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TÓM TẮT
Thoái hóa đất đã trở thành một vấn đề nghiêm trọng trong một vài thập kỷ
gần đây do ảnh hưởng của nó đến vấn đề an ninh lương thực. Nguyên nhân
chính của vấn đề thoái hóa đất là do các hoạt động của con người trên đất, đặc
biệt là hoạt động sản xuất nông nghiệp. Một số nghiên cứu trước đây chứng
minh rằng nếu người dân nhận thức được vấn đề về thoái hóa đất thì họ có thể
có những biện pháp để hạn chế vấn đề này. Do vậy, nghiên cứu tiến hành
nhằm tìm hiểu nhận thức của của người dân về vấn đề thoái hóa đất, từ đó đề
xuất một số giải pháp để hạn chế vấn đề này. Nghiên cứu được tiến hành trên
địa bàn huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Bốn công cụ chính được sử dụng trong
nghiên cứu bao gồm: transect walk; thảo luận nhóm; điều tra nông hộ; phỏng
vấn chuyên gia. Các phương pháp thống kê mô tả (giá trị trung bình, độ lệch
chuẩn, tỷ lệ phần trăm), kiểm định (T test, Fisher’s exact test, Correlation test)
và thống kê suy luận (hồi quy Logistic) được sử dụng trong phân tích số liệu.
Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng với người dân nhận thức được vấn đề thoái
hóa đất, họ thường áp dụng những biện pháp để kiểm soát vấn đề này, bao
gồm: băng cỏ chống xói mòn, trồng xen sắn đậu, chuyển đổi cây trồng, băng
chống xói mòn từ thân sắn. Ngoài ra, nghiên cứu xác định nhóm yếu tố về
thông tin có ảnh hưởng đến việc nhận thức của người dân về vấn đề thoái hóa
đất.
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