حفاظت منابع آب و خاكهااستراتژي

مدیریت در مزرعهغیرمکانیکیمکانیکی
817671)0(تعداد مشاهدات در صفر 
576267)1(تعداد مشاهدات در یک 

138138138)1و 0(تعداد کل مشاهدات 
%86%79%73هاي صحیحبینیدرصد پیش

- 69/30-87/25-21/37مقدار تابع لگاریتم احتمال
H(63/451/783/11(مقدار آماره آزمون هاسمن 
LRT(57/3068/1932/24(آزمون نسبت درستنمایی 

P-value(013/0065/0021/0(ارزش احتمال 
Estrella(470/0634/0511/0(ضریب تعیین استرال 
Maddala(418/0541/0497/0(ضریب تعیین ماداال 

فادن ضریب تعیین مک
)Mcfadden(

569/0604/0482/0
Chow(513/0622/0590/0(ضریب تعیین چو 

هاي پذیرش عملیات حفاظتی، پس از برآورد مدل
اقدامات کارگیريبههاي صحیح براي بینیدرصد پیش

مکانیکی، غیرمکانیکی و مدیریت در سطح مزرعه به 
درصد محاسبه شد که براي 86و 79، 73ترتیب برابر 
این امر نشان . درصد است70بیش از هاکلیه بخش

به درصد از کشاورزان در 73هاي دهد که جوابمی
کارگیريبهدرصد در 79اقدامات مکانیکی، کارگیري

اقدامات کارگیريبهدرصد در 86اقدامات غیرمکانیکی و 
شان هاي اجتماعی و اقتصاديویژگیمدیریتی براساس 

نطقی خود پیروي ده و از روند ممطابق با انتظار بو
دهد که مقادیر آماره آزمون هاسمن نشان می. کندمی

اي نامرتبط را فرضیه گزینهايچندگزینهمدل الجیت 
هاي برآورد شده براي کند و ضرایب مدلنقض نمی

نتایج آزمون . باشنداقدامات مختلف نااریب و سازگار می
تابع احتمال نیز حاکی از آن است که ضرایب متغیرهاي 

با احتمال بیش از چندگانهتوضیحی در مدل لوجیت 
مناسب زمان برابر صفر نیستند و این امردرصد هم95

را نشان ها بودن فرم تابعی انتخابی در کلیه تخمین
دهد که مدل لوجیت چنین، نتایج نشان میهم. دهدمی

هاي آزمون نسبت اي در سطح باالیی با آمارهچندگزینه
68/19در بخش اقدامات مکانیکی، 57/30نماییدرست

در بخش 32/24در بخش اقدامات غیرمکانیکی و 
. دار شداقدامات مدیریتی در سطح مزرعه معنی

و براي 065/0ترین ارزش احتمال نیز معادل بیش
عملیات غیرمکانیکی به کارگیريمشارکت کشاورزان در 

هاي استرال، مقادیر ضرایب تعیین آزمون. حاصل شد
فادن و چو نیز عالوه بر نیکویی برازش اال، مکماد

مستقلدهد که متغیرهاي الگوهاي الجیت، نشان می
درصد از تغییرات متغیر وابسته 57تا 41قادر به توضیح 

درصد از تغییرات متغیر 63تا 54اقدامات مکانیکی، 

درصد از 59تا 48وابسته اقدامات غیرمکانیکی و 
قدامات مدیریتی در سطح مزرعه تغییرات متغیر وابسته ا

برايدر پایان با توجه به نتایج به دست آمده، .باشندمی
کارگیريبهها در تشویق کشاوران و افزایش مشارکت آن

عملیات حفاظتی و کاهش میزان فرسایش خاك و 
آلودگی آب در منطقه الموت، اعطاي تسهیالت بلندمدت 

، برگزاري هاي با نرخ بهره کم به کشاورزانو وام
هاي نهضت سوادآموزي براي افزایش معلومات کالس

هاي آموزشی مناسب سواد، استفاده از روشکشاورزان کم
هاي هاي دیداري و شنیداري و آموزشنهمانند رسا

اي براي افزایش آگاهی کشاورزان از اي و نتیجهطریقه
تر به عملیات حفاظتی، توجه بیشکارگیريبهنحوه 

و تقویت کشاورزاندر انتقال اطالعات به نقش مروجین
جهاد کشاورزي، فراهم کردن واحدهاي ترویج مدیریت

تر در بستر اجرایی مناسب براي انجام تحقیقات بیش
زمینه حفاظت آب و خاك، اجرائی نمودن راهکارهاي 

کاهش برايمحققین داخلی در از سويه شده یعلمی ارا
ان منطقه در کشاورزطغیان آب رودخانه شاهرود، تشویق

هاي نوین آبیاري به جاي روشبه کارگیريراستاي 
براي مصرف کشاورزانهاي سنتی و افزایش تمایل روش

کودهاي آلی به جاي کودهاي شیمیایی در مزارع 
.شودپیشنهاد می

تشکر و قدردانی
دانند مراتب در پایان نویسندگان بر خود واجب می

اي خود را از آقاي غالمرضا هگزاريترین سپاسصمیمانه
پرهیزکاري کشاورز نمونه منطقه الموت و سرکار خانم 

شان در شائبههاي بیمهنا پرهیزکاري به سبب کمک
ها و اطالعات آماري این تحقیق و تدوین آوري دادهجمع

.و نشر آن با کیفیت مناسب ابراز دارند
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Study of Effective Factors on Farmers' Participation of Shahroud Watershed
(Qazvin Province) in applying Soil and Water Conservation Practices using

Multinomial Logit Model

Abozar Parhizkari1, Mohammad Mahdi Mozafari2, Mahdi Hoseyni Khodadadi3 and
Roya Parhizkari4

Abstract
In this study, the influencing factors on farmers' participation in use of soil and water

conservation practices were investigated using the farmers' experiences in Shahroud river basin.
For achieving this goal was used from multinomial logit model. The required dates are related
to year 2011-2012 that by completing the questionnaire from 138 sample farmers were
collected. To select the sample farmers were used of stratified random sampling method and
Cochrane formula. The results showed that only 42/7 percent of farmers in Shahroud river basin
employ conservation practices moderately. Logit regression model results showed that
education, slope of lands, knowledge of conservation practices, the annual gross income,
receiving of grants, participation in promotional classes have positive and significant effects and
age and employment in non-agricultural sector have negative and meaningful effects on the
probability of farmers' participation in use of soil and water conservation practices. Multinomial
logit model in high confidence level by likelihood ratio test statistics with 30/57 for mechanical
practices, 19/68 for non-mechanical practices and 24/32 for management practices was
significant. The maximum probability value is equal to 0/065 and for non-mechanical practices
was obtained.

Keywords: Farmers' Participation, Likelihood Ratio Test, Multinomial Logit Model, Shahroud
Watershed, Soil and Water Conservation
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