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چکیده

پژوهشی

این تحقیق با هدف کلی عوامل مؤثر بر بهکارگیری عملیات پایدار محیطزیستی انجام شد .جامعه آماری
پژوهش تمامی خانوارهای کشاورزان گندمکار شهرستان خرمآباد بودند ( .)N= 00311حجم نمونه با
استفاده از فرمول نمونهگیری کوکران  041نفر از آنان برای مطالعه انتخاب شدند .ابزار گردآوری دادهها
پرسشنامه بود .روایی صوری و محتوایی پرسشنامه با نظر متخصصان و پایایی آن از طریق ضریب آلفای
کرونباخ تأیید شد .دادههای پژوهش با کمک نرمافزار  SPSS19تجزیه و تحلیل شدند .نتایج پژوهش نشان
داد که کشاورزان مورد مطالعه از دانش و نگرش مساعدی نسبت به بهکارگیری عملیات پایدار
محیطزیستی برخوردار نیستند .علاوه بر این ،نتایج تحلیل تشخیصی نشان داد که شش متغیر (نگرش
نسبت به عملیات پایداری ،دانش نسبت به عملیات پایداری ،نگرانی محیطزیستی ،دلبستگی مکانی،
سرمایه اجتماعی و اشتغال غیرزراعی) بیشترین تأثیر را در تفکیک گروههای کشاورزی (پذیرنده و
نپذیرنده عملیات زیست پایدار محیطزیستی) دارند و تابع تشخیصی به دست آمده از این شش متغیر قادر
است کشاورزان پذیرنده و نپذیرنده را با دقت  28/02درصد از هم تفکیک کند.
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مقدمـه
افزایش یافته است ( )Chowdury & Dey, 2016که
بیشتر به خاطر گرمایش جهانی و تغییرات اقلیمی
میباشد؛ این تغییرات تأثیر مستقیمی بر تنوعزیستی،
کشاورزی ،جنگلداری ،زمین ،منابع آب و سلامت انسان
دارد ( .)Mahfuzur & Barua, 2016بهطوری که عدم
بکارگیری عملیات پایداری محیطزیست بهعنوان یک
عامل اصلی مرگومیر اصلی در ایران و جهان شناخته
شده است .طبق بررسیهای انجام شده توسط سازمان
بهداشت جهانی ،هر سال در اثر آلودگی هوا بیش از چهار
میلیون نفر دچار مرگ زودرس میشوند (.)WHO, 2017
در سالهای اخیر ،بحرانهای محیطزیستی را با هیچ

عدم شناخت همهجانبهی از مناطق روستایی کشور و عدم
توجه کافی به مسائل محیطزیستی روستاها ،موجب
افزایش ناپایداری مناطق روستایی شده است (ظاهری و
سعدی .)0518 ،مطالعات نشان میدهد که انسان هر ساله
سه برابر تولید سالیانه ،زمین را استفاده میکند ( McCool
 .)et al., 2013آلودگیهای محیطزیست باعث تغییرات
بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی در بدن انسان در اثر استفاده
از مواد غذایی آلوده میگردند که در نهایت به بیماریهای
شدید و حتی مرگ منتهی میشود ( Arnesano et al.,
 .)2016نگرانیهای عمومی در مورد مسایل مربوط به
محیطزیست در طی چند سال گذشته بهطور قابل توجهی
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پدیده جهانی دیگر ،نمیتوان مقایسه کرد .در واقع تاکنون
هیچ مشکلی این چنین بر تمام مسائل عصر و سیاره ما
اثرگذار نبوده است (شرفی و علی بیگی .)0514 ،با توجه
به افزایش نگرانیهای جهانی از اثرات محیطزیستی
کشاورزان در استفاده از سموم شیمیایی که میتواند آثار
منفی بر کیفیت زندگی جوامع بشری و محیطزیست
بگذارد ( .)Tseng & Chiu, 2013در این راستا نگرانی
برای بهبود کیفیت و سلامت مواد غذایی ،موجب بهبود
فعالیتهای محیطزیستی مناسب در سطح مزرعه شده
است ( .)Srisopaporn et al., 2015امروزه ،ریشه بسیاری
از مشکلات محیطزیستی حاکم بر جهان ،همچون گرم
شدن تدریجی زمین ،تغییرات آب و هوایی ،آلودگی هوا،
کمبود آب ،کاهش منابعطبیعی ،و نابودی تنوع اکوسیستم
طبیعی ریشه در رفتار محیطزیستی بشر دارد (عباسزاده
و همکاران .)0511 ،شدت همبستگی بین انسان و محیط
زیست بهحدی است که هر گونه نقصان در منابعطبیعی را
میتوان بهمنزلهی پایان حیات انسان تلقی نمود .بههمین
دلیل عدهای جدیدترین جنبه امنیت ملی را امنیت منابع
محیطی میدانند (بریمانی و اصغری لفمجانی .)0521 ،در
پاسخ به چنین مشکلی کشاورزی پایدار مطرح شد،
کشاورزی پایدار رهیافتی است که میتواند با شناخت
فرآیندهای طبیعی و استفاده از جدیدترین پیشرفتهای
علمی ضمن ایجاد باروری مطلوب در کوتاهمدت و
بلندمدت ،زمینه مناسبی برای پویایی اقتصادی و کاهش
اثرات محیطزیستی فراهم میکند (لطیفی و همکاران،
 .)0514پایداری محیطزیست به معنای برآوردن نیازهای
انسان بدون بهخطر افتادن سلامت اکوسیستم است
( .)Morelli, 2011آموزش حفظ محیطزیست از سوی
سازمان فرهنگی ،علمی و آموزشی ممل متحد به عنوان
فرایندی تعریف شده است که آگاهی و دانش افراد درباره
محیط زیست و چالشهایی که با آن روبهروست افزایش
مییابد ،علاوه بر این ،مهارت و تخصص لازم را برای
مواجهه با چالشهای گسترش داده و نگرش ،انگیزش و
تعهداتی که سبب شکلگیری تصمیمات آگاهانه و عمل
مسؤولانه میشوند ،را پرورش میدهد ( Abd El-Salam et
.)al., 2009
بحث در زمینه توسعهپایدار بدون توجه به به مفهوم
پایداری محیطزیستی ،ناتمام تقلی میشود (منافی
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ملایوسفی و همکاران .)0512 ،جامعهای که خواهان
توسعهپایدار است در گام نخست میبایست شناختی کامل
از محیطزیست و منابع طبیعی خود به دست آورد
(موسیپور و همکاران .)0518 ،موضوع پایداری
محیطزیستی طی دهههای پایانی قرن بیستم بهطور
ویژه ای مورد توجه بسیاری از افراد از محققین قرار گرفت
(حسینزاده و همکاران .)0511 ،پایداری بهطور کلی
دارای سه بعد اقتصادی ،اجتماعی و محیطزیستی است
( )Chopra, 2013که در میان ابعاد پایداری بعد
محیطزیستی از اهمیت بالاتری برخوردار است و موجب
شده که محققان مختلف به آن توجه بیشتری نمایند
( ;Dadhich et al., 2014; Esfahbodi et al., 2016
 .)Dubey et al., 2016; Tseng, 2016عملیات پایداری
محیطزیستی کشاورزان اشاره به عملیات کنترل آفات
گیاهی ،بیماری گیاهی ،علفهای هرز ،عملیات پایدار
خاک و آب دارد ( ;Kumar et al., 2012; Ramirez, 2013
Tseng & Chiu, 2013; Dadhich et al., 2014; Tseng,
.)2016

محیطزیست یکی از ابعاد حساس و آسیبپذیر در جوامع
روستایی است که نسبت به شهرها کمتر تحت تأثیر
آلایندههای مختلف قرار گرفته است .اما افزایش بیرویه
نهادههای شیمیایی در کشاورزی و تغییر الگوی مصرف
تخریب محیطزیست روستایی را منجر شده است
(یاسوری و امامی .)0511 ،در چنین شرایطی ،دستیابی به
توسعهپایدار را سخت خواهد نمود ،زیرا ارتباط بین
توسعهپایدار و محیطزیست یک ارتباط دو طرفه است و
غفلت از محیطزیست مانع از دستیابی به اهداف توسعه
میشود (ازکیا و ایمانی .)0514 ،اهداف کشاورزی پایدار
در بعد محیطزیستی شامل کاهش خسارات به محیط
زیست ،کاهش صدمه زدن به بهداشت و سلامت تولید
کننده و مصرفکنندگان و حفاظت از منابع آب و خاک (با
کاهش نهادههای شیمیایی) باشد (محمدی .)0513 ،در
سال  0128کمیسیون برانتلند توسعهپایدار را رفع
نیازهای کنونی بشر بدون تهدید نیازهای نسلهای آینده
برای برآورده ساختن نیازهایشان تعریف کرد
( .)Tanguayetal, 2010بررسی رفتار پایداری محیط
زیستی ابزاری است که تصمیمگیران و سیاستگذاران را
قادر میسازد تا اقدامات مناسب برای پایدارسازی هر چه
بیشتر جامعه را انجام دهند (محمدی .)0513 ،هدف از
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رفتاری درک شده رابطه مثبتی با رفتار کشاورزان در
استفاده مجدد از پسماندهای کشاورزی دارند (قنبری
موحد و همکاران .)0512 ،در پژوهشی در زمینه
بازدارنده های تولید پایدار به این نتیجه رسیدند که
مهمترین بازدارندهها شامل بازدارندهای زراعی (نبود
مبارزه با آفات و بیماریها از طریق کاشت واریتههای
مقاوم) ،بازدارندهای اجتماعی (نبود وجود شرایط مناسب
جهت مشارکت ذرتکاران در تصمیمگیری و بر نامهریزی)
و بازدارندهای آموزشی (تهیه فیلم و برنامههای مستند در
خصوص آموزش عملی در زمینه استفاده از نهاده های
طبیعی) بودند (جنگچیکاشانی .)0518 ،در تحقیقی که
در این زمینه در ایران انجام شده است نتایج نشان داد که
مهمترین مشکل حفظ محیطزیست در ایران عدم آموزش
صحیح بهرهبرداران است ( .)Hamidian, 2011در
مطالعهای در زمینه وضعیت پایداری محیطزیستی در
میان روستاییان به این نتیجه رسیدند که عاملهای سطح
زیرکشت ،داشتن شغل غیرزراعی و سابقه سکونت تاثیر
معنیداری بر رفتار محیطزیستی روستاییان دارد
(موسیپور و همکاران .)0518 ،در تحقیقی در زمینه
عوامل موثر بر رفتار محیطزیستی به این نتیجه رسیدند
که متغیرهای نگرش ،تحصیلات ،جنسیت ،درآمد تأثیر
معنیداری دارد ( .)Botetzagias et al., 2015مطالعه
محققین دیگر نشان داد که کانالهای ارتباطی و اطلاعاتی،
سن ،خودکارآمدی ،عضویت در تشکلهای اجتماعی،
انگیزه ،آگاهی در زمینه اثرات و بکارگیری عملیات
پایداری میتواند بر رفتار محیطزیستی تاثیرگذار باشد
(قادری و همکاران .)0514 ،در پژوهشی با نقش سرمایه
اجتماعی در رفتار مسؤولانه محیطزیستی در استان
مازندران به این نتیجه رسیدند که سرمایه اجتماعی،
تحصیلات ،درآمد و سن اثر معنیداری بر رفتار مسؤولانه
دارد (عقیلی و همکاران .)0522 ،در بررسی عوامل
اجتماعی مؤثر بر رفتارهای محیطزیستی به این نتیجه
رسیدند بین جنسیت ،آگاهی محیطزیستی ،رضایت از
محل زندگی تأثیر معنیداری بر رفتارهای محیطزیستی
دارد (فرهمند و همکاران .)0515 ،نتایج پژوهش دیگری
در این زمینه نشان داد که مهمترین متیغرهای تأثیر بر
بکارگیری عملیات کشاورزی پایدار متغیرهای جنسیت،

پایداری محیطزیستی حمایت کافی از آبخیز ،منابع آب
شیرین ،منابع محیطزیستی ،حفاظت از زمین ،جنگل ،آب
و حیات وحش ،اطمینان از حمایت کافی از منابع زیستی،
اکوسیستم و پشتیبانی از حیات است (.)Slimane, 2012
برای احتراز از نابودی محیطزیست ،همه انسانها (هم
تصمیمگیران و هم مردم دیگر) در ابعاد جهانی یا ملی و
بهویژه در سطح محلی باید این واقعیت مهم را دریابند که
پیشرفت و توسعه لازم روندی پایدار داشته باشد و از
ثمرات آن نه تنها نسلهای حاضر بلکه نسلهای آینده نیز
باید بهرهمند شوند (مفیدی چلان و همکاران .)0511 ،در
راستای این مهم در ادامه جهت شناسایی عوامل تأثیرگذار
بر بکارگیری عملیات پایدار محیطزیستی به تعدادی از
مطالعات در این زمینه پرداخته میشود.
در پژوهشی در زمینه عاملهای مؤثر بر بهبود دانش فنی
سازگار با محیطزیست گندمکاران در شهرستان خرمآباد
به این نتیجه رسیدند که متغیرهای سرمایه اجتماعی،
نگرش نسبت به عملیات پایدار محیطزیست ،سطح
تحصیلات ،شمار تماس های ترویجی و استفاده از منبع
های اطلاعاتی بیشترین تأثیر را بر احتمال بهبود سطح
دانش فنی کشاورزان دارند (سواری و نقیبیرانوند.)0411 ،
در پژوهشی در زمینه تأثیر منبعهای اطلاعاتی و
آموزشهای ترویجی در پایداری سویاکاری به این نتیجه
رسیدند که آموزش و دورههای ترویجی تاثیر معنیداری
بر پایداری سویاکاران دارد (سید اشرافی و چرمچیان
لنگرودی .)0411 ،در پژوهشی در زمینه نقش متغیرهای
اجتماعی و اقتصادی بر دانش کشاورزی پایدار گندمکار
استان تهران به این نتیجه رسیدند که متغیرهای سن،
عملکرد گندم ،میزان زمین زیر کشت آبی و شمار
دورههای ترویجی شرکت نموده بیشترین اثر را در این
زمینه داشته است (علیآبادی و همکاران .)0513 ،در
مطالعهای دیگر در زمینه رفتار کشاورزان خرمآباد در
زمینه بازیافت پسماند زراعی به این نتیجه رسیدند که
بین کشاورزانی که در کلاسهای ترویجی مدیریت پسماند
شرکت کردهاند با کشاورزانی که در این کلاسها شرکت
نکردهاند از لحاظ رفتار ،نگرش ،هنجارذهنی و باورهای
رفتاری تفاوت معنیداری وجود دارد .علاوه بر این ،نتایج
این پژوهش نشان داد که نگرش ،هنجار ذهنی و کنترل
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سطح تحصیلات ،تجربه ،عملکرد محصول ،اندازه مزرعه،
دریافت یارانه کشاورزی و شرکت در دورههای ترویجی
است (.)Lugandu, 2013
در چنین شرایطی بهنظر میرسد یکی از وظایف محققین،
شناسایی متغیرهای مهم و تأثیرگذار بر بکارگیری عملیات
پایدار محیطزیستی در میان کشاورزان است تا بتوانند
براساس نتایج بدست آمده به سیاستگذران این حوزه
جهت طراحی یک برنامه اصولی برای گسترش عملیات
پایدار در سطح جامعه کمک کنند .در راستا این مهم
پژوهش حاضر با هدف عوامل تأثیرگذار بر بکارگیری
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عملیات پایدار محیطزیستی در شهرستان خرمآباد انجام
شد .جهت نیل به آن اهداف اختصاصی زیر انجام شد.
 بررسی نگرش کشاورزان نسبت به عملیات پایدارمحیطزیستی در میان کشاورزان شهرستان خرمآباد
 بررسی دانش کشاورزان نسبت به عملیات پایدارمحیطزیستی در میان کشاورزان شهرستان خرمآباد
 بررسی عوامل تأثیرگذار بر بکارگیری پایدارمحیطزیستی در میان کشاورزان شهرستان خرمآباد

شکل -1چارچوب مفهومی پژوهش

سوم :گویههایی برای سنجش عوامل تأثیرگذار بر پذیرش
عملیات پایدار محیطزیست بود .روایی صوری پرسشنامه
آن توسط اساتید گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه
علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان مورد تأیید قرار
گرفت .برای سنجش پایایی ابزار پژوهش از ضریب آلفای
کرونباخ و روش دو نیمه کردن برای هر یک از استفاده
شد .مقدار ضریب آلفای کرونباخ و روش دو نیمه کردن
برای هر یک از متغیرهای تحقیق بیشتر از  1/8بود،
محاسبه گردید بنابراین ابزار تحقیق از پایایی مناسبی
برخوردار بود .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار
 SPSSانجام شد .بهمنظور طبقهبندی و گروهبندی
خانوارهای روستایی مورد مطالعه براساس میزان دانش و
نگرش از معیار تفاوت انحراف معیار از میانگین یا معیار
( )ISDMبه صورت زیر استفاده شد ( Gangadharappa et
.)al., 2007

مواد و روشها
تحقیق حاضر از نظر ماهیت از نوع تحقیقات کمی ،با
توجه به هدف کاربردی ،از لحاظ گردآوری دادهها جزء
تحقیقات توصیفی از نوع همبستگی میباشد .جامعه
آماری پژوهش تمامی خانوارهای کشاورزان گندمکار
شهرستان خرم آباد بودند  .)N =0033Nحجم نمونه با
استفاده از فرمول نمونهگیری کوکران  041نفر از آنان
برای مطالعه انتخاب شدند .ابزار جمعآوری اطلاعات
پرسشنامه بود که مشتمل بر سه قسمت بود .بخش اول:
مربوط به ویژگیهای فردی و حرفهای بود .بخش دوم:
مقیاسی برای عملیات پایدار محیطزیستی بود که به 41
رفتار محیطزیستی پایدار در قالب سه طبقه کلی عملیات
پایدار حفاظت گیاهی ،عملیات پایدار حفاظت خاک و
عملیات پایدار حفاظت از آب بود که به صورت دو وجهی
(انجام میدهم و یا انجام نمیدهم) سنجیده شد .بخش
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بررسی وضعیت تحصیلی پاسخگویان نتایج نشان داد که
 11نفر ( 08/3درصد) بیسواد 18 ،نفر ( 08/1درصد)
ابتدایی 41 ،نفر ( 01/8درصد) راهنمایی 08 ،نفر (8/0
درصد) دیپلم و  31نفر ( 01/2درصد) بالاتر از دیپلم
بودند .میانگین مساحت سطح زیرکشت گندم  4/80با
انحراف معیار  3/21هکتار بود.

نتایج

بررسی نگرش و دانش کشاورزان نسبت به عملیات

آمار توصیفی

پایداری محیطزیستی در سطح مزرعه

نتایج بررسی جنسیت پاسخگویان نشان داد که از
کشاورزان مورد مطالعه  011نفر ( 28/0درصد) مرد و 50
نفر ( 00/1درصد) زن بودند .میانگین سن افراد مورد
مطالعه  31/48با انحراف معیار  01/52سال بود و دامنه
سنی آنان بین  01تا  11سال متغیر بود .نتایج بررسی بعد
خانوار آنها نشان داد که میانگین  3/00با انحراف معیار
 0/14نفر بود .میانگین سابقهکار کشاورزی در میان
پاسخگویان  03/08با انحراف معیار  08/28سال بود .در

بهمنظور اولویتبندی سنجههای نگرش کشاورزان مورد
مطالعه نسبت به بکارگیری عملیات پایدار محیطزیستی
در سطح مزرعه از ضریب تغییرات استفاده شد .براساس
نتایج جدول  0میتوان گفت که کشاورزان نسبت به موارد
«حاضر عملیات پایدار محیطزیستی را به خاطر منافع
جامعه بکار بگیرم» و «احساس وظیفه نسبت به آیندگان
جهت حفظ منابع» نگرش مساعدتری بود.

جدول  -1بررسی نگرش کشاورزان نسبت به عملیات پایداری محیطزیستی در سطح مزرعه
میانگین

انحراف معیار

ضریب تغییرات

رتبه

گویه
حاضرم عملیات پایدار محیطزیستی را به خاطر منافع جامعه بکار بگیرم.

5/00

0/03

1/521

0

نسبت به آیندگان جهت حفظ منابع احساس وظیفه میکنم.

5/48

0/40

1/411

0

عملیات پایدار نسبت عملیات زراعی متداول پیچیدگی بیشتر دارد.

0/45

0/12

1/444

5

عملیات پایداری نسبت به هزینه آن قابل قبول است

0/14

0/00

1/432

4

عملیات پایدار محیطزیستی نسبت عملیات متداول مزیت بیشتر دارد.

0/03

0/04

1/311

3

عملیات متداول زراعی متداول نسبت به عملیات پایدار اقتصادیتر است.

0/18

0/03

1/304

1

عملیات پایدار حتی با کاهش درآمد نیز همراه باشد انجام خواهم داد.

0/45

0/58

1/315

8

کشاورزان مسئول کاهش اثرات نامطلوب زراعی هستند.

0//45

0/40

1/324

2

با پذیرش عملیات پایدار میتوان به حفظ جامعه سالم کمک کرد.

0/50

0/58

1/311

1

عملیات پایدار محیطزیستی میتواند به ایمنی غذا کمک کند.

0/05

0/55

1/104

01

عملیات پایدار محیطزیستی منافع بلندمدت زیادی دارد.

0/05

0/40

1/110

00

مقیاس -0 :کامل ًا موافقم  -0موافقم  -5نظری ندارم  -4مخالفم  -3کامل ًا موافقم

بهمنظور گروهبندی سطوح نگرش کشاورزان نسبت به
بکارگیری عملیات پایدار محیطزیستی ،از معیار ()ISDM
استفاده شد .نتایج این بخش در شکل  0آمده است.
همانطور که از نتایج پیداست اکثریت کشاورزان از نگرش
خنثی و متوسطی برخوردار هستند زیرا بیش نیمی از
کشاورزان معادل  30/8درصد از نگرش در طبقه متوسط
(خنثی) قرار گرفتند.

شکل  -2گروهبندی نگرش کشاورزان نسبت به بکارگیری
عملیات پایداری
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همچنین بهمنظور اولویتبندی سنجههای دانش
کشاورزان نسبت به عملیات پایداری محیطزیستی در
سطح مزرعه از ضریب تغییرات استفاده شد .براساس نتایج
این جدول  0میتوان گفت که کشاورزان مطالعه شده
نسبت به موارد «سیستم زهکشی زمین زراعی» و «تعیین

دوره  ،6شماره  ،47زمستان 1744

میزان مصرف کودهای شیمیایی» دانش بالاتری دارند .این
در حالی است که نسبت به موارد «چگونگی استفاده از
آفتکشها» و «زمان مناسب سمپاشی» از دانش کمتری
برخوردارند.

جدول  -2اولویتبندی دانش کشاورزان نسبت به عملیات پایدار محیطزیستی
میانگین

انحراف معیار

ضریب

رتبه

گویه
سیستم زهکشی زمین زراعی

4/41

0/11

1/588

0

تعیین میزان مصرف کودهای شیمیایی

5/38

0/40

1/518

0

کشت تلفیقی

4/00

0/12

1/418

5

کشت توام

4/11

0/85

1/450

4

انواع علفکش

5/51

0/15

1/441

3

چگونگی استفاده از علفکش

5/54

0/10

1/448

1

انوع گونههای مقاوم به آفات و بیماریها

5/31

0/15

1/434

8

تناوب زراعی

5/05

0/48

1/433

2

عملیات خاکورزی مناسب

5/84

0/85

1/410

1

شیوههای مناسب آبیاری مناسب در مزرعه

5/11

0/20

1/414

01

انواع آفتکشهای گندم

5/03

0/33

1/481

00

شیوههای مناسب استفاده از بقایای زراعی

5/88

0/25

1/423

00

آیشگذاری زمین مزروعی

5/11

0/81

1/418

05

انواع کودهای شیمایی

5/03

0/11

1/318

04

انواع کودهای حیوانی و گیاهی

5/58

0/88

1/303

03

مبارزه بیولوژیکی

5/05

0/81

1/301

01

زمان مناسب سمپاشی

0/28

0/38

1/348

08

چگونگی استفاده از آفتکشها

5/30

0/11

1/332

02

بررسی دانش کشاورزان نسبت به عملیات پایدار
کشاورزی
بهمنظور گروهبندی دانش کشاورزان نسبت به عملیات
پایدار محیطزیستی از شاخص ( )ISDMاستفاده شد.
برپایه نتایج شکل  5میتوان گفت که  81نفر (50/10
درصد) دانش زیاد 21 ،نفر ( )53/25دانش متوسط و 83
نفر ( 50/01درصد) از دانش کم در این زمینه برخوردارند.
بنابراین ،میتوان گفت که کشاورزان مطالعه از دانش
متوسطی برخوردارند زیرا در سطحبندی دانش کشاورزان،
طبقه متوسط طبقه غالب بود.

شکل  -۳گروهبندی کشاورزان بر پایه سطح دانش
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کشت شده ،یارانه کشاورزی ،روش آبیاری ،منبع آب
آبیاری ،دسترسی به نهادههای پایدار ،رضایت از کیفیت
خاک مزرعه ،درآمد خانوار ،بیمه محصولات کشاورزی،
سطح زیرکشت ،اشتغال غیرزراعی ،دسترسی به اعتبارات،
مالکیت اراضی ،عملکرد زراعی ،سن ،نگرش نسبت به
عملیات پایداری ،نگرانی محیطزیستی ،سرمایه اجتماعی،
عضویت در تشکلها ،مسئولیتپذیری اجتماعی ،دلبستگی
مکانی ،تجربه ،استفاده از کانالهای ارتباطی و اطلاعاتی،
آگاهی از اثرات عملیات پایداری ،میزان خودکارآمدی
افراد ،سطح دانش کشاورزان در این زمینه ،دیدگاه
کشاورزان نسبت به مروج ،تعداد تماسهای ترویجی و
تحصیلات مورد بررسی قرار گرفتند .نتایج این بخش در
ادامه ارائه شده است.
براساس جدول  ،5تحلیل تشخیصی گام به گام تا شش
گام پیش رفت و در هر مرحله متغیری که کمترین مقدار
لامبدای ویلکس را داشت وارد تابع شد .بنابراین،
متعیرهای نگرش نسبت به عملیات پایداری ،دانش نسبت
به عملیات پایداری ،نگرانی محیطزیستی ،دلبستگی
مکانی ،سرمایه اجتماعی و اشتغال غیرزراعی به ترتیب
وارد تابع شدند.

آمار استنباطی
عوامل متمایزکننده پذیرش و عدم پذیرش عملیات
پایداری محیطزیستی
در این مرحله از پژوهش بهمنظور شناسایی عوامل متمایز
کننده رفتار کشاورزان در زمینه بکارگیری و عدم
بکارگیری عملیات پایداری در سطح مزرعه از تحلیل
تشخیصی به شیوه گام به گام استفاده شد .آنالیز
تشخیصی راهکاری است برای آن که متغیرها را در قالب
گروههای مجزا از هم تفکیک شود ،آنالیز تشخیصی،
تشخیص معادلهای است که با داشتن مشخصات هر فرد از
جامعه ،میتوان با قرار دادن این مشخصات در آن معادله،
پیشبینی کرد که وی به کدام گروه تعلق دارد .به عبارتی
منظور از آنالیز تشخیصی ،گروهبندی دادهها به گروههای
متجانس است ،به گونهای که مشاهدات هر گروه با دیگری
شبیه باشند و مشاهدات گروههای مختلف نسبت به
یکدیگر کمترین شباهت را داشته باشند .از فرضیات مهم
این آزمون آن است که متغیر وابسته به صورت دو وجهی
یا چندوجهی باشد .در این پژوهش متغیر وابسته تحقیق
یعنی پذیرش عملیات پایداری محیطزیستی در سطح
مزرعه به دو صورت (انجام میدهم و انجام نمیدهم) بود
در ادامه تأثیر  02متغیر مستقل یعنی نوع کشت ،ارقام

جدول  -۳نتایج تحلیل تشخیصی به روش گام به گام
گام

متغیر پیشبینی کننده

لامبدای ویلکس

df1

df2

df3

ExactF

df1

df2

Sig

1

نگرش نسبت به عملیات پایداری

1/812

0

0

053

23/00

0

053

1/111

2

دانش نسبت به عملیات پایداری

1/811

0

0

053

13/28

0

054

1/111

۳

نگرانی محیطزیستی

1/134

5

0

053

38/03

5

055

1/111

4

دلبستگی مکانی

1/104

4

0

053

42/11

4

050

1/111

5

سرمایه اجتماعی

1/322

3

0

053

52/84

3

050

1/111

6

اشتغال غیرزراعی

1/310

1

0

053

01/38

1

051

1/111

نتایج مقدار ویژه و همبستگی کانونی در جدول  4ارائه شده است .با توجه به دو سطحی بودن متغیر وابسته فقط یک تابع
تشخیصی دارد .علاوه بر این ،درجه آزادی نشان دهنده تعداد متغیرها در تابع تشخیصی است .بالا بودن مقدار ویژه بیانگر بیانگر
بالا بودن ترکیب خطی متغیرها د ر تفکیک سطوح مربوط به متغیر وابسته (انجام عملیات پایداری محیطزیستی یا عدم انجام
عملیات پایداری محیطزیستی) دارند .علاوه بر این ،مجذور همبستگی کانونی مقدار  1/41به دست میآید که معادل  R2در
رگرسیون چند متغیره است .به بیان دیگر میتوان گفت  41درصد از واریانس متغیر وابسته تحقیق توسط متغیرهای مستقل
تبیین میشود.
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جدول  -4مقدار آزمونهای تحلیل تشخیصی
تابع

مقدار ویژه

همبستگی کانونی

مقار لامبدا

کای اسکویر

درجه آزادی

سطح معنیداری

1

1/823

1/188

1/115

20/843

1

1/111

آمده قادر است  21از کشاورزان پذیرنده و  28درصد از
کشاورزان نپذیرنده به درستی تشخیص دهد .در مجموع
این تابع 28/02 ،درصد از افراد را بهطور صحیح
طبقهبندی نموده است.

مقدار ضرایب استاندارد و غیراستاندارد تابع تشخیصی در
جدول  3ارائه شده است .ضرایب استاندارد معادل (بتا در
رگرسیون چند متغیره) است و اهمیت نسبی هر یک از
متغیرهای مستقل را در تمایز دو گروه از کشاورزان نشان
میدهد .براساس مقادیر گزارش شده نگرش و دانش
نسبت به بهکارگیری عملیات پایداری محیطزیستی
بیشترین تأثیر را در تفکیک کشاورزان پذیرنده و نپذیرنده
عملیات پایداری محیطزیستی دارد.

جدول  -6نتایج حاصل از دقت تابع تشخیصی
گروههای
کشاورز
بکارگیری

جدول  -5ضرایب استاندارد و غیراستاندارد متغیرهای تابع

عملیات پایداری

تشخیصی
متغیر

ضرایب

ضرایب

استاندارد

استاندارد نشده

-

-1/301

1/228

1/022

1/834

1/055

نگرانی محیطزیستی ()X3

1/312

1/050

دلبستگی مکانی()X4

1/433

1/003
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بحث
این پژوهش با هدف کلی عوامل تأثیرگذار بر بکارگیری
عملیات پایدار محیطزیستی در میان کشاورزان گندمکار
شهرستان خرمآباد انجام شد .نتایج پژوهش نشان داد که
کشاورزان مورد مطالعه از نگرش و دانش مساعدی در این
زمینه برخوردار نیستند این نتیجه با یافتههای ( Savari et
 )al., 2015همسو میباشد .اما در بررسی عاملهای
اثرگذار بر بکارگیری عملیات پایدار محیطزیستی نتایج
نشان داد که به ترتیب مهمترین متغیرها شامل نگرش،
دانش ،نگرانی محیطزیستی ،دلبستگی اجتماعی ،سرمایه
اجتماعی و اشتغال غیرزراعی بود که در ادامه به تحلیل
نتایج پرداخته میشود.
نگرش اولین متغیر تأثیرگذار در این زمینه بود این یافته با
مطالعههای ( )Botetzagias et al., 2015همسو میباشد.
این یافته بیانگر این است که نگرش همیشه کلید اولیه
رفتار است تا زمانی که کشاورزان نگرش مساعدی به
عملیات پایدار محیطزیستی نداشته باشند قطعاً عملیات
پایدار محیطزیستی را بهکار نخواهند بست زیرا نگرش
بیان کننده گرایشهای مثبت و منفی افراد به یک موضوع
خاص است ( .)Botetzagias et al., 2015بنابراین ،به

براساس ضرایب استاندارد استاندارد نشده (معادل  Bدر
رگرسیون) ارائه شده در جدول  3تابع تشخیصی پذیرش
عملیات محیطزیستی به صورت زیر میباشد.

لذا برای بررسی دقت تابع تشخیصی باید صحت
طبقهبندی گروهها را ارزیابی کرد .بنابراین ،به منظور نشان
دادن دقت تابع به دست آمده ،نتایج دقتسنجی
گروهبندی پذیرنده و نپذیرنده عملیات پایداری محیط
زیستی کشاورزان گندمکار در جدول  1ارائه شده است.
همانطور که از نتایج مشخص شده است تابع به دست
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استفاده بیرویه از کودهای شیمیایی را فراهم کنند تا
بتوان با برانگیختن حس مسؤولیت آنان به ترویج رفتار
پایدار در میان کشاورزان کمک کرد.
چهارمین متغیر تأثیرگذار بر بکارگیری عملیات پایداری
محیطزیستی در میان کشاورزان شهرستان خرمآباد
دلبستگی مکانی است .این یافته در راستای مطالعات
(فرهنمند و همکاران )0515 ،میباشد .این یافته بیانگر
این موضوع است کشاورزانی که به محیط روستایی
وابستهتر هستند معمولاْ عملیات پایدار محیطزیستی را
بیشتر بهکار خواهند بست و رفتار حفاظتی دوستدارانه و
نگاه بلندمدتی به محیط کشاورزی دارند .دلبستگی مکانی
بیانگر پیوندی عاطفی میان شخص و محیط است
( .)Scannell & Gifford, 2010بنابراین ،نیاز است به
نقش و جایگاه روستا در استراتژیهای دولت به عنوان
منبع امنیت غذایی و تولید ،حس تعلق مکانی را در میان
کشاورزان بهبود بخشید تا بتوان به عملیات توسعه
عملیات پایدار کمک کرد.
پنجمین متغیر اثرگذار در این زمینه ،سرمایه اجتماعی بود
نتایج این بخش با یافتههای (محمدی0513 ،؛ عقیلی و
همکاران )0522 ،همسو میباشد .در این زمینه میتوان
گفت که در جوامعی دارای سرمایه اجتماعی بالاتری
هستند و افراد اعتماد بیشتری به همدیگر دارند در
راستای بهکارگیری عملیات پایدار بیشتر تلاش خواهند
کرد زیرا سرمایه اجتماعی میتواند موجب تقویت همکاری
در میان کشاورزان شود (سواری و عبدشاهی.)0512 ،
بنابراین ،میتوان از طریق راهاندازی تشکلها و NGOs
های اجتماعی حمایت کننده از محیط زیست علاوه بر
توسعه سرمایه اجتماعی میتوان به ترویج رفتارهای ایمن
در میان کشاورزان کمک کرد.
آخرین متغیر تأثیرگذار در این زمینه متغیر اشتغال
غیرزراعی بود .این یافته با نتایج مطالعات (موسیپور و
همکاران )0518 ،همسو میباشد .این یافته بیانگر این
است که بهکارگیری عملیات پایدار زراعی منجر به کاهش
درآمد در میان کشاورزان میشود زیرا استفاده بیرویه از
نهادههای شیمیایی منجر به افزایش تولید در نتیجه درآمد
خانوار خواهد شد ( .)Savari et al. 2013اشتغال
غیرزراعی میتواند کاهش درآمد خانوارهای روستایی را در

مدیران عالی محیطزیست و توسعه روستایی پیشنهاد
میشود از طریق رسانههای عمومی و ملی به تشویق و
ترغیب کشاورزان جهت بکارگیری عملیات پایدار محیط
زیستی بپردازند و با نشان دادن اثرات بلندمدت عملیات
پایدار بر سلامت انسانی و جامعه انگیزه لازم را در
کشاورزان جهت بهکارگیری عملیات پایدار محیطزیستی
ایجاد نمایند.
دومین متغیر مهم تأثیرگذار در این زمینه مقوله دانش
کشاورزان نسبت به عملیات پایدار محیطزیستی بود این
یافته در راستای مطالعات ()Botetzagias et al., 2015
است .در تفسیر این یافته میتوان گفت که بخش عمده
معضلات محیطزیستی موجود ،ریشه در ضعف آگاهیهای
لازم در ارتباط انسان و طبیعت دارد ( Elliott & Young,
 )2016زیرا هدف از دانش محیطزیستی در میان
کشاورزان به وجود آوردن حساسیت نسبت به اثرات
رفتارهای آنان بر محیطزیست است تا با داشتن قدرت
تشخیص و توصیف مسائل محیطزیستی بتوانند در
رفتارهای مخرب محیطزیست جلوگیری کنند و به ترویج
رفتار دوستدارانه با محیط زیست اقدام نمایند ( Shobeiri
 .)et al., 2014بنابراین در این زمینه توصیه میشود با
برگزاری دورهها و کارگاههای آموزشی مناسب در زمینه
عملیات پایداری در محیطزیست در میان کشاورزان آنان
را با اصول اولیه و راهکارهای بهکارگیری عملیات پایداری
آشنا نمایند و با تقویت مهارتهای حرفهای کشاورزان
بتوان در این زمینه اقدامی اساسی انجام داد.
مطابق با مطالعات ( Heartmann & Apaolaza-Ibanez,
 )2012; Savari et al., 2021نگرانی سومین متغیر
تأثیرگذار در این زمینه بود .در تفسیر نتایج این بخش
میتوان گفت نگرانیهای محیطزیستی پیشدرآمدی برای
تغییر رفتارهای محیطزیستی است ( & Givens
 )Jorgenson, 2013زیرا برخی پژوهشگران نگرانی را
ارزیابی در مورد رفتار خود به همراه پیامدهایی که
میتواند برای محیطزیست در پی داشته داشته باشد
تعریف میکنند ( Milfont et al., 2006; Bemberg,
 .)2003بنابراین ،در این زمینه توصیه میشود با نشان
دادن اثرات طولانیمدت کودهای شیمیایی در محیط
زیست و سلامت انسان زمینه افزایش نگرانی کشاورزان در
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بکارگیری عملیات پایداری محیطزیستی جبران کند .اما
کشاورزان باید به این امر توجه داشته باشند که محصولات
ارگانیک را میتوانند با قیمت بیشتری به فروش برسانند و
جبران کاهش تولید محصول را خواهد نمود .بنابراین،
پیشنهاد میشود با توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی و
ایجاد کارگاه متنوع در زمینه کشاورزی امکان اشتغال
غیرزراعی را برای کشاورزان فراهم کند.
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Abstract
The main purpose of this study was Factors influencing the use of environmentally
sustainable operations. The statistical population of the study was all wheat farmers in
Khorramabad County (N= 22500). Using Cochran’s sampling formula, 240 of them were
selected as a sample. Using Cochran's sampling formula, 240 of them were selected as a
sample (N=240). The main instrument in this study was questionnaire which its validity was
confirmed by the panel of experts and the reliability of it was also calculated by using a
sequential alpha test and through software. Data were analyzed by SPSS18 software. The
results showed that the studied farmers do not have a favorable knowledge and attitude
towards sustainable environmental practices. The results of the discriminant analysis showed
that the six variables of Attitude towards sustainability, knowledge of sustainability,
environmental concern, spatial attachment, social capital and non-farm employment have the
greatest impact on the separation of agricultural groups (accepting and rejecting
environmental sustainable operations). In summary, the discriminant function from these six
variables is able to accurately differentiate the studied persons with 87.28% accuracy in
accepting and rejecting environmental sustainable operations.
Keywords: Sustainable Development, Natural Environment, Sustainable Agriculture, Natural
Resources
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