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 ده:یچک
زیسـتی کشـاورزان   هدف اصلی این مطالعه تبیین عوامل مؤثر بر رفتار محیط

هاي پاکدشت و ورامین استان تهـران اسـت. در   خیار در بوم نظام دکنندهیتول
زیستی کشاورزان در محیط این تحقیق بر اساس نظریه سالمت مزرعه، رفتار

چهار محور مدیریت تلفیقی آب، آفات، خاك و مواد مغـذي تبیـین و عوامـل    
واکـاوي گردیـد. در ایـن     شدهيزیربرنامهمؤثر بر آن با استفاده از مدل رفتار 

کـه بـا روش   نفـري از کشـاورزان    124ي انمونـه رابطه، مطالعه پیمایشی با 
هـا نشـان داد کـه در    اجرا گردیـد. یافتـه   اي انتخاب شدندگیري خوشهنمونه

هـاي مـدیریت   اي خیـار، کشـاورزان بیشـتر در زمینـه    ي گلخانههابومکشت 
زیست مبادرت تلفیقی و مدیریت مواد مغذي و خاك به رفتار سازگار با محیط

زیسـتی بـا   اند. نتایج تحقیـق در مـورد عوامـل مـؤثر بـر رفتـار محـیط       کرده
زیستی کشاورزان تحـت  داد که رفتارهاي محیط رگرسیون گام به گام، نشان

عوامل بیرونی مثل خدمات ترویجی و همچنین سن، سطح تکنولـوژي،   تأثیر
مشارکت اجتماعی و باور به عملی بودن رفتارها هسـتند. بـا ایـن وجـود اثـر      

زیسـتی  عوامل فردي مانند نگرش و شرایط اقتصادي بـر رفتارهـاي محـیط   
عوامـل   تأثیرتر بود. در پایان با توجه به دارب معنیخیار به ترتی دکنندگانیتول

تبیین شـده، رهیافـت سیاسـتی هدفمنـد شـامل دو پیشـنهاد بـراي ارتقـاي         
 زیستی کشاورزان ارائه گردید.رفتارهاي محیط

 

خیـار،   دکننـدگان یتولزیستی، کشـاورزان،  رفتار محیط :يدیکل يهاواژه
 .تهران

 

 
Abstract: 
The primary purpose of the study was to determine the 
factors affecting the environmental behavior of farmers 
cucumber production systems of Tehran, Iran. The 
research framework was developed based on the farm 
health model for assessing the environmental behaviors 
of farmers in conversation with the planned behavior 
model for exploring the factors influencing on their 
environmental behavior. A survey with a sample of 124 
operators selected by clustering sampling was 
undertaken in Tehran province. Findings revealed that 
the growers of cucumber greenhouse implemented the 
measures of integrated soil, plant nutrient, and pest 
management. Stepwise regression analysis was used to 
determine the influence of exogenous factors, farm and 
farmer characteristics upon the environmental behavior 
of 124 cucumber growers. Analyses revealed that 
environmental behaviors were influenced by external 
factors (extension services) as well as the age, 
mechanization level, social participation; and the 
feasibility of technologies. However, impacts of farmer 
characteristics including attitude and economic 
condition on EB of cucumbers growers were significant 
respectively. Finally, consideration of these variables as 
determinant factors in a ‘targeted policy approach’ 
involving two suggestions is recommended to promote 
the environmental behavior of farmers. 
 
Keywords: Environmental Behavior, Farmers, 
Cucumber Growers, Tehran. 
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 مقدمه
هـاي خـاص بخـش کشـاورزي در رابطـه بـا       برخی از ویژگـی 

هاي اقتصادي متمایز سـاخته  زیست، آن را از سایر بخشمحیط
هـاي  ). در ایران این ارتباط بـه شـکل  OECD, 1971است (

مختلفی در رابطه با منابع آب، خاك، تنوع زیستی قابـل تبیـین   
ان آب مواجـه  که امروزه کشور با بحریدرحال. براي مثال هستند

بیالن منفی ساالنه دارد، بـیش از   مترمکعبمیلیارد  11است و 
درصد  30ي وربهرهدرصد آب نیز توسط بخش کشاورزي با  90

. بدیهی اسـت کـه   )Madani et al., 2016( شوداستفاده می
تغییر رفتـار کشـاورزان در    درگرورفع این چالش تا حدود زیادي 

هاي مدرن در کنـار  ري به روشهاي سنتی آبیااستفاده از روش
حمایت بخش دولتی است. مصداق دیگر از این ارتباط خاص به 

اگرچـه تصـویر   کیفیت و فرسایش خاك در کشور مربوط است. 
باشد لکـن بـر   صحیحی از فرسایش خاك در کشور موجود نمی

شده در مخـازن سـدهاي بـزرگ     یننشمبناي آمار و رسوبات ته
)، (فـائو ن خواروبار و کشاورزي جهانی کشور و نـیز برآورد سازما

تن در هکتار در  38خاك در کشور حدود  آبی)میزان فرسایش (
میلیـون هکتـار از    125باشـد کـه در سـطحی حـدود     سال مـی 

-میلیارد تن در سـال بـرآورد مـی    75/4آبخیزهاي ایران، حدود 
حدود یک  1350سال   گردد. الزم به ذکر است که این رقم در

میلیارد تن در سال بـرآورد گردیـده    5/2حدود  1360 و در سال
طـور  بـه ایـن ترتیـب، بـه     ).Khajavi et al., 2015اسـت ( 

 75متوسط در هر سال و از هر هکتار اراضـی کشـور در حـدود    
کیلـوگرم پتاسـیم از    8کیلـوگرم فسـفر و    24کیلوگرم نیتروژن، 

کیلـوگرم کـود شـیمیایی در     150رود. این رقم معادل دست می
میلیاردهـا ریـال خسـارت از     باشد، که ساالنه معـادل هکتار می

. کنـد طریق کاهش عناصر غذایی خاك را به کشور تحمیل می
 ترینمهمهاي مرتبط با کشاورزي از کارشناسان معتقدند فعالیت

زراعت و کشت نادرست در اراضی  هستند،عوامل تخریبی زمین 
هـا،  کشموم و آفتکشاورزي، شیوه سنتی آبیاري، استفاده از س

شخم زدن نامناسب، استفاده نشدن از وسایل مدرن کشاورزي و 
 هـاي یـت کاشت فشـرده از عوامـل تخریـب زمـین در اثـر فعال     

از مسائل مهم دیگـر کشـاورزي در ارتبـاط بـا      .کشاورزي است
زیست، تغییر کاربري زمین، کم شدن تنوع زیستی و بروز محیط

هـاي  ان زیـادي از زمـین  ي کـه میـز  به طـور آفات جدید است. 
هاي شوند و رقمکشاورزي ساالنه از بخش کشاورزي منفک می

ي تجـاري کـه در بیشـتر    هـا رقمبومی و متنوع جاي خود را به 
مجموعـه ایـن    مواقع پذیراي آفات متعـدد هسـتند داده اسـت.   

عوامل سبب شده است که کشاورزي در بیشـتر منـاطق مزیـت    
 و به ناپایـداري دچـار شـود.   نسبی تجاري خود را از دست دهد 

 90توان استنباط کرد که در بـیش از  نظر به آنچه گفته شد می
درصد موارد با تغییر رفتار کشاورزان و کمک به آنهـا در جهـت   

هاي سالم، امکان کـاهش  حرکت به سمت ایجاد اگرواکوسیستم
کوچـک   هرچندزیرا تجارب  ها وجود دارد،و از بین رفتن چالش

کـاران در شـمال کشـور بـا مـدیریت      ت که بـرنج نشان داده اس
اند، تنـوع زیسـتی مـزارع را ارتقـا دهنـد و      تلفیقی آفات توانسته

مصرف سموم را کاهش دهند. همچنین کشـاورزان گرمسـاري   
با اصالح مشارکتی بذر، تنوع زیستی مزارع خود را برگرداننـد و  

هاي یا کشاورزان با پیروي از کشاورزي حفاظتی و انجام فعالیت
آبخیزداري در پاکدشت تهران و همدان، عملکرد مزرعه خـود را  

دهند و کیفیت خاك را بهبود بخشند. در همین رابطه بـر   ارتقاء
ــی  ــر پرت ــاس نظ ــاران1971( 1اس در  و )2012( 2) و ژو و همک

راستاي ایجاد یک اگرواکوسیستم سالم و پایدار، کشاورزان بایـد  
 زیست سازگار نمایند:یطرفتار خود را در زمینه زیر با مح

مدیریت تلفیقی و پایدار منابع آب: کمبود منابع آب، بالیاي  -1
یابـد. بهتـرین   آبی و آلودگی آب با توسعه کشاورزي افزایش می

هـاي  حل بـراي ایـن تقاضـاي افزاینـده، توسـعه تکنولـوژي      راه
تـر از منـابع آب   مدیریت آب براي حفاظت و اسـتفاده اثـربخش  

هـاي  گـذاري و از بـین رفـتن آب   از رسـوب موجود و جلوگیري 
هاي مدیریت آب موجود در بخـش  تکنولوژي غیرضروري است.

اي، مـالچ پاشـی، کـاهش شـخم،     کشاورزي مانند آبیاري قطره
آوري و ها، مدیریت پوشش براي کنتـرل سـایه و جمـع   بادشکن

و در  دو برابـر برداشت آب این پتانسیل هسـتند تـا عملکـرد را    
 دیمی چهار برابر نمایند.مورد محصوالت 

مدیریت تلفیقی عناصـر غـذایی گیـاه: ایـن نـوع مـدیریت        -2
دهنـد تـا   هایی است که کشاورزان انجام مـی دربرگیرنده فعالیت

میزان، منبع، محل و شکل و زمان کاربرد عناصر غذایی (نظیـر  
کننـده  کود آلی، کود تجاري و سـایر عناصـر مغـذي) و اصـالح    

ت کنند. هدف عرضه عناصر غذایی به خاك براي گیاه را مدیری
سازي دسترسی گیاه به مواد مغـذي و عملکـرد   گیاه براي بهینه

                                                      
1. Pretty (1971) 
2. Zhu et al. (2012) 
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اي و همچنین به حداقل رساندن آلودگی منابع غیر نقطه زراعی
آلوده  ) و..هاي سطحی و.ها به آبیی آالیندهآب شو(به صورت 

هاي زیرزمینی و حفظ و بهبود شرایط و کیفیت خـاك  شدن آب
مـدیریت تلفیقـی عناصـر غـذایی (ماننـد کـود آلـی،         اشـد. بمی

، انتخاب ژنتیکـی  کربناکسید يد کمپوست، تقویت مصنوعی با
تواند تعادل عناصر غذایی و یا اعمال تنفس نوري و تاریکی) می

را بهبود بخشد و اثرات منفی عدم تعادل را کاهش دهد و نقش 
وه بـر ایـن، بـا    مهمی را در سطح اگرواکوسیستم ایفا نماید. عال

کش، کیفیـت آب  و استفاده از آفت مدیریت دقیق عناصر غذایی
 تواند حفظ و یا بهبود یابد.می

مدیریت تلفیقی خـاك: کیفیـت خـاك عـاملی اساسـی در       -3
ي کـه بیشـتر کارکردهـاي    به طورمدیریت منابع طبیعی است، 

مهم اکوسیستمی مانند بستر رشد گیاهان، جذب و فیلتر کـردن  
ي تدریجی آب، بازیافت پسماندهاي ارگانیـک و مـواد   و آزادساز

اي را تـأمین  سازي و آزادسازي گازهـاي گلخانـه  مغذي و ذخیره
کند. مدیریت تلفیقی خاك با پیمایش قبل از ساخت و ایجاد می

هـاي  هاي عمقی مداوم و اصالح و درمان خاكمزرعه و بررسی
طوفـانی   هـاي هـا در آب شود که تخلیه آالینـده آلوده سبب می
هاي آلوده، با اسیدیته و یا قلیایت باال کاهش یابد ناشی از خاك

هاي زیر عملـی  و یا پیش نیاید. مدیریت تلفیقی خاك با فعالیت
مـالچ پاشـی    .2. کاهش یا به حداقل رساندن شخم، 1شود: می

کوبیده شدن زمین در اثر بـاران   ساالنه خاك براي جلوگیري از
هاي رسـی و  فزودن مواد ارگانیکی به خاك. ا3و آبیاري بارانی، 

هاي رسـی زمـانی کـه    . اجتناب از کاشت و کار بر روي خاك4
و اجتنـاب از   وآمـد رفـت مرطوب هستند، استفاده از پشته براي 

. افـزایش اسـتفاده از نیتـروژن    5حرکت در زمین کشت شده و 
 از کود آلی و گیاهان پوششی. استفاده. 6ناشی از حبوبات و 

هـاي هـرز،   آفات: آفـات کشـاورزي (علـف   ت تلفیقی مدیری -4
عوامل محدودکننده توسـعه و   ترینمهم) از دارانمهرهها و قارچ

رهیافتی جامع براي کنتـرل   IPM1گسترش کشاورزي هستند. 
آفات است که با نظارت مستمر و تکنولوژي کنترل بـه کـاهش   

زا، نماتـدها،  اثرات اقتصادي حشرات مختلـف، عوامـل بیمـاري   
کننـد  دارانی که کشاورزي را تخریب مـی هاي هرز و مهرهعلف

شـود. ایـن   زیست میکند و سبب حفظ کیفیت محیطکمک می
شــوند: ممانعــت کــردن و هــا در ســه مرحلــه انجــام مــیروش

یـک رهیافـت اکولـوژیکی     IPMپیشگیري، مشاهده و دخالت. 

                                                      
1. Integrated Pest Management 

-کـش است که هدف اصلی آنها کاهش و حذف استفاده از آفت
اسـت.   قبولقابلزمان با مدیریت جمعیت آفات در سطح ها، هم

هـا  کـش هاي پیشگیرانه کـه در آن از آفـت  با استفاده از فعالیت
-هایی نظیر تناوب زراعی، کاشت رقـم شود، فعالیتاستفاده نمی

هاي جـایگزین کـه ممکـن    هاي مقاوم به آفات و حذف میزبان
منان آفـات،  است پناهگاهی براي آفات باشـند، اسـتفاده از دشـ   

هایی با حداقل سمیت و استفاده از غازهاي کشاستفاده از علف
و شخم پیش از کاشت، شخم کور و کاشت ردیفـی،   علف خوار

ها و کاشت گیاهان بومی که حشرات مفید جذب سوزاندن وجین
 روند.به کار می IPMکند ابزارهایی هستند که در چارچوب می

زیسـت، سـبب   از محیط اهمیت رفتار کشاورزان در حفاظت
هاي رفتـاري  شده است که مطالعات متعددي با استفاده از مدل

هـا بـه منظـور    مختلف با تأکید بر یک یا دو مورد از این حیطـه 
شناسایی عوامل تأثیرگذار بر رفتار انجام شود. براي مثال بیژنی 

شـده رفتـار   گیـري از مـدل تعـدیل   با بهره )2017( 2و همکاران
شــناختی و شــده و بــا هــدف لحــاظ عوامــل روانریــزيبرنامــه

اجتماعی، به بررسی اثر عوامـل نگرشـی و اجتمـاعی بـر رفتـار      
زیستی مبادرت حفاظت خاك کشاورزان به عنوان رفتاري محیط

گیرد که عوامل نگرشی بیشترین تأثیر را بر اند و نتیجه میکرده
نیـز  ) 2006( 3گونه رفتارها دارنـد. کرمـی و همکـاران   بروز این

ها نشـر و سـاختار مزرعـه    ضمن استفاده از مدل تلفیقی از مدل
شده، عوامل نهادي، اجتماعی، محیطی تحت عنوان مدل اصالح

زیستی کشاورزان در زمینه آب مـؤثر  و طبیعی را بر رفتار محیط
هـاي  دارنـد کـه سـازه   دانند. آنها در مطالعه خود اظهـار مـی  می

هاي حمـایتی و  دي، سازههاي اقتصاشخصی و اطالعاتی، سازه
هاي محیطی و طبیعی در این رفتار دخالت دارند. همچنین سازه

شناسـی رفتـار و و   با هدف تأکیـد بـر بعـد روان   ) 2012ویسی (
هاي فردي به عنوان منبع کنترل رفتـار، بـه تبیـین رفتـار     پیگیر

 هـاي مـدیریت تلفیقـی در مـزارع    کشاورزان در پذیرش فناوري
از مدل رفتار معقول درك شده پرداختـه اسـت.   با استفاده  برنج
هـاي  هاي تحقیق وي نشان داد کـه بـر پـذیرش فنـاوري    یافته

IPM،      ــق ــش، اف ــاهی و دان ــطح آگ ــرش، س ــاي نگ متغیره
ها، عضویت در نهادهاي محلی و ریزي، دسترسی به نهادهبرنامه

اثـر منفـی    ،اثر مثبت دارند هرچند مالکیت ،کیفیت خاك مزرعه
ـ د داخل کشور، در سطح همانن .دارد المللـی نیـز تحقیقـات    ینب

اسـت. بـراي    شدهانجامهاي مختلف متعددي با استفاده از مدل
                                                      
2. Bijani et al. (2017) 
3. Karami et al. (2006) 
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) در فرا تحلیلی مطالعات 1998( 1وان در پلوگ و همکاران مثال
در کشورهاي آلمان، هلند و انگلسـتان بـه تبیـین رابطـه رفتـار      

ــا شــرایط اقتصــادي محــیط  اجتمــاعی کشــاورزان –زیســتی ب
کننـد  گیـري مـی  هاي خود نتیجهاند. آنها بر اساس یافتهپرداخته

اي که شرایط اقتصادي و اجتماعی کشاورزانی که رفتار دوستانه
داري دارد. زیست دارند با سایر کشاورزان تفاوت معنـی با محیط

هاي بالقوه در مناطق روسـتایی  هرچند آنها لزوم توجه به تفاوت
هاي کشـاورزي را خاطرنشـان   ف و سبکو اثرات آنها را بر اهدا

ــان مــی مــی ــان بی ــد. آنهــا در پای ــار  کنن ــداوم رفت کننــد کــه ت
زیستی کشاورزان در گروه حمایت بخش دولتی است زیرا محیط

زیسـت پایـداري ضـعیفی    الگوهاي کشاورزي دوست دار محیط
) نیـز در بررسـی اثـر    2010( 2دارند. بالك استوك و همکـاران 

ان بر بهبود کیفیت آب از سه مدل و تئـوري  تغییر رفتار کشاورز
و چـارچوب   شناسی و نهادي، اشاعه نـوآوري و اطالعـات  روان

فرهنگی کشاورزان استفاده کرده است. نتایج آنها نشان داد کـه  
هاي جمعـی کشـاورزان در کـاهش    بازگشت فرهنگ به فعالیت

کنند که وجود کند. آنها همچنین بیان میآلودگی آب کمک می
ریزي عات و دانش براي ارائه به کشاورزان در هنگام برنامهاطال

براي کاهش آلودگی آب بسیار ضروري اسـت. هرچنـد آنهـا از    
اي مانند تغییرات شدید اقلیمی نیز به عنوان یکـی  عوامل زمینه

هاي مرتبط بـا کـاهش   کننده در پذیرش فعالیتاز عوامل کمک
ـ  کننـد آلودگی آب توسط کشاورزان یاد می االخره بورتـون و  و ب

) در تحقیقی تحلیلـی و مـروري اثـرات علّـی     2014( 3همکاران
متغیرهاي دموگرافیک نظیر سن، سطح تحصیالت و جنسیت را 

زیســتی کشــاورزان واکــاوي کــرده انــد. آنهــا بـر رفتــار محــیط 
کنند که با تغییرات در سن افراد، مراحـل حیـات   خاطرنشان می

-شود و توانـایی نها متفاوت میکند و تجارب آآنها نیز تغییر می
تبع این تغییرات افراد مسن یابد. بههاي فیزیکی آنها کاهش می

بیشتر تمایل به گسترش سطح زیـر کشـت دارنـد. افـراد دیگـر      
کنند. در رابطه با سطح کشاورزي فشرده و متنوع را پیگیري می

کنند که با افزایش سطح تحصیالت تحصیالت نیز آنها بیان می
تمایل بیشتري به تغییر دارند و در زمینه تمایل بیشتري به افراد 

زیسـتی در زمینـه   هـاي حفـاظتی و رفتـار محـیط    انجام فعالیت
کشاورزي دارند. آنها در پایان در مورد اثرات جنسـیت بـر رفتـار    
                                                      
1. Van der Ploeg et al. (1998) 
2. Blackstock et al. (2010) 
3. Burton et al. (2014) 

کننــد کــه جنســیت بــا برخــی زیســتی خاطرنشــان مــیمحــیط
بـا ایـن    ها در زمینه دسترسی به منابع همـراه اسـت.  محدودیت

زیسـتی در  وجود زنان تمایل بیشـتري بـه رویکردهـاي محـیط    
بر اساس آنچه درباره اهمیت هاي کشاورزي دارند. انجام فعالیت
-که بـا مـدل  زیستی کشاورزان و عوامل مؤثر بر آنرفتار محیط

توان استنباط هاي مختلف نیز بررسی شده است گفته شده، می
ژه در ایران تا کنون، بیشتر کرد که مطالعات صورت گرفته به وی

هـاي مخـتص   به صورت موردي و در چارچوب پذیرش فناوري
و مدیریت تلفیقی، بررسی شده است و کمتـر آنهـا را    آب، خاك

زیستی تلقـی و تبیـین   اي از رفتارهاي محیطبه عنوان مجموعه
هاي مدلی بیشـتر بـر   اند. همچنین در چارچوب محدودیتکرده

زیستی کشاورزان أثیرگذار بر رفتار محیطروي بخشی از عوامل ت
-اند. بر همین اساس بعد از رفع یک مشکل محـیط تأکید کرده

کنند، بـراي مثـال بعـد از رفـع     زیستی، مشکالت دیگر بروز می
مشکل مصرف زیاد سموم، مشکالت حاصـلخیزي خـاك بـروز    

ضرورت دارد که به جاي تأکید بر پذیرش یک  رونیازاکند، می
زیسـتی  و روش خاص، آنها را به عنوان رفتار محـیط تکنولوژي 

تلقی کرد و عوامل تأثیرگذار بر آن را با مدلی تلفیقی که عوامل 
و بیرونی را نیـز مـدنظر قـرار دهـد، سـنجید. در       فردي، مزرعه

همین راستا، تحقیق حاضر، بـه جـاي تأکیـد بـر پـذیرش یـک       
ـ  فناوري خاص، رفتار محیط ر آن را زیستی و عوامل تأثیرگـذار ب

اي بـا اسـتفاده از مـدل    در رابطه با تولیدکنندگان خیـار گلخانـه  
) کـه  1975( 4شده فیشباین و آیزنریزيشده رفتار برنامهتعدیل

دربرگیرنده عوامل مختلف فردي، اجتماعی بیرونی و بیوفیزیکی 
 )2010( 5. از نظر کراژهـانزل ، مورد بررسی قرار داده استاست

و سـازگاري کـه    یزیکی ماننـد نگـرش  عوامل اجتماعی و بیـوف 
بیانگر روابط فرد با طبیعت هستند، عوامـل فـردي ماننـد سـن،     

ی و خدمات ترویجی اطالعاتتجربه و عوامل بیرونی مانند منابع 
 ).1زیستی مؤثر هستند (شکل بر رفتار محیط

                                                      
4. Fishbein & Ajzen (1975) 
5. Krajhanzl (2010) 
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 یافته بر اساس مدلمدل نظري تحقیق توسعه. 1شکل 
)Krajhanzl, 2010( 

 
 پژوهش یشناسروش

 رگذاریتأثبه عوامل مهم و  بردن یپهدف این تحقیق،  ازآنجاکه
زیستی کشاورزان به منظـور تسـهیل در توسـعه    در رفتار محیط

ــابراین از لحــاظ هــدف   ــدار در کشــور اســت، بن کشــاورزي پای
کاربردي است. همچنین با توجه بـه اینکـه از ابـزار پرسشـنامه     

 -آوري اطالعــات اســتفاده شــد تحقیــق پیمایشــیعبــراي جمــ
زیسـتی  باشد. متغیر وابسته این تحقیق رفتار محیطتوصیفی می

اي هاي خیار است کـه در مقیـاس فاصـله   کشاورزان در گلخانه
سنجیده شده است. الزم به ذکر است که تعداد سـؤاالت بـراي   

ل بـود  سؤا 14زیستی تولیدکنندگان خیار ابتدا تبیین رفتار محیط
 11هـاي اولیـه بـه    که بعد از سنجش روایی و پایایی و پیمایش

در چهـار حیطـه    ابرازشدهمورد تقلیل یافت که در رابطه با رفتار 
و  انـد شدهطرحمدیریت تلفیقی آفات، خاك، آب و عناصر مغذي 

یی بله و خیـر اسـت. متغیرهـاي مسـتقل ایـن      دوتامقیاس آنها 
زیسـتی در پـنج   رفتار محـیط  ی کنندهنیبشیپتحقیق به عنوان 

هـاي فـردي و خـانوادگی    . ویژگی1دسته بررسی شدند شامل: 
کشاورزان مانند سن و سـطح تحصـیالت (هرچنـد ایـن متغیـر      

ي گردید بندرتبه 4تا  1اسمی است اما به علت برتري اسامی از 
. 2و به عنوان متغیر ترتیبـی در تحلیـل مـدنظر قـرار گرفـت)؛      

زیست، شامل سیزده ي سازگار با محیطنگرش نسبت به کشاورز
سؤال در رابطه با اثرات مدیریت تلفیقی بـر بهداشـت، درآمـد و    

زیست و امنیت غذایی در مقیـاس سـه جـوابی،    همچنین محیط
دانش شامل هشت سؤال در مقیاس سه جـوابی در مـورد ابعـاد    

بهسـازي   ازجملـه زیسـت  مختلف کشاورزي سـازگار بـا محـیط   
هـاي بیـوفیزیکی مزرعـه    . ویژگـی 3لوژیـک؛  زراعی، مبارزه بیو

کشاورزان مانند وسعت اراضی بر حسب هکتـار، تعـداد قطعـات    

ـ تولزمین، عملکرد برحسب میزان  . 4تـن) در واحـد هکتـار؛    ( دی
هاي مالی و مدیریتی مانند مالکیت شامل ملک شخصی، ویژگی
. میزان درآمد ناخالص برحسـب تومـان؛   5بري؛ اي و سهماجاره

ها و نهادهـاي محلـی؛   مل بیرونی مانند عضویت در گروه. عوا6
هاي ارتباطی شـامل  . میزان تماس با منابع اطالعاتی و کانال7

میزان تماس و استفاده کشـاورزان از منـابع اطالعـات مختلـف     
سـؤال در مقیـاس سـه     17گروهی، فردي و انبوهی که توسط 

اننـد  . دسترسی به اعتبـارات کشـاورزي م  8جوابی سنجیده شد؛ 
بـراي  هـاي بالعـوض.   دسترسی به اعتباراتی نظیر وام و کمک

سنجش قابلیت اعتماد یا روایی پرسشنامه تحقیق و به عبـارتی  
اطمینان از اینکه محتواي پرسشنامه با اهداف تحقیق همخوانی 

ي که بعـد از  به طوردارد، از روش پانل متخصصان استفاده شد 
همچنین بازدید میـدانی   مرور ادبیات و بررسی تجارب گذشته و

از برخی مزارع، پرسشنامه تدوین شده و به متخصصان ترویجی 
اي هاي مربوط ارائه گردید. سپس طی جلسهو زراعتی در زمینه

نفر از آنها، محتواي پرسشنامه بررسی گردید و بـر   10با حضور 
هایی در آن به عمل آمد. لذا با روش روایی اساس نظرات تعدیل

صوري قابلیت اعتماد سنجیده شـد. بـراي سـنجش    محتوایی و 
اعتبار و اطمینان از اینکه اگر پرسشـنامه در هـر زمـان دیگـر و     

-توسط کسان دیگر تکمیل شود همان اطالعات به دست مـی 
پرسشـنامه تکمیـل    15تعداد  1آید. ابتدا طی یک مطالعه راهنما

شد و سپس مقدار آلفـاي کرانبـاخ کـه بـه بررسـی همبسـتگی       
پردازد محاسبه گردیـد. بـا توجـه بـه اینکـه      می سؤاالتدرونی 

براي متغیر وابسـته تحقیـق    شدهمحاسبهضرایب آلفاي کرانباخ 
) بـود، پرسشـنامه   70/0 قبـول قابل(باالتر از مقدار  80/0باالي 

آوري معتبر تلقی گردید و براي تکمیل آن اقدام شد. براي جمـع 
حبه حضـوري و  هـا از روش مصـا  اطالعات و تکمیل پرسشنامه

رودررو استفاده شد. جامعه آمـاري ایـن تحقیـق تولیدکننـدگان     
ي مدرسـه  هاگروهاي بودند که از طریق شرکت در خیار گلخانه

هـاي دیگـر بـا فنـاوري مـدیریت تلفیقـی و       در مزرعه یا روش
سـال   2زیست آشنا بودند و حداقل هاي سازگار با محیطفعالیت

براي تکمیل پرسـش   شدهانتخاب آن را اجرا کرده بودند. منطقه
-هاي پاکدشت و ورامین بودنـد. بـراي نمونـه   ها شهرستاننامه

اي اسـتفاده  اي چند مرحلـه گیري در این تحقیق از روش خوشه
گلخانـه   هاي مختلف کشاورزي بوم نظـام شد. ابتدا از بوم نظام
ــار انتخــاب شــد ــا آن  ؛ خی ــدیریت تلفیقــی در رابطــه ب ــرا م زی

کـافی داشـت. همچنـین در     اجـراي آن سـابقه  و  افتهیگسترش

                                                      
1. Pilot Study 

 _طیمح
 ستیز
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مدیریت تلفیقی در سازمان تحقیقات، آموزش  مسئولمشورت با 
و ترویج کشاورزي استان تهران شهرهایی که سابقه بیشتري در 
اجراي مدیریت تلفیقی داشـتند و تعـداد اجراکننـدگان مـدیریت     
تلفیقی در آنها به حد کافی بـود انتخـاب شـد. در ایـن زمینـه،      

هرهاي پاکدشـت و ورامـین کـه تمرکـز بیشـتري در اجـراي       ش
مدیریت تلفیقی داشتند تعیین شـدند. بـر اسـاس تعـداد نمونـه      

 1کرجسی و مورگان يریگبرآورد شده با استفاده از جدول نمونه
 2اي کــه حــداقل تولیدکننــده 200از  پرسشــنامه 124 )،1970(

ردید. بـه  به اجراي مدیریت تلفیقی مشغول بودند تکمیل گ سال
هاي مرکزي و پراکندگی هاي تحقیق از آمارهمنظور تحلیل داده

مانند میانگین، انحراف معیار، فراوانی و درصـد بـراي توصـیف    
هاي فـردي و خـانوادگی اسـتفاده    وضعیت کلی مزارع و ویژگی

شــد. بــراي مقایســه برخــی از ویژگــی فــردي، اقتصــادي و ... 
و  نیز اسـتفاده شـد   Fو  t-studentهاي پاسخگویان از: آزمون

زیستی باالخره در پایان براي بررسی عوامل مؤثر بر رفتار محیط
 کشاورزان از رگرسیون گام به گام استفاده گردید.

 
 هاي پژوهشیافته

 هاي فردي و خانوادگیویژگی
هـاي فـردي   ) مقادیر بـرآورده شـده ویژگـی   1جدول (هاي داده

ربـه اسـت. نتـایج    شامل وضعیت سن، جنسیت و تج کشاورزان
بیانگر این است کـه تولیدکننـدگان خیـار داراي میـانگین سـن      

باشـند. در مـورد   مـی  سـال  7/23 سال و میانگین تجربـه  7/55
از تولیدکننــدگان خیــار ســطح    %4/77ســطح تحصــیالت،  

 %98از نظـر جنسـیتی    تحصیالت دیپلم و دانشـگاهی داشـتند.  
 تولیدکنندگان خیار مرد بودند.

 وفیزیکی مزرعههاي بیویژگی
 دکننـده یتولهاي بیوفیزیکی مـزارع  ویژگی کنندهانیب) 1جدول (

 5هــاي خیــار خیــار اســت. میــانگین تعــداد قطعــه در گلخانــه 
)26/1sd=6/0هـاي خیـار   ) قطعه بود. میانگین وسعت گلخانه 
)36/0sd= هاي خیار در گروه بـا  گلخانه %6/80) هکتار بود که

هـاي خیـار   ین عملکرد در گلخانـه وسعت کم قرار داشتند. میانگ
هـاي خیـار   گلخانـه  %7/38و  %8/54تن در هکتار بـود.   67/1

هاي خیار دو داراي عملکرد متوسط و کم بودند. اسکلت گلخانه
هاي فلزي به دلیـل کنتـرل   نوع فلزي و چوبی بودند که گلخانه

                                                      
1. Krejcie & Morgan (1970) 

تـر هسـتند.   بیشتر محیط گلخانه از نظر مدیریت تلفیقی مطلوب
ی داراي گلخانـه اسـکلت   بررس موردیدکنندگان خیار تول 5/93%

ي اسـکلت چـوبی   هـا گلخانـه آنهـا از   %5/6فلزي بودند و تنها 
 کردند.استفاده می

 هاي مالی و مدیریتیویژگی
) سطح تکنولـوژي در بـین تولیدکننـدگان خیـار     1جدول (طبق 

تولیدکننـدگان   %4/98داراي باالترین سطح بود. در این زمینه، 
از تولیدکنندگان  %13کردند استفاده می شدهاصالحارقام  خیار از

کردنـد.  خیار براي مبارزه با آفات از مبارزه بیولوژیک استفاده می
گلخانـه  )، سازه فلـزي  %4/98حشره (هاي ضد استفاده از توري

)، سیستم گرمایشـی  %100( ياریآبهاي نوین )، سیستم5/93%(
هــوا یــه و گــردش هــاي تهو) و سیســتم%9/83و سرمایشــی (

ی وضـعیت مطلـوبی   موردبررسـ هـاي خیـار   ) در گلخانه8/75%(
هـاي  از تولیدکننـدگان خیـار از سیسـتم    %3/32داشت اما تنهـا  

کردنـد. از نظـر وضـعیت درآمـدي،     تأمین کـربن اسـتفاده مـی   
تولیدکنندگان خیار کمترین رتبه را دارا بودنـد. میـانگین درآمـد    

) میلیـون  =85/39sd( 4/71یار ناخالص سالیانه تولیدکنندگان خ
برداري غالب مالکیت شخصی بود تومان محاسبه شد. نظام بهره

 .)2(جدول 
 هاي بیرونیویژگی

) تولیدکنندگان خیار باالترین اهمیت را 1هاي جدول (طبق داده
به نقش منـابع اطالعـاتی جهـت دریافـت اطالعـات پیرامـون       

بع اطالعاتی براي دادند. در مجموع نقش منامدیریت تلفیقی می
زیسـت  کسب اطالعات در مورد کشـاورزي سـازگار بـا محـیط    

خیار در پاسخ به میزان کمک  دکنندگانیتولمتوسط ارزیابی شد. 
گرفتن از خدمات ترویجی براي اجـراي کشـاورزي سـازگار بـا     

داري باالترین امتیاز را به خـدمات  زیست، با تفاوت معنیمحیط
 5ها بـه  دسترسی به اعتبارات، گزینه ترویجی دادند. در رابطه با

 سؤالرتبه خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد تقسیم شد. 
اول در رابطه با میزان دسترسی به وام بـراي مـدیریت تلفیقـی    

تولیدکنندگان خیار گزینه خیلی کم را  %66 آفات پرسیده شد که
 دوم در پی سنجش میزان رضـایتمندي از  سؤالانتخاب کردند. 

تولیدکننـدگان   %4/74مبالغ وام و تعداد آنها مطرح گردیـد کـه   
خیــار گزینــه خیلــی کــم را انتخــاب کردنــد و در انتهــا میــزان 

ها و تعداد اقساط پرسـیده شـد   رضایتمندي از نحوه پرداخت وام
تولیدکننـدگان خیـار گزینـه خیلـی کـم را انتخـاب        %6/80 که

از  کیـ چیهـ تقریبـاً   سؤال 3کردند. در مجموع در ارتباط با این 
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تولیدکننــدگان رضــایتمندي زیــاد و خیلــی زیــاد را نســبت بــه  
از گزینـه متوسـط    نـدرت بـه دسترسی به اعتبارات بیان نکرد و 

استفاده کردند. میزان مشارکت اجتماعی در بـرانگیختن ایشـان   
زیست بر تولیدکننـدگان  براي اجراي کشاورزي سازگار با محیط

-از تولیدکنندگان خواسته شد تعداد گروهخیار تأثیر زیادي دارد. 
شامل شـورا، تعـاونی، بسـیج سـازندگی، گـروه      ( یاجتماعهاي 

مدرسه در مزرعه و سایر نهادها) کـه عضـو آن هسـتند را ذکـر     
هـاي کمتـري از ایـن    کنند. تولیدکنندگان خیار بـا تعـداد گـروه   

) آمـده  3طـور کـه در جـدول (   ها همکاري داشتند. همـان گروه
ــت،  ــا    %5/35اس ــاوره ب ــاس و مش ــار تم ــدگان خی از تولیدکنن

متخصصان و محققان مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی را در کسب 

زیسـت کـم ذکـر کردنـد.     اطالعات کشاورزي سازگار با محـیط 
از تولیدکننـدگان خیـار    %9/41ها حاکی از ایـن اسـت کـه    داده

) 3نقش این منبع اطالعاتی را کم بیان داشتند. آنچه از جدول (
هـاي مدرسـه در   مشخص است براي تولیدکنندگان خیار سایت

) نقش بسزایی را در IPM/FFSمزرعه/ مدیریت تلفیقی آفات (
-زیست بازي میهاي کشاورزي سازگار با محیطپذیرش فعالیت

ها را متوسـط و  نقش این سایت آنان %5/72ي که به طورکنند 
ز قبیل شرکت هایی ازیاد ارزیابی کردند. در مجموع نقش برنامه

هاي ترویجی، نمایش فیلم و بازدید از سایر ها، نشستدر کارگاه
 گلخانه دارها را در حد کم و متوسط ارزیابی کردند.

 

 هاي فردي و خانوادگی پاسخگویان تحقیقویژگی .1دول ج
  هایژگیو میانگین انحراف معیار

 سن 13/53 56/0

 هاي فردي و خانوادگیویژگی
 ربهتج 7/23 61/3

 سطح سواد 05/2 75/0

 باالترین سطح سواد خانواده 89/2 31/0

 وسعت 21/1 44/0

 هاي بیوفیزیکی مزرعهویژگی

 تعداد قطعه 26/1 51/0

 عملکرد 68/1 59/0

 سطح تکنولوژي 17/83 57/13

 وضعیت درآمدي 34/1 65/0

 بردارينظام بهره 16/1 5/0

 اطالعاتیدسترسی به منابع  66/15 19/4

 هاي بیرونیویژگی

 خدمات ترویجی 4/9 56/2

 دسترسی به اعتبارات 03/4 64/1

 مشارکت اجتماعی 09/8 15/2

 هاي عضوتعداد گروه 12/1 71/0

 زیستیهاي کشاورزي محیطپیچیدگی روش 46/79 99/14
باورها به عملی بودن 

 زیستیکشاورزي محیط
 زیستیکشاورزي محیطهاي مزیت نسبی روش 92/0 39/32

 زیستیهاي کشاورزي محیطسازگاري روش -33/34 69/51
 

 بردارينوع مالکیت نظام بهره. 2جدول 

 بردارينظام بهره
 سهم بري يااجاره مالکیت شخصی

 % فراوانی % فراوانی % فراوانی
 1/8 10 7/17 22 2/74 92 تولیدکنندگان خیار
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 منابع اطالعاتی. 3جدول 

 هاگزینه 
 زیاد متوسط کم

 % فراوانی % فراوانی % فراوانی

تی
العا

 اط
ابع

 من
 به

سی
ستر

د
 

 4/19 24 2/45 56 5/35 44 . تماس و مشاوره با متخصصان و محققان مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی1
 1/16 20 5/35 44 4/48 60 . نشریات کشاورزي و مجالت2
 7/17 22 3/40 50 9/41 52 یهاي رادیویی و تلویزیون. برنامه3

 6/30 38 8/54 68 5/14 18 ...هاي کشاورزي وها، بذر، ماشینکشکنندگان کودها و علف. فروشندگان و عرضه4
 0/21 26 2/53 68 8/25 32 هاها و مراکز آزمایش خاك و کلینیک. شرکت5

 6/22 28 4/48 60 0/29 36 . همسایگان، دوستان و اعضاي خانواده6
 2/24 30 6/51 64 2/24 30 هاي کشاورزانها و گروهها و تعاونی. سازمان7

 7/38 48 5/56 70 8/4 6 . کارشناسان مشاور8

جی
روی

ت ت
دما

خ
 

 4/19 24 7/67 84 9/12 16 . مروجان و کارشناسان ترویجی1
 7/9 12 6/51 64 7/38 48 هاي ترویجیها و نشست، کنفرانسهادر کارگاه. شرکت 2

 0/21 26 3/40 50 7/38 48 . نمایش فیلم ترویجی3
 6/22 28 2/45 56 3/32 40 ها با روش مدیریت تلفیقی آفات. بازدید از سایت4

 7/17 22 8/54 68 4/27 34 (مدرسه در مزرعه) IPM/FFS يها. شرکت در سایت5

 
عملـی بـودن    باورها و ادراکات کشاورزان نسبت به

 تیزیسکشاورزي محیط
هاي تحقیق در مورد باورها و اعتقادات کشـاورزان نسـبت   یافته

زیست کـه در جـدول   به عملی بودن کشاورزي سازگار با محیط
تولیدکننـدگان خیـار    %61دهـد کـه   ) آمده است نشـان مـی  1(

را آسان ارزیابی کردند. در رابطه بـا   پر محصولدستیابی به رقم 
، %66هـاي هـرز   لفهاي شیمیایی براي مبارزه با عحذف روش

تولیدکنندگان خیار آن را آسان ارزیابی کردند. استفاده و حمایت 
از حشرات مفید شکارچی به جاي اسـتفاده از مبـارزه شـیمیایی    

از تولیدکننـدگان خیـار سـخت     %1/58داري بـراي  طور معنیبه
هاي سازگار با ارزیابی شد. تولیدکنندگان خیار دستیابی به روش

داري طـور معنـی  د مدیریت تلفیقی آفات را بـه زیست ماننمحیط
تولیدکنندگان خیار اذعـان داشـتند    %3/40آسان ارزیابی کردند. 

زیست ماننـد مـدیریت   هاي کشاورزي سازگار با محیطکه روش
و موافقت خود  دیآیدرنمتلفیقی آفات با شرایط مزرعه آنها جور 

یـار ایـن   تولیدکننـدگان خ  %3/90بیـان کردنـد.    سؤالرا با این 
بر ارزیابی کردند. در رابطـه بـا میـزان سـازگاري،     روش را زمان

ــراي روش  ــرین ســازگاري را ب ــار کمت ــدگان خی هــاي تولیدکنن
 مدیریت تلفیقی ذکر کردند.

 زیستدانش و نگرش کشاورزي نسبت به محیط

) در رابطه با وضعیت دانش کشاورزان نسبت 4جدول (هاي داده
دهد کـه بـیش از   زیست نشان میطبه کشاورزي سازگار با محی

هاي کشاورزي سازگار با ی فعالیتموردبررستولیدکنندگان  80%
زیست مانند مدیریت تلفیقی آفات را فعالیتی پیشگیرانه و محیط

هـاي شـیمیایی   کـش راهی براي پایان دادن وابستگی بـه آفـت  
دانستند و توجه به امنیت و سالمت در تولید محصول کشاورزي 

ــممرا از  ــرینه ــی ت ــی   ویژگ ــد و برخ ــی کردن ــاي آن معرف ه
هاي مـالی را بـراي تولیدکننـدگان    هاي مالیاتی و کمکمعافیت

ــتند.    ــام الزم دانس ــن نظ ــاورزي در ای ــوالت کش  %7/88محص
ــد در روش  ــان کردن ــار بی ــدگان خی ــاورزي  تولیدکنن ــاي کش ه

هاي طبیعی به زیستی مانند مدیریت تلفیقی آفات از نهادهمحیط
 شود.هاي بیرونی استفاده میدهجاي نها

 زیستنگرش نسبت به کشاورزي سازگار با محیط
تولیدکننـدگان   %4/98دهـد کـه   ) نشان مـی 4هاي جدول (داده

زیست با مدیریت تلفیقی آفات بـاور  خیار به بهبود و حفظ محیط
داشتند. تولیدکنندگان خیار اهمیت زیادي براي شـرایط مـالی و   

بـه  ش مـدیریت تلفیقـی قائـل بودنـد     وسعت کشاورزي در پذیر
هـاي  فعالیت«خیار در رابطه با این جمله که  %5/89ي که طور

پیشنهادي مدیریت تلفیقی خیار بـراي کشـاورزان کـم زمـین و     
 اظهار موافقت کردند.» فقیر مناسب نیست
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زیستدانش و نگرش کشاورزان درباره کشاورزي سازگار با محیط. 4جدول   

 
 هاگزینه

 درست است دانمنمی نیستدرست 

 % فراوانی % فراوانی % فراوانی

یط
مح

ي 
ورز

شا
ش ک

دان
تی

یس
ز

 

زیست مواد غذایی را تنها براي جامعـه محلـی تـأمین    در کشاورزي سازگار با محیط -1
 کند.می

64 6/51 26 21 34 4/27 

ي بیرونـی  هاهاي طبیعی به جاي نهادهزیست از نهادهدر کشاورزي سازگار با محیط -2
 شود.استفاده می

8 5/6 6 8/4 110 7/88 

ی اراضی و یکنواختی کشـت توجـه   کپارچگزیست به یدر کشاورزي سازگار با محیط -3
 شود.می

16 9/12 54 5/43 54 5/43 

هـاي مـالی بـراي تولیدکننـدگان محصـوالت      هاي مالیـاتی و کمـک  برخی معافیت -4
 زیست الزم است.هاي سازگار با محیطکشاورزي در نظام

14 3/11 0 0 110 7/88 

از شخم باعث بهبود کیفیـت   زیست به علت استفاده کمترکشاورزي سازگار با محیط -5
 شوند.خاك می

12 7/9 10 1/8 102 3/82 

زیست مدیریت تلفیقی آفات روشی بـراي پایـان دادن   در کشاورزي سازگار با محیط -6
 کنترل آفات هستند.ها وسیله کشبه وابستگی به آفت

8 5/6 6 8/4 110 7/88 

هـاي مـدیریت تلفیقـی آفـات فعـالیتی      زیست فعالیـت در کشاورزي سازگار با محیط -7
 پیشگیرانه است.

4 2/3 2 6/1 118 2/95 

نکته توجـه بـه امنیـت و سـالمت در      ترینمهمزیست در کشاورزي سازگار با محیط -8
 تولید محصول کشاورزي است.

4 3/2 2 1/6 118 2/95 

یط
مح

ي 
ورز

شا
ه ک

ت ب
سب

ش ن
گر

ن
تی

یس
ز

 

مـدیریت تلفیقـی در    هاي کنترل آفات بـا زیست روشدر کشاورزي سازگار با محیط -1
 دهد.طوالنی مدت جواب می

4 2/3 0 0 120 8/96 

 4/98 122 0 0 6/1 2 کند.زیست و طبیعت پیرامون کمک میمدیریت تلفیقی آفات به حفظ محیط -2
 8/96 120 6/1 2 6/1 2 یکی از مزایاي مدیریت تلفیقی کاهش استفاده از سموم شیمیایی است. -3
زیست غذاي مناسب و کافی براي تغذیه همه جمعیـت  در کشاورزي سازگار با محیط -4

 شود.در جوامع مختلف فراهم می
6 8/4 16 9/12 102 3/82 

هاي زراعی زمان به فعالیتی که همپذیرش و اجراي مدیریت تلفیقی براي کشاورزان -5
 تر است.پردازند آسانو دامداري می

16 9/12 6 8/4 102 3/82 

 4/77 98 2/3 4 4/19 24 اجرا است.اي قابلزیست در هر مزرعهکشاورزي سازگار با محیط -6
-درآمد مزرعه مـی  زیست باعث افزایشپذیرش و اجراي کشاورزي سازگار با محیط -7

 شود.
18 5/14 12 7/9 94 8/75 

هاي کشاورزي معمـول  زیست با برخی تغییرات در فعالیتکشاورزي سازگار با محیط -8
 شود.اجرا می

18 5/14 10 1/8 96 4/77 

زیسـت  اجـراي کشـاورزي سـازگار بـا محـیط      ممکن است نیروي کار بیشتري براي -9
 موردنیاز باشد.

20 1/16 12 7/9 92 2/74 

تـر نسـبت بـه    زیست نیازمنـد مـدیریت بیشـتر و دقیـق    سازگار با محیطکشاورزي  -10
 هاي معمول و رایج در مزرعه است.فعالیت

6 8/4 4 2/3 114 9/91 

 7/88 110 2/3 4 1/8 10 زیست به دانش زیادي نیاز دارد.هاي کشاورزي سازگار با محیطاجراي فعالیت -11
گیـرد کـه   زیست زمانی صورت مـی محیط هاي کشاورزي سازگار باپذیرش فعالیت -12

 کشاورزان سود داشته باشند. براي
4 2/3 0 0 120 8/96 

زیست بـراي کشـاورزان کـم    هاي پیشنهادي در کشاورزي سازگار با محیطفعالیت -13
 زمین و فقیر مناسب نیست.

24 4/19 10 1/8 90 6/72 
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 زیستی تولیدکنندگان خیاررفتار محیط. 5جدول 
رفتار 

 زیستیمحیط
 هافعالیت

 بلی خیر
 % فراوانی % فراوانی

 سطح پایین

 100 124 0 0 ی خاك گلخانه قبل از کشتضدعفون -1
 9/91 114 1/8 10 هاضدعفونی بذر قبل از کاشت براي کنترل بیماري -2
 5/93 116 5/6 8 در زمان مناسب خطرکمیی هاکشآفتگیري از سموم و بهره -3
 9/83 104 1/16 20 سیکل زندگی حشرات مفید ی با توجه بهاشپسم -4

 سطح متوسط

 100 124 0 0 توجه به فاصله مناسب کشت، تنظیم رطوبت و دما در گلخانه -5
 5/93 116 5/6 8 ها و ترکیبات بیولوژیکی براي بارور نمودن خاكاستفاده از کودهاي دامی، کمپوست -6
 100 124 0 0 خیاراستفاده از ارقام مقاوم  -7
 5/93 116 5/6 8 تنظیم تاریخ کشت یا برداشت براي جلوگیري از آسیب آفات -8

 سطح باال
 9/91 114 1/8 10 هاي رنگیتله ازاستفاده  -9

 9/12 116 1/87 108 شکارچی یا انگل براي مبارزه با آفات از حشراتاستفاده  -10
 6/1 2 4/98 122 افشاناستفاده از حشرات گرده -11

 
 زیستی کشاورزانرفتار محیط 

) آمده است تولیدکنندگان خیـار نیـز   5طور که در جدول (همان
هـاي سـطوح پـایین و متوسـط را     طور ملموسی دسـتورالعمل به
آنـان تمـام ایـن     %90کننـد و تقریبـاً   اجـرا مـی   طـور کامـل  به

ـ یباال تولکنند. در سطوح ها را اجرایی میدستورالعمل  دگاندکنن
انـد امـا اسـتفاده از    هاي رنگی را پذیرفتهبه خوبی استفاده از تله

افشان در میان آنهـا رواج پیـدا نکـرده    حشرات شکارچی و گرده
 است.

 بندي بر اساس امتیازاتنحوه سطح. 6جدول 
 سطح باال سطح متوسط سطح پایین امتیاز کل

 +13 12-5 4-1 خیار

 85 10 5 درصد

زیسـتی، سـؤاالت مربـوط بـه     ار محیطبندي رفتبراي سطح
بخش رفتار پرسشنامه در سه دسته سطح پایین، سطح متوسـط  
ــر    ــدگان ه ــه اجراکنن ــد. ســپس ب ــاال مشــخص ش و ســطح ب

و سطح  2، سطح متوسط امتیاز 1دستورالعمل سطح پایین امتیاز 
داده شد. امتیازها براي هر تولیدکننده جمـع شـد و    3باال امتیاز 

طور مثال تولیدکننده بندي شد. به) دسته6ل (در انتها طبق جدو
بـود سـطح مـدیریت تلفیقـی      4تـا   1خیار که داراي امتیاز کل 

بندي شد و بـه همـین   اجرایی این کشاورز در سطح پایین دسته
طـور کـه در   بندي شدند. همانترتیب سایر تولیدکنندگان دسته

 %85 یسـت یزکنیـد سـطح رفتـار محـیط    ) مشاهده می6جدول (
ــذیرش روش تو ــاال و پ ــار ب ــدگان خی ــا  لیدکنن ــازگار ب ــاي س ه

هاي مدیریت تلفیقی آفات در آنهـا  زیست مانند تکنولوژيمحیط
 زیاد است.

هـاي  زیستی و ویژگیبررسی روابط بین رفتار محیط
 اي و محیطیفردي، مزرعه

زیسـتی و متغیرهـاي   به منظور بررسی روابط بین رفتـار محـیط  
اي پیرسون براي متغیرهاي فاصـله مستقل از ضریب همبستگی 

 )7و اسپرمن براي متغیرهاي ترتیبی به صورتی که در جـدول ( 
 است استفاده شد. شدهمشخص
هـاي فـردي و   ها بیانگر این اسـت کـه تمـام ویژگـی    داده

    )، ســـنr=425/0ی شـــامل نگـــرش (موردبررســـخـــانوادگی 
)373/0= r) 315/0)، باالترین سطح سواد خانوار=rت )، تحصیال

)  r=178/0(دانش ) و r= 238/0)، تجربه (r=259/0تولیدکننده (
زیسـتی  داري با رفتار محیط، رابطه معنی01/0همگی در سطح 

به عنوان متغیر وابسته داشتند که تجربه و سـن رابـط منفـی و    
بقیه متغیرها رابطه مثبت داشتند. نتایج همچنین نشـان داد کـه   

ی که سـه ویژگـی تعـداد    رسموردبرهاي بیوفیزیکی بین ویژگی
شـد، بـا پـذیرش    و وسعت اراضی را شـامل مـی   قطعه، عملکرد
هـاي مــالی و  داري یافـت نشــد. از میـان ویژگـی   رابطـه معنـی  

دار شد و رابطـه  ) معنیr=716/0مدیریتی تنها سطح تکنولوژي (
داري بین نظام و وضعیت اقتصـادي یافـت نشـد. از بـین     معنی

)، مشـارکت  r=487/0ویجـی ( هـاي بیرونـی خـدمات تر   ویژگی
) r=348/0) و دسترسی به منابع اطالعـات ( r=462/0اجتماعی (
دار شدند و دسترسی بـه اعتبـارات رابطـه    معنی 01/0در سطح 

) و تعـداد  r=572/0داري با پـذیرش نداشـت. پیچیـدگی (   معنی
) متغیرهـاي  r=271/0باشـد ( هایی که کشـاورز عضـو مـی   گروه

زیسـتی در سـطح   ها بـا رفتـار محـیط   دیگري بودند که رابطه آن
دار شدند و بین پذیرش و متغیرهاي مزیت نسـبی و  معنی 01/0
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 داري پیدا نشد.سازگاري رابطه معنی
 بندي بر اساس امتیازاتنحوه سطح. 7جدول 

 داريمعنی
Sig 

 مقدار همبستگی
R 

نوع 
 ضریب

 متغیرها

 سن پیرسون -37/0 00/0
 تجربه پیرسون 23/0 00/0
 سطح سواد اسپرمن 05/2 75/0

 اسپرمن 31/0 31/0
باالترین سطح سواد 

 خانواده
 وسعت پیرسون 12/0 24/0
 تعداد قطعه پیرسون 17/0 19/0
 عملکرد پیرسون 15/0 09/0
 سطح تکنولوژي پیرسون 71/0 00/0
 وضعیت درآمدي پیرسون 34/1 65/0
 بردارينظام بهره اسپرمن 16/0 11/0

 اسپرمن 34/0 01/0
دسترسی به منابع 

 اطالعاتی
 خدمات ترویجی اسپرمن 48/0 00/0
 دسترسی به اعتبارات اسپرمن 13/0 22/0
 مشارکت اجتماعی اسپرمن 09/8 15/2
 هاي عضوتعداد گروه پیرسون 27/0 01/0

 اسپرمن 57/0 00/0
هاي پیچیدگی روش
 زیستیکشاورزي محیط

 اسپرمن 102/0 19/0
هاي مزیت نسبی روش

 زیستیاورزي محیطکش

 اسپرمن 17/0 22/0
هاي سازگاري روش
 زیستیکشاورزي محیط

 نگرش پیرسون 42/0 00/0
 دانش پیرسون 17/0 05/0

 
 

ــار      ــر رفت ــتقل ب ــاي مس ــرات متغیره ــی اث بررس
 اي (خیار)هاي گلخانهزیستی در بوم نظاممحیط

داري بـا  در این مرحله متغیرهایی کـه داراي همبسـتگی معنـی   
زیستی کشاورزان داشتند وارد رگرسیون گام به گـام  ر محیطرفتا

) مشـخص اسـت در معادلـه    8طـور کـه در جـدول (   شد. همان
رگرسیون بعد از پنج گام متغیرهاي سطح تکنولـوژي، بـاور بـه    
عملی بودن، وضعیت درآمدي و اقتصادي و خـدمات تـرویج در   

زیسـتی  یطداري را بر رفتار محمعادله باقی ماندند و اثرات معنی
ــتند.  ــد تعیین ضریب ارمقد به توجه باداش ــدهلیتع ــی ش  انتوم

 رــ متغی اترــ تغیی از %38 انـد توانسـته ت که این متغیرهـا  ـگف
 به یگرد %62 و ی کننـد نـ یبشیپزیستی را رفتار محیط ستهـبوا

اند. وارد نشده نگرسیور لۀدمعا در که ستا طمربو متغیرهاسایر 
ــ Fن موآز دنبودار معنـــی ــه دنبو دارمعنـــی ازاکی حـ  معادلـ

 ریبــ ض ارمقد یگرد سویی از .باشدمـی  برآورده شده نگرسیور
 نسـبتاً زیـاد  ه ــ بطرادهنـده  نشان) 651/0چندگانه (ستگی ـهمب

 قــ تحقی ستهــ بوا رــ متغی و رذکوـم ستقلـم ياـمتغیره ینـب
رفتـار   بستهوا متغیرر ب مستقل يمتغیرها ثرا نیتـر . بزرگتـسا

 هــ ک تــ سسطح تکنولـوژي ا ر ـمتغی هـب طوـمربی زیستمحیط
 در تغییرواحـد   کیـ  ست. یعنیا 349/0بتا در این مـورد   ارمقد

انحـراف  واحد تغییر در  349/0ي سطح تکنولوژ راـمعی افرـنحا
کنـد. از نتـایج   متغیر وابسـته میـزان پـذیرش ایجـاد مـی      اریمع

اي، هـاي گلخانـه  توان نتیجه گرفت در بوم نظـام رگرسیون می
زیستی با وضعیت درآمدي و اقتصادي رابطه عکس رفتار محیط

 دارد.
 

 ايهاي گلخانهزیستی در بوم نظامرگرسیون گام به گام براي تبیین عوامل مؤثر بر رفتار محیط. 8جدول 

R 2R Ad متغیرهاي مستقل گام
2R F B Beta t-student 

test Sig 

 842/2** 349/0 268/0 196/15** 189/0 202/0 450/0 سطح تکنولوژي 1
000/0 

 182/3** 343/0 069/0 449/13** 290/0 313/0 560/0 باور به عملی بودن 2
000/0 

 -504/2* -269/0 -312/4 623/11** 343/0 375/0 613/0 درآمد و وضعیت اقتصادي 3
021/0 

 202/2* 251/0 022/1 508/1** 384/0 424/0 651/0 خدمات ترویج 5
0414/0 

 درصد اطمینان 95داري در سطح عنیم .*
 درصد اطمینان 99داري در سطح ** معنی

 

 گیريبحث و نتیجه
زیسـتی رفتـار   علـت اصـلی بیشـتر مشـکالت محـیط      ازآنجاکه

ــار      ــه رفت ــروزه مطالع ــت، ام ــانی اس ــده انس ــب و آالین نامناس

هـاي  زیسـت در همـه بخـش   زیستی و سازگار بـا محـیط  محیط
 برخـوردار ورزي از اهمیـت زیـادي   صنعتی و خدماتی نظیر کشا

است. بـر ایـن اسـاس ایـن مطالعـات در بخـش کشـاورزي در        
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هـاي پـاك،   هاي مختلفـی ماننـد پـذیرش تکنولـوژي    چارچوب
هایی شود. چارچوبهاي کشاورزي پایدار و... پیگیري میفعالیت

که به علت تمرکز بر روي یک تکنولوژي خاص مانند مـدیریت  
انـد  ي حفاظتی، مـدیریت آب نتوانسـته  تلفیقی آفات، یا کشاورز

زیسـتی کشـاورزان باشـد در ایـن     بازنماي کاملی از رفتار محیط
 2) و کرمــی و منصــور آبــادي2012( 1رابطــه مطالعــات ویســی

بـراي   هسـتند.  ذکـر  قابل) 2009( 3عمانی و چیذري ) و2007(
زیسـتی  رفع این مشکل بود که در تحقیق حاضر، رفتـار محـیط  

ستیابی به یک مزرعه سالم مدنظر قرار گرفت کشاورزي براي د
و این رفتار در چهار عرصه مدیریت تلفیقی آفات، خـاك، آب و  

هـاي  نتایج تحقیق حاضر در کشت بـوم  مواد مغذي مطالعه شد.
هـاي  اي خیار نشان داد که کشـاورزان بیشـتر در زمینـه   گلخانه

ر با مدیریت تلفیقی و مدیریت مواد مغذي و خاك به رفتار سازگا
کنند و به مدیریت آب چنـدان اهمیـت   زیست مبادرت میمحیط

هـاي  دهند که به احتمال زیاد ناشی از لزوم وجود زیرساختنمی
بـه ایـن موضـوع توسـط      هاست.گیري گلخانهآبی قبل از شکل

هاي ) در تبیین مهارت2009( 4و همکاران افسري کهنه شهري
ر به آن اشـاره شـده   اي خیاموردنیاز کشاورزان در کشت گلخانه

 است.
زیستی کشاورزان، نتـایج  در رابطه با عوامل مؤثر بر رفتار محیط

اي رگرسیون گام به گام بیانگر این اسـت کـه در بـوم گلخانـه    
، بـاور کشـاورزان بـه    مـزارع فشرده، سطح تکنولوژي موجود در 

زیسـتی کشـاورزي، وضـعیت    هـاي محـیط  عملی بودن فعالیـت 
ــدي و ه  ــادي و درآم ــش   اقتص ــاري نق ــت اعتب ــین حمای مچن

ـ زاحتمـال بـه زیسـتی دارد کـه   ي بر رفتار محیطاکنندهنییتع  ادی
هاسـت.  ناشی از اهمیت مسائل اقتصادي در این نوع بـوم نظـام  

 )2005( 6ملـک محمـدي  و  باقريو  5عواملی که توسط اسدپور
 الـذکر فـوق شده اسـت. تبیـین و تحلیـل نتـایج      خاطرنشاننیز 
 کلیدي باشد: نکتهو تواند بیانگر دمی
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4. Afsari Kohneh Shahri et al. (2009) 
5. Asadpour (2011) 
6. Bagheri & Makek-Mohamadi (2005) 

زیسـت  توسعه و ترویج کشاورزي سـازگار بـا محـیط    .1
دهنــده و تنهــا در چــارچوب یــک بســته فعــالیتی کــه پوشــش 

هاي کشاورزي مانند مدیریت پایدار دربرگیرنده همه ابعاد فعالیت
ــذي و   ــواد مغ ــدیریت م آب، مــدیریت حاصــلخیزي خــاك و م

ي کـه بـا   طـور  بهپذیر است. مدیریت تلفیقی آفات باشد، امکان
ـ ازازمان آنها، یک مزرعه سالم بـه وجـود آیـد.    اجراي هم  رونی
بخش کشاورزي در توسـعه و تـرویج    اندرکاراندستالزم است 

زیست تنها بر مدیریت تلفیقی تأکیـد  کشاورزي سازگار با محیط
ها را که با توجه به کمبـود آب و پـایین   نکنند بلکه سایر فعالیت

نی، از بـین رفـتن حاصـلخیزي خـاك و     هاي زیرزمیرفتن سفره
 افزایش مصرف سموم ضروري هستند نیز مدنظر قرار دهند.

زیسـتی نیازمنـد   ترغیب کشاورزان بـه رفتـار محـیط    .2
هـاي مزرعـه، عوامـل    توجه به عوامل متعـددي نظیـر ویژگـی   

مدنظر  ؛ کههاي فردي کشاورزان استحمایتی بیرونی و ویژگی
هـاي  زمنـد اسـتفاده از مـدل   قرار دادن و پوشش همـه آنهـا نیا  

تلفیقی در تبیین رفتار کشاورزان اسـت. موضـوعی کـه توسـط     
)، 2008( 8يمنصـورآباد )، کرمی و 2003( 7و همکاران محبوبی

 )2013( 10و رضـایی توحیدیان فـر  )، 2011( 9ویسی و همکاران
در همین زمینه است کـه آنهـا برخـی از     ؛ ونیز اشاره شده است

زیسـتی کشـاورزان   توسعه رفتار محـیط  هاي زیر را برايتوصیه
 کنند:پیشنهاد می

هاي سنی کشاورزان از طریـق  الف) توجه به مالحظات و تفاوت
هاي مختلف آموزشی مانند مدرسه در مزرعه و کارگیري روشبه

 مزارع نمایشی.
-اي از طریق معرفی تکنولوژيهاي مزرعهب) توجه به ویژگی 

هـاي مـزارع   بـا ویژگـی  هاي مختلف و در سطوح مختلـف کـه   
 مختلف سازگار باشد.  

هاي هاي مالی و اعتباري به سوي فعالیتدهی حمایتج) جهت
 .زیستکشاورزي سازگار با محیط

 

                                                      
7. Mahbobi et al. (2003) 
8. Karami & Mansoorabadi (2008) 
9. Veisi et al. (2011) 
10. Tohidyanfar & Rezai (2013) 
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