
 

 

 فصلنامه راهبردهاي توسعه روستايي
  113-126: ص-1333، زمستان 4، شماره 1جلد

تحلیل عوامل مؤثر بر نگرش خانوارهای روستایی تاالب شادگان در خصوص تنوع 

 زیستی کشاورزی

 4، لیال رمضاني3، مسعود برادران2، منصور غنیان* رقیه يوسفي حاجیوند

 33 دي 25 :تاريخ پذيرش  33 خرداد 15 :تاريخ دريافت

 چكیده

ي خود دارد  نظيري در حوزه تنوع زيستي كشاورزي بيالمللي كنوانسيون رامسر،  هاي بين عنوان يكي از تاالب بهتاالب شادگان، 

نشينان آن  بري و برداشت علوفه نيز منافعي هستند كه نصيب حاشيه كه عالوه بر زراعت و دامداري، ماهيگيري، شكار پرنده، ني

هاي مشاركتي  لذا لزوم انجام فعاليت. همراه داشته است زيادي براي حيات تاالب به ها، تهديدهاي برداري اما اين بهره. گردد مي

نشينان ميسر نخواهد  باشد كه اين امر جز با شناخت سطوح نگرش و دانشي حاشيه نهاد در حفاات و مديريت تاالب محسوس مي مردم

در اسايي عوامل مؤثر در خصوص تنوع زيستي كشاورزي تحليل نگرش خانوارهاي روستايي و شن بنابراين پژوهش حاضر با هدف. بود

ي تاالب بوده  ي خانوارهاي روستايي حوزه ي آماري شامل كليه جامعه. به روش پيمايشي صورت گرفته است ،ي تاالب شادگان حوزه

نتساب متناسب انتخاب اي با ا گيري طبقه خانوار به روش نمونه 253ي آماري با استفاده از جدول مورگان،  نمونه(. N=351)است 

، توسط پانل متخصصان دانشگاه رامين مورد اصالح و تأييد قرار   ها پرسشنامه بود كه روايي آن آوري داده ابزار جمع(. n=253)شدند 

رش به هاي دانش و نگ براي گويه SPSSv20افزار  پايايي آن نيز با انجام آزمون پيشآهنگ در دهستان خنافره با استفاده از نرم. گرفت

درصد از روستاييان در خصوص تنوع زيستي كشاورزي نگرشي نسبتاً منفي  1/43ها نشان داد  يافته. دست آمد به 83/1و 85/1ترتيب 

 .توانسته بود بيشترين واريانس نگرش را تبيين نمايد( 548/1با ضريب )همچنين متغير دانش . داشتند

 .تحليل تشخيصي، تنوع زيستي كشاورزي، نگرش استان خوزستان، تاالب شادگان، :کلیدي هايواژه

 

 

 

 

                                                                                                                                                               
 .ارشد ترويج و آموزش كشاورزي، دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي رامين خوزستان، مالثاني ي كارشناسي آموخته دانش - 1

 .طبيعي رامين خوزستان، مالثانياستاديار گروه ترويج و آموزش كشاورزي، دانشگاه كشاورزي و منابع  - 2

 .دانشيار گروه ترويج و آموزش كشاورزي، دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي رامين خوزستان، مالثاني - 3

 .استاديار گروه گياهپزشكي، دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي رامين خوزستان، مالثاني - 4

 (venus110@ymail.com: نويسنده مسئول -)*

 



 1931، بهار 1، شماره 2فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی، جلد      113

 

 مقدمه

مانند  هاي بشري هاي فراواني در سطح جهان در رابطه با اثرات و عواقب برخي از فعاليت هاي اخير، نگراني در سال

، پيدايش سموم و كودهاي شيميايي، مديريت نادرست در كشاورزي، 1افزايش فشار بر طبيعت پس از انقالب سبز

(. 1385و همكاران،  عليپور)ي صنعتي، بر محيط زيست و جامعه مشاهده گرديده است  ها و توسعه يدن تاالبخشكان

كه امنيت  سازد؛ چرا  هانيان دشوار ميي حيات را براي ج هاي تنوع زيستي، ادامه شك از دست دادن هر يك از گونه بي

 3هاي سازگان ترين جزء تنوع زيستي در بوم اصلي(. 2111، 2ساندرز)ها به اين منابع وابسته است  غذايي و معيشتي انسان

ها بوده كه  هاي گياهي، جانوري و ميكروارگانيسم ي انواع گونه باشد كه دربرگيرنده كشاورزي، تنوع زيستي كشاورزي مي

متأسفانه امروزه اين تنوع با تهديدهاي زيادي (. 2111، 4كُزيل)ها در پي دارد  هاي متعددي براي بقاء و معيشت انسان شارز

باشد  رو مي برداران بومي روبه هاي آن توسط بهره هاي دولت، و نابودي زيستگاه نظير فشار توسعه، تجارت، برنامه

ي گاو، بز، اسب و طيور در  نوع گونه 61، 2115ع ژنتيك جهان در سال مطابق گزارش وضعيت مناب(. 2115، 5هاي ساراب)

محصوالت كشاورزي مخصوصاً گياهان بومي، در  6درصد تنوع ژنتيكي 55اند؛ و همچنين  پنج سال اخير از دست رفته

نظر از   در ايران نيز تنوع غني گياهي و جانوري، صرف(. 1388و كشاورز،  سنجري)اند  مناطق اصلي خود از بين رفته

بديهي (. 1384، مخدوم)باشند  ، اغلب توسط عوامل انساني در حال تهديد جدي مي(كه تأثير ناچيزي دارند)عوامل طبيعي 

هاي طبيعي را در پي خواهد داشت   سازگان هاي غذايي و آسيب به بوم است كاهش تنوع زيستي كشاورزي، قطع زنجيره

به همين دليل بشر در جستجوي راهكارهايي براي حفظ و مديريت تنوع زيستي كشاورزي (. 1331و همكاران،  اتحادي)

ي ي كشاورز بوده است كه مدرن شده 8يكي از اين راهكارها، كشاورزي ارگانيك(. 2111، 5پراسادگري و همكاران)باشد  مي

 نسبت به پايداري و حاصلخيزياست كه اي  هپيشرفتهاي   فناوريكارگيري  هب صدد دركشاورزي ارگانيك . باشد مي 3سنتي

(. 2113، 11پالمر)برجاي نگذارد و محيط زيست  اجتماع بهداشت و سالمت ثيرات منفي برأت و باشند،  و مفيد سازگارمحيط، 

جوامع محلي كه ارتباط تنگاتنگي با فظ تنوع زيستي كشاورزي، بدون تمركز بر منظور ح ما پيروي از كشاورزي ارگانيك بها

ي  توان در حوزه اي از اين نوع مديريت را مي نمونه(. 1333، 11استوكينگ)باشد  پذير نمي اين منابع ارزشمند دارند، امكان

گ در حفاات از تنوع زيستي در سطح هاي طبيعي هستند كه نقشي پُر رن ها از جمله عرصه تاالب. ها مشاهده نمود تاالب

تاالب شادگان كه در جنوب استان خوزستان قرار دارد، با داشتن وسعت زياد و تنوع زيستي . كنند محلي و جهاني ايفاء مي

                                                                                                                                                               
1- Green Revolution 
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7- Prasad Giri et al. 
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عالوه (. 1383و همكاران،  پور خواجه)ثبت گرديد  1المللي كنوانسيون رامسر هاي بين در فهرست تاالب 1354غني، در سال 

، (گاوميش)رود، دامداري  شمار مي ي اين تاالب به ترين محصوالت كشاورزي در حوزه بر گندم، خرما و برنج كه از عمده

له منافعي هستند كه از تاالب نصيب مردم بومي منطقه بري و برداشت علوفه نيز از جم ماهيگيري، شكار پرنده، ني

همچنين پوشش گياهي متنوع اين تاالب موجب رونق صنايع دستي در منطقه شده، كه بخشي از صادرات . گردد مي

نشينان با  وابستگي معيشت، سالمت و اقتصاد حاشيهدر واقع (. 1383و همكاران،  عابدي)كند  غيرنفتي استان را تأمين مي

اما عوامل . ها را به دنبال خواهد داشت اي است كه مرگ تاالب، مرگ آن گونه باشد و به تاالب شادگان بر همگان آشكار مي

ترين اين عوامل شامل خشكسالي  اده است؛ از جمله مهمپذيري قرار د ي متعددي اين تاالب را در معرض آسيب تهديدكننده

 41ميليون مترمكعب فاضالب شهري و روستايي، ورود  51هاي اخير، همچنين ورود بيش از  ي ريزگردها در سال و پديده

كه هزار مترمكعب پساب نيشكر به آب تاالب بوده،  25تا  21ي صنايع فوالد، و نيز ورود  آلوده  مترمكعب پساب 61تا 

اي كه بسياري از  گونه اند؛ به برداران آن به دنبال داشته ناپذيري بر تنوع زيستي، كشاورزي و سالمت بهره اثرات جبران

ي  بنابراين مطابق ديدگاه كلي توسعه(. 1388و همكاران،  اسماعيلي)اند  هاي گياهي و جانوري در منطقه منقرض شده گونه

ويژه از طريق آموزش و  نشين تاالب به پايدار، تمركز بر توانمندسازي و افزايش ارفيت خانوارهاي روستايي حاشيه

ي آن، امري  هها در حفاات از تاالب از طريق حفظ تنوع زيستي كشاورزي در حاشي منظور مشاركت آن رساني، به آگاهي

به همين منظور تحقيق حاضر در پي پاسخگويي . گردد حياتي در جهت حفاات و مديريت اين منابع ارزشمند محسوب مي

ي تاالب، در خصوص تنوع  به اين سؤال اصلي صورت پذيرفته است كه سطح نگرش خانوارهاي روستايي ساكن در حاشيه

 .گذارد عواملي بر آن تأثير ميچه  زيستي كشاورزي در چه وضعيتي قرار دارد و

اشاره كرد كه در بررسي سازوكارهاي ( 1388) سميعيتوان به تحقيق  از جمله مطالعات انجام شده در جهان مي

تي كشاورزي به اين نتايج رسيد كه بين متغيرهاي ميزان اراضي، با متغير توانمندسازي كشاورزان در حفاات از تنوع زيس

هاي  كننده در دوره كه بين افراد شركت ي ديگر اين نتيجه. داري وجود دارد ي مثبت و معني تنوع گياهي در واحد سطح رابطه

داري  واحد سطح، تفاوت معني ها در خصوص تنوع گياهي در بودند، از نظر نگرش آن  ترويجي و افرادي كه شركت نكرده

، در بررسي نگرش متخصصان بيوتكنولوژي در مورد كاربرد گياهان تراريخته بيان (1388)و همكاران  نعيمي. مشاهده شد

همچنين به عدم وجود . داشتند كه اكثريت آنان نسبت به توليد گياهان تراريخته داراي نگرش منفي و نسبتاً منفي بودند

. ترويجي با نگرش متخصصان در مورد گياهان تراريخته دست يافتند -دار بين سن، و عوامل آموزشي ستگي معنيهمب

هاي مديريت پايدار خاك زراعي، به تأثير  وهدر بررسي دانش و نگرش كشاورزان در مورد شي( 1388)و همكاران  شاهرودي

ي محصوالت  سن و ميزان تحصيالت بر دانش و نگرش كشاورزان دست يافتند؛ همچنين عدم همبستگي بين بيمه

در بررسي عوامل تأثيرگذار ( 1331)اتحادي و همكاران . كشاورزي، با طبقات رفتاري و نگرشي كشاورزان مشاهده نمودند

ي فعاليت كشاورزي،  ي مديريت تلفيقي آفات بيان داشتند كه متغيرهاي سن و سابقه شاورزان در زمينهبر دانش و نگرش ك

                                                                                                                                                               
1- Ramsar Convention 
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. ترين تأثير را بر دانش فني آنان، و متغير دانش نيز خود يكي از متغيرهاي مهم اثرگذار بر نگرش كشاورزان بوده است بيش

نيز در بررسي عوامل مؤثر بر نگرش كشاورزان در مورد كشاورزي ارگانيك، بيان داشتند كه ( 1331)و همكاران  قديمي

آموزشي و نيز سطح  -هاي ترويجي اكثر كشاورزان نگرش مثبتي نسبت به آن داشتند؛ و متغيرهاي شركت در كالس

در خصوص بررسي نقش ( 2115) 1اُكلي و مُمسنت. اند بر نگرش كشاورزان در اين خصوص داشتهتحصيالت نقش مؤثري 

جنسيت بر حفاات از تنوع زيستي كشاورزي، بيان داشتند كه جنسيت نقش مهمي در افزايش تنوع زيستي كشاورزي 

 3و همكارانعبداللي ، (2115) 2كارانمادبو و هم. داشته است و نقش زنان را در اين زمينه، بيشتر از مردان مشاهده نمودند

اي مشابه دست يافتند؛ زيرا زنان روستايي را داراي نگرش و  ، در مطالعات خود به نتيجه(2111) 4هان ، و پادماناب(2118)

. ها به اين منابع يافتند تري براي مشاركت در حفظ و مديريت تنوع زيستي كشاورزي به دليل وابستگي منافع آن درك بيش

، در نتايج حاصل از بررسي نقش دانش بومي در ارتقاء تنوع زيستي كشاورزي، بيان (2115)نين مادبو و همكاران همچ

باشد؛  داشتند كه سن متغيري تأثيرگذار بر افزايش دانش، نگرش و مهارت كشاورزان در خصوص تنوع زيستي كشاورزي مي

تري را  ، محصوالت متنوع(ساله يا كمتر 31)  ز كشاورزان جوانا  بيش( تر ساله يا بيش 51)   كه كشاورزان مسن طوري به

شود كه با افزايش سن مردان و  ، ديده مي(2111) 5ي ايسارتير و همكاران مشابه اين نتيجه نيز در مطالعه. نمودند كشت مي

 5ايج پژوهش ميرونگانت. شد تر مشاهده مي ها، بيش و مزارع آن 6ها باغ زنان كشاورز، تنوع محصوالت كشت شده در خانه

در كنيا، نشان داد كه اكثر كشاورزان در  8ي كيسي هاي منطقه هاي كشاورزي بر تاالب ، در بررسي تأثير فعاليت(2115)

بنابراين ميرونگا پيشنهاد داد كه . ها، داراي دانش كم و نگرش منفي بودند هاي كشاورزي بر تاالب خصوص تأثير فعاليت

ها نسبت به اثرات  ها، اجرا كند تا آگاهي و نگرش آن موزشي را براي تمامي كاربران تاالبهاي آ دولت بايد برنامه

ساداتي . هاي مخرب خود را تغيير دهند تر نمايد و در نهايت بتوانند رفتار ها، بيش سازگان تاالب هاي كشاورزي بر بوم فعاليت

هاي  خصوص كشاورزي ارگانيك، شركت در دورهدر بررسي عوامل مؤثر بر نگرش كشاورزان در ( 2111)و همكاران 

 .ذار بر نگرش كشاورزان نشان دادندترين متغيرهاي تأثيرگ آموزشي و ترويجي، و سطح تحصيالت را مهم

 ها مواد و روش

آوري اطالعات مورد نياز از روش پيمايش ميداني استفاده  براي جمع. همبستگي است -تحقيق حاضر از نوع توصيفي

ي خانوارهاي روستايي ساكن در بخش مركزي و دهستان خنافره از شهر  آماري اين تحقيق شامل كليهي  جامعه. شد

روستاهاي منتخب كه خانوارهاي روستايي ساكن (. N=351)خانوار روستايي بوده است  351شادگان در استان خوزستان با 
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شاوردي،  شمالي، خروسي جنوبي، شاوردي، فيه خروسي»: دادند، شامل ي آماري پژوهش را تشكيل مي ها، جامعه در آن

بوده كه بيشترين « خروسي، گيداري، حدبه خروسي و البوجنام شاوردي، سالمي، عبودي، منصوري، ناصري، گرمه قريه

ها ي آن دارند و به همين دليل اين روستا اثرگذاري و اثرپذيري را بر تغييرات تنوع زيستي تاالب شادگان و كشاورزي حوزه

صورت كه متناسب با حجم  بدين. بوده است "اي با انتساب متناسب طبقه"گيري در اين تحقيق،  روش نمونه. انتخاب شدند

طور  ، تعداد خانوار در هر روستا به1با استفاده از جدول كرجسي و مورگان( 253)و حجم نمونه ( خانوار 351)ي آماري  جامعه

دست  پرسشنامه به 253هاي قابل تجزيه و تحليل  ها و تعداد پرسشنامه پرسشنامهاي مشخ  گرديد، كه نرخ بازگشت  طبقه

بخش اول، به مشخصات فردي : عنوان ابزار اين تحقيق، شامل چهار بخش بود ي طراحي شده به پرسشنامه(. n=253)آمد 

ي مورد  ، نمونه(گويه 35)و دانش ( گويه 34)بعدي وضعيت نگرش   در دو بخش. اي پاسخگويان اختصاص داشت و حرفه

خانوارهاي روستايي در خصوص تنوع « نگرش»متغير وابسته در اين تحقيق، وضعيت . مطالعه مورد بررسي قرار گرفت

خانوارهاي روستايي در خصوص تنوع زيستي كشاورزي و نيز  "دانش":زيستي كشاورزي، و متغيرهاي مستقل شامل

ي فعاليت  جنسيت، ميزان تحصيالت، تعداد اعضاي خانوار، سابقهسن، ) "اي كشاورزان هاي فردي و حرفه ويژگي"

، تعداد ي محصوالت  برداري از تاالب، ميزان اراضي، استفاده از بيمه ي بهره ي سكونت در منطقه، سابقه كشاورزي، سابقه

حت و سقم و ص ساخت ي محقق جهت بررسي روايي صوري پرسشنامه. بوده است (هاي ترويجي و آموزشي شركت در دوره

هاي آن، از نظرات و پيشنهادهاي برخي از اعضاي هيئت علمي دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي رامين خوزستان  گويه

آوري اطالعات در مقياس وسيع، از يك  ي جمع نيز قبل از ورود به مرحله  منظور تأييد پايايي پرسشنامه به. استفاده گرديد

ي اصلي  كه در بين خانوارهاي روستايي ساكن در دهستان خنافره و خارج از نمونه اي پرسشنامه 31ي پيشآهنگ  مطالعه

هاي دانش  و براي گويه( 83/1)هاي نگرش  براي گويه 2مطالعه توزيع گرديد، استفاده شد و نتايج ضريب آلفاي كرونباخ

. ون تحليل تشخيصي استفاده شدمنظور تعيين عوامل مؤثر بر نگرش خانوارهاي روستايي از آزم به. دست آمد به( 85/1)

ISDMالزم به ذكر است جهت توصيخ پراكندگي نگرش پاسخگويان از فرمول 
ي تبديل امتيازات  استفاده شد و نحوه 3

 :كسب شده به چهار سطوح، بدين شرح برآورده گرديد

Mean ≤ C ‹ Mean+Sd C= مثبت نسبتاً نگرش   A<Mean-Sd A= نگرش منفي   

Mean+Sd ≤ D D= مثبت نگرش   Mean-Sd ≤ B < Mean B= نگرش نسبتاً منفي   

 نتايج و بحث

 اي پاسخگويان هاي فردي و حرفه ويژگي

سال سن داشتند و تحصيالت آنان تا زيرديپلم  25-41دست آمده، اكثر پاسخگويان، مذكر بوده، بين  مطابق نتايج به

                                                                                                                                                               
1- Krejcie & Morgan 

2- Cronbach’s Alpha 
3- Interval of Standard Deviation from the Mean 
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نفر بودند و  4-8اكثر خانوارها شامل . كشاورزي بودند غالباً داراي دانش نسبتاً كمي در خصوص به تنوع زيستي. بوده است

هكتار داراي اراضي كشاورزي سنتي  1-5همچنين غالباً بين . ي فعاليت كشاورزي داشتند سال سابقه 5-23اكثريت بين 

ي  ال سابقهس 12-32اكثريت خانوارها بين . اي استفاده ننموده بودند ي خود از خدمات بيمه اكثر آنان نيز در پيشه. بودند

ي  دوره 2-8همچنين اكثر خانوارها بين . برداري از تاالب داشتند ي بهره سال سابقه 8-28سكونت در منطقه داشته، و بين 

 (.1جدول )ي مرتبط با مديريت تنوع زيستي كشاورزي شركت داشته بودند  ترويجي و آموزشي برگزار شده

 نگرش پاسخگويان در خصوص تنوع زيستي کشاورزي

، ISDMمنظور ارزيابي كيفي نگرش خانوارهاي روستايي در خصوص تنوع زيستي كشاورزي، با استفاده از فرمول  به

، داراي نگرش (درصد 4/53)با توجه به نتايج حاصله، بيش از نيمي از كشاورزان . متغير نگرش به چهار سطح تقسيم گرديد

از پاسخگويان، در ( درصد 6/41)نفر ديگر  111كه  باشند؛ در حالي منفي و نسبتاً منفي نسبت به تنوع زيستي كشاورزي مي

 (.2جدول )اند  اين زمينه داراي نگرش مثبت و نسبتاً مثبتي بوده

پاسخگويان ، نگرشي پاسخگويان در خصوص تنوع زيستي كشاورزي هاي گويهبندي  هاي حاصل از اولويت يافتهمطابق 

ترجيح »، «، كشاورزان، دامداران و ماهيگيران نقش مهمي دارنددر حفظ تنوع زيستي كشاورزي»هاي  گويه بهبه ترتيب 

هاي صنعتي  ورود پساب»و « هاي زراعي به نگهداري انواع مختلخ دام، ماهي و پرندگان نيز بپردازم دهم در كنار فعاليت مي

را ( اي ميانگين رتبه)بيشترين امتياز « وستاهاي اطراف آنو كشاورزي به تاالب مساوي است با مرگ تدريجي تاالب و ر

دهم به  ترجيح مي»، «تنوع زيستي كشاورزي يك موهبت الهي است و نابودشدني نيست»ي  ها همچنين گويه. داده بودند

به نظرم ما »و « كشتي كشاورزي كنم نه به شكل سنتي تا درآمد بيشتري داشته باشم صورت تك شكل تجاري و به

كمترين امتياز را مطابق « اورزان تنها بايد به كشت محصوالتي بپردازيم كه برايمان از نظر اقتصادي سودآور باشندكش

عنوان كشاورز، دامدار و  در واقع خانوارهاي روستايي در مورد نقش و مسئوليت خود به. دست آوردند ديدگاه پاسخگويان به

ي حفظ و مديريت اين منابع  ي آن دارند، در زمينه نوع زيستي كشاورزي حوزهيا ماهيگير كه ارتباط مستقيمي با تاالب و ت

عالوه بر اين . اند هاي آلوده به درون آب تاالب، داراي نگرش مثبتي بوده ها از جمله ورود پساب در مقابل انواع آلودگي

ي كشاورزي بسيار حائز اهميت ي مديريت تنوع زيست نسبت به كشاورزي توأم نگرش مثبتي دارند كه اين امر در زمينه

، حدود آنهاي  گويهمربوط به نگرشي كه پنج بوده، اكثر ميانگين  هاي گويهاي  همچنين از حداكثر ميانگين رتبه. باشد مي

منفي بودن نگرش خانوارهاي روستايي در خصوص تنوع زيستي كشاورزي بوده نسبتاً ي  دهنده اند، كه نشان سه و دو شده

 (.3جدول ) است

 

 

 

 



  
  115...تحلیل عوامل مؤثر بر نگرش خانوارهای روستایی تاالب شادگان

 
 (n=213)توزيع فراواني متغیرهاي مستقل مطالعه  - جدول 

 درصد تجمعي درصد فراواني گروه متغیر

دانش در خصوص 

 تنوع زيستي كشاورزي

 1/12 1/12 33 كم

 2/58 2/46 126 نسبتاً كم

 5/85 5/25 55 نسبتاً زياد

 111 3/14 33 زياد

 88:  مينيمم 155:  ماكزيمم 458/14:  انحراف معيار 256/121:  ميانگين

 (سال)سن 

 3/5 3/5 21 25كمتر از 

 5/63 4/56 154 25-41بين 

 111 3/36 33 41باالتر از 

 15:  مينيمم 55:  ماكزيمم 666/3:  انحراف معيار 251/38:  ميانگين

 جنسيت
 

 2/31 2/31 243 مرد

 111 8/8 24 زن مرد:  مد

 سطح تحصيالت
 3/5 3/5 16 سواد بي

 2/58 4/52 143 زير ديپلم

 زير ديپلم:  مد

 81 5/22 62 ديپلم

 111 13 52 باالتر از ديپلم

تعداد اعضاي خانوار 

 (نفر)

 2/21 2/21 58 4كمتر از 

 5/58 5/55 155 4-8بين 

 6/33 3/21 55 8بيشتر از 

 2:  مينيمم 21:  ماكزيمم درصد Missing  :4/1 68/2:  انحراف معيار 68/6:  ميانگين

ي فعاليت  سابقه

 (سال)كشاورزي 

 3/18 3/18 51 5كمتر از 

 8/86 5/68 185 5-23بين 

 6/33 8/12 35 23بيشتر از 

 1:  مينيمم 51:  ماكزيمم درصد Missing  :4/1 16/8:  انحراف معيار 48/15:  ميانگين
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  ادامه جدول 

 يدرصد تجمع درصد يفراوان گروه یرمتغ

ي سكونت در  سابقه

 (سال)منطقه 

 3/15 3/15 45 12كمتر از 

 3/84 65 183 12-32بين 

 3/33 15 41 32بيشتر از 

 3:  مينيمم 61:  ماكزيمم درصد Missing  :5/1 52/11:  انحراف معيار 12/22:  ميانگين

برداري از  ي بهره سابقه

 (سال)تاالب 

 1/16 1/16 44 8كمتر از 

 3/81 2/65 158 8-28بين 

 4/35 1/16 44 28بيشتر از 

 2:  مينيمم 61:  ماكزيمم درصد Missing  :6/2 61/11:  انحراف معيار 38/18:  ميانگين

ميزان كل اراضي 

 (هكتار)

 3/11 3/11 28 1كمتر از 

 8/83 5/53 215 1-5بين 

 3/33 5/3 26 5بيشتر از 

 1:  مينيمم 38:  ماكزيمم درصد Missing  :5/1 52/3:  انحراف معيار 15/4:  ميانگين

ي  استفاده از بيمه

 محصوالت كشاورزي
 5/52 5/52 138 بلي

 111 5/25 55 خير بلي:  مد

تعداد شركت در 

هاي ترويجي و  دوره

 آموزشي

 5/16 5/16 45 2كمتر از 

 4/81 3/65 181 2-8بين 

 111 6/15 48 8بيشتر از 

 1:  مينيمم 13:  ماكزيمم 313/3:  انحراف معيار 251/5:  ميانگين



  
  117...تحلیل عوامل مؤثر بر نگرش خانوارهای روستایی تاالب شادگان

 
 (n=213)بندي نگرش پاسخگويان در خصوص تنوع زيستي کشاورزي  طبقه -2جدول 

 درصد فراواني فراواني سطوح نگرش

 3/11 28 منفي

 1/43 134 نسبتاً منفي

 6/21 53 نسبتاً مثبت

 13 52 مثبت

 111 253 جمع

 34/118:  ميانگين  151:  بيشينه

 844/13:  انحراف معيار  81:  كمينه

 

 بررسي همبستگي بین متغیرهاي مستقل پژوهش با نگرش پاسخگويان در خصوص تنوع زيستي کشاورزي

خانوارهاي « نگرش»با « تعداد اعضاي خانوار»هاي همبستگي، بين متغيرهاي  بر اساس نتايج حاصل از آزمون

به اين . درصد وجود دارد 33داري در سطح اطمينان  كشاورزي، همبستگي منفي و معنيروستايي در خصوص تنوع زيستي 

 (.4جدول )اند  تري در اين خصوص داشته تر، نگرش مثبت جمعيت هاي روستايي كم معني خانواده
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 (n=213)ي مورد مطالعه در خصوص تنوع زيستي  هاي نگرش نمونه گويه بندي اولويت -3جدول 

 کشاورزان در خصوص تنوع زيستي کشاورزينگرش 
میانگین 

 *اي رتبه
 اولويت

 1 236/4 در حفظ تنوع زيستي كشاورزي، كشاورزان، دامداران و ماهيگيران نقش مهمي دارند
 2 815/3 هاي زراعي به نگهداري انواع مختلخ دام، ماهي و پرندگان نيز بپردازم دهم در كنار فعاليت ترجيح مي
 3 552/3 هاي صنعتي و كشاورزي به تاالب مساوي است با مرگ تدريجي تاالب و روستاهاي اطراف آن پسابورود 

 4 514/3 شناسند ي ما را با نام تاالب شادگان مي تاالب شادگان بايد حفظ شود چون منطقه
 5 636/3 وحشي تأثير نهاده استهاي  هاي گياهي و جانوري، بر رشد گونه به نظر من، انسان با پرورش تعداد كمي از گونه

 6 632/3 خاكي دارد هاي ي كود سبز، نقش مهمي در حفظ كرم پاشي در مزارع و تهيه به نظر من، كم شخم زدن زمين، مالچ
 5 663/3 كند  تجربه نشان داده رعايت نكردن كشت دوم در درازمدت، توليد محصول را كاهش و حاصلخيزي خاك را نابود مي

 8 644/3 حلي مناسب براي حفظ تنوع زيستي كشاورزي است كشاورزي بدون استفاده از سموم شيميايي، راه به نظر من
 3 614/3 زايي مهمي در منطقه باشد تواند منبع اشتغال به نظرم پوشش گياهي تاالب براي توليد صنايع دستي و دارويي مي

 11 583/3 هاي جديدي كاشته شود ها، نهال جاي آنبه نظر من بهتر است درختان مسن قطع شوند ولي حتماً به 
 11 555/3 توان از تاالب محافظت نمود سازي و دخالت جوامع محلي مي معتقدم از طريق آگاه
 12 516/3 ي تاالب را به پرورش ماهي و ميگو اختصاص دهيم؛ بلكه بايد به حفظ ساير گياهان و جانوران آبزي توجه كنيم تنها نبايد همه

 12 314/3 ي كمتري نسبت به استفاده از سموم شيميايي دارد تجربه نشان داده كه تحمل خسارت ناشي از تعداد كمي آفات، هزينه
 12 314/3 باشد تاالب بخشي از زندگي من است چون تنها منبع درآمد من مي

 13 234/3 **و افزايش درآمد كشاورزان كمك كندتواند به پيشرفت كشاورزي  به نظرم تبديل قسمتي از تاالب به زمين كشاورزي، مي

 14 168/3 **دهند ها و شرايط بد منطقه، مقاومت بااليي نشان مي هاي بومي در برابر بيماري هاي غيربومي هم مانند گونه مسلماً گونه

 15 161/3 **ها استفاده كنم دهم از آن چون قيمت سموم شيميايي ارزان است، ترجيح مي

 16 131/3 **هم براي حاصلخيز شدن خاك، از كودهاي شيميايي استفاده كنم تا كود سبزد ترجيح مي

 15 138/3 **ها را به يكباره نابود كنم ي آن كش، همه دهم با ريختن علخ هاي هرز، خيلي پُر زحمت است؛ ترجيح مي وجين كردن علخ

 18 153/3 **افشاني استفاده كرد هاي گرده افشاني؛ پس بايد از دستگاه گردهاي مفيد براي توليد عسل است نه  به نظر من زنبور عسل، حشره

 13 145/3 **دهم تك محصول بكارم شود؛ پس ترجيح مي ها مي كشت چند نوع محصول، باعث گسترش بيشتر آفات و بيماري

 21 136/3 **ادي، بهره ببريمخواهيم از اين نعمت خداد نبايد صيد و شكار در تاالب ممنوع باشد و بايد هر چقدر كه مي

 21 345/2 **پاشي نمود توان سم ي حفظ نباتات و كشاورزي هم مي بدون نظارت اداره

 22 315/2 **شوند ها، طيور و ماهيان محسوب نمي اند، خطري براي دام هاي غذايي كه داراي مواد مصنوعي به گمانم جيره

 23 843/2 **ها در مزرعه است مؤثرتر از رهاسازي كفشدوزكبه نظر من استفاده از سموم براي نابودي آفات 

 24 846/2 **نظر من بهتر است برخي اراضي مرتعي را به اراضي ديم تبديل كرد تا درآمد بيشتري نصبيب خانوارهاي كشاورز گردد به

 25 825/2 **پاشي شروع شود به نظر من با ديدن اولين عالئم حضور آفت در مزرعه بايد سم

 26 824/2 **دهم ضايعات گياهي و دامي را بسوزانم تا باعث آلودگي زمينم نشود ترجيح مي

 25 534/2 **پاشي كرد ها را سم براي پيشگيري از بيمار شدن محصوالت، بايد آن

 28 633/2 **ي مزرعه به دليل رقابت با گياهان بر سر آب و غذا، غيرقابل تحمل است هاي هرز در حاشيه حضور علخ

 23 555/2 **ها باالتر رود هاي گياهي و جانوري، اصالح نژاد شوند تا كيفيت آن ي گونه نظرم بايد همه به

 23 555/2 **تنوع زيستي كشاورزي يك موهبت الهي است و نابودشدني نيست

 31 556/2 **ته باشمكشتي كشاورزي كنم نه به شكل سنتي تا درآمد بيشتري داش صورت تك دهم به شكل تجاري و به ترجيح مي

 31 412/2 **به نظرم ما كشاورزان تنها بايد به كشت محصوالتي بپردازيم كه برايمان از نظر اقتصادي سودآور باشند

 طيخ معكوس ** :هاي منفي گويه كامالً موافق: 5موافق، : 4نظر،  بي: 3مخالخ، : 2كامالً مخالخ، : 1 * :هاي مثبت گويه

 

 



  
  119...تحلیل عوامل مؤثر بر نگرش خانوارهای روستایی تاالب شادگان

 
 (n=213)متغیرهاي مستقل پژوهش با نگرش پاسخگويان در خصوص تنوع زيستي کشاورزي همبستگي  -4جدول 

 نوع ضريب همبستگي متغیرهاي مستقل
 (r)مقدار ضريب همبستگي 

 نگرش

 564/1** پيرسون دانش

 131/1 پيرسون سن

 -211/1** پيرسون تعداد اعضاي خانوار

 -145/1 پيرسون ي فعاليت كشاورزي سابقه

 181/1** پيرسون ي سكونت در منطقه سابقه

 121/1* پيرسون برداري از تاالب ي بهره سابقه

 184/1 پيرسون متوسط اراضي

 134/1 پيرسون هاي ترويجي و آموزشي تعداد شركت در دوره

 درصد 33داري با اطمينان  معني: ** درصد 35داري با اطمينان  معني:  *

 

ي  سابقه»درصد، و نيز متغير  33در سطح اطمينان « ي سكونت در منطقه سابقه»و « دانش»همچنين متغيرهاي 

درصد، با متغير نگرش پاسخگويان در خصوص تنوع زيستي كشاورزي،  35در سطح اطمينان « برداري از تاالب بهره

ستي كشاورزي بدين معني كه افرادي كه داراي دانش بااليي در خصوص تنوع زي. داري دارند همبستگي مثبت و معني

ي سكونت خانوار روستايي در منطقه و نيز  همچنين هر چه سابقه. اند تري نيز در اين خصوص داشته اند، نگرش مثبت بوده

تري در خصوص تنوع زيستي كشاورزي برخوردار  برداري از تاالب، بيشتر باشد، آن خانوار از نگرش مثبت ي بهره سابقه

نشان داده شده، و نگرش پاسخگويان در خصوص تنوع زيستي كشاورزي،  4كه در جدول  اما بين ساير متغيرهايي. باشد مي

 (.4جدول )داري مشاهده نشده است  همبستگي معني
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 ها در خصوص تنوع زيستي کشاورزي اي پاسخگويان بر نگرش آن هاي فردي و حرفه تأثیر ويژگي

. استفاده شد 1واليس تحصيالت مختلخ از آزمون كروسكال ي مورد مطالعه با سطح ي ديدگاه نمونه منظور مقايسه به

ي مورد مطالعه در خصوص تنوع زيستي كشاورزي با سطح   هاي تحقيق حاكي از آن بود كه بين ديدگاه نمونه يافته

 (.5جدول )داري مشاهده نشد  تحصيالت گوناگون اختالف آماري معني

استفاده  2ني وايت در خصوص تنوع زيستي كشاورزي از آزمون مني ديدگاه زنان و مردان  منظور مقايسه همچنين به

داري وجود ندارد  نتايج حاصل نشان داد كه بين نگرش زنان و مردان در خصوص تنوع زيستي كشاورزي تفاوت معني. شد

 (.5جدول )

 (n=213)ي مورد مطالعه در خصوص تنوع زيستي کشاورزي بر حسب سطح تحصیالت، و جنسیت  مقايسه میانگین نگرش نمونه -5جدول 

 داري سطح معني Hي  آماره اي میانگین رتبه (n)تعداد  سطوح متغیر متغیر متغیر معیار

 818/1 332/1 25/151 16 سواد بي سطح تحصيالت نگرش

   36/135 143 زير ديپلم  

   14/135 62 ديپلم  

   88/131 52 باالي ديپلم  

 311/1 111/2651 25/151 24 زن جنسيت نگرش

   52/135 243 مرد  

 درصد 33داري با اطمينان  معني: ** درصد 35داري با اطمينان  معني:  *

 

ي  افزون بر اين، جهت بررسي اختالف نگرش پاسخگويان در خصوص تنوع زيستي كشاورزي در اثر استفاده از بيمه

درصد بين ميانگين متغير نگرش پاسخگويان در خصوص  33مطابق نتايج با اطمينان . استفاده شد tكشاورزي، از آزمون 

 (.6جدول )داري مشاهده شد  ت كشاورزي، تفاوت آماري معنيي محصوال تنوع زيستي كشاورزي با توجه به استفاده از بيمه

 

 

 

                                                                                                                                                               
1- Kruskal Wallis 
2- Mann Whitney 
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 (n=213) تفاوت نگرش پاسخگويان در خصوص تنوع زيستي کشاورزي در اثر استفاده از بیمه -1جدول 

 داري سطح معني tي  آماره اي میانگین رتبه (n)تعداد  سطوح متغیر متغیر متغیر معیار

 ي محصوالت استفاده از بيمه نگرش
 116/115 138 بلي

**534/4 111/1 
 561/126 55 خير

 درصد 33داري با اطمينان  معني: ** درصد 35داري با اطمينان  معني:  *

 

 شناسايي متغیرهاي تأثیرگذار بر سطح نگرش خانوارهاي روستايي در خصوص تنوع زيستي کشاورزي

منفي، نسبتاً منفي، )روستايي مورد مطالعه به چهار سطح نگرش ي خانوارهاي  منظور شناسايي متغيرهاي متمايزكننده به

منظور، ابتدا   براي اين. در خصوص تنوع زيستي كشاورزي، از الگوي تحليل تشخي  استفاده شد( نسبتاً مثبت، و مثبت

صورت  ، به(4ل با استفاده از جدو)دار داشتند  متغير وابسته و متغيرهاي مستقل كمي كه با متغير نگرش، همبستگي معني

 .(5جدول )زير ارائه شدند 

 

 در چهار گروه نگرشي در خصوص تنوع زيستي کشاورزيهمبستگي متغییرهاي مستقل کمي با متغییر نگرش نتايج  -1جدول 

 ها مركز ثقل داده متغیرهاي مستقل کمي

(1X )566/1( نگرش منفي) 1گروه  دانش در خصوص تنوع زيستي كشاورزي- 

 -611/1( نسبتاً منفينگرش ) 2گروه 

 231/1( نگرش مثبت) 3گروه 

 531/1( نگرش نسبتاً مثبت) 4گروه 

(2X )ي سكونت در منطقه سابقه 

(3X )تعداد اعضاي خانوار 

(5X) برداري از تاالب ي بهره سابقه 

 

  :آماره هاي مربوط به برآورد تابع تشخيصي
 λ :  548/1 824/1:  مقدار ويژه

  :   555/156 652/1:  متعارفهمبستگي 
  

  df: 3 111/1:  داري سطح معني
 درصد 33داري با اطمينان  معني: ** درصد 35داري با اطمينان  معني:  *
 

ي نگرش، يك تابع  دهد كه براي دو سطح از متغير وابسته نتايج حاصل از الگوي تحليل تشخيصي، نشان مي

همچنين . دست آمد به 824/1به روش رگرسيون گام به گام، ي اين تابع  مقدار ويژه. استدست آمده  تشخيصي به
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بندي، باال  در واقع، به دليل باال بودن مقدار ويژه و همبستگي متعارف، صحت طبقه. شده است 652/1همبستگي متعارف، 

  ي برابري بسيار كم دهنده ه است كه نشانشد 548/1دست آمده نيز  مقدار لمبداي ويلكس به. باشد و تابع حاصله، قوي مي

شده كه در سطح اطمينان  555/156مقدار مربع كاي نيز . ها است ميانگين چهار گروه نگرشي و تفاوت بسيار زياد بين آن

به اين معني كه قدرت تشخي  تابع حاصله، با توجه به مقدار بسيار باالي مربع كاي، بسيار . داري است درصد، معني 33

دست آمده، نگرش پاسخگويان در خصوص تنوع زيستي كشاورزي، بيش از  با توجه به نتايج به(. 5جدول )باشد  مي خوب

همچنين با استفاده از ضرايب غيراستاندارد و عدد ثابت تابع . باشد ها در اين خصوص مي هر چيزي تحت تأثير دانش آن

 :(1تابع )دست آمد  ي تابع تشخيصي زير به تشخي ، معادله

(1)  D=   = 252/11-  + 548/1    

باشدبيانگر متغيير نگرش مي    D   و كه در آن       (دانش در خصوص تنوع زيستي كشاورزي)
 

 گیري نتیجه

هدف كلي تحقيق حاضر، بررسي عوامل مؤثر بر نگرش خانوارهاي روستايي در خصوص تنوع زيستي كشاورزي بوده 

، داراي نگرش نسبتاً منفي نسبت به تنوع (درصد 1/43)بيش از نيمي از كشاورزان  دست آمده، است كه مطابق نتايج به

دهد خانوارهاي روستايي به چنين نگرش مثبتي  هاي نگرشي نيز نشان مي بندي گويه نتايج اولويت. زيستي كشاورزي بودند

حفظ و  چي يا صياد، نسبت بههاي مختلفي همچون كشاورز، دامدار، شكار در نقشها  دست يافتند كه هر كدام از آن

باشند؛ چرا كه با آلوده شده تاالب از  مديريت تنوع زيستي تاالب و كشاورزي اطراف آن، نقش مهمي داشته و مسئول مي

ي آن به دنبال  برداران حوزه اي جز مرگ تاالب و نابودي معيشت بهره ها به درون آن، نتيجه جمله با ورود انواع پساب

توانند كمك شاياني در حفظ و گسترش انواع  نين پاسخگويان با مثبت دانستن كشاورزي توأم، ميهمچ. نخواهد داشت

هاي  گويه اي هاي رتبه ميانگين غالبدر مجموع با توجه به . ي خود داشته باشند هاي گياهي و جانوري بومي منطقه گونه

نگرش  سطح منفي بودنتوان نسبتاً  دست آمده بود، مي بهسه و دو هاي  ، ميانگينپنجعدد حداكثر نگرشي كه از ميزان 

اين نگرش نسبتاً منفي شايد . را نتيجه گرفتدر خصوص تنوع زيستي كشاورزي  مورد مطالعه خانوارهاي روستايياكثريت 

كثريت ا 1كه مطابق جدول  ها نسبت به تنوع زيستي كشاورزي باشد؛ كما اين به دليل پايين بودن سطح دانش و آگاهي آن

توان اين امر را ناشي از ضعخ ترويج و آموزش  بنابراين مي. در اين خصوص داراي دانش نسبتاً كمي بودند( درصد 2/46)

ي سكونت بيشتري در منطقه داشته،  هاي همبستگي نيز خانواري كه سابقه بر طبق نتايج آزمون. كشاورزي منطقه دانست

تر بوده است، اطالعات  تاالب كه در گذشته نسبت به شرايط حاضر غنياز تنوع زيستي كشاورزي و حتي تنوع زيستي 

مطابق ديگر نتايج، نگرش پاسخگويان . بوده استتري در اين خصوص برخوردار  بيشتري دارد و در نتيجه از نگرش مثبت

مطابقت، ولي با نتايج ( 1388)و همكاران  نعيميي  ي مطالعه ها نداشته است؛ اين امر با نتيجه داري با سن آن ارتباط معني

طور  افزون بر اين، نگرش پاسخگويان به. مغايرت دارد( 2115)ان ، و مادبو و همكار(1388)و همكاران  شاهروديي  مطالعه

، مادبو و (2115)اين نتيجه نيز با نتايج مطالعات اُكلي و مُمسنت . ها قرار نگرفته است داري تحت تأثير جنسيت آن معني
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. مغايرت دارد( 2111)، و ايسارتير و همكاران (2111)هان  ، پادماناب(2118)، عبداللي و همكاران (2115)همكاران 

ها، از نگرش يكساني در خصوص تنوع زيستي كشاورزي برخوردار  همچنين تمامي افراد، صرفنظر از ميزان تحصيالت آن

عبارت ديگر نظام آموزشي منطقه، نتوانسته در نگرش افراد باسواد نسبت به منابع طبيعي، در مقايسه با افراد  به. اند بوده

، و ساداتي و (1388)و همكاران  شاهروديهاي  اين نتيجه با نتايج پژوهش. ي ايجاد نمايددار سواد، تفاوت معني بي

هاي ترويجي و  در دوره داري بين نگرش و تعداد شركت ي معني در همين راستا، رابطه. مغايرت دارد( 2111)همكاران 

و  قديمي، و (1388)و همكاران  نعيمياين امر با نتايج تحقيق . آموزشي مرتبط با تنوع زيستي كشاورزي مشاهده نشد

بنابر اين دو . مغايرت دارد( 2111)، و ساداتي و همكاران (1388) سميعيي  مطابقت، ولي با نتايج مطالعه( 1331)همكاران 

ي مورد مطالعه نتيجه  توان ضعخ نظام آموزشي و عدم توجه مؤثر آن به محيط زيست و كشاورزي را در منطقه مي  يافته

ي محصوالت استفاده نكردند، نسبت به  نيز ميانگين نگرش پاسخگوياني كه از بيمه t مطابق نتايج حاصل از آزمون. گرفت

تري  باشد كه خانوارهاي روستايي كه نگرش مثبت اين بدان معني مي. كشاورزاني كه استفاده نموده بودند، بيشتر بوده است

ي تحقيق  اين امر با نتيجه. دانند د مياند، اين تنوع را نوعي بيمه براي زندگي خو در خصوص تنوع زيستي كشاورزي داشته

كشاورزان با كشت انواع مختلخ گياهان و درختان و نيز پرورش حيوانات . مغايرت دارد( 1388)و همكاران  شاهرودي

طور طبيعي، محصوالت خود را در  توانند به هاي آن، مي ي محصوالت كشاورزي و پرداخت هزينه همختلخ، بدون نياز به بيم

در واقع تنوع . ها، بيمه نمايند ي آفات و شيوع بيماري ي تنوع زيستي كشاورزي از جمله حمله مقابل عوامل تهديدكننده

. به يك يا تعداد كمي از محصوالت را جبران نمايد تواند خسارات احتمالي وارد شده ها، مي موجود در محصوالت توليدي آن

تواند امنيت غذايي، معيشتي و  البته اين طرز تفكر ريشه در كشاورزي سنتي و دانش بومي مرتبط به آن دارد كه مي

همچنين بين ميانگين دانش و نگرش پاسخگويان در خصوص تنوع زيستي . درآمدي خانوارهاي روستايي را تضمين نمايند

بنابراين كشاورزاني كه دانش باالتري در اين . داري مشاهده شد درصد، تفاوت آماري معني 33رزي، با سطح اطمينان كشاو

جا كه اكثر پاسخگويان  همچنين از آن. اند تري نيز برخوردار بوده خصوص تنوع زيستي كشاورزي داشتند، از نگرش مثبت

اند؛ بنابراين بخش ترويج و آموزش  وص تنوع زيستي كشاورزي بودهداراي دانش نسبتاً كم و نگرشي نسبتاً منفي در خص

نتايج تحليل تشخيصي نيز نشان داد از بين . توان در اين خصوص، ضعيخ و ناكارآمد تلقي نمود كشاورزي منطقه را مي

سبت به تنوع ، بيشترين تأثير را بر نگرش افراد ن548/1متغيرهاي مستقل براي نگرش، متغير دانش با ضريب رگرسيوني 

اين . گردد تر مي ها نيز در اين خصوص مثبت كه با افزايش دانش افراد، نگرش آن طوري زيستي كشاورزي داشته است؛ به

دست آمده، پيشنهادهاي ذيل در  با توجه به نتايج به. مطابقت دارد( 1331)ي تحقيق اتحادي و همكاران  نتيجه با نتيجه

 :شود صوص تنوع زيستي كشاورزي ارائه ميبهبود نگرش خانوارهاي روستايي خ

جا كه اكثريت خانوارهاي مورد مطالعه داراي دانش نسبتاً كم و نگرشهي نسهبتاً منفهي در خصهوص تنهوع       از آن -8

منظور بهبود سطح دانش و نگرش اين افراد در خصوص اهميت تنهوع زيسهتي    شود به زيستي كشاورزي بودند، پيشنهاد مي

تهر، مطهابق بها نيازههاي      هاي ترويجي و آموزشي در بخش خنافره، كهاربردي  آن، محتواي دوره ي تاالب و كشاورزي حوزه

، مشروط بهه   اندركاران امر آموزش و ترويج در منطقه عالوه مسئوالن و دست به. باشد  ها، و قابل اجرا در منطقه آموزشي آن
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توانند بها اهميهت قائهل شهدن بهه نظهرات و        ها، مي استفاده از مروجين باتجربه و بومي جهت برگزاري و تدريس اين دوره

ههاي   ريهزي دوره  هها در طراحهي و برنامهه    و مشهاركت آن ( ي سني آنان صرف نظر از جنسيت و رده)هاي كشاورزان  ديدگاه

ماننهد شناسهايي خهانوار    )هها   هايي براي ترغيب بيشهتر آنهان جههت شهركت در دوره     ترويجي و آموزشي، قرار دادن مشوق

ها و  ي نمونه، دادن كود و بذر رايگان، توزيع جوايز براي مسابقات ترويجي در طول دوره ي نمونه، انتخاب مزرعه هتوليدكنند

 .ها را فراهم آورند ي مشاركت و حضور حداكثري خانوارهاي روستايي در اين دوره زمينه، (از اين قبيل

بها همكهاري     زش كشهاورزي منطقهه  گهردد بخهش تهرويج و آمهو     همچنين در راستاي مورد فوق، پيشنهاد مهي  -3

ي  فعال محلي موجود در منطقه، در زمينه( هايNGO)نهاد  هاي مردم بردار از تاالب، و نيز تشكل هاي متولي و بهره سازمان

ها بر ايهن منهابع، و    ي آن براي بوميان، و اثرات رفتارهاي آن روشن نمودن حساسيت تنوع زيستي تاالب و كشاورزي حوزه

از طريق چهاپ و  تري  هاي آموزشي مناسب و ساده شاركت آنان در حفاات و مديريت تنوع زيستي منطقه، برنامهنيز لزوم م

براي خانوارههاي محلهي سهاكن در     هاي مختلخ ي فيلم و برگزاري كارگاه و نمايشگاه انتشار پوستر، بروشور، كتابچه، تهيه

در معهرض  ( هها  بدون تأكيد بر جمعيت خهانوار و ميهزان سهواد آن   ) ي اعضاي خانوارها منطقه، تدوين و ارائه نمايند، تا همه

طور مستمر با خانوارهاي محلي در ارتبهاط   همچنين كارشناسان و مروجان كشاورزي به. رساني و آموزش قرار بگيرند آگاهي

نسبت به حفظ منهابع  ها  باشند و از طريق برگزاري جلسات و تماس مستقيم با ساكنين، بتوانند در ارتقاء دانش و نگرش آن

 .طبيعي منطقه، نقش مؤثري ايفا نمايند

تري نسبت به تنوع زيستي  بودند، نگرش مثبت  ي محصوالت استفاده نكرده مطابق نتايج، كشاورزاني كه از بيمه -2

د و هها و باليهاي به    ي طبيعي براي كشاورزان در برابر آسهيب  در واقع، تنوع زيستي كشاورزي نوعي بيمه. كشاورزي داشتند

طهور طبيعهي از طريهق     اما شايد كشاورزاني كه از بيمه استفاده كرده بودند، به بيمه نمودن خود به. گردد ناگوار محسوب مي

هها در ايهن خصهوص     توان اين امر را ناشي از پايين بودن سطح دانش آن اند كه مي حفظ تنوع زيستي كشاورزي آگاه نبوده

نگرش خانوارهاي روستايي جهت افزايش مشاركت در حفظ و مديريت تنهوع زيسهتي   منظور بهبود  دانست؛ لذا بهتر است به

ي بيمهه نمهودن    هها و مسهتندهايي در زمينهه    ههاي آموزشهي، از توليهد فهيلم     ها و دوره كشاورزي، عالوه بر تشكيل كالس

و هجوم ريزگردها  مانند كاشت ارقام مقاوم در شرايط خشكسالي)محصوالت خود از طريق افزايش تنوع زيستي كشاورزي 

 .سازي در اين خصوص صورت پذيرد استفاده نمود تا به نوعي فرهنگ( مخصوصاً طي ساليان اخير

درصد از تغييرات نگهرش را   55تنهايي توانسته حدود  بر اساس نتايج حاصل از تحليل تشخيصي، متغير دانش به -9

بودن نقش ترويج و آموزش كشاورزي در ارتقاء و بهبود سطح دانهش و نگهرش خانوارههاي      اين امر بر حياتي. تبيين نمايد

بنهابراين  . اشاره دارد كه در ابتداي پيشنهادها بر آن تأكيد شهده اسهت    محلي در خصوص تنوع زيستي كشاورزي در منطقه

هاي خهود در خصهوص مهديريت     شود بخش ترويج و آموزش كشاورزي منطقه، با اصالح نمودن محتواي برنامه توصيه مي

بخشي مؤثري با ديگر متوليان تاالب در منطقهه   ي آن، ارتباط ميان المللي شادگان و كشاورزي حوزه تنوع زيستي تاالب بين

از جمله سازمان حفاات محيط زيست، آب و برق، منابع طبيعي، اداره كل فرهنگي، گردشگري و صهنايع دسهتي و ديگهر    )

 .هاي خود در راستاي مديريت تنوع زيستي كشاورزي برقرار نمايد ايجاد هماهنگي در اقدامات و فعاليتمنظور  ، به(ها سازمان
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Abstract 
Shadegan Wetland as one of wetlands of the international Ramsar convention, has 

unparalleled Agrobiodiversity at its domain. In addition to agriculture and ranching, fishing, 

bird hunting, straw cutting and also harvesting forages from the wetland are possible 

benefits that are marginaly utilized. However, these exploitations will bring many threats to 

the life of wetland. Therefore, the necessity of NGOs participatory activities are tangible in 

the conservation and management of the wetland, and this would only be possible by 

understanding the attitude and knowledge levels of those involved. So, the present study was 

conducted  with the aim of analyzing the attitude of rural households and identify the 

important factors about agrobiodiversity at the domain of Shadegan Wetland using 

surveying method. The target population consisted of all rural households in the domain of 

Shadegan wetland (N=950). Sample were determined by using Morgan table  and the 

Stratified proportional sampling, and 273 households were selected (n=273). The data 

collection tool was a questionnaire whose validity was confirmed by using a panel of experts 

in Ramin University. Also, the reliability of it was obtained by a pilot test and using 

SPSSv20 software. The reliability results obtained for items of knowledge and attitudes, 

were 0.87 and 0.83, respectively. The findings indicated that 49.1 percent of  the people 

living in the rural areas had a relatively negative attitude towards  agrobiodiversity. Also the 

“knowledge” variable (with a coefficient of 0.548) was determined as the  most variance of 

attitude. 

Keywords: Khuzestan province, Shadegan wetland, Discriminant Analysis, 

Agrobiodiversity, Attitude 
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