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چکیده
ي ایـن  از جملـه  . مهـم در بخـش کـشاورزي اسـت         يهااستیکارهایی براي افزایش کارآیی آب مصرفی از س       دادن راه 

در این تحقیق ابتدا سعی شده است با استفاده از. لیزري زمین اشاره کرد) تسطیح(توان به استفاده از هموارسازي یکارها مراه
و سـپس  ،آوري در بخش مرکزي شهرستان مرودشت بررسـی ثر بر تاخیر در زمان پذیرش این فن       وممدل تحلیل بقا عوامل     

هـاي  آوري داده براي جمع . آوري تعیین گردد  پذیرش این فن   وياحتمال تغییر وضعیت کشاورزان از حالت عدم پذیرش به س         
گیري تصادفی طبقه بندي تفاده از روش نمونهکشاورز براي مصاحبه با اس240اقتصادي، تکنیکی و دیگر اطالعات مورد نیاز 

هـا، دوره  کشاورزي، سطح آموزشيپیشینهسن، يرهاینتایج حاصل از مدل تحلیل بقا نشان داد که متغ   . شده انتخاب شدند  
نبـود خانوار، ناتوانی مالی، در اختیار داشتن زمین با مساحت کـم،           يترویجی، زمین کشاورزي، درآمد خارج از کشتزار، اندازه       

تـاخیر در پـذیرش   برداري آن اثر معنیيایآوري و مزان فن یآوري و  نداشتن اطمینان به کاربرد ا       اطالع و آگاهی از این فن     
آوري از رویم، احتمال پذیرش این فنچونین نشان داد که هر چه از نظر زمانی جلوتر می        نتایج هم . هموارسازي لیزري داشت  

% 86کشاورزان و براي سال بعـد حـدود        % 60نزدیک به    1386که در سال    طوريهب. است سوي کشاورزان در حال افزایش    
شـود در صـورت     یبا توجه به نتایج به دست آمده از این تحقیق، توصیه م           . اندهموارسازي کرده را  هاي خود   کشاورزان زمین 

ـ هـاي برتريدر مورد و مناسبدرستي اطالع رسانی کشور ابتدا به شیوه    بههایی  آورينین فن وورود چ  هـا  آنکـارگیري  هب
هـا  پـذیرش آن يبا دادن تسهیالت و ایجاد شرایط مناسـب مـالی، زمینـه    سپس و شود،اعتماد کافی براي کشاورزان ایجاد      

.ها را افزایش دادبتوان کارآیی مصرف آب در کشتزارراهتا از این شود،فراهم 
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قدمهم
ي کـشور در بخـش    آمـده دسـت آب بـه  % 95،  )1386(طبق آمار سازمان جهـاد کـشاورزي        

میلیون هکتار به کـشت      6هاي زیر کشت، ساالنه حدود      از کل زمین  . شودکشاورزي مصرف می  
ایـن در   . گـردد ش سطحی سنتی آبیـاري مـی      ها به رو  از آن % 95شود که   یآبی اختصاص داده م   

این تلفات نه تنها باعث از دست        .است% 40حالی است که متاسفانه بازده آبیاري در این بخش          
هـا،  هاي جدي دیگر، از قبیل شور و مانـدآبی شـدن زمـین   که باعث آسیبشود بلرفتن آب می  

رزي و سـرانجام  خیزي خاك، کاهش کمـی و کیفـی تولیـدات کـشاو           فرسایش و کاهش حاصل   
. )1386سازمان جهاد کشاورزي، (گرددسطحی و زیرزمینی میيهاآبآلودگی

هـاي  تـوان بـه نـاهمواري زمـین       ین دالیل پایین بودن بازده آبیـاري در ایـران مـ           یتراز مهم 
، خـاکی و غیرفنـی بـودن گـذر انتقـال و        )هاي کـشاورزي  هموار نکردن دقیق زمین   (کشاورزي  

. هـاي آبیـاري اشـاره نمـود       نبردن طراحی علمی و مدیریت درست سیـستم        کارتوزیع آب و به   
آبیاري سـطحی اسـت کـه عـالوه بـر            يهاهمواري سطح زمین یکی از مسایل جدي در روش        

هـاي زیـادي مواجـه    کاهش بازده آبیاري، عملیات کاشـت، داشـت و برداشـت را بـا دشـواري               
اسـت از تغییـرات توپـوگرافی بـراي     عبـارت   ) تسطیح(به طور کل هموارسازي زمین      . سازدیم

شـیب آبیـاري و   (اصالح شیب زمین طبق یک طرح معـین، بـه صـورتی کـه بـا شـیب جدیـد          
بنـابراین  . نواخت و به بهترین شیوه انجام پذیرد      آسانی، سریع، یک  عملیات آبیاري به  ) رسانیآب

ي ار و اسـتفاده   هاي کشاورزي در ایران براي بهبود مدیریت آبیاري در کـشتز          هموارسازي زمین 
). 1383اسفندیاري بیات، (هاي کشاورزي امري اجتناب ناپذیر است بهینه از نهاده

نـواختی در توزیـع، و در       هموارسازي دقیق زمین موجب آسانی کاربرد کارآتر از آب، یـک          
ایـن عوامـل خـود موجـب رویـش          ). 2000کلمنـز،   (شـود   کل افزایش کارآیی آب مصرفی می     

). 1994نظیـر،   (گـردد   هـا مـی   کرد باالتر آن  تر محصوالت و عمل   د مناسب یکنواخت بذرها، رش  
کرد محصول وجـود    دار میان دقت عملیات هموارسازي زمین و عمل       ي معنی بنابراین یک رابطه  

هـاي داراي توپـوگرافی یکنواخـت،       ی با زمین  یهاطوري که در کشتزار   به). 2002ریکمن،  (دارد  
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فـست و   (داردنواخـت   ی است که توپوگرافی غیـر یـک       یهاارتر از کشتز  کرد محصول بیش  عمل
).2005همکاران، 

زمین به سه روش هموارسازي نسبی، هموارسازي علمی یا مهندسی          ) تسطیح(هموارسازي  
در روش نـسبی بـا توجـه بـه مهـارت راننـده، عملیـات                . شـود و هموارسازي لیزري انجام می    

بنـدي  در روش مهندسی، کشتزار ابتدا شبکه     . شودیهموارسازي توسط گریدر یا بلدوزر انجام م      
بـرداري و   ي خاك شود و اندازه  ابی می یبرداري و ارتفاع  ها نقشه شود، راس شبکه  یکوبی م و میخ 
مهارت کاربران نقـش بـسیار     . گرددیهاي مربوط محاسبه م   ها با رابطه  ریزي در راس شبکه   خاك

ي آالت سـنگین، هزینـه  بود ماشیندالیلی مانند کمبنا به . مهمی در انجام هموارسازي زمین دارد 
بـود نیـروي متخـصص، موفقیـت چنـدانی در هموارسـازي زمـین در                باالي هموارسازي و کم   

يهـا تیـ کشورمان به دست نیامده است، در صورتی که روش لیـزري توانـسته اسـت بـه موفق        
برداري، و  قاط خاك برداري، تشخیص ن  در این روش هموارسازي عملیات نقشه     . برسديتربیش
اسـفندیاري بیـات،   (پـذیرد  آوري لیزر با دقت بسیار بـاال انجـام مـی   ریزي با استفاده از فن  خاك
1386 .(

مانند نیاز نداشـتن  یهایهموارسازي لیزري نسبت به هموارسازي مهندسی داراي سودمندي       
نداشـتن بـه    آوري لیـزري و حـضور مهنـدس نقـشه بـردار، نیـاز               به مهارت فنی  کـاربران فـن       

دقـت بـسیار    قیمت مانند اسکریپر و استفاده از تراکتورهاي معمولی،         آالت سنگین و گران   ماشین
هـاي  توانـایی اسـتفاده حتـا در زمـین        هـا،   ي پایین این روش نسبت به دیگر روش       باال و  هزینه   

). 1995الندون، (کوچک و فشرده نشدن زیاد خاك است 
بـرداري بهینـه از منـابع       ههایی مانند حفظ، احیا و بهر     يهموارسازي زمین به طور کلی برتر     

کـرد و تولیـد محـصوالت کـشاورزي در          طبیعی تجدید شونده مانند آب و خاك، افزایش عمل        
سـازي مـصرف   جویی در مصرف و زمان آبیـاري، افـزایش کـارآیی و بهینـه             واحد سطح، صرفه  

انیزه و کـاهش سـختی کـار        هاي دیگر کشاورزي، ایجاد بـستر مناسـب بـراي کـشت مکـ             نهاده
کـارگیري الگـوي کـشت مناسـب و تنـاوب کـشاورزي       ي الزم براي بـه  کشاورزان، ایجاد زمینه  
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شـود  ها، و آسانی برداشت و پایین آمـدن تلفـات حـین انجـام آن مـی            يماریدرست، مبارزه با ب   
).2008، وزارت آب و خاك پنجاب، 1995، الندون، .2003کمن، یر(

یرامون هموارسازي دقیـق زمـین در اسـتان فـارس از ابتـداي سـال                هاي تخصصی پ  بررسی
بـردي هموارسـازي لیـزري، عملیـات        ي راه با تـشکیل کمیتـه     1382در سال   . آغاز گردید 1380

اجرایی این طرح با خرید سه دستگاه انواع لولر و سه دستگاه اسکریپر لیزري از کشور اسـترالیا                  
هاي لیزري در سطح گسترده     ي زمین و معرفی دستگاه    کار هموارساز  1382از سال   . آغاز گردید 

هـاي  نظیر کشاورزان، باال بودن قیمت و ارزبري واردات دسـتگاه آغاز شد، و به دلیل استقبال کم 
سـازي و تولیـد انـواع لـولر و اسـکریپر در اسـتان               ي بـومی  لیزري از خـارج از کـشور، برنامـه        

دسـتگاه اسـکریپر     50دستگاه انواع لـولر و       20بیش از    1387تا   1382هاي  در سال . آغازگردید
دستگاه انـواع لـولر لیـزري از خـارج از     125لیزري توسط تولید کنندگان داخلی ساخته شد، و         

دسـتگاه  148اکنون سازمان جهاد کشاورزي استان فارس توانـسته اسـت   هم. کشور وارد گردید  
50بـارات اسـتانی توزیـع نمایـد و          دستگاه اسـکریپر را از راه تـسهیالت و اعت          53انواع لولر و    

). 1387سازمان جهاد کشاورزي استان فارس، (دستگاه اسکریپر سفارش دهد 
هایی که در راستاي انجام هموارسازي لیـزري زمـین صـورت گرفتـه اسـت،                با تمام تالش  

هـاي  کل زمـین  هفتاد درصد از    . هاي زیادي از استان فارس نیاز به هموارسازي دارد        هنوز زمین 
از ایـن مقـدار زمـین تـا         . هموارشدنی است ) هکتار 551976(این استان   ) هکتار 788540(ی  آب

470785% (85هموارسـازي لیـزري شـده، و بـراي        ) هکتار 81191% (15تنها   1387پایان سال   
سـازمان جهـاد کـشاورزي اسـتان        (باقی مانده هنوز هیچ اقدامی صورت نگرفتـه اسـت           ) هکتار

کـرد محـصوالت و     آوري در عمـل   که ایـن فـن     یا توجه به نقش مهم    بنابراین ب ). 1387فارس،  
درآمد کشاورزان خواهد داشت، و با گذشت چنـد سـال از شـروع طـرح هموارسـازي زمـین،                    

ثر وعوامـل مـ   در این مطالعه تالش خواهد شد       . هاي زیادي بدون هموارسازي مانده است     زمین
.بررسی شوداحتمال آن بر زمان پذیرش هموارسازي لیزري از سوي کشاورزان و 
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روش تحقیق
ـ اطالعـات مـورد ن    . شهرستان مرودشـت اسـت     يي مورد مطالعه بخش مرکز    منطقه از بـه   ی

در مـورد    یهـاي اساسـ   کشاورزان به دسـت آمـد، کـه پرسـش          ينامه برا ل پرسش یي تکم شیوه
آوري هـا نـسبت بـه فـن    کـشاورزان و نگـرش آن     يو اقتـصاد   ی، خـانوادگ  يات فـرد  یخصوص
. زي لیزري در آن بودهموارسا

نامه از کشاورزان بخش مرکزي شهرسـتان  اطالعات مورد نیاز این پژوهش با تکمیل پرسش    
بـر اسـاس    . بندي شده فراهم گردیـد    گیري تصادفی طبقه  کارگیري روش نمونه  مرودشت و با به   

2500نزدیـک بـه   1386آمار ثبت شده توسط سازمان جهاد کشاورزي اسـتان فـارس در سـال              
ي ورز در بخش مرکزي شهرستان مرودشت به کشاورزي مـشغول بودنـد، کـه کـل جامعـه            کشا

ي آمـاري، بـا اسـتفاده از روابـط     براي انتخـاب نمونـه    . شودي حاضر را شامل می    آماري مطالعه 
بنـدي شـده،    گیري تصادفی طبقه  ي آماري با استفاده از روش نمونه      مربوط به تعیین حجم نمونه    

ي ي مـصاحبه  هـا بـه شـیوه     نامـه ستاي این بخش بـراي تکمیـل پرسـش        رو 11کشاورز از    260
یي مورد مطالعه هم شامل کـشاورزان      نمونه). 1385شیفر و همکاران،    (حضوري انتخاب شدند    

بودنـد،  آوري را نپذیرفتـه که هنوز این فنیکه هموارسازي لیزري کردند و هم شامل کشاورزان   
نامـه بـراي   پرسـش 240ها صورت گرفـت،  نامهاز پرسشکهییهاي اولیه بعد از بررسی  . شدمی

هاي خود را هموارسازي    کشاورز زمین  119ي مورد مطالعه    در نمونه . انجام تحقیق برگزیده شد   
آوري را که هنوز ایـن فـن  یو به کشاورزان1لیزري کردند، که در مدل به این کشاورزان ارزش       

). زکشاور121(داده شد 0نپذیرفته بودند، ارزش 
ي مـدل   متغیرهاي تأثیرگذار بر زمان تاخیر در پذیرش هموارسازي لیزري که متغیر وابـسته            

ي اول شامل خصوصیات فردي، خانوادگی و اقتـصادي         دسته. شودیاست، به دو دسته تقسیم م     
هایی که  تعداد سال (ي کشاورزي، سطح آموزش     این متغیرها شامل سن، سابقه    . کشاورزان است 

هـاي ترویجـی، زمـین کـشاورزي،      ، تعداد مراجعه به دوره    )شغول به تحصیل بوده   هر کشاورز م  
دوم  يدسـته . درآمد خارج از کشتزار، مقدار وام دریافت شده و تعـداد اعـضاي خـانوار اسـت                
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ها براي تاخیر در پـذیرفتن و    متغیرها، نگرش کشاورزان نسبت به هموارسازي زمین و دالیل آن         
هـاي مقـدماتی و بررسـی پاسـخ     نامـه پس از تکمیـل پرسـش   . بود نپذیرفتن هموارسازي لیزري  

ایـن  . هـاي کـشاورزان در نظـر گرفتـه شـد         پاسخ يهمه يندهیمتغیر به عنوان نما    5کشاورزان،  
هـاي بـا    متغیرها شامل ناتوانی مالی براي انجام هموارسـازي لیـزري، در اختیـار داشـتن زمـین                

آوري، نداشتن اعتقاد و تمایل به استفاده       این فن  مساحت کم، نداشتن آگاهی و اطالع مناسب از       
هر یـک   . آوري و مزایاي آن است    از هموارسازي لیزري و نداشتن اطمینان کشاورزان به این فن         

که هر یک از ایـن دالیـل را علـت            یکه براي کشاورزان   ياز این متغیرها مجازي است، به طور      
در  0کردنـد، ارزش    یو اگر آن را رد م      1زش  دانستند، ار تاخیر در انجام هموارسازي لیزري می     

. نظر گرفته شد
بـراي ثبـت تعـداد      . تاخیر در زمان پذیرش هموارسازي لیزري اسـت        مدل،يمتغیر وابسته 

بـراي  . هاي تاخیر در پذیرش هر کشاورز، این متغیر به صورت طبقه بندي تعریـف گردیـد   سال
، بــراي 5انــد، ارزش یــزري نکــرده هــاي خــود را هموارســازي لکــه هنــوز زمــینیکــشاورزان
ــد، ارزش 1386کــه در ســال یکــشاورزان ــراي 4هموارســازي لیــزري نمودن ــه ترتیــب ب و ب
هـاي خـود را هموارسـازي کردنـد     زمـین  1383و   1384،  1385يهـا کـه در سـال     یکشاورزان

زمـان   به عبارت دیگر، براي آن که دالیل مؤثر بر تاخیر         . در نظر گرفته شد    1و   2،  3هاي  ارزش
پذیرفتن هموارسازي لیزري و یا نپذیرفتن آن را بـراي هـر سـال تـاخیر، از سـال تـرویج ایـن                       

، بـه طـور     )1386(آوري اطالعـات    ، تا سال انجـام مطالعـه و جمـع         )1383(آوري در منطقه    فن
هاي که هنوز زمین   یو براي کشاورزان   4تا   1جداگانه نشان داده شود، به هر سال یک ارزش از           

یـابی بـه   افزار مورد استفاده براي دسـت     نرم. داده شد  5هموارسازي نکرده بودند ارزش      خود را 
افزار  این امکان فراهم است که متغیر وابسته         که در این نرم    ، چرا است Limdepنتایج مورد نظر    

تاخیر در پذیرش هموارسـازي لیـزري اسـت،    يهامختلف، که در این تحقیق سال    يهادر طبقه 
.شود و اثر متغیرهاي مستقل بر هر طبقه جداگانه بررسی شودطبقه بندي 
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براي بررسی عوامل موثر بر زمان تاخیر در پذیرش هموارسـازي لیـزري، از روش تحلیـل                 
هاي آمـاري ویـژه اسـت کـه بـا      از روشییي مجموعهتحلیل بقا در بر دارنده  . استفاده شد 1بقا
جایی میان دو   هت معین یا به عبارتی گذار و جاب       توان احتمال باقی ماندن در یک وضعی      یها م آن

تـوان عوامـل مـؤثر بـر        چونین با استفاده از این روش مـی       هم. وضعیت مشخص را تعیین نمود    
شـود  یی که میان دو وضعیت مشخص یا در یک وضعیت مشخص قرار گرفته می         ي زمانی دوره

هاي مورد استفاده در اقتـصاد  وشمزیت مهم این تحلیل در مقایسه با دیگر ر      . را نیز بررسی کرد   
ي محدود شده مانند لوجیـت، توبیـت و         هایی با متغیر وابسته   رگرسیون معمولی، روش  (سنجی  
از . کنـد یتر تعیین مـ   این است که احتمال میان دو وضعیت متفاوت مورد نظر را ساده           ) پروبیت

پزشـکی، محـیط زیـست،    هـاي  ي آن در زمینه   توان به استفاده  یکاربردهاي این روش م    يجمله
هـا  که در اقتصاد از آن     یهاي آشنای نمونه. جغرافیا نام برد  و  بهداشت عمومی، مهندسی، اقتصاد،     

کاري میان زمانی که افراد شغل پیشین خـود را از دسـت داده    شود بررسی مدت زمان بی    ییاد م 
کـار  غل مشغول بهاند تا زمانی که شغل جدیدي به دست آورند، مدت زمانی که افراد در یک ش             

).2003برنگوئر،(اند، است هستند، و یا مدت زمانی که کارگران اعتصاب کرده 
ـ گـر طـول دوره      ، کـه بیـان    )T(است   یر منف یوسته و غ  یپ يریل بقا تمرکز بر متغ    یدر تحل  ا ی

ن روش یها با استفاده از ا  ل داده یدر تحل . ت مشخص است  یک وضع یماندن در    یمدت زمان باق  
تابع بقـا   یکی. شودیبه صورت گسترده استفاده م    ) T(ر وابسته   یع متغ یتوز یژگیدو و  ، از يآمار

ـ تـابع نـرخ مخـاطره     يگرین و دیت معیک وضع یک فرد در    یماندن   یگر باق که بیان  2SFا  ی ا ی
3HRF  ـ بر ایده و سعیان رسیاش به پایط کنونیاست که شرايط فردیگر شراکه بیان ن اسـت  ی

برنگـوئر،  ( ن صـورت اسـت      یبه ا ) SF(تابع بقا   . محاسبه شود  يي و ندهیت آ یکه احتمال وضع  
2003:(

1
Survival Analysis

2
Survival Fnction

3
Hazard Rate Function
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انتقـال   یاحتمال شـرط  . است یفعل تیر در وضع  ییاز تغ  ییگر احتمال لحظه  این نسبت بیان  
ــه وضــع ــهیت آیب ــده، ب ــیوضــعيجــان ــه در دورهیت فعل شــده اســت يســپرtي اســت ک

).2003برنگوئر،(
کـه در ایـن مطالعـه تغییـر          Tگونگی تغییر وضعیت متغیر وابسته      براي تعیین احتمال و چه    

ت، از نمـودار  وضعیت کشاورزان از حالت نبود پذیرش به سوي پذیرش هموارسازي لیزري اس  
به عبـارت   . گیردیتفسیر این نمودار بستگی به توزیعی دارد که این متغیر م          . شودیبقا استفاده م  

گیـرد  از نمودار بقا، با توجه به توزیعی که این متغیـر مـی      (T)دیگر تفسیر احتمال متغیر وابسته      
س نرمـال، ویبـول، لـوگ       توان به توزیع نرمال، معکو    یها م ي این توزیع  از جمله . شودانجام می 

هـا، توزیـع    ترین توزیع ترین و کاربردي  از معمولی . و گاما اشاره کرد    Fنرمال، لوگ لوجستیک،    
ي ولی در تحلیل بقا اگر از این توزیع استفاده شود، منحنـی بقـا کـه نـشان دهنـده                   . نرمال است 

بـه  گونگی تغییر وضعیت کشاورزان است، به صورت یـک خـط راسـت خواهـد شـد، کـه         چه
را بـه تـصویر    ) تغییـر وضـعیت کـشاورزان     ((T)تواند احتمال تغییر وضعیت متغیر      یدرستی نم 

نمـودار  . توزیع ویبول توزیعی است که در این تحقیق براي متغیر وابسته انتخـاب گردیـد   . کشد
به عبارتی این منحنی بـه صـورت        . منحنی بقا با این توزیع، به صورت منحنی مونوتونیک است         

ها نام برده شـد،     هایی که در باال از آن     نمودار بقا در دیگر توزیع    . یا کاهشی خواهد بود   افزایشی  
).2002گیرین،(تواند هم به صورت افزایشی و هم کاهشی باشد یم

علت استفاده از توزیع ویبول در این تحقیق این بود که با توجه به اطالعات به دست آمـده     
آوري هموارسـازي لیـزري   که از فـن    یاد کشاورزان مشخص شد که بعد از گذشت هر سال تعد        
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ي ایـن تحقیـق یـک رونـد         توان براي متغیـر وابـسته     یبنابراین م . شدیتر م گرفتند بیش یبهره م 
از طرفی این توزیع احتمال تغییـر وضـعیت کـشاورزان را بـه     . کاهشی یا افزایشی را تصور کرد 

.دهدیتري نسبت به توزیع نرمال نشان مصورت دقیق

نتایج و بحث
یقبل از توصیف اطالعات ثبت شده براي هر متغیر، براي آسانی در بیان مطالب، کشاورزان              

انـد،  آوري را پذیرفتـه که این فن   یکه هنوز هموارسازي لیزري نکردند را گروه اول و کشاورزان         
م بـه ترتیـب     هاي گروه اول و گروه دو     بنابراین از این پس از واژه     . کنیمگذاري می گروه دوم نام  

جـدول  . شـود یآوري هموارسازي لیزري اسـتفاده مـ  ي فنجاي کشاورزان نپذیرفته و پذیرفتهبه
. هاي کشاورزان استنامهي اطالعات پرسشبازگو کننده) 1(

اطالعات مربوط به هر متغیر). 1(جدول 
گروه دومگروه اولمتغیر

5148)سال(میانگین سن کشاورزان 
2524)سال(ي کشاورزي همیانگین پیشین

6/48/4)سال(میانگین سطح آموزش 
5/25/3)مرتبه(هاي ترویجی میانگین شرکت در دوره

9/86/11میانگین زمین کشاورزي
3/25/7میانگین وام دریافتی

3/17/4میانگین درآمد خارج از کشتزار
6/59/5ي خانوارمیانگین اندازه

8448ناتوانی مالی
5620هاي با مساحت کممالکیت زمین

2655رسانی مناسبنداشتن آگاهی و اطالع
4456آورينداشتن تمایل و اعتقاد به استفاده از این فن

4022آوري و مزایاي آننداشتن اطمینان به کاربرد این فن
هاي تحقیقیافته: مأخذ
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تغیـر بـراي نـشان دادن خـصوصیات     م8شـود، از  مشاهده مـی ) 1(جدول   درکه   گونههمان
ي کـشاورزي،   سن کشاورز، پیـشینه   . فردي، خانوادگی و اقتصادي کشاورزان استفاده شده است       

. هاي ترویجی متغیرهاي خصوصیات فـردي کـشاورزان اسـت       سطح آموزش و شرکت در دوره     
کـشاورز گـروه  66سـن  . سال است48سال و گروه دوم    51میانگین سن کشاورزان گروه اول      

هـایی کـه   تعداد کل سـال   . سال بود  50بیش از   %) 7/48(کشاورز گروه دوم     58و  %) 5/54(اول  
. ي کـشاورزي تعیـین شـد      هر کشاورز مشغول به فعالیت کشاورزي بودنـد، بـه عنـوان پیـشینه             

سال  24و براي کشاورزان گروه دوم       25ي کشاورزي براي کشاورزان گروه اول       میانگین پیشینه 
ي آمـوزش کـشاورزان     هایی که کشاورزان تحصیل کرده بودنـد انـدازه        داد سال تع. به دست آمد  

) دبـستان (ي اول آمـوزش     که مـدرك پایـان دوره      يبه عنوان نمونه براي کشاورز    . شدتعیین می 
طـور کـه در   همان. شددر نظر گرفته می) در نظام قدیم(سال 8ي آموزش کشاورز    داشت اندازه 

و بـراي    6/4ین سـطح آمـوزش بـراي کـشاورزان گـروه اول             شـود میـانگ   دیده مـی  ) 1(جدول  
هاي ترویجی شرکت   تعداد بارهایی که کشاورزان در دوره     . سال است  8/4کشاورزان گروه دوم    

هـاي ترویجـی ثبـت      نموده بودند به عنوان اطالعات مربوط به تعداد بارهاي مراجعـه بـه دوره             
15کـشاورز بـیش از       10و از گـروه دوم      کـشاورز    4از میان کشاورزان گروه اول تنهـا        . گردید

ي تعـداد   ي خانوار متغیـر نـشان دهنـده       اندازه. هاي ترویجی شرکت نموده بودند    مرتبه در دوره  
و کـشاورزان  6/5ي خانوار کشاورزان گروه اول      میانگین اندازه . ي هر کشاورز بود   افراد خانواده 

.   نفر بود9/5گروه دوم 
ي وام دریـافتی  یت اقتصادي کشاورزان زمین کشاورزي، اندازهي وضعسه متغیر نشان دهنده   

و بـراي  9/8میانگین زمین کشاورزي براي کشاورزان گـروه اول  . و درآمد خارج از کشتزار بود    
نـسبت بـه   يتـر بنابراین کشاورزان گروه اول زمـین کـم     . هکتار بود  6/11کشاورزان گروه دوم    

40مـین کـشاورزي در میـان کـشاورزان گـروه اول      ن زیتـر بزرگ. کشاورزان گروه دوم داشتند   
.هکتار بود48هکتار و در گروه دوم 
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میلیـون   5/7و براي کشاورزان گـروه دوم        2میانگین وام دریافتی براي کشاورزان گروه اول        
و در میـان کـشاورزان    15ترین مقدار وام دریافتی در میان کشاورزان گروه اول          بیش. تومان بود 

از کـشاورزان گـروه اول داراي درآمـد    %) 5/35(نفـر  43تنها . یلیون تومان بود  م 108گروه دوم   
از کشاورزان گروه دوم درآمـد خـارج از         %) 6/59(نفر   71خارج از کشتزار بودند، در حالی که        

و بـراي    3/1میـانگین درآمـد خـارج از کـشتزار بـراي کـشاورزان گـروه اول                 . ندداشـت کشتزار  
گونه کـه از نتـایج اطالعـات ایـن سـه متغیـر       همان. یون تومان بودمیل 7/4کشاورزان گروه دوم    

وضعیت اقتـصادي کـشاورزان گـروه دوم نـسبت بـه کـشاورزان گـروه اول کـه                    ،آشکار است 
. اند، بسیار بهتر استهاي خود را هموارسازي لیزري نکردهزمین

با مساحت کم، نبود     هايمتغیر ناتوانی مالی براي انجام هموارسازي لیزري، داشتن زمین         پنج
آوري، نبود اعتقاد و تمایل به استفاده از هموارسازي لیزري و           آگاهی و اطالع مناسب از این فن      
گر نگرش کشاورزان به هموارسـازي      آوري و مزایاي آن، بیان    نبود اطمینان کشاورزان به این فن     

کـشاورز از   84. ي بـود  ها براي تاخیر در پذیرش و نپذیرفتن هموارسازي لیزر        زمین و دالیل آن   
کشاورز از گروه دوم ناتوانی مالی را یکی از دالیـل نبـود پـذیرش و تـاخیر در     48گروه اول و    

از کشاورزان گروه   % 70به عبارت دیگر نزدیک به      . دانستندزمان پذیرش هموارسازي لیزري می    
ازي نکـردن  هاي خود را هموارسازي نکرده بودنـد، ایـن عامـل را دلیـل هموارسـ         اول که زمین  

گر اهمیت این عامل در پذیرش هموارسـازي زمـین          دانستند، که این امر بیان    هاي خود می  زمین
20و  %) 47(کـشاورز از گـروه اول        56هاي با مساحت کم پاسخی بود که        مالکیت زمین . است

26. هـاي خـود داده بودنـد    کشاورز از گروه دوم براي نپذیرفتن و تاخیر در هموارسازي زمـین           
کشاورز از گروه دوم به دلیل نبود آگاهی و اطالع رسانی مناسـب از   55اورز از گروه اول و      کش

هـاي  گفتنی است کـه بنـا بـر گفتـه         . آوري هموارسازي لیزري پاسخ مثبت داده بودند      وجود فن 
داشـتند،  آگـاهی آوري کشاورزان گروه اول، این کشاورزان پس از چند سال از وجود ایـن فـن              

هـاي بـا مـساحت کـم را علـت انجـام نـدادن               نند ناتوانی مـالی و داشـتن زمـین        ولی دالیلی ما  
در مـورد کـشاورزان گـروه دوم نیـز بایـد گفـت کـه                . دانـستند هاي خود می  هموارسازي زمین 
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ي تـرویج  هاي اولیههاي خود را در سالبه این دلیل پاسخ مثبت داده بودند که زمین         یکشاورزان
. بودندآوري هموارسازي کرده این فن

کـشاورز از گـروه اول و   44آوري، براي پاسخ تمایل و اعتقاد نداشتن به استفاده از این فـن          
هـاي کـشاورزان گـروه      گفتنی است با توجه به گفته     . کشاورز از گروه دوم پاسخ داده بودند       56

ی آوري به دلیل خطرگریـز بـودن، تمـایل       ي ترویج این فن   هاي اولیه دوم، این کشاورزان در سال    
در ادامه با پذیرش تعدادي از کشاورزان براي هموارسـازي          . آوري نداشتند به استفاده از این فن    

هاي بعد شروع به ها استفاده کردند و در سال  ي آن هاي خود، دیگر کشاورزان نیز از تجربه      زمین
. هاي خود نمودندهموارسازي زمین

سوي کشاورزان بررسی شـد نداشـتن       آخرین دلیلی که براي نپذیرفتن هموارسازي زمین از         
کـشاورز از    22کـشاورز از گـروه اول و         40. آوري و مزایاي آن بـود     اطمینان به کاربرد این فن    

گونـه همـان . دانستندهاي خود موثر می   گروه دوم این دلیل را براي نپذیرفتن هموارسازي زمین        
. دلیل پاسخ مثبـت داده بودنـد  شود تعداد بسیار کمی از کشاورزان گروه دوم به این         می دیدهکه  

آوري واقـف بودنـد، ولـی    هاي این کشاورزان، این گروه اغلب بـه مزایـاي ایـن فـن    بنا بر گفته 
. دانستندهاي خود می  مشکالت مالی و خطرگریزي را علت تاخیر در زمان پذیرش تسطح زمین           

ـ در مورد علت پاسخ مثبت کشاورزان گروه اول به دالیل چهـارم و پـنجم مـی                 وان گفـت کـه     ت
، کشاورزان سنتی و مسن، استفاده از این تکنولـوزي را           داشتندهاي کوچک   که زمین  یکشاورزان
. آوري را نپذیرفته بودنددانستند، و بنابراین تاکنون این فنمفید نمی

تـابع   Limdepافـزار   آوري اطالعات الزم براي انجام تحقیق، با اسـتفاده از نـرم           پس از جمع  
) 2(نتایج حاصـل از تخمـین ایـن تـابع در جـدول          . ه این تحقیق تخمین زده شد     بقاي مربوط ب  

.آورده شده است
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نتایج تخمین مدل تحلیل بقا). 2(جدول 
1داريسطح  معنیخطاي معیارضرایبمتغیر

023/0002/000/0سن کشاورز
002/000/0-014/0ي کشاورزيپیشینه

039/0004/000/0سطح آموزش کشاورز
004/0003/0-011/0ترویجیيهاشرکت در دوره

011/0003/0014/0زمین کشاورزي
001/0067/0-001/0وام دریافتی

003/000/0-014/0درآمد خارج از کشتزار
022/0003/000/0ي خانواراندازه

303/0038/000/0ناتوانی مالی
302/0038/000/0هاي با مساحت کممالکیت زمین

018/000/0-077/0نبود آگاهی و اطالع مناسب
044/0032/0177/0آورينداشتن تمایل و اعتقاد به استفاده از  این فن

هاي آوري و برترينبود اطمینان به کاربرد این فن
آن

319/0045/000/0

هاي تحقیقیافته: مأخذ

ترویجـی، زمـین ملکـی، درآمـد     يي کشاورزي، سطح آموزش، دوره    متغیرهاي سن، سابقه  
و اطالع مناسب    یي خانوار، ناتوانی مالی، مساحت کم زمین، نبود آگاه        خارج از کشتزار، اندازه   

آن، متغیرهایی بـود کـه بـر         يایآوري و مزا  ن فن یآوري و نداشتن اطمینان به کاربرد ا      از این فن  
.تداري داشتاخیر در زمان پذیرش هموارسازي لیزري، اثر معنی

مثبت این متغیر با تاخیر در زمان پـذیرش          يرابطه يعالمت ضریب متغیر سن نشان دهنده     
دتوان گفت هرچه سن کـشاورزان افـزایش یابـد، تعـدا           می یبه عبارت . هموارسازي لیزري است  

یک درصد-١
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آن از سـوي کـشاورزان نیـز         فتنپذیرنتاخیر در زمان پذیرش هموارسازي لیزري و یا          يهاسال
شد، میانگین سنی کشاورزان گـروه دوم نزدیـک          گفتهنیز   ترپیشکه   گونههمان. ابدیافزایش می 

هـاي هبنـابراین هماننـد مـشاهد   . تر از میانگین سـنی کـشاورزان گـروه اول اسـت           سال کم  3به  
پایین بودن میانگین سـن کـشاورزان گـروه دوم بـود، نتـایج               يآوري شده که نشان دهنده    جمع

تر در زمـان  و تاخیر بیش  فتنپذیرنهمراه با افزایش سن کشاورزان     داد که تخمین مدل نیز نشان     
دهد کـه  یکشاورزي نشان ميعالمت ضریب متغیر سابقه   .  شودپذیرش هموارسازي لیزري می   

این امر  . شودتر می کشاورزان، تاخیر در زمان پذیرش هموارسازي لیزري کم        يبا افزایش تجربه  
کـه   ینفر از کشاورزان   71که سن   طوريهب. مال مشخص بود  آوري شده کا  نیز در اطالعات جمع   

کـشاورزان  ي دیگـر گفتـه بـه . سال بود60تا   35میان  اندهموارسازي نموده  راهاي خود   زمین
هاي خود  ، به لزوم انجام هموارسازي در زمین      هاز چندین سال کشاورزي و با افزایش تجرب        پس
. داشتندکید اتآنضرورت انجام رو بدندشآگاه

داري تاخیر در انجام هموارسازي لیزري اثـر معنـی         برسطح آموزش متغیر دیگري است که       
کـه ایـن متغیـر بـا تـاخیر در پـذیرش              گفـت توان  یبراساس عالمت ضریب این متغیر، م     . دارد

هاي باالتر به معناي سـرعت در       آموزش ي دیگر گفتهبهی مثبت دارد؛    یهموارسازي لیزري رابطه  
زمـان  از  موجب کاسته شدن    است که   کشاورزان   يتجربه، و   موارسازي لیزري نیست  پذیرش ه 

هـاي ترویجـی متغیـري بـود کـه اثـر            مراجعه بـه دوره   . شودیآوري م تاخیر در پذیرش این فن    
میانگین تعداد مراجعـه بـه      . هاي کشاورزان داشت  زمان پذیرش هموارسازي زمین    برداري  معنی

ایـن   .مرتبـه اسـت    5/3و براي کشاورزان گروه دوم       5/2گروه اول    ها براي کشاورزان  این دوره 
دار شدن این متغیر بر تاخیر در زمان پذیرش هموارسازي زمین           اختالف در نهایت موجب معنی    

ایـن امـر اسـت کـه بـا افـزایش تعـداد            يدهنـده عالمت منفی ضریب این متغیر نیز نـشان       . شد
تـر  وچـک هـاي ک  ر در زمان پذیرش هموارسازي زمین     ها، تاخی کشاورزان به این دوره    يمراجعه

ـ بـه دل کـه  ها از سوي کشاورزان مـشخص شـد         نامهچونین هنگام تکمیل پرسش   هم. شودیم ل ی
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هـاي  کشاورزان بـه دوره    يهاي اخیر، مراجعه  سالی در سال  آبی و خشک  هاي ناشی از کم   بحران
.حال افزایش استاست، در هادشواريترویجی که در راستاي برطرف کردن این 

علت این امر   . زمان پذیرش هموارسازي لیزري کشاورزان داشت      برداري  زمین نیز اثر معنی   
در تفسیر این متغیـر     . هاي کشاورزان گروه اول و دوم است      هکتاري میانگین زمین   3نیز تفاوت   

رزان هـاي ملکـی بـراي کـشاو       زمیني  اندازهباید گفت که با توجه به ضریب این متغیر، هرچه           
علت ایـن امـر نیـز بـاال     . شودتر میتر گردد، تاخیر در پذیرش هموارسازي لیزري نیز بیش        بیش

را هـاي خـود     کـه زمـین    يکـشاورز  119کـه از     يبـه طـور    ،هموارسازي اسـت   ينهیرفتن هز 
چـونین بـه دلیـل      هـم . هکتار زمین داشتند   12تر از   کشاورز کم  89هموارسازي لیزري نمودند،    

ند، این مالکان تا زمانی کـه از    داشتهاي بزرگ   نی که زمین  اي هموارسازي براي مالک   باال يهزینه
آوردنـد، دسـت بـه      آوري اطمینـان الزم را بـه دسـت نمـی          ایـن فـن    هايها و برتري  سودمندي

. زدندهاي خود نمیهموارسازي زمین
. دار نـشد معنـی وام دریافتی، تنها متغیر در میان متغیرهاي گروه اول بود که در تخمین مدل     

و کـشاورزان گـروه      2تر گفته شد میانگین وام دریافتی کشاورزان گروه اول          که پیش  گونههمان
یکـشاورزان تـر بـیش مهم در مورد این متغیر این است که ينکته. میلیون تومان است  5/7دوم،  

که  يه طور ب ،هموارسازي نموده بودند   1386در سال   را  هاي خود   که وام دریافت کردند، زمین    
. داري بر زمان پذیرش هموارسازي لیزري کشاورزان داشته باشـد  وام دریافتی نتوانست اثر معنی    

هاي کشاورزان، تعداد بسیار کمـی از کـشاورزان تنهـا بـراي هموارسـازي           چونین بنا بر گفته   هم
صرف راتر کشاورزان وام دریافتی     هاي خود، درخواست وام کرده بودند و بیش       هاي زمین زمین

.نمودنداقداماتی دیگر می
زمان پذیرش هموارسازي لیزري از سوي کشاورزان دارد،         برداري  متغیر مهمی که اثر معنی    
وجود درآمد خارج از کشتزار، باعث قدرت بخشیدن به وضعیت          . درآمد خارج از کشتزار است    

اطالعـات بـه دسـت    در . گرددیتر هموارسازي لیزري م   عیمالی کشاورزان و در نتیجه انجام سر      
برابـر  5/3شد که درآمد خارج از کشتزار کشاورزان دوم نزدیک بـه           دیدهآمده از کشاورزان نیز     
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نـد کـه هنـوز    ایایـن در صـورتی اسـت کـه گـروه اول کـشاورزان          . کشاورزان گروه اول است   
ـ        یبنابراین م . اندهاي خود را هموارسازي ننموده    زمین داري یتوان دریافت که این متغیر اثـر معن

عالمت منفی ضـریب ایـن   . تاخیر در زمان پذیرش هموارسازي لیزري کشاورزان داشته باشد بر
تـر درآمـد خـارج از کـشتزار        این است کـه بـا افـزایش هـر چـه بـیش              يدهندهمتغیر نیز نشان  

اعـضاي خـانوار نیـز اثـر     . شـود یتر م کشاورزان، زمان تاخیر در پذیرش هموارسازي لیزري کم       
گر این اسـت  عالمت ضریب این متغیر بیان. زمان انجام هموارسازي لیزري داشتبرداريمعنی

ـ که با افزایش تعداد اعضاي خانوار، تاخیر در انجام هموارسازي لیزري بیش  علـت  . گـردد یتر م
که با افزایش تعداد اعـضاي     طوريهب. جو کرد واین امر را باید در قدرت مالی کشاورزان جست        

. ماندیدیگر نمکارهايقدرت مالی کافی براي ود وشمیهاي خانوار زیاد خانوار، هزینه
پاسـخ بـه علـت تـاخیر در انجـام هموارسـازي لیـزري        درعاملی که کـشاورزان    5از میان   

آگـاهی و    نبـود ،  رده بودند چهار دلیل ناتوانی مالی، مـساحت کـم زمـین           بر شم هاي خود   زمین
دو عامـل   . دار شـد  هموارسازي لیزري از لحاظ آماري معنی      نداشتن اطمینان از کاربرد و مزایاي     

77. وضـعیت مـالی کـشاورزان بـود        يزمین کشاورزي و درآمد خارج از کشتزار نشان دهنـده         
ي هیچ درآمد خـارج از کـشتزار  %) 41(کشاورز از گروه دوم 48و %) 64(کشاورز از گروه اول     

میانگین چونین  هم.کردندیممین  اکشاورزي ت نداشتند و مخارج خود را تنها با درآمد حاصل از           
.  هکتـار بـود    6/11و براي کشاورزان گروه دوم       9/8زمین کشاورزي براي کشاورزان گروه اول       

هـاي خـود را هموارسـازي ننمـوده         بنابراین وضعیت مالی کشاورزان گروه اول که هنوز زمـین         
ر زمان پـذیرش هموارسـازي لیـزري        ن تاخیر د  یترتحقیق داراي بیش  این  بودند یا تا سال انجام      

این امر موجـب پـایین آمـدن قـدرت          . تر از کشاورزان گروه دوم بود     تر و پایین  بودند، نامناسب 
ی اضـافی   یو در نتیجه قبول هزینه     ،آوري جدید مالی کشاورزان و ناتوانی مالی براي پذیرش فن       

ي د خـارج از کـشتزار و انـدازه        مستقیمی که توانایی مالی با درآمـ       يبنابراین رابطه . خواهد شد 
طـور  ثیراتی که توانایی مالی روي زمان پذیرش و یا بـه   او ت  ،هاي در اختیار کشاورزان دارد    زمین
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کشاورزان توانایی   کهشود  هموارسازي لیزري دارد، منجر به این امر می        فتنپذیرنو   فتنکل پذیر 
.انجام دهندبا تاخیر آن را و یا ،خود را نداشته باشندزمینپذیرش هموارسازي 

آوري آگاهی از این فن   ناعلت دیگري که موجب تاخیر در پذیرش هموارسازي لیزري شد،           
پاسـخ  ؛کشاورز از گروه دوم به این دلیل پاسخ مثبت دادنـد 55کشاورز از گروه اول و     26. بود

کـشاورزان  زمان پذیرش هموارسازي لیـزري   بردار شدن این دلیل     این کشاورزان منجر به معنی    
یکه در گروه دوم به این سوال پاسخ مثبـت دادنـد، کـشاورزان             یتمامی کشاورزان  اتقریب. گردید

و  ،هـاي خـود کـرده بودنـد       هاي آغازین شروع به انجـام هموارسـازي زمـین         بودند که در سال   
کـه   یکـشاورزان  تـر بـیش در گروه اول نیز     . دانستندیمربوط را علت این م     يهابنابراین سازمان 

. بـه ایـن سـوال پاسـخ مثبـت دادنـد      بودنـد پایین کشاورزي و یا سن بسیار باال    يداراي تجربه 
آخرین دلیلی کـه بـر تـاخیر در زمـان پـذیرش هموارسـازي لیـزري از سـوي کـشاورزان اثـر                        

یبه طـور کلـی کـشاورزان   . آوري و مزایاي آن بود داري داشت، نداشتن اطمینان به این فن      معنی
ند، بعـد از اطمینـان از بـازدهی ایـن           نداشـت مـالی مناسـب      توانو  داشتند  کوچکهاي  که زمین 

اطمینـان حاصـل کـردن ایـن        . هـاي خـود نمودنـد     آوري شروع به انجام هموارسازي زمـین      فن
این کشاورزان بعـد    . دیگر کشاورزان بود   يهخود و تجرب   يگرفتن از تجربه   کمککشاورزان با   

تـر  که پـیش ییید آن توسط کشاورزان  اآوري و ت  این فن  ايهبرترياطمینان از   دست آوردن   بهاز  
. هاي خود هموارسازي لیزري نمودنداز آن استفاده کرده بودند، زمین

زمـان انجـام     بـر داري  آوري، تنها دلیلی بود کـه اثـر معنـی         تمایل و باور به این فن      نداشتن
از چنـد سـال     پـس ن  کـشاورزا  تـر بـیش علت آن نیز این بـود کـه         . نداشتهموارسازي لیزري   

يچـونین تجربـه  هم. بودند آگاه شده هاي خود   کشاورزي، به ضرورت انجام هموارسازي زمین     
. شـد یاز لزوم انجام هموارسازي زمین م      آنانکشاورزان عامل مهم دیگري بود که باعث آگاهی         

ـ      براین امر موجب گردید تا این دلیل،         داري یتاخیر در زمان پذیرش هموارسازي زمین اثـر معن
.نداشته باشد
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تر گفته شد، تعیین احتمال تغییر وضعیت کشاورزان از حالتی کـه هنـوز              طور که پیش  همان
، بـا اسـتفاده از      آن را انجام داده انـد     حالتی که    سوياند به   هموارسازي نکرده را  هاي خود   زمین

مانـدن در یـک      احتمال تغییـر وضـعیت یـا بـاقی         درصد این نمودار . گیردانجام می  1نمودار بقا 
گـر   نـشان ) 1(محور افقی در نمودار     . کندیرا تعیین م   (T)وضعیت مشخص براي متغیر وابسته      

هر سال مورد بررسی است کـه بـراي کـشاورزان پذیرفتـه و نپذیرفتـه هموارسـازي        يهاارزش
هـاي  کـه بـه ترتیـب در سـال    یبراي کشاورزاني دیگرگفتهبه . لیزري در نظر گرفته شده است    

4و  3،  2،  1يهـا هموارسـازي نمودنـد، ارزش    را  هاي خـود    زمین 1386و  1385،  1384،  1383
. در نظر گرفته شد5نکرده بودند ارزش این کارکه هنوز هیچ اقدامی براي یبراي کشاورزان

، هایی که براي هر سال در نظر گرفته شده استبراي آن که بتوان بر اساس همین ارزش
هموارسازي لیزري را مشخص کرد، از متغیر وابسته يپذیرندهاحتمال کشاورزاندرصد

. لگاریتم گرفته شد) هاي ثبت شده براي سال پذیرفتن و نپذیرفتن هموارسازي لیزريارزش(
ارزش مربوط به سال پذیرفتن و نپذیرفتن هموارسازي ) 1(بنابراین محور افقی در نمودار
پیشیننان در وضعیت وچکه همیمال کشاورزاناحتدرصد،)1(لیزري و محور عمودي نمودار 

، )1(بنابراین بر اساس نمودار . دهداند را نشان میباقی مانده) لیزري زمیننکردن هموارسازي (
هاي خود را که همچنان زمینیاحتمال کشاورزاندرصدهاي مربوط به هر سال،براي ارزش

. گردداند، تعیین میبدون هموارسازي نگه داشته

1
- Survival
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منحنی بقا). 1(نمودار 

زمـین که اولین سالی است که کشاورزان شروع بـه هموارسـازي لیـزري               1383براي سال   
مـشخص اسـت، در ایـن ارزش       ) 1(که در نمودار     گونههمان. گذاشته شد 1خود کردند ارزش    

کـه 2براي ارزش . اندباقی مانده  نکردنیعنی هموارسازي    پیشینکشاورزان در وضعیت    % 100
انجامهاي خود   کشاورزان هیچ اقدامی براي هموارسازي زمین     % 92است،   1384مربوط به سال    

از کـشاورزان شـروع بـه       % 20در نظر گرفته شد، تنهـا        1385که براي سال     3در ارزش   . ندادند
است، نشان داده شـد کـه       1386که مربوط به سال      4در ارزش   . خود نمودند  زمینهموارسازي  

، کـه نـشان     5بـراي ارزش    . انـد ن هیچ اقدامی براي هموارسازي خـود نکـرده        از کشاورزا % 42
از کـشاورزان،   % 16شـود کـه تنهـا       بینـی مـی   کشاورزان اسـت، پـیش     يوضعیت آینده  يدهنده
هـاي خـود را   از کشاورزان زمین  % 84و در حدود     ،هاي خود را هموارسازي نخواهند کرد     زمین

. هموارسازي خواهند کرد
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یشنهادهانتایج و پ
از نتایج تحقیق مشحص گردید متغیرهایی که در رابطه با وضعیت اقتـصادي              گونه که همان

و ،هـاي در اختیـار کـشاورزان   ي زمـین مانند درآمد خارج از کشتزار و انـدازه      است،کشاورزان  
از عوامل   ،کشاورزان يمانند سن و تجربه    استکشاورزان   هايهمتغیرهایی که در رابطه با تجرب     

دالیلی کـه کـشاورزان نیـز بـراي     . استثیرگذار بر تاخیر در زمان پذیرش هموارسازي لیزري        ات
در ارتبـاط بـا وضـعیت        بـازگو کـرده انـد     هاي خـود    تاخیر در زمان پذیرش هموارسازي زمین     

داري بـر زمـان   اهی نیز دلیل دیگري بود کـه اثـر معنـی    گآنا. کشاورزان بود  ياقتصادي و تجربه  
تـوان  یبنابراین با توجه به نتایج به دسـت آمـده مـ           . زي لیزري کشاورزان داشت   انجام هموارسا 

آوري اطمینان کافی در اختیار باشـد،       یک فن  هايبرترياگر از تأثیرات مثبت و      که  پیشنهاد کرد   
و  آگـاه، آوري مورد نظـر     طور فراگیر کشاورزان را از وجود فن      رسانی مناسب و به   باید با اطالع  

مهم توانایی کشاورزان    يولی نکته . آوري نمود کشاورزان به استفاده از آن فن      شانگیزسعی در   
بر ها  آوريفناین  که با قبول     یینهیل هز یبه دل  ي دیگر گفتهبه  . ها است آوريفناین  در پذیرش   
، ابتدا باید شرایط مناسبی را براي توانایی پـذیرش کـشاورزان فـراهم              شودافزوده می کشاورزان  

و  ،گذراننـد ارج زندگی خود را تنها با درآمد کشاورزي مـی         خکشاورزان م  تربیشیرا که   ز. نمود
بـه  که تمایـل     یبنابراین دادن تسهیالت براي کشاورزان    . ندارندمالی کافی و قابل اطمینانی       توان

يکـار هـا، راه آوريفـن ایـن شرط قبول تسهیالت با  دادنها دارند، و یا     آورياستفاده از این فن   
ها از سوي کشاورزان    آوريتر زمان پذیرش این فن    تواند موجب کاهش هرچه بیش    یت که م  اس

.گردد
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