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چکیده

Abstract
This study was conducted with the aim of the Analysis
of the challenges of applying sustainable environmental
operations. The statistical population of the study was all
households of wheat farmers in Khorramabad County
(N = 12500). The sample size was determined using Cochran's sampling formula of 240 heads of farmers' households. The data collection tool was a questionnaire whose
validity was determined by a panel of experts including
faculty members of the Department of Agricultural Extension and Education, Agricultural Sciences, and Natural
Resources University of Khuzestan, and its reliability for
communication channels and water protection behavior
were confirmed using Cronbach's alpha coefficient and
combined reliability method, respectively. Data analysis
was performed in two sections of descriptive and inferential statistics by SPSS and Lisrel8.54 software. The results
of this prioritization of the challenges of implementing
sustainable environmental operations based on farmers'
perspectives showed that the most important challenges
in this sector included "inappropriate organizational structure for effective policy making" and "lack of extension and
training courses". In addition, the results of factor analysis
classified the known challenges into three factors: educational and professional challenges, policy and institutional
challenges, and economic and supportive challenges, of
which 42.69% explained the variance of all factors.
Keywords: Sustainable Operations, Wheat Farmers,
Sustainable Development, Factor Analysis, Khorramabad County.

این پژوهش با هدف کلی تحلیل چالشهای بهکارگیری
عملیات پایدار محیط زیستی در میان کشاورزان انجام
 جامعه آماری پژوهش متامی خانوارهای کشاورزان.شد
.)12500=N( گندمکار در شهرستان خرمآباد بودند
حجم منونه با استفاده از فرمول منونهگیری کوکران
. نفر از رسپرست خانوارهای کشاورزان تعیین شد240
ابزار جمعآوری اطالعات پرسشنامه بود که روایی آن
توسط پانل متخصصان و پایایی آن با استفاده رضیب
 تجزیه و.آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی تأیید شد
تحلیل دادهها در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی
. انجام شدLisrel8.54  وSPSSWin23 توسط نرمافزارهای
نتایج این اولویتبندی چالشهای بکارگیری عملیات
پایدار محیطزیستی براساس دیدگاه کشاورزان نشان
داد مهمرتین چالشهای این بخش شامل «ساختار
سازمانی نامناسب برای سیاستگذاری کارآمد» و «عدم
 عالوه بر.برگزاری دورههای ترویجی و آموزشی» بود
 نتایج تحلیل عاملی چالشهای شناخته شده را در،این
 چالشهای،سه عامل چالشهای آموزشی و حرفهای
سیاستگذاری و نهادی و چالشهای اقتصادی و
 درصد از واريانس42/691 حامیتی طبقهبندی کرد که
.كل عاملها را تبيني منودند
، کشاورزان گندمکار، عملیات پایدار:واژههای کلیدی
. شهرستان خرمآباد، تحلیل عاملی،توسعه پایدار
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مقدمه

بیشرتین مقدار رسیده است ،کاربرد کودهای شیمیایی در
کشاورزی اگرچه منجر به افزایش تولید شده ،اما سالمت غذایی
و تخریب محیطزیست را نیز به دنبال داشته است (Savari
و همکاران ،)2021a ،بنابراین ،استفاده بیرویه کشاورزان از
منابع انرژی ،منبعهای طبیعی ،آب ،خاک ،کودهای شیامیی،
چالشهای زیادی را برای محیط زیست بهوجود آورده است
( Hynesو  ،)2016 ،Wilsonدر ایران آمارها نشان میدهد
ساالنه حدود  ۲۵میلیون لیرت انواع سم ،در کشتزارها و باغهای
ایران مرصف میشود و سهم هر ایرانی از این میزان  330گرم
است ( Razzaghi Borkhaniو همکاران .)2019 ،مشکالت
محیطزیست از جمله خشک شدن تاالبها ،تخریب جنگلها،
یکی از بحرانهای جدی در ایران است .رتبه اول جهان در
فرسایش خاک با ساالنه دو میلیارد فرسایش و اختصاص 7/7
درصد از فرسایش خاک جهان به خود که چهار برابر میزان
فرسایش در جهان است ،بحران کمآبی ،خشکسالیهای متعدد
و رسبار کردن هزینه آن بر دولت و نظام اقتصادی ،بحران
آلودگی هوای شهرهای بزرگ و پیآمدهای اجتامعی و اقتصادی
آن ،بحران از میان رفنت گونههای گیاهی و جانوری و تهدید
ذخیره ژنتیک کشور و ورود سالیانه  122هزار و  350تن
آلودگی نفتی به دریای خزر و تهدید حیات این اکویسیتم و
بحرانی شدن وضعیت ماهیان خاویار دریای خزر ،روی هم تنها
جزئی از مصائب محیطزیستی این رسزمین است ،جایی برای
تردید در بحرانی خواندن وضعیت محیطزیستی کشور باقی
منیگذارد (فاضلی .)1391 ،این عوامل تأثیرات مستقیمی بر
تنوع زیستی ،کشاورزی ،جنگلداری ،زمین ،منابع آب و سالمت
انسان دارد ( Mahfuzurو 2016 ،Barua؛  Savariو همکاران،
 .)2021bبهطوریکه عدم بهکارگیری عملیات پایداری محیط
زیست به عنوان یک عامل اصلی مرگ میر 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 (.)2017 ،WHO
در سالهای اخیر ،بحرانهای محیطزیستی را با هیچ جهانی
دیگر ،منیتوان مقایسه کرد .در واقع تاکنون هیچ مشکلی این
چنین بر متام مسائل عرص و سیاره ما اثرگذار نبوده است (رشفی
و علی بیگی .)1394 ،باتوجهبه افزایش نگرانیهای جهانی از
اثرات محیطزیستی کشاورزان در استفاده از سموم شیمیایی
که میتواند آثار منفی بر کیفیت زندگ ی جوامع برشی و
محیط زیست بگذارد نیاز است متهیدات الزم جهت بهکارگیری
عملیات پایدار محیطزیستی اندیشیده شود ( Tsengو ،Chiu
 .)2013بخش عمدهی معضالت محیطزیستی موجود ،ریشه
در فقدان آگاهی و خودکارآمدی الزم در زمینه ارتباط انسان
با طبیعت است ( Shobeiriو 2013 ،Mieboudi؛  Elliottو

مفهوم توسعه پایدار در دهههای گذشته مطرح شده و اهمیت
فراوانی پیدا کرده است ،تالشهایی برای درک تعادل مردم در
بازتابی مهم از شیوههای زندگی کنونی ،رفتار و توانایی آنها
برای تصمیمگیری آگاهانه نسبت به پایداری منابع طبیعی
صورت پذیرفته است ( Manoliو همکاران .)2014 ،پایداری
نیازمند تطبیق خواستههای محیطزیستی ،اجتامعی و اقتصادی
با هم ،حول محور خواستهای نهادی است که چهار رکن
اساسی پایداری محسوب میشوند ،لذا وظیفه کلیدی توسعه
پایدار درک تعامالت انسان و محیطزیست به ویژه الگوهای
رفتاری انسانی است ( Savariو همکاران2013 ،؛  Houو
همکاران .)2014 ،عدم شناخت همهجانبه از مناطق روستایی
کشور و عدم توجه کافی به مسائل محیطزیستی روستاها،
موجب افزایش ناپایداری مناطق روستایی شده است (ظاهری
و سعدی1396 ،؛  Savariو همکاران .)2020a ،مطالعات
نشان میدهد انسان هر ساله سه برابر تولید سالیانه ،زمین را
استفاده میکند ( .)2013 ،McCoolآلودگیهای محیط زیست
باعث تغییرات بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی در بدن انسان در
اثر استفاده از مواد غذایی آلوده میشوند که در نهایت به
بیامریهای شدید و حتی مرگ منتهی میشود (Arnesano
و همکاران .)2016 ،نگرانیهای عمومی در مورد مسائل
مربوط به محیطزیست در طی چند سال گذشته به طور قابل
توجهی افزایش یافته است ( Deyو  .)2016 ،Chowduryبا
افزایش فشار جهانی بر بخش کشاورزی به منظور تهیه غذا،
نگرانیهای محیط زیستی در حال افزایش است ( Hynesو
 ،)2016 ،Wilsonزیرا کاربرد انواع کودهای شیمیایی در 10
سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته است .بهعنوان مثال
تقاضا برای مجموع کودهای شیمیایی در سال  2008به میزان
 161میلیون تن بوده است که در سال  2018به بیش از 200
میلیون تن رسیده است ( ،)2018 ،FAOدر ایران نیز کاربرد
سمهای شیمیایی به میزان قابل توجهی باالتر از میانگین
جهانی است بهعنوان مثال میزان کاربرد سمهای شیمیایی در
ایران در سال  2013حدود  760گرم در هکتار بوده که  5برابر
میزان استاندارد در کشورهای جهانی بوده است (Razzaghi
 Borkhaniو همکاران ،)2019 ،عالوه بر این استفاده
کشاورزان از آب فاضالبهای تصفیه نشده در بخش کشاورزی
منجر به آلودگی آب و خاک شده است (World Health
 ،)2018 ،Organizationاز سویی دیگر Razzaghi Borkhani
و همکاران ( )2019نشان دادند ،فلزهای سنگین در سبزیها
و محصولهای تابستانه در منطقههای مختلف ایران به مقدار
بیش از حد مجاز وجود دارد و آلودگیهای محیطزیست به
نرشیه آب و توسعه پایدار
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 .)2016 ،Youngآگاهی محیطزیستی شامل دانش افراد درباره
محیطزیست ،مسئولیت افراد در قابل حفاظت از محیطزیست
و رابطه بین اقتصاد و توسعهپایدار است ( Huangو ،Shih
2009؛  .)2012 ،Blessingبنابراین نیروی انسانی مهمرتین
موضوع ،در زمینه حفاظت از محیط زیست است زیرا اگر
انسان متایل به انجام رفتارهای دوستدارانه در محیط داشته
باشد محیط آسیبی نخواهد دید ( Savariو همکاران)2021c ،
از آنجایی که بسیاری از مشکالت محیطزیستی امروز ریشه
در رفتار انسان دارد ،بنابراین راهحل این چالشها در تغییر
در رفتار انسان نهفته است (2015 ،Manolas؛  Liو همکاران،
2021؛  Savariو  )2021 ،Shokati Amghaniایجاد و گسرتش
دانش و آگاهی محیطزیستی یکی از راهکارهای مطلوب
برای پیروز شدن بر چالشهای محیطزیستی و دستیابی به
توسعهپایدار محیطزیستی محسوب میشود (2007 ،Schmidt؛
 Shenو همکاران .)2021 ،عالوهبرآن ،مسائل محیطزیستی
ریشه فرهنگی دارند و بهمنظور پذیرش بافتهای فرهنگی
یک جامعه باید بهصورت ساختاری با موضوع برخورد منود.
حفظ محیطزیست به مسائلی ارتباط دارد که بزرگرتین و
مهمرتین آن مسأله فرهنگی اجتامعی است (اسالم زاده.)1392 ،
مهمرتین مشکالتی که در اثر رفتار انسان برای محیطزیست
بهوجود آمده میتوان به مواردی مانند آلودگی هوا ،آب ،خاک،
از بین رفنت تنوعزیستی ،انقراض موجودات ،افزایش بالیا و
حوادث طبیعی اشاره کرد ( Yuanو همکاران .)2021 ،بنابراین،
عوامل موثر بر بهکارگیری رفتارهای محیطزیستی مورد توجه
پژوهشگران قرار گرفته است زیرا رفتارهای محیطزیستی پایدار
بر کاهش تهدیدات و مسائل محیطزیستی تأثیر میگذارند
(2005 ،Budak؛  Savariو همکاران2021c ،؛  Salehiو Imam
2012 ،Gholi؛ 2002 ،Oskamp؛ Lorenzoni Nicholson-
 Coleو 2007 ،Whitmarsh؛  Stegو 2009 ،Vlek؛ ،Gifford
2011؛  Dangو همکاران2014 ،؛  Ertzو همکاران.)2016 ،
اما بهمنظور بررسی چالشهای بهکارگیری رفتار محیطزیستی
پایدار کشاورزان پیشینه موضوع بررسی شد و در ادامه تعدادی
از این مطالعات ارائه شد.
در تحقیقی در زمینه پایداری محیطزیستی و عوامل تحقق
آن در بخش کشاورزی به این نتیجه دست یافتند که مهمرتین
عاملهای تأثیرگذار شامل ،فناوریهای حفاظتی ،اقتصادی
و بازاریابی (تولید محصوالت سامل و بازار پسند) ،آموزشی و
ترویجی (بهویژه برگزاری دورهها و کارگاههای آموزشی)،
سیاستگذاری و برنامهریزی (تصویب قوانین و مقرارت
حامیتی و اجتامعی -فرهنگی (بهویژه رسمایه اجتامعی) است
(محمدی1397 ،؛ سواری و اسدی .)1399 ،کنعانی و احمدوند
( )1398به این نتیجه دست یافتند که متغیرهای دلبستگی به
چالشهای بهکارگیری عملیات پایدار محیطزیستی در میان کشاورزان گندمکار شهرستان خرمآباد

مکان ،جهانبینی اکولوژیکی ،آگاهی از نتایج مرض فعالیتها و
توانایی درک شده برای کاهش تهدید بیشرتین تأثیر را بر اخالق
محیطزیستی کشاورزان دارد .در تحقیقی که در این زمینه در
ایران انجام شده است نتایج نشان داد مهمرتین مشکل حفظ
محیطزیست در ایران عدم آموزش صحیح بهرهبرداران است
(Razzaghi Borkhani .)2012 ،Ramezani Ghavamabadi
و همکاران ( )2019در پژوهشی در زمینه نقش منابع اطالعاتی
و ترویجی در بهکارگیری عملیات مناسب کشاورزی به این
نتیجه رسیدند که استفاده از منایع اطالعاتی تأثیر معنیداری
بر بهکارگیری عملیات مناسب کشاورزی دارند .موسیپور و
همکاران ( )1397در مطالعهای در زمینه وضعیت پایداری
محیطزیستی در میان روستاییان به این نتیجه رسیدند عاملهای
سطح زیرکشت ،داشنت شغل غیرزراعی و سابقه سکونت تأثیر
معنیداری بر رفتار محیطزیستی روستاییان داردBotetzagias .
و همکاران ( )2015در تحقیقی در زمینه عوامل موثر بر رفتار
محیطزیستی به این نتیجه رسیدند متغیرهای نگرش ،تحصیالت،
جنسیت ،درآمد تأثیر معنیداری دارد .یافتههای مطالعههای
 Molinaو همکاران ( )2013در این زمینه نشان داد جنسیت،
انگیزهها ،منبع آب آبیاری ،نگرش ،اشتغال غیرزراعی و رضایت
از کیفیت خاک میتواند بر رفتار پایداری محیطزیستی
تأثیرگذار است .در تحقیقی در زمینه پایداری محیطزیست به
این نتیجه دست یافت که مهمرتین عواملی میتوانند تأثیرگذار
باشند شامل ،سطح توامنندی کشاورزان در بهکارگیری عملیات
محیطزیستی ،سطح دانش و نگرش به عملیات پایداری،
عضویت در تشکلهای اجتامعی و داشنت انگیزه جامعه سامل از
مهمرتین عوامل تأثیرگذار است ( Syarifuddinو ،Alamsyah
 .)2017یافتههای Pirishو  )2019( Abdollahiدر این زمینه
نشان داد خانوارهای کشاورز تا زمانی که از طریق شغل جانبی
نتوانند کاهش درآمد را جربان کنند عملیات پایداری را بهکار
نخواهد بست زیرا عملیات پایداری ممکن است با کاهش درآمد
همراه باشد و همچنین عملیات آن مستلزم هزینه بیشرتی برای
کشاورزان باشد .در پژوهشی در زمینه رفتارهای محیطزیستی
 Sangroyaو  )2017( Nayakبه این نتیجه رسیدند نگرانیهای
محیطزیستی ،دانش ،درک ارزشهای پایداری و درآمد از
مهمرتین متغیرهای تأثیرگذار در این زمینه است .قادری و
همکاران ( )1394نشان دادند کانالهای ارتباطی و اطالعاتی،
سن ،خودکارآمدی ،عضویت در تشکلهای اجتامعی ،انگیزه،
آگاهی در زمینه اثرات و بهکارگیری عملیات پایداری میتواند
بر رفتار محیطزیستی تأثیرگذار باشد .یافتههای جمشیدی
و همکاران ( )1394در این زمینه نشان داد متغیرهای سن،
مالکیت اراضی ،بیمه کشاورزی ،مشارکت اجتامعی ،میزان
متاسهای ترویجی ،نوع کشت ،روشهای آبیاری و عملکرد بر
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رفتار پایدار محیطزیست کشاورزان تأثیرگذار است .منتیزاد و
همکاران ( )1392در بررسی عوامل تأثیرگذار بر رفتار سازگار
با محیطزیست نتایج نشان داد کشاورزان باسواد ،رشکت در
دورههای ترویجی ،عملکرد زراعی ،ارتباط با مراکز خدمات
مشاوره بر رفتارهای سازگار با محیطزیست در این زمینه
تأثیرگذار است.
در بررسی وضعیت بهکارگیری عملیات پایدار محیط زیستی
در شهرستانهای استان لرستان مطالعات نشان میدهد که
کشاورزان این استان متایل چندانی برای بهکارگیری عملیات
پایدار محیطزیست در سطح مزرعه ندارند بهعنوان مثال در
پژوهشی در زمینه بررسی میزان انجام راهکارهای مدیریت
پایدار منابع آب بخش کشاورزی استان لرستان نتایج نشان
داد کشاورزان عملیات حفاظت از آب را بهعنوان یک شاخص
محیطزیستی بهطور مناسبی بهکار منیگیرند و از تکنولوژی
نوین آبیاری در این زمینه استفاده منیشود و همچنان آنان
با روشهای سنتی آبیاری را در سطح مزرعه انجام میدهند
(اصولی و طالشی .)1399 ،همچنین در زمینه رفتار حفاظت از
جنگل این نتیجه حاصل شد که بسیاری از جنگلهای زاگرس
به عنوان مهمرتین عرصه طبیعی هر ساله به دلیل عوامل
انسانی تخریب میشود (سواری و اسدی .)1399 ،بررسی در
سطح شهرستان خرمآباد نیز نشان میدهد شاخص توسعه
پایدار محیطزیستی در رشایط ناپایدار قرار دارند (شکرگزار و
همکاران .)1395 ،عوامل اقلیمی و عوامل انسانی در متامی
شهرستانهای استان لرستان باعث کاهش سطح پایداری
محیطزیستی در این استان استان شده است بهطوریکه 1/76
درصد از کل مساخت این استان در وضعیت آسیبپذیری شدید
محیطزیستی قرار دارد و بیشرتین آسیبپذیری محیطی مربوط
به منابع آب سطحی و زیرزمینی ،پوشش گیاهی و خاک در این
استان میباشد (حقندری و همکاران .)1396 ،منابع غنی خاک
و آب استان لرستان ،به همراه ظرفیت گردشگری و جاذبههای
طبیعی کمنظیر آن ،به صورت نامناسبی بهرهبرداری میشود.
استمرار شیوههای نامطلوب ،باعث تخریب پوشش گیاهی و
اتالف منابع خاک و محیط زیست و همچنین اتالف منابع آبی
شده است (پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس.)1384 ،
بهطورکلی توجه به محیطزیست کشاورزی از مهمرتین
نیازهای حال حارض محسوب میشود ،چنانچه برای همه
فعالیتها در کشور برنامهای وجود داشته باشد ،میتوان از
آسیبهایی که در اثر فعالیتهای مختلف به محیطزیست وارد
میشود ،جلوگیری شود .درک پیامدهای بلندمدت موضوعات
محیطزیست و احساس خطر بزرگی که برش امروز از به هم
خوردن تعادل محیط زیست دارد انسان را بر آن داشته تا به
چارهجویی بپردازد .توسعه بینش ،دانش و مهارتهای منابع
نرشیه آب و توسعه پایدار

انسانی از اقدامات رضوری در این زمینه میباشد که این خود
نیازمند بسط و گسرتش هر چه بیشرت مدیریت همه جانبه،
سیستمی و علمی است .در این راستا این پژوهش با هدف
موانع بهکارگیری عملیات پایدار محیطزیست کشاورزان
گندمکار در شهرستان خرمآباد انجام شد .جهت رسیدن به آن
اهداف اختصاصی زیر دنبال شد.
 اولویتبندی چالشهای بهکارگیری عملیات محیطزیستیتوسط کشاورزان گندمکار
 تحلیل چالشهای بهکارگیری عملیات محیطزیستی توسطکشاورزان گندمکار
 تحلیل تأییدی چالشهای بهکارگیری عملیات محیطزیستیتوسط کشاورزان گندمکار
مواد و روشها
تحقیق حارض 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
متامی خانوارهای کشاورزان گندمکار شهرستان خرمآباد بودند
( .)12500 =Nحجم منونه با استفاده از فرمول منونهگیری
کوکران  240نفر از رسپرست خانوارها برای مطالعه انتخاب
شدند .ابزار جمعآوری اطالعات پرسشنامه بود و شامل بر سه
بخش قسمت بود .بخش اول :مربوط به ویژگیهای فردی و
حرفهای بود .بخش دوم :بخش دوم :مقیاسی برای عملیات
پایدار محیطزیستی بود که به  31رفتار 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 منیدهم) سنجیده
شد .بخش سوم 16 :گویه برای سنجش چالشهای بهکارگیری
عملیات پایدار محیطزیستی بود که در قالب طیف لیکرت (-1
خیلیکم تا  -5خیلی زیاد) از پاسخگویان پرسیده شد .روایی
صوری پرسشنامه توسط اساتید گروه ترویج و آموزش کشاورزی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان مورد تأیید
قرار گرفت .برای سنجش پایایی ابزار پژوهش از رضیب آلفای
کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شد .نتایج بررسی رضیب
میانگین واریانس استخراج شده ،آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی
نشان داد مقادیر در تطابق با مقدار معیار برازش مناسبی
داشتند (جدول  .)5تجزیه و تحلیل دادهها در دو بخش آمار
توصیفی و استنباطی از نرمافزار  SPSSو  LISREL8.54استفاده
شد در بخش توصیفی از آمارهای میانگین ،انحراف معیار و
رضیب تغییرات استفاده شد و در بخش استنباطی از دو نوع
تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی استفاده شد.
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نتایج

درصد) راهنامیی 17 ،نفر ( 7/1درصد) دیپلم و  50نفر ( 20/8درصد)
باالتر از دیپلم بودند .میانگین مساحت سطح زیرکشت گندم  4/72با
انحراف معیار  5/86هکتار بود.

 آمار توصیفینتایج بررسی جنسیت پاسخگویان نشان داد  209نفر ( 87/1درصد)
مرد و  31نفر ( 12/9درصد) زن بودند .میانگین سن افراد مورد
مطالعه  50/47با انحراف معیار  16/38سال بود و دامنه سنی آنان
بین  20تا  99سال متغیر بود .نتایج بررسی بعد خانوار آنها نشان
داد میانگین  5/22با انحراف معیار  2/04نفر بود .میانگین سابقه کار
کشاورزی در میان پاسخگویان  25/27با انحراف معیار  17/87سال
بود .در بررسی وضعیت تحصیلی پاسخگویان نتایج نشان داد  66نفر
( 27/5درصد) بیسواد 67 ،نفر ( 27/9درصد) ابتدایی 40 ،نفر (16/7

 بررسی میزان بهکارگیری عملیات پایدار محیطزیستی در سطحمزرعه
بهمنظور بررسی وضعیت میزان بهکارگیری عملیات پایدار
محیطزیستی در سطح مزرعه از طیف (انجام میدهم و انجام
منیدهم) استفاده شد .در جدول ( )۱وضعیت استفاده از 31
عملیات پایداری محیطزیستی در سطح مزرعه در میان کشاورزان
ارائه شده است.

جدول  -1بررسی میزان بهکارگیری عملیات پایدار محیطزیستی در سطح مزرعه
مقوالت
انجام
انجام
مقوالت
دهم
ی

من
دهم
ی

م
کنرتل بیامری گیاهی
کنرتل آفات گیاهی
تناوب زراعی
80/9
19/1
استفاده از محصوالت بیولوژیكی و طبیعی
استفاده از گونههای مقاوم به بیامریها
61/8
38/2
كاربرد گونههای مقاوم به آفات
تنظیم تاریخ كاشت محصول
50/8
49/2
تنظیم تاریخ بذرپاشی
استفاده از آهك
86/7
استفاده از تله نوری و ابزارهای دیگر مكانیكی 13/3
عملیات حفاظت از آب
44/9
55/1
استفاده از آفتكشهای مجاز
61/4
استفاده از سموم در زمان مناسب
 38/6طراحی مناسب زمین (برای تسهیل زهکشی سطحی)
کنرتل علف هرز
تنظیم تاریخ كاشت
كنرتل مكانیكی (وجین علف هرز،
سوزاندن ،ریشه كنی و )...

استفاده از علفكشها به میزان
و در زمان مناسب
كنرتل كود حیوانی از نظر آلودگی
به بذر علف هرز
جلوگیری از نظر به بذر نشسنت بذر علف هرز
عملیات حفاظت از خاک
استفاده از كود شیمیایی متناسب با نیاز گیاه
استفاده از كودهای حیوانی و
گیاهیمتناسببانیازگیاه
استفاده از كودها در زمان مناسب
حداقل كردن عملیات خاكورزی
استفاده از گوگرد
آیش

انجام انجام
میدهم منیدهم
21/6 78/4
46/6 53/4
30/3 69/7
80/8 19/2
42/8

57/2

بازیابی آب پایین دست
زهكشی مزرعه
ذخیره آب در استخر

30/2
38/2
20/8

69/8
61/8
79/2

19/6

80/4

26/8

73/2

51/9

48/1
68/4
43/3
77/5
53/8

63/5
42/1

36/5
57/9

46/1

53/9

39/3

60/7

29/4

7/6

66/4
37/5

33/6
62/5

ذخیره آب اضافی در هر نوبت
آبیاری جهت آبیاری بعدی
سیامنی كردن شاهراههای
اصلی اطراف مزرعه
آبیاری زمین تا حدی كه زمین
قادر به جذب آن باشد
تعیین نیاز آبی ساالنه
آبیاری زمین به صورت یكنواخت
دادن آب برای آزمایش ( برای

31/6
56/7
22/5

41/3
44/2
32/1
40/2

58/7
55/8
67/9
59/8

زمان بندی آبیاری

46/2
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 بررسی چالشهای بهکارگیری عملیات پایدار محیطزیستی درسطح مزرعه
نتایج بررسی چالشهای بهکارگیری عملیات پایدارمحیطزیستی
در سطح مزرعه از دیدگاه کشاورزان مطالعه شده نشان داد
چالشهای «ساختار سازمانی نامناسب برای سیاستگذاری

کارآمد» و «عدم برگزاری دورههای ترویجی و آموزشی»
مهمرتین چالش شناخته شدند .درحالیکه چالشهای «عدم
حامیت دولت در تقبل بخشی از هزینهها» و «نبود مزارع
منایشی و طریقهای» اهمیت کمرتی نسبت به سایر چالشها
دارد (جدول .)2

جدول  -2اولویتبندی چالشهای بهکارگیری عملیات پایدار زیست محیطی در سطح مزرعه
میانگین انحراف معیار رضیب
گویه
0/343
1/04
3/02
ساختار سازمانی نامناسب برای سیاستگذاری کارآمد
0/350
0/898
2/56
عدم برگزاری دورههای ترویجی و آموزشی
0/363
1/05
2/89
نبود مشوقهای مالی و اعتباری
0/371
1/00
2/69
عدم تحقیق مناسب در زمینه نهادهای مناسب
0/387
0/988
2/55
عدم جدیدیت در سازمانهای ذیربط
0/409
1/02
2/49
عدم نظارت مناسب مناسب بر عملیات مزرعه
0/421
1/13
2/68
عدم خرید تضمینی محصوالت تولیدی با شیوه پایدار
0/425
1/18
2/77
پیچیدگی عملیات پایدار محیطزیستی
0/436
1/23
2/82
فقدان نظام اطالعرسانی و توجیهی کارآمد
0/442
1/16
2/62
ضعف مهارتهای حرفهای کشاورزان
0/450
1/24
2/74
کمبود نیروی انسانی و متخصص در زمینه کشاورزی
0/463
1/15
2/48
فقدان هامهنگی بین سازمانهای موجود
0/467
1/24
2/65
پایین بودن جایگاه کشاورزی در نزد سیاستگذاران
0/471
1/14
2/42
هزینهبر بودن نهادههای کشاورزی پایداری
0/477
1/27
2/66
نبود مزارع منایشی و طریقهای
0/480
1/24
2/58
عدم حامیت دولت در تقبل بخشی از هزینهها

به منظور طبقهبندی  16چالش شناسایی شده از تحلیل عاملی
اکتشافیاستفادهاست.جهتتعیینمناسببودندادههابرایتحلیل
عاملی از رضیب  KMOو آزمون بارتلت استفاده شد .مقدار KMO
برابر  0/834و مقدار آزمون بارتلت برابر )0.000 =p( 1234/241
بود كه در سطح یک درصد معنیدار شد و در نتیجه نشان دادند که
دادهها برای تحلیل عاملی مناسب هستند .در این تحلیل  3عامل با
مقادیر ویژه باالتر از  1استخراج شد ،كه  42/691درصد از واریانس كل
عاملها را تبیین میكردند .با توجه بهمقدار ویژه در جدول ( )۳عامل
اول بیشرتین سهم ( )4/154و عامل آخر (سوم) كمرتین سهم ()2/652
را در تبیین واریانس كل عاملها داشتند.

بهمنظور جداسازی عاملها بهصورت روشنتر از چرخش عاملی
واریامكس استفاده شده است كه بار عاملی هر متغیر پس از چرخش
عاملی در جدول ( )۴ارائه شده است .پس از بررسی گویههای
(متغیرها) مربوط به هر عامل و بار عاملی آ نها ،عوامل به این ترتیب
نامگذاری شدند  -1چالشهای آموزشی و حرفهای  -2چالشهای
سیاستگذاری و نهادی  -3چالشهای اقتصادی و حامیتی.
 ارزیابی برازش مدل تأییدی چالشهای بهکارگیری عملیاتپایدار محیطزیستی در سطح مزرعه
متغیر نهفته چالشهای بهکارگیری عملیات پایدار محیطزیستی
ش آموزشی و حرفهای ،سیاستگذاری و نهادی
با سه سه بعد چال 
و اقتصادی -حامیتی شناسایی شده در مرحله تحلیل عاملی
اکتشافی در مجموع با  16نشانگر وارد تحلیل عاملی تأییدی
مرتبه دوم شد .در جدول ( )5مقدار بار عاملی استاندارد شده
شاخصهای اثرات و سطح معنیداری آنها با توجه به مقدار t
در تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم آورده شده است.

جدول  -3عامل های استخراجی با بار عاملی آنها
شامره عامل مقدار ویژه درصد واریانس واریاتس تجمعی
19/241
19/241
4/154
1
33/367
14/126
3/254
2
42/691
9/324
2/652
3
نرشیه آب و توسعه پایدار

رتبه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
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جدول  -4تحلیل چالشهای بهکارگیری عملیات پایدار محیطزیستی در سطح مزرعه
بار عاملی
گویههای هر عامل
عاملها
0/856
 کمبود نیروی انسانی و متخصص در زمینه کشاورزیچالشآموزشی و حرفهای
0/802
 عدم برگزاری دورههای ترویجی و آموزشی0/765
 فقدان نظام اطالعرسانی و توجیهی کارآمد0/698
 نبود مزارع منایشی و طریقهای0/701
 عدم تحقیق مناسب در زمینه نهادهای مناسب0/655
 پیچیدگی عملیات پایدار محیطزیستی0/552
 ضعف مهارتهای حرفهای کشاورزان0/878
 عدم جدیدیت در سازمانهای ذیربطچالش سیاستگذاری و نهادی
0/768
 فقدان هامهنگی بین سازمانهای موجود0/688
 عدم نظارت مناسب بر عملیات مزرعه0/622
 ساختار سازمانی نامناسب برای سیاستگذاری کارآمد0/568
 پایین بودن جایگاه کشاورزی در نزد سیاستگذاران0/855
 هزینهبر بودن نهادههای کشاورزی پایداریچالش اقتصادی و حامیتی
0/811
 عدم حامیت دولت در تقبل بخشی از هزینهها0/712
 نبود مشوقهای مالی و اعتباری0/621
 -عدم خرید تضمینی محصوالت تولیدی با شیوه پایدار

چالش

جدول  -5مقادیر بارهای عاملی استانداردشده و سطح معنیداری آنها
R2
t
مناد در مدل رضیب استاندارد خطای استاندارد
شاخص
سازه
**0/69 10/65
0/08
0/83
EP
آموزشی و حرفهای
**0/55 11/42
0/08
0/69
PI
سیاستگذاری و نهادی
**0/40 10/41
0/09
0/63
ES
اقتصادی و حامیتی
** معنیداری در سطح  1درصد

با توجه به نتایج ( )5مشاهده میشود متامی نشانگرها (شاخصها)
دارای مقدار  tباالتر از  1/96میباشند .همچنین ،نتایج جدول
مذکور نشان میدهد برای سازه چالش ،شاخصهای  α ،CRو
 AVEمقدار مناسب و قابل قبولی دارند .بنابراین ،میتوان اظهار
کرد متامی شاخصهای انتخابی برای سنجش چالشهای بکارگیری
عملیات پایدار محیطزیستی در سطح مزرعه دقت الزم و کافی
دارند و روایی و پایایی آنها نیز مورد تأیید است.
برایارزیابیبرازندگیمدلتحلیلعاملیتأییدیشاخصهایبرازندگی
متفاوتی وجود دارد .در این پژوهش ،برای ارزیابی برازش مد ل
اندازهگیری چالشهای بهکارگیری عملیات پایدار محیطزیستی در
سطح مزرعه از شاخصهای نظیر؛ شاخص کایاسکویر بر درجه آزادی
( ،)X2/dfشاخص برازندگی تطبیقی ( ،)CFIشاخص نرم شد ه برازندگی
( ،)NFIشاخص نرم نشد ه برازندگی ( ،)NNFIشاخص برازندگی
( ،)GFIشاخص تعدیل برازندگی ( ،)AGFIشاخص برازندگی فزآیند
( ،)IFIشاخص جذر برآورد خطای تقریب ( )RMSEAو شاخص
میانگین مجذور پسماندهها ( )RMRاستفاده شد .مقدار معیار (حد
چالشهای بهکارگیری عملیات پایدار محیطزیستی در میان کشاورزان گندمکار شهرستان خرمآباد

α

0/79
0/88
0/75

مناد در مدل
EP1
EP2
EP3
EP4
EP5
EP6
EP7
PI1
PI2
PI3
PI4
PI5
ES1
ES2
ES3
ES4
AVE CR
0/852 0/586
0/952 0/652
0/804 0/602

مطلوب) و مقدار گزارش شده هر یک از شاخصهای فوق برای مدل
اندازهگیری چالشهای بکارگیری عملیات پایدار محیطزیستی در
سطح مزرعه در جدول ( )6آورده شده است.
جدول  -6شاخصهای برازندگی مدل اندازهگیری
مقدار گزارش شده
معیار
شاخص
X2/df
2/68
 3و کمتر
0/045
کوچکتر از 0/05
RMR
0/98
 0/ 9و باالتر
GFI
0/98
 0/9و باالتر
AGFI
0/97
 0/9و باالتر
NFI
0/98
 0/9و باالتر
NNFI
0/99
 0/9و باالتر
IFI
0/98
 0/9و باالتر
CFI
0/051
 RMSEAکوچکتر از 0/08
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باتوجهبه مقدار گزارش شده شاخصهای برازندگی در جدول ()6
مشاهده میشود مدل تأییدی چالشهای بهکارگیری عملیات پایدار
محیطزیستی در سطح مزرعه برازش مناسب و قابل قبولی دارد.
بنابراین ،میتوان گفت دادههای این پژوهش با ساختار عاملی و
زیر بنای نظری تحقیق برازش مناسبی دارند و این بیانگر همسو
بودن نشانگرها (شاخصها) با سازه نظری چالشها میباشد.

از اینرو در تحقیقات آینده نیز میتوان از آنها برای سنجش
چالشهای بهکارگیری عملیات پایدار محیطزیستی در سطح مزرعه
استفاده کرد .مدل اندازهگیری برازش یافته (پس از انجام اصالحات)
مربوط به چالشهای بهکارگیری عملیات پایدار محیطزیستی در
سطح مزرعه با منایش بارهای عاملی استاندارد شده در شكل ( )1و
در حالت معنیداری (شكل  )2منایش داده شده است.

شکل  -1مدل تأییدی پژوهش در حالت استاندارد

شکل  -2مدل تأییدی پژوهش در حالت معنیداری
نرشیه آب و توسعه پایدار
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نتیجهگیری و پیشنهادات

محیطزیستی همواره میتواند بسیاری از مشکالتی که گریبانگیر
محیطزیست است را بر طرف مناید .کمبود دانش میتواند
رفتارهای دوستدارانه محیطزیست را محدود کند (Vicente-
 Molinaو همکاران  .)2013 ،بنابراین ،به سیاستگذاران توسعه
کشاورزان و توسعه پایدار پیشنهاد میشود دورههای ترویجی و
کارگاههای مناسب در محل آنان برگزار شود و نحوه بهکارگیری
رفتارهای پایدار محیطزیستی آموزش داده شود .همچنین میتوان
از طریق آموزشهای از راه دور و شبکههای استانی در ساعات
مشخص به آموزش کشاورزان پرداخت تا آنان بتوانند دانش کافی
در این زمینه کسب کنند.

این پژوهش با هدف چالشهای بهکارگیری عملیات پایدار در
سطح مزعه انجام شد .بهطور کلی نتایج نشان از دیدگاه کشاورزان
مهمرتین چالشهای این بخش شامل «ساختار سازمانی نامناسب
برای سیاستگذاری کارآمد» و «عدم برگزاری دورههای ترویجی
و آموزشی» بود این یافته با مطالعات (قادری و همکاران1394 ،؛
محمدی1397 ،؛ 2012 ،Ramezani Ghavamabadi؛ Razzaghi
 Borkhaniو همکاران2019 ،؛  Syarifuddinو ،Alamsyah
 )2017همسو بود .عالوه بر این ،نتایج تحلیل عاملی مهمرتین
چالشهای بهکارگیری عملیات پایدار محیطزیستی را در سه
عامل چالش آموزشی و حرفهای ،چالشهای سیاستگذاری و
نهادی و چالشهای اقتصادی و حامیتی خالصه کرد .در ادامه به
تحلیل نتایج این بخش پرداخته میشود.

• چالشهای سیاستگذاری و نهادی
دومین چالش مهم اساسی در برابر بهکارگیری عملیات پایدار
محیطزیستی در سطح مزرعه چالشهای سیاستگذاری و
نهادی بود این یافته با مطالعات (محمدی )1397 ،همسو
بود .درحالیکه در بسیاری از مطالعات (منت یزاده و همکاران،
1392؛ جمشیدی و همکاران1394 ،؛ قادری و همکاران1394 ،؛
 Sangroyaو 2017 ،Nayak؛ Pirishو  )2019 ،Abdollahiبه
چالشهای سیاستگذاری و نهادی اشاره نداشتند و مطالعات
محدودی به این عامل توجه داشتند این یک خالء اساسی در
ادبیات مربوط به عملیات پایدار محیطزیستی است .بنابراین،
نتایج این تحقیق میتواند شکاف مطالعات گذشته را تا حدودی
کاهش دهد و یکی از مهمرتین چالشهای محیطزیست را که
عاملهای سیاستگذاری و نهادی است را مطرح مناید .مهمرتین
چالشهای سیاستگذاری و نهادی شامل نبود پایداری در
سازمانهای ذیربط ،فقدان هامهنگی بین سازمانهای موجود
و عدم نظارت مناسب بر عملیات مزرعه بود .این یافته بیانگر
این است که سازمانهای ذیربط در بخش کشاورزی اهمیت
چندانی برای فعالیت و نظارت بر عملیات بهکارگیری کشاورزان
در سطح مزرعه تدارک منیبینند و این موضوع اهمیت چندانی
برای آنان ندارد .مروری بر میزان استفاده از سموم و کودهای
شیمیایی در طول یک دهه گذشته نشان میدهد که کشاورزان
با هدف افزایش تولید بهطور بیرویه از این نهادهها استفاده
میکنند و هیچگونه نظارتی بر فعالیتهای آنان نشده است و
هیچ دورهای برای بکارگیری عملیات پایدار محیطزیست در میان
آنان برگزار نشده است که این موارد نشان دهنده چالشهای
سیاسی و نهادی در بخش کشاورزی است.

• چالش آموزشی و حرفهای
مهمرتین چالش کشاورزان در زمینه بکارگیری عملیات پایدار
محیط زیست چالش آموزشی و حرفهای بود این یافته با مطالعات
(محمدی )2012 ،Ramezani Ghavamabadi :1397 ،برای اینکه
موانع آموزشی از مهمرتین چالش کشاورزان در زمینه عملیات
پایدار محیط زیست میدانستند مطابقت دارد .درحالیکه
با مطالعات (موسی پور و همکاران1397 ،؛  Botetzagiasو
همکاران2015 ،؛  Molinaو همکاران )2013 ،همخوانی نداشت
زیرا آنان در مطالعات خود در زمینه بهکارگیری عملیات پایدار
محیط زیست به مسائل آموزشی اشاره نداشتند .براساس بار
عاملی موارد تشکیل دهنده این عامل سه مورد کمبود نیروی
انسانی و متخصص در زمینه کشاورزی و عدم برگزاری دورههای
ترویجی و آموزشی فقدان نظام اطالعرسانی و توجیهی کارآمد
از مهمرتین چالشهای این بخش بود .محققان دیگر نیز در این
زمینه بر این باور هستند که یکی از نیازهای اساسی کشاورزان در
زمینه بهکارگیری عملیات پایدار محیط زیستی برگزاری دورههای
آموزشی و مهارتی است (محمدی .)1397 ،این یافته نشان
میدهد بسیاری از کشاورزان از نحوه بهکارگیری عملیات آموزش
عملیات محیطزیست پایدار آگاهی و مهارت چندانی ندارند و
نیاز است که مهارتهای حرفهای در زمینه عملیات پایدار محیط
زیست را بیاموزند .آموزش محیطزیست ،بنیادیترین شیوه در
حفاظت محیطزیست بود که هدف از آن ،یافنت مناسبترین و
بهرتین شیوه انجام فعالیتها در محیط طبیعی است و زمینهساز
ارتقا آگاهیهای زیستمحیطی در سطح جامعه میباشد.
بنابراین ،کسب آگاهی محیطزیستی نخستین گام در راه تحقق
و بهکارگیری اصل پایداری است و از پایه رشط بقای آینده
برشیت آگاهی محیطزیستی است (فریتیوف .)1394 ،آگاهی
چالشهای بهکارگیری عملیات پایدار محیطزیستی در میان کشاورزان گندمکار شهرستان خرمآباد

• چالشهای اقتصادی و حامیتی
سومین چالش مهم در بخش بهکارگیری عملیات پایدار محیط
زیستی در میان کشاورزان گندمکار چالشهای اقتصادی و
حامیتی بود .مطالعات ( Pirishو 2019 ،Abdollahi؛Sangroya
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و 2017 ،Nayak؛  Botetzagiasو همکاران  )2015 ،از این یافته
حامیت میکند زیرا آنان نیز به این مهم توجه داشتند که یکی
از عاملهای مهم مانع بهکارگیری عملیات پایدار محیطزیستی
چالشهای اقتصادی و حامیتی است .درحالیکه در مطالعات
(کنعانی و احمدوند1398 ،؛ محمدیRazzaghi Borkhani:1397 ،
و همکاران )2019 ،دیگر به این مهم توجه نداشتند .مهمرتین
چالشهای این بخش شامل هزینهبر بودن نهادههای کشاورزی
پایداری ،عدم حامیت دولت در تقبل بخشی از هزینهها ،نبود
مشوقهای مالی و اعتباری میگیرد .این نتیجه میتواند بینش
جدیدی را برای سیاستگذاران این حوزه فراهم کند زیرا در متامی
مطالعات گذشته فقط پایین بودن درآمد کشاورزان را بهعنوان
چالش اقتصادی مطرح منوده بودند و به هزینهبر بودن نهادههای
پایدار در بخش کشاورزی و عدم تقبل دولت در بخشی از این
هزینهها توجه نشده بود .بنابراین ،نتایج این تحقیق میتواند

خالء تحقیقات گذشته در زمینه چالشهای اقتصادی در زمینه
بهکارگیری عملیات پایدار محیطزیست را کمرت مناید .در تحلیل
نتایج این بخش میتوان گفت که بسیاری از کشاورزان اعتقاد دارند
که بهکارگیری عملیات پایدار محیطزیستی برای آنان در بردارنده
هزینههایی میباشد در صورتی که دولت از آنان حامیتهای
هدفمندی صورت دهد آنان به سهولت بیشرتی عملیات پایدار
محیطزیستی را بهکار خواهند بست .عالوهبراین ،بسیاری از آنان
معتقدند که بهکارگیری عملیات پایدار محیطزیست در سطح
مزرعه منجر به کاهش میزان درآمد آنان خواهد شد در صورتی
که دولت بتواند برای آنهای مشوقهای مالی ایجاد کند آنان
میتوانند عملیات پایدار محیطزیست را بهکار بگیرند .در این
راستا پیشنهاد میشود که دولت با پذیرفنت بخشی از هزینهها
زمینه و انگیزه الزم را در کشاورزان برای بهکارگیری عملیات پایدار
محیطزیست را فراهم کند.
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کشاورزی و منابع طبیعی ساری .ساری .مازندران.
پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس .1384 .طرح جامع
توسعهی استان لرستان .سازمان مدیریت برنامهریزی استان
لرستان.
جمشیدی ،ع ،.نور زمانآبادی ،ه ،.جمینی .د ،.بهاری ،ع.
و مرادی ،ن .1394 .بررسی و ارزیابی سازههای مؤثر بر
کشاورزی پایداری (مطالعه موردی :برنج کاران شهرستان
شیروان چرداول ،استان ایالم) .تحقیقات جغرافیایی:)۳(30 ،
.240-223
حقندری ،ف .میرزایی ،ر .و افضلی ،ا .1396 .ارزیابی
آسیبپذیری محیطزیست زیستی استان لرستان با استفاده
از تحلیل تصمیمگیری چندمعیاره .فصلنامه جغرافیا و
پایداری محیط.34-19: 25 ،
سواری ،م .و اسدی ،ز .1399 .تعیین کنندههای عضویت زنان
روستایی در تعاونیهای حفاظت از جنگل در استان لرستان.
مجله جنگل و فرآوردههای چوب.326-313 :)۴(72 ،
رشفی ،ل .و علیبیگی ،ا .1394 .الگو سنجش پایداری محیطزیست
روستایی مورد :روستای رشوینه در شهرستان جوانرود .فصلنامه
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.66-53 :)41(11 ،ترویج و آموزش کشاورزی
 بررسی.1394 . غ، و خوشفر.ص، صالحی. س، چوپانی. ن،قادری
عوامل اجتامعی موثر بر رفتار زیستمحیطی در شهرستان
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