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 مقاله: نوع

 پژوهشی

  چکیده

امعه آماری شد. جانجام  یستیزطیمح داریپا اتیعمل یریکارگهثر بر بؤعوامل ماین تحقیق با هدف کلی 

(. حجم نمونه با  =00311Nآباد بودند )کار شهرستان خرمپژوهش تمامی خانوارهای کشاورزان گندم

ها داده یابزار گردآوربرای مطالعه انتخاب شدند.  از آنان نفر 041گیری کوکران استفاده از فرمول نمونه

 یفاآل بیضر قیآن از طر ییایو پاپرسشنامه با نظر متخصصان  ییو محتوا صوری ییپرسشنامه بود. روا

نتایج پژوهش نشان  شدند. لیو تحل هیتجز 19SPSSافزار پژوهش با کمک نرم یهاشد. داده دأییکرونباخ ت

کارگیری عملیات پایدار هداد که کشاورزان مورد مطالعه از دانش و نگرش مساعدی نسبت به ب

نگرش تحلیل تشخیصی نشان داد که شش متغیر )محیطزیستی برخوردار نیستند. علاوه بر این، نتایج 

 ،یمکان یدلبستگ ،زیستیمحیط ینگران ،یداریپا اتیدانش نسبت به عمل ،یداریپا اتینسبت به عمل

های کشاورزی )پذیرنده و ی( بیشترین تأثیر را در تفکیک گروهرزراعیو اشتغال غ یاجتماع هیسرما

قادر  ریمتغ شش نیبه دست آمده از ا یصیتابع تشخارند و زیستی( دنپذیرنده عملیات زیست پایدار محیط

 درصد از هم تفکیک کند. 02/28کشاورزان پذیرنده و نپذیرنده را با دقت است 

 مقاله: تاریخچه

 

 01/12/0411دریافت: 

 03/00/0411پذیرش: 

 :کلمات کلیدی

توسعه پایدار 
 زیست طبیعی محیط

کشاورزی پایدار 

  منابع طبیعی

 

 هـمقدم

ی از مناطق روستایی کشور و عدم جانبهعدم شناخت همه

زیستی روستاها، موجب توجه کافی به مسائل محیط

 ی وظاهرافزایش ناپایداری مناطق روستایی شده است )

دهد که انسان هر ساله (. مطالعات نشان می0518ی، سعد

 McCoolکند )سه برابر تولید سالیانه، زمین را استفاده می

et al., 2013زیست باعث تغییرات های محیط(. آلودگی

بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی در بدن انسان در اثر استفاده 

های گردند که در نهایت به بیماریاز مواد غذایی آلوده می

 ,.Arnesano et alشود )شدید و حتی مرگ منتهی می

های عمومی در مورد مسایل مربوط به نگرانی(. 2016

توجهی طور قابل در طی چند سال گذشته بهزیست محیط

که  (Chowdury & Dey, 2016افزایش یافته است )

بیشتر به خاطر گرمایش جهانی و تغییرات اقلیمی 

زیستی، ثیر مستقیمی بر تنوعأباشد؛ این تغییرات تمی

داری، زمین، منابع آب و سلامت انسان کشاورزی، جنگل

طوری که عدم به .(Mahfuzur & Barua, 2016)دارد 

عنوان یک زیست بهبکارگیری عملیات پایداری محیط

ومیر اصلی در ایران و جهان شناخته عامل اصلی مرگ

های انجام شده توسط سازمان شده است. طبق بررسی

بهداشت جهانی، هر سال در اثر آلودگی هوا بیش از چهار 

(. WHO, 2017شوند )میلیون نفر دچار مرگ زودرس می

زیستی را با هیچ های محیطهای اخیر، بحرانالدر س
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توان مقایسه کرد. در واقع تاکنون پدیده جهانی دیگر، نمی

هیچ مشکلی این چنین بر تمام مسائل عصر و سیاره ما 

با توجه (. 0514اثرگذار نبوده است )شرفی و علی بیگی، 

زیستی های جهانی از اثرات محیطبه افزایش نگرانی

تواند آثار استفاده از سموم شیمیایی که میکشاورزان در 

 زیستجوامع بشری و محیط منفی بر کیفیت زندگی

در این راستا نگرانی (. Tseng & Chiu, 2013بگذارد )

برای بهبود کیفیت و سلامت مواد غذایی، موجب بهبود 

زیستی مناسب در سطح مزرعه شده های محیطفعالیت

امروزه، ریشه بسیاری (. Srisopaporn et al., 2015است )

زیستی حاکم بر جهان، همچون گرم از مشکلات محیط

شدن تدریجی زمین، تغییرات آب و هوایی، آلودگی هوا، 

طبیعی، و نابودی تنوع اکوسیستم کمبود آب، کاهش منابع

 زادهعباسزیستی بشر دارد )طبیعی ریشه در رفتار محیط

 سان و محیطشدت همبستگی بین ان(. 0511و همکاران، 

طبیعی را حدی است که هر گونه نقصان در منابعزیست به

همین ی پایان حیات انسان تلقی نمود. بهمنزلهتوان بهمی

ای جدیدترین جنبه امنیت ملی را امنیت منابع دلیل عده

در (. 0521ی، لفمجان یاصغر ی ومانیبردانند )محیطی می

ح شد، پاسخ به چنین مشکلی کشاورزی پایدار مطر

تواند با شناخت کشاورزی پایدار رهیافتی است که می

های فرآیندهای طبیعی و استفاده از جدیدترین پیشرفت

مدت و علمی ضمن ایجاد باروری مطلوب در کوتاه

بلندمدت، زمینه مناسبی برای پویایی اقتصادی و کاهش 

ی و همکاران، فیلطکند )اثرات محیطزیستی فراهم می

به معنای برآوردن نیازهای  زیستمحیط (. پایداری0514

خطر افتادن سلامت اکوسیستم است انسان بدون به

(Morelli, 2011آموزش حفظ محیط .) زیست از سوی

سازمان فرهنگی، علمی و آموزشی ممل متحد به عنوان 

فرایندی تعریف شده است که آگاهی و دانش افراد درباره 

روست افزایش بههایی که با آن رومحیط زیست و چالش

یابد، علاوه بر این، مهارت و تخصص لازم را برای می

های گسترش داده و نگرش، انگیزش و مواجهه با چالش

گیری تصمیمات آگاهانه و عمل تعهداتی که سبب شکل

 Abd El-Salam etدهد )شوند، را پرورش میولانه میؤمس

al., 2009 .) 

ه به به مفهوم پایدار بدون توجبحث در زمینه توسعه

 یمنافشود )زیستی، ناتمام تقلی میپایداری محیط

ای که خواهان جامعه (.0512ی و همکاران، وسفیملا

بایست شناختی کامل پایدار است در گام نخست میتوسعه

زیست و منابع طبیعی خود به دست آورد از محیط

موضوع پایداری (. 0518پور و همکاران، موسی)

طور های پایانی قرن بیستم بهههزیستی طی دمحیط

ای مورد توجه بسیاری از افراد از محققین قرار گرفت ویژه

طور کلی پایداری به (.0511و همکاران،  زادهنیحس)

زیستی است دارای سه بعد اقتصادی، اجتماعی و محیط

(Chopra, 2013 که در میان ابعاد پایداری بعد )

ردار است و موجب زیستی از اهمیت بالاتری برخومحیط

شده که محققان مختلف به آن توجه بیشتری نمایند 

(Dadhich et al., 2014; Esfahbodi et al., 2016; 

Dubey et al., 2016; Tseng, 2016 .) عملیات پایداری

زیستی کشاورزان اشاره به عملیات کنترل آفات محیط

های هرز، عملیات پایدار گیاهی، بیماری گیاهی، علف

 ;Kumar et al., 2012; Ramirez, 2013و آب دارد )خاک 

Tseng & Chiu, 2013; Dadhich et al., 2014; Tseng, 

2016 .) 

پذیر در جوامع زیست یکی از ابعاد حساس و آسیبمحیط

روستایی است که نسبت به شهرها کمتر تحت تأثیر 

رویه های مختلف قرار گرفته است. اما افزایش بیآلاینده

ای شیمیایی در کشاورزی و تغییر الگوی مصرف هنهاده

زیست روستایی را منجر شده است تخریب محیط

(. در چنین شرایطی، دستیابی به 0511ی، امامی و اسور)ی

پایدار را سخت خواهد نمود، زیرا ارتباط بین توسعه

زیست یک ارتباط دو طرفه است و پایدار و محیطتوسعه

ستیابی به اهداف توسعه زیست مانع از دغفلت از محیط

(. اهداف کشاورزی پایدار 0514شود )ازکیا و ایمانی، می

 زیستی شامل کاهش خسارات به محیطدر بعد محیط

زیست، کاهش صدمه زدن به بهداشت و سلامت تولید 

کنندگان و حفاظت از منابع آب و خاک )با کننده و مصرف

در (. 0513های شیمیایی( باشد )محمدی، کاهش نهاده

پایدار را رفع لند توسعهکمیسیون برانت 0128سال 

های آینده  نیازهای کنونی بشر بدون تهدید نیازهای نسل

ورده ساختن نیازهایشان تعریف کرد برای برآ

(Tanguayetal, 2010). بررسی رفتار پایداری محیط 

گذاران را گیران و سیاستزیستی ابزاری است که تصمیم

قدامات مناسب برای پایدارسازی هر چه سازد تا اقادر می

(. هدف از 0513بیشتر جامعه را انجام دهند )محمدی، 
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زیستی حمایت کافی از آبخیز، منابع آب پایداری محیط

زیستی، حفاظت از زمین، جنگل، آب شیرین، منابع محیط

و حیات وحش، اطمینان از حمایت کافی از منابع زیستی، 

(. Slimane, 2012ات است )اکوسیستم و پشتیبانی از حی

ها )هم زیست، همه انسانبرای احتراز از نابودی محیط

گیران و هم مردم دیگر( در ابعاد جهانی یا ملی و تصمیم

در سطح محلی باید این واقعیت مهم را دریابند که  ویژهبه

پیشرفت و توسعه لازم روندی پایدار داشته باشد و از 

های آینده نیز اضر بلکه نسلهای حثمرات آن نه تنها نسل

(. در 0511و همکاران،  چلان یدیمفمند شوند )باید بهره

راستای این مهم در ادامه جهت شناسایی عوامل تأثیرگذار 

زیستی به تعدادی از بر بکارگیری عملیات پایدار محیط

 شود. مطالعات در این زمینه پرداخته می

 یهبود دانش فنثر بر بؤم یهاعاملدر پژوهشی در زمینه 

 آبادکاران در شهرستان خرمگندم ستیزطیسازگار با مح

 ،یاجتماع هیسرما یرهایمتغبه این نتیجه رسیدند که 

سطح  ست،یزطیمح داریپا اتینگرش نسبت به عمل

 و استفاده از منبع یجیترو یها شمار تماس لات،یتحص

را بر احتمال بهبود سطح  ریثأت نیشتریب یاطلاعات یها

 (.0411، رانوندیبینق ی وسوار) کشاورزان دارند یانش فند

های اطلاعاتی و در پژوهشی در زمینه تأثیر منبع

های ترویجی در پایداری سویاکاری به این نتیجه آموزش

داری های ترویجی تاثیر معنیرسیدند که آموزش و دوره

 انیچرمچ ی واشراف دیسبر پایداری سویاکاران دارد )

(. در پژوهشی در زمینه نقش متغیرهای 0411ی، لنگرود

کار اجتماعی و اقتصادی بر دانش کشاورزی پایدار گندم

سن، استان تهران به این نتیجه رسیدند که متغیرهای 

و شمار  یکشت آب ریز نیزم زانیکرد گندم، معمل

نموده بیشترین اثر را در این شرکت  یجیترو هایدوره

(. در 0513و همکاران، ی آبادیعلزمینه داشته است )

آباد در ای دیگر در زمینه رفتار کشاورزان خرممطالعه

زمینه بازیافت پسماند زراعی به این نتیجه رسیدند که 

پسماند  تیریمد یجیترو یهاکه در کلاس یکشاورزان نیب

ها شرکت کلاس نیکه در ا یاند با کشاورزانشرکت کرده

 یو باورها یارذهناند از لحاظ رفتار، نگرش، هنجنکرده

 جینتاعلاوه بر این، وجود دارد.  یداریتفاوت معن یرفتار

و کنترل  ینشان داد که نگرش، هنجار ذهن این پژوهش

با رفتار کشاورزان در  یدرک شده رابطه مثبت یرفتار

 یقنبر) دارند یکشاورز یاستفاده مجدد از پسماندها

(. در پژوهشی در زمینه 0512و همکاران،  موحد

های تولید پایدار به این نتیجه رسیدند که ازدارندهب

 )نبود یزراع یبازدارندهاها شامل مهمترین بازدارنده

 یهاتهیکاشت وار قیاز طر هایماریب مبارزه با آفات و

مناسب  طیوجود شرا )نبودی اجتماع یمقاوم(، بازدارندها

( یزیرو بر نامه یریگمیکاران در تصمجهت مشارکت ذرت

مستند در  یهاو برنامه لمیف هی)تهی آموزش یزدارندهاو با

 یاز نهاده ها تفادهاس نهیدر زم یخصوص آموزش عمل

در تحقیقی که (. 0518ی، کاشانیچجنگی( بودند )عیطب

در این زمینه در ایران انجام شده است نتایج نشان داد که 

زیست در ایران عدم آموزش مهمترین مشکل حفظ محیط

در (. Hamidian, 2011رداران است )بصحیح بهره

زیستی در ای در زمینه وضعیت پایداری محیطمطالعه

های سطح میان روستاییان به این نتیجه رسیدند که عامل

زیرکشت، داشتن شغل غیرزراعی و سابقه سکونت تاثیر 

زیستی روستاییان دارد داری بر رفتار محیطمعنی

یقی در زمینه (. در تحق0518پور و همکاران، موسی)

عوامل موثر بر رفتار محیطزیستی به این نتیجه رسیدند 

ثیر أکه متغیرهای نگرش، تحصیلات، جنسیت، درآمد ت

مطالعه (. Botetzagias et al., 2015داری دارد )معنی

های ارتباطی و اطلاعاتی، که کانالمحققین دیگر نشان داد 

های اجتماعی، سن، خودکارآمدی، عضویت در تشکل

انگیزه، آگاهی در زمینه اثرات و بکارگیری عملیات 

تواند بر رفتار محیطزیستی تاثیرگذار باشد پایداری می

در پژوهشی با نقش سرمایه (. 0514ی و همکاران، قادر)

ولانه محیطزیستی در استان ؤاجتماعی در رفتار مس

مازندران به این نتیجه رسیدند که سرمایه اجتماعی، 

ولانه ؤداری بر رفتار مسسن اثر معنی تحصیلات، درآمد و

(. در بررسی عوامل 0522ی و همکاران، لیعقدارد )

ثر بر رفتارهای محیطزیستی به این نتیجه ؤاجتماعی م

رسیدند بین جنسیت، آگاهی محیطزیستی، رضایت از 

داری بر رفتارهای محیطزیستی ثیر معنیأمحل زندگی ت

ج پژوهش دیگری (. نتای0515و همکاران،  فرهمنددارد )

ثیر بر أکه مهمترین متیغرهای تدر این زمینه نشان داد 

بکارگیری عملیات کشاورزی پایدار متغیرهای جنسیت، 
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سطح تحصیلات، تجربه، عملکرد محصول، اندازه مزرعه، 

های ترویجی دریافت یارانه کشاورزی و شرکت در دوره

 (. Lugandu, 2013است )

سد یکی از وظایف محققین، رنظر میدر چنین شرایطی به

ثیرگذار بر بکارگیری عملیات أشناسایی متغیرهای مهم و ت

پایدار محیطزیستی در میان کشاورزان است تا بتوانند 

گذران این حوزه براساس نتایج بدست آمده به سیاست

 اتیگسترش عمل یبرا یاصول جهت طراحی یک برنامه

این مهم کمک کنند. در راستا در سطح جامعه  داریپا

پژوهش حاضر با هدف عوامل تأثیرگذار بر بکارگیری 

آباد انجام زیستی در شهرستان خرمعملیات پایدار محیط

 شد. جهت نیل به آن اهداف اختصاصی زیر انجام شد.

بررسی نگرش کشاورزان نسبت به عملیات پایدار  -

 آبادزیستی در میان کشاورزان شهرستان خرممحیط

 داریپا اتیورزان نسبت به عملکشا دانش یبررس -

 آبادکشاورزان شهرستان خرم انیزیستی در ممحیط

  داریپابررسی عوامل تأثیرگذار بر بکارگیری  -

 آبادکشاورزان شهرستان خرم انیزیستی در ممحیط

 

 

 
چارچوب مفهومی پژوهش -1شکل  

 

 هاروشمواد و 
تحقیق حاضر از نظر ماهیت از نوع تحقیقات کمی، با 

ها جزء توجه به هدف کاربردی، از لحاظ گردآوری داده

باشد. جامعه تحقیقات توصیفی از نوع همبستگی می

کار کشاورزان گندم یخانوارها یپژوهش تمام یآمار

(. حجم نمونه با N0033 =Nشهرستان خرم آباد بودند 

آنان نفر از  041کوکران  یریگاستفاده از فرمول نمونه

آوری اطلاعات شدند. ابزار جمع مطالعه انتخاب یبرا

قسمت بود. بخش اول:  سهپرسشنامه بود که مشتمل بر 

ای بود. بخش دوم: های فردی و حرفهمربوط به ویژگی

 41زیستی بود که به عملیات پایدار محیطمقیاسی برای 

زیستی پایدار در قالب سه طبقه کلی عملیات رفتار محیط

دار حفاظت خاک و پایدار حفاظت گیاهی، عملیات پای

عملیات پایدار حفاظت از آب بود که به صورت دو وجهی 

بخش دهم( سنجیده شد. دهم و یا انجام نمی)انجام می

عوامل تأثیرگذار بر پذیرش  هایی برای سنجشسوم: گویه

روایی صوری پرسشنامه زیست بود. عملیات پایدار محیط

انشگاه آن توسط اساتید گروه ترویج و آموزش کشاورزی د

علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان مورد تأیید قرار 

گرفت. برای سنجش پایایی ابزار پژوهش از ضریب آلفای 

برای هر یک از استفاده و روش دو نیمه کردن کرونباخ 

و روش دو نیمه کردن  شد. مقدار ضریب آلفای کرونباخ 

بود،  8/1بیشتر از برای هر یک از متغیرهای تحقیق 

بنابراین ابزار تحقیق از پایایی مناسبی به گردید محاس

افزار ها با استفاده از نرمتجزیه و تحلیل دادهبرخوردار بود. 

SPSS .بندی بندی و گروهمنظور طبقهبه انجام شد

مورد مطالعه براساس میزان دانش و خانوارهای روستایی 

نگرش از معیار تفاوت انحراف معیار از میانگین یا معیار 

(ISDM) به صورت زیر استفاده شد (Gangadharappa et 

al., 2007) . 
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 نتایج
 آمار توصیفی

نتایج بررسی جنسیت پاسخگویان نشان داد که از 

 50درصد( مرد و  0/28نفر ) 011کشاورزان مورد مطالعه 

درصد( زن بودند. میانگین سن افراد مورد  1/00نفر )

سال بود و دامنه  52/01با انحراف معیار  48/31مطالعه 

سال متغیر بود. نتایج بررسی بعد  11تا  01سنی آنان بین 

با انحراف معیار  00/3ها نشان داد که میانگین خانوار آن

کار کشاورزی در میان نفر بود. میانگین سابقه 14/0

سال بود. در  28/08با انحراف معیار  08/03پاسخگویان 

نتایج نشان داد که بررسی وضعیت تحصیلی پاسخگویان 

درصد(  1/08نفر ) 18سواد، درصد( بی 3/08نفر ) 11

 0/8نفر ) 08درصد( راهنمایی،  8/01نفر ) 41ابتدایی، 

درصد( بالاتر از دیپلم  2/01نفر ) 31درصد( دیپلم و 

با  80/4بودند. میانگین مساحت سطح زیرکشت گندم 

 هکتار بود.  21/3انحراف معیار 

کشاورزان نسبت به عملیات  بررسی نگرش و دانش

 پایداری محیطزیستی در سطح مزرعه

های نگرش کشاورزان مورد بندی سنجهمنظور اولویتبه

زیستی مطالعه نسبت به بکارگیری عملیات پایدار محیط

در سطح مزرعه از ضریب تغییرات استفاده شد. براساس 

توان گفت که کشاورزان نسبت به موارد می 0نتایج جدول 

زیستی را به خاطر منافع محیط داریپا اتیضر عملحا»

 ندگانینسبت به آ فهیاحساس وظ»و « رمیجامعه بکار بگ

 نگرش مساعدتری بود. « جهت حفظ منابع

 

 زیستی در سطح مزرعهبررسی نگرش کشاورزان نسبت به عملیات پایداری محیط  -1جدول 

 کاملًا موافقم -3مخالفم   -4نظری ندارم  -5موافقم   -0کاملًا موافقم   -0مقیاس: 
 

سطوح نگرش کشاورزان نسبت به بندی منظور گروهبه

( ISDMاز معیار ) زیستی،بکارگیری عملیات پایدار محیط

آمده است.  0یج این بخش در شکل استفاده شد. نتا

همانطور که از نتایج پیداست اکثریت کشاورزان از نگرش 

خنثی و متوسطی برخوردار هستند زیرا بیش نیمی از 

درصد از نگرش در طبقه متوسط  8/30کشاورزان معادل 

 .)خنثی( قرار گرفتند

 

 
بکارگیری  نگرش کشاورزان نسبت بهبندی گروه -2شکل 

 اریعملیات پاید

 رتبه ضریب تغییرات انحراف معیار میانگین گویه

 0 521/1 03/0 00/5 زیستی را به خاطر منافع جامعه بکار بگیرم.م عملیات پایدار محیطحاضر

 0 411/1 40/0 48/5 کنم.نسبت به آیندگان جهت حفظ منابع احساس وظیفه می

 5 444/1 12/0 45/0 عملیات پایدار نسبت عملیات زراعی متداول پیچیدگی بیشتر دارد.

 4 432/1 00/0 14/0 آن قابل قبول است عملیات پایداری نسبت به هزینه

 3 311/1 04/0 03/0 زیستی نسبت عملیات متداول مزیت بیشتر دارد.عملیات پایدار محیط

 1 304/1 03/0 18/0 تر است.عملیات متداول زراعی متداول نسبت به عملیات پایدار اقتصادی

 8 315/1 58/0 45/0 اهم داد.عملیات پایدار حتی با کاهش درآمد نیز همراه باشد انجام خو

 2 324/1 40/0 0//45 کشاورزان مسئول کاهش اثرات نامطلوب زراعی هستند. 

 1 311/1 58/0 50/0 توان به حفظ جامعه سالم کمک کرد.با پذیرش عملیات پایدار می

 01 104/1 55/0 05/0 تواند به ایمنی غذا کمک کند.زیستی میعملیات پایدار محیط

 00 110/1 40/0 05/0 زیستی منافع بلندمدت زیادی دارد.پایدار محیطعملیات 
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های دانش بندی سنجهمنظور اولویتچنین بههم

زیستی در کشاورزان نسبت به عملیات پایداری محیط

سطح مزرعه از ضریب تغییرات استفاده شد. براساس نتایج 

توان گفت که کشاورزان مطالعه شده می 0این جدول 

 نییتع»و « یزراع نیزم یزهکش ستمیس»نسبت به موارد 

دانش بالاتری دارند. این « ییایمیش یکودهامصرف  زانیم

استفاده از  یچگونگ»در حالی است که نسبت به موارد 

از دانش کمتری « یزمان مناسب سمپاش»و « هاکشآفت

 برخوردارند.

 
 

 زیستیبندی دانش کشاورزان نسبت به عملیات پایدار محیطاولویت -2جدول 

 رتبه ضریب انحراف معیار میانگین گویه

 0 588/1 11/0 41/4 کشی زمین زراعیسیستم زه

 0 518/1 40/0 38/5 کودهای شیمیاییتعیین میزان مصرف 

 5 418/1 12/0 00/4 کشت تلفیقی

 4 450/1 85/0 11/4 کشت توام

 3 441/1 15/0 51/5 کشانواع علف

 1 448/1 10/0 54/5 کشچگونگی استفاده از علف

 8 434/1 15/0 31/5 هاهای مقاوم به آفات و بیماریانوع گونه

 2 433/1 48/0 05/5 تناوب زراعی

 1 410/1 85/0 84/5 عملیات خاکورزی مناسب

 01 414/1 20/0 11/5 های مناسب آبیاری مناسب در مزرعه شیوه

 00 481/1 33/0 03/5 های گندمکشانواع آفت

 00 423/1 25/0 88/5 های مناسب استفاده از بقایای زراعیشیوه

 05 418/1 81/0 11/5 گذاری زمین مزروعیشآی

 04 318/1 11/0 03/5 انواع کودهای شیمایی

 03 303/1 88/0 58/5 انواع کودهای حیوانی و گیاهی

 01 301/1 81/0 05/5 مبارزه بیولوژیکی

 08 348/1 38/0 28/0 زمان مناسب سمپاشی

 02 332/1 11/0 30/5 هاکشچگونگی استفاده از آفت

 
 

رسی دانش کشاورزان نسبت به عملیات پایدار بر

 کشاورزی

بندی دانش کشاورزان نسبت به عملیات منظور گروهبه

( استفاده شد. ISDMزیستی از شاخص )پایدار محیط

 10/50نفر ) 81توان گفت که می 5برپایه نتایج شکل 

 83( دانش متوسط و 25/53نفر ) 21درصد( دانش زیاد، 

دانش کم در این زمینه برخوردارند.  درصد( از 01/50نفر )

توان گفت که کشاورزان مطالعه از دانش بنابراین، می

بندی دانش کشاورزان، متوسطی برخوردارند زیرا در سطح

 طبقه متوسط طبقه غالب بود. 

 

 

 

 
 سطح دانش پایهبر  کشاورزانبندی گروه -۳شکل 
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 آمار استنباطی

پذیرش عملیات عوامل متمایزکننده پذیرش و عدم  

 زیستیپایداری محیط

منظور شناسایی عوامل متمایز در این مرحله از پژوهش به

کننده رفتار کشاورزان در زمینه بکارگیری و عدم 

بکارگیری عملیات پایداری در سطح مزرعه از تحلیل 

 زیآنالتشخیصی به شیوه گام به گام استفاده شد. 

را در قالب  ارهیآن که متغ یاست برا یراهکار یصیتشخ

 ،یصیتشخ زیآنال ،شود کیمجزا از هم تفک یهاگروه

از  داست که با داشتن مشخصات هر فر یامعادله صیتشخ

مشخصات در آن معادله،  نیتوان با قرار دادن ایجامعه، م

 یبه کدام گروه تعلق دارد. به عبارت یکرد که و ینیبشیپ

 یهابه گروهها داده یبندگروه ،یصیتشخ زیمنظور از آنال

 یگریکه مشاهدات هر گروه با د یامتجانس است، به گونه

مختلف نسبت به  یهاباشند و مشاهدات گروه هیشب

. از فرضیات مهم شباهت را داشته باشند نیکمتر گریکدی

این آزمون آن است که متغیر وابسته به صورت دو وجهی 

وجهی باشد. در این پژوهش متغیر وابسته تحقیق یا چند

زیستی در سطح یعنی پذیرش عملیات پایداری محیط

دهم( بود دهم و انجام نمیمزرعه به دو صورت )انجام می

نوع کشت، ارقام متغیر مستقل یعنی  02در ادامه تأثیر 

منبع آب  ،یاریروش آب ،یکشاورز ارانهیکشت شده، 

 تیفیاز ک تیرضا دار،یپا یهابه نهاده یدسترس ،یاریآب

 ،یمحصولات کشاورز مهیمد خانوار، بخاک مزرعه، درآ

به اعتبارات،  یدسترس ،یرزراعیاشتغال غ رکشت،یسطح ز

سن، نگرش نسبت به  ،یعملکرد زراع ،یاراض تیمالک

 ،یاجتماع هیسرما ،زیستیمحیط ینگران ،یداریات پایعمل

 یدلبستگ ،یاجتماع یریپذتیها، مسئولدر تشکل تیعضو

 ،یو اطلاعات یارتباط یهالتجربه، استفاده از کانا ،یمکان

 یخودکارآمد زانیم ،یداریپا اتیاز اثرات عمل یآگاه

 دگاهید نه،یزم نیافراد، سطح دانش کشاورزان در ا

و   یجیترو یهابه مروج، تعداد تماس بتکشاورزان نس

مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج این بخش در  لاتیتحص

 ادامه ارائه شده است. 

لیل تشخیصی گام به گام تا شش ، تح5براساس جدول 

گام پیش رفت و در هر مرحله متغیری که کمترین مقدار 

لامبدای ویلکس را داشت وارد تابع شد. بنابراین، 

دانش نسبت ی، داریپا اتینگرش نسبت به عملمتعیرهای 

 یدلبستگ، زیستیمحیط ینگرانبه عملیات پایداری، 

به ترتیب  ی، سرمایه اجتماعی و اشتغال غیرزراعیمکان

 وارد تابع شدند.

 

 نتایج تحلیل تشخیصی به روش گام به گام -۳جدول 

 df1 df2 df3 ExactF df1 df2 Sig لامبدای ویلکس بینی کنندهمتغیر پیش گام

 111/1 053 0 00/23 053 0 0 812/1 نگرش نسبت به عملیات پایداری 1

 111/1 054 0 28/13 053 0 0 811/1 دانش نسبت به عملیات پایداری 2

 111/1 055 5 03/38 053 0 5 134/1 زیستیمحیط ینگران ۳

 111/1 050 4 11/42 053 0 4 104/1 یمکان یدلبستگ 4

 111/1 050 3 84/52 053 0 3 322/1 سرمایه اجتماعی 5

 111/1 051 1 38/01 053 0 1 310/1 اشتغال غیرزراعی 6

 

ارائه شده است. با توجه به دو سطحی بودن متغیر وابسته فقط یک تابع  4نتایج مقدار ویژه و همبستگی کانونی در جدول 

تعداد متغیرها در تابع تشخیصی است. بالا بودن مقدار ویژه بیانگر بیانگر  تشخیصی دارد. علاوه بر این، درجه آزادی نشان دهنده

زیستی یا عدم انجام ر تفکیک سطوح مربوط به متغیر وابسته )انجام عملیات پایداری محیطبالا بودن ترکیب خطی متغیرها د

در  2Rآید که معادل به دست می 41/1زیستی( دارند. علاوه بر این، مجذور همبستگی کانونی مقدار عملیات پایداری محیط

س متغیر وابسته تحقیق توسط متغیرهای مستقل درصد از واریان 41توان گفت رگرسیون چند متغیره است. به بیان دیگر می

 شود. تبیین می
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 های تحلیل تشخیصیمقدار آزمون -4جدول 

 

تشخیصی در  مقدار ضرایب استاندارد و غیراستاندارد تابع

ارائه شده است. ضرایب استاندارد معادل )بتا در  3جدول 

رگرسیون چند متغیره( است و اهمیت نسبی هر یک از 

متغیرهای مستقل را در تمایز دو گروه از کشاورزان نشان 

نگرش و دانش دهد. براساس مقادیر گزارش شده می

زیستی کارگیری عملیات پایداری محیطهنسبت به ب

ن تأثیر را در تفکیک کشاورزان پذیرنده و نپذیرنده بیشتری

 زیستی دارد. عملیات پایداری محیط

 
ضرایب استاندارد و غیراستاندارد متغیرهای تابع  -5جدول 

 تشخیصی

 متغیر
ضرایب 

 استاندارد

ضرایب 

 استاندارد نشده

 -301/1 - مقدار ثابت

نگرش نسبت به عملیات 

 (X1پایداری )
228/1 022/1 

ش نسبت به عملیات دان

 (X2پایداری )
834/1 055/1 

 312/1 050/1 (X3) زیستیمحیط ینگران

 433/1 003/1 (X4ی)مکان یدلبستگ

 521/1 000/1 (X5سرمایه اجتماعی )

 028/1 018/1 (X6اشتغال غیرزراعی )

 

در  B)معادل براساس ضرایب استاندارد استاندارد نشده 

پذیرش تابع تشخیصی  3ارائه شده در جدول رگرسیون( 

 باشد. به صورت زیر می زیستیعملیات محیط
 

 
 بررسی دقت تابع تشخیصی باید صحت لذا برای

ها را ارزیابی کرد. بنابراین، به منظور نشان بندی گروهطبقه

سنجی دادن دقت تابع به دست آمده، نتایج دقت

 پذیرنده و نپذیرنده عملیات پایداری محیطبندی گروه

ارائه شده است.  1در جدول  کارکشاورزان گندم زیستی

طور که از نتایج مشخص شده است تابع به دست همان

درصد از  28از کشاورزان پذیرنده و  21آمده قادر است 

کشاورزان نپذیرنده به درستی تشخیص دهد. در مجموع 

طور صحیح درصد از افراد را به 02/28این تابع، 

 بندی نموده است. طبقه

 
 نتایج حاصل از دقت تابع تشخیصی -6دول ج

های گروه

 کشاورز
 تعداد

 عضویت گروهی

 یریبکارگ

 اتیعمل

  بکارگیریعدم 

 عملیات

بکارگیری 

 عملیات پایداری
003 

50 012 

54/05 11/21 

بکارگیری عدم 

 عملیات پایداری
053 

000 01 

10/28 11/00 

 02/28بینی درصد صحت پیش

 

 بحث

با هدف کلی عوامل تأثیرگذار بر بکارگیری  این پژوهش

کار زیستی در میان کشاورزان گندمعملیات پایدار محیط

آباد انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که شهرستان خرم

کشاورزان مورد مطالعه از نگرش و دانش مساعدی در این 

 Savari etهای )زمینه برخوردار نیستند این نتیجه با یافته

al., 2015های باشد. اما در بررسی عامل( همسو می

زیستی نتایج اثرگذار بر بکارگیری عملیات پایدار محیط

نشان داد که به ترتیب مهمترین متغیرها شامل نگرش، 

زیستی، دلبستگی اجتماعی، سرمایه دانش، نگرانی محیط

اجتماعی و اشتغال غیرزراعی بود که در ادامه به تحلیل 

 شود. نتایج پرداخته می

نگرش اولین متغیر تأثیرگذار در این زمینه بود این یافته با 

باشد. ( همسو میBotetzagias et al., 2015های )مطالعه

این یافته بیانگر این است که نگرش همیشه کلید اولیه 

رفتار است تا زمانی که کشاورزان نگرش مساعدی به 

ملیات زیستی نداشته باشند قطعاً ععملیات پایدار محیط

کار نخواهند بست زیرا نگرش زیستی را بهپایدار محیط

های مثبت و منفی افراد به یک موضوع بیان کننده گرایش

(. بنابراین، به Botetzagias et al., 2015خاص است )

 داریسطح معنی درجه آزادی  کای اسکویر مقار لامبدا همبستگی کانونی مقدار ویژه تابع

1 823/1 188/1 115/1 843/20  1 111/1 
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زیست و توسعه روستایی پیشنهاد مدیران عالی محیط

های عمومی و ملی به تشویق و شود از طریق رسانهمی

 کشاورزان جهت بکارگیری عملیات پایدار محیطترغیب 

زیستی بپردازند و با نشان دادن اثرات بلندمدت عملیات 

پایدار بر سلامت انسانی و جامعه انگیزه لازم را در 

زیستی کارگیری عملیات پایدار محیطهکشاورزان جهت ب

 ایجاد نمایند.

دومین متغیر مهم تأثیرگذار در این زمینه مقوله دانش 

زیستی بود این اورزان نسبت به عملیات پایدار محیطکش

( Botetzagias et al., 2015یافته در راستای مطالعات )

توان گفت که بخش عمده است. در تفسیر این یافته می

های زیستی موجود، ریشه در ضعف آگاهیمعضلات محیط

 ,Elliott & Youngلازم در ارتباط انسان و طبیعت دارد )

زیستی در میان هدف از دانش محیط زیرا( 2016

کشاورزان به وجود آوردن حساسیت نسبت به اثرات 

زیست است تا با داشتن قدرت رفتارهای آنان بر محیط

زیستی بتوانند در تشخیص و توصیف مسائل محیط

زیست جلوگیری کنند و به ترویج رفتارهای مخرب محیط

 Shobeiri) رفتار دوستدارانه با محیط زیست اقدام نمایند

et al., 2014شود با (. بنابراین در این زمینه توصیه می

های آموزشی مناسب در زمینه ها و کارگاهبرگزاری دوره

زیست در میان کشاورزان آنان عملیات پایداری در محیط

کارگیری عملیات پایداری هرا با اصول اولیه و راهکارهای ب

ای کشاورزان ههای حرفآشنا نمایند و با تقویت مهارت

 بتوان در این زمینه اقدامی اساسی انجام داد.

 ,Heartmann & Apaolaza-Ibanezمطابق با مطالعات )

2012; Savari et al., 2021 نگرانی سومین متغیر )

تأثیرگذار در این زمینه بود. در تفسیر نتایج این بخش 

درآمدی برای زیستی پیشهای محیطتوان گفت نگرانیمی

 & Givensزیستی است )رفتارهای محیط تغییر

Jorgenson, 2013 زیرا برخی پژوهشگران نگرانی را )

ارزیابی در مورد رفتار خود به همراه پیامدهایی که 

زیست در پی داشته داشته باشد تواند برای محیطمی

 ,Milfont et al., 2006; Bembergکنند )تعریف می

شود با نشان صیه می(. بنابراین، در این زمینه تو2003

مدت کودهای شیمیایی در محیط دادن اثرات طولانی

زیست و سلامت انسان زمینه افزایش نگرانی کشاورزان در 

رویه از کودهای شیمیایی را فراهم کنند تا استفاده بی

ولیت آنان به ترویج رفتار ؤبتوان با برانگیختن حس مس

 پایدار در میان کشاورزان کمک کرد.

متغیر تأثیرگذار بر بکارگیری عملیات پایداری  چهارمین

آباد زیستی در میان کشاورزان شهرستان خرممحیط

ی است. این یافته در راستای مطالعات مکان یدلبستگ

باشد. این یافته بیانگر ( می0515)فرهنمند و همکاران، 

این موضوع است کشاورزانی که به محیط روستایی 

زیستی را ملیات پایدار محیطتر هستند معمولاْ عوابسته

کار خواهند بست و رفتار حفاظتی دوستدارانه و بیشتر به

نگاه بلندمدتی به محیط کشاورزی دارند. دلبستگی مکانی 

بیانگر پیوندی عاطفی میان شخص و محیط است 

(Scannell & Gifford, 2010 بنابراین، نیاز است به .)

ولت به عنوان های دنقش و جایگاه روستا در استراتژی

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 

عقیلی و  ؛ 0513های )محمدی، نتایج این بخش با یافته

توان باشد. در این زمینه میو می( همس0522همکاران، 

گفت که در جوامعی دارای سرمایه اجتماعی بالاتری 

هستند و افراد اعتماد بیشتری به همدیگر دارند در 

کارگیری عملیات پایدار بیشتر تلاش خواهند هراستای ب

 یهمکار تیموجب تقو تواندیمکرد زیرا سرمایه اجتماعی 

(. 0512ی، عبدشاه ی وسواردر میان کشاورزان شود )

 NGOsها و اندازی تشکلتوان از طریق راهبنابراین، می

های اجتماعی حمایت کننده از محیط زیست علاوه بر 

توان به ترویج رفتارهای ایمن توسعه سرمایه اجتماعی می

 در میان کشاورزان کمک کرد.

آخرین متغیر تأثیرگذار در  این زمینه متغیر اشتغال 

پور و موسیین یافته با نتایج مطالعات )غیرزراعی بود. ا

باشد. این یافته بیانگر این ( همسو می0518همکاران، 

کارگیری عملیات پایدار زراعی منجر به کاهش هاست که ب

رویه از شود زیرا استفاده بیدرآمد در میان کشاورزان می

های شیمیایی منجر به افزایش تولید در نتیجه درآمد نهاده

(. اشتغال Savari et al. 2013اهد شد )خانوار خو

تواند کاهش درآمد خانوارهای روستایی را در غیرزراعی می
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زیستی جبران کند. اما بکارگیری عملیات پایداری محیط

کشاورزان باید به این امر توجه داشته باشند که محصولات 

توانند با قیمت بیشتری به فروش برسانند و ارگانیک را می

تولید محصول را خواهد نمود. بنابراین،  جبران کاهش

شود با توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی و پیشنهاد می

ایجاد کارگاه متنوع در زمینه کشاورزی امکان اشتغال 

 غیرزراعی را برای کشاورزان فراهم کند. 
 

 تشکر و قدردانی
این پژوهش با حمایت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع 

شده است، نویسندگان مراتب  طبیعی خوزستان انجام

 دارند.قدردانی خود را از دانشگاه مذکور اعلام می
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. 1۳33بریمانی، ف. و اصغری لفمجانی، ص.،  .0

سکونتگاه  یطیمح ستیز یداریشدت ناپا نییتع

با استفاده از مدل  ستانیس ییروستا یها

ی. جغرافیا و توسعه، شماره اریچند مع یابیارز

 .054-008، صفحات 01

 یبازدارنده ها .1۳31جنگ چی کاشانی، س.  .5

 ،یآموزش گانیاز سو یذرت دانه ا داریپا دیتول

 ستیو ز یاقتصاد ،یاجتماع ،یگذار استیس

. فصلنامه پژوهش نیدر استان قزو یطیمح

 .34-40(: 43) 01 مدیریت آموزش کشاورزی،

بیگی، ر.؛ زاده، ر.؛ خسرویحسین .4

 .1۳31الدینی، ر.، ایستگلدی، م. و شمس

ارزیابی پایداری زیست محیطی در نواحی 

شهری با استفاده از فن تصمیم گیری چند 

معیاره تخصیص خطی )مطالعه موردی: شهر 
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کاران در شهرستان خرم گندم ستیز طیمح

. فصلنامه پژوهش و مدیریت آموزش آباد
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فصلنامه پژوهش مدیریت و آِموزش کشاورزی، 

 .045 -051، صفحات 31شماره 

الگو . 1۳34 ا.، ،یگیب یعلو . ل ،یشرف .2

مورد:  ییروستا ستیز طیمح یداریسنجش پا

در شهرستان جوانرود. فصلنامه  نهیشرو یروستا

، شماره 4دوره  ،ییاقتصاد فضا و توسعه روستا

 .050-003 ، صفحات0

تحلیل . 1۳31سعدی، س.، ظاهری، م. و  .1

پایداری زیست محیطی در جوامع روستایی 

حاشیه اکوسیستم تالاب بر اساس الگوی بوم 

روستا مطالعه موردی: روستاهای حاشیه تالاب 
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سرمایه اجتماعی و رفتارهای زیست  .1۳33

محیطی مسوولانه در شمال ایران )مطالعه 

. لان، مازندران و گلستان(موردی: استان های گی

، 01علوم کشاورزی و منابع طبیعی، شماره 

 .031-051صفحات 

م. و صدیقی، ح.،  آبادی، و.؛ خیاطی،علی .00

بر  یو اقتصاد یاجتماع یرهاینقش متغ .1۳35

. گندم کار استان تهران داریپا یدانش کشاورز

فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، 



 ...کار توسط کشاورزان گندم یستزی طیمح داریپا اتیعمل یریرگکاهثر بر بؤعوامل م                بیرانوند   نقیو  سواری

 

43 

 

 .000-000، صفحات 52شماره 

فرهمند، م.؛ شکوهی فرد، ک. و سیارخلج،  .05

مؤثر بر  یعوامل اجتماع یبررس. 1۳3۳ح.، 

)مورد مطالعه:  یطیمح ستیز یرفتارها
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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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