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 چکيده

هتا از ستوی کشتاورزان، صتدمات      حد از ایتن نهتاد    از های شیمیایی در بخش کشاورزی و استفاد  بیش امروز  با ورود نهاد     
زیست در یک باز  زمانی بلندمدت  محیطی اقدامات همسو با محیط پایداری زیست. زیست وارد شد  است محیط هناپذیری ب جبران

ایتن پتهوهش   . شود محیطی می ها در بلندمدت از سوی اکبر کشاورزان سبب پایداری زیستگیری از آن  شود که بهر را شامل می
نفتر از   2329جامعته آمتاری پتهوهش    . با استفاد  از فن پیمایش انجام شتد  محیطی  منظور بررسی عوامل مؤثر بر رفتار زیستبه

عنوان نمونه به روش نفر از آنان به 922کرجسی و مورگان،  گیری نمونهکاران شهرستان بوکان بودند که با استفاد  از جدول  گندم
منظور بررسی ای بود که بهابزار اصلی پهوهش پرسشنامه. ای با انتساب متناسب در دسترس قرار گرفتند گیری تصادفی طباه نمونه

گیتری از   ازی معادالت ساختاری بتا بهتر   س های پهوهش از تکنیک مدل روایی، پایایی و برازش متغیرهای پنهان و آزمون فرضیه
 .کترد  تأییتد  را پتهوهش  پنهتان  متغیرهتای  و برازش پایایی تأییدی، روایی، عاملی تحلیل نتای . استفاد  شد LISRELافزار  نرم
 تأثیر های تحایق مورد تأیید قرار گرفتند و ساز  عامل نهادی بیشترین سازی معادالت ساختاری، نشان داد که تمامی فرضیه مدل

های اقتصادی،  از سوی دیگر، ساز . درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین نمود 92کاران داشت و  محیطی گندم را بر رفتار زیست
 .های بعدی قرار گرفتند کاران داشتند و در رتبه محیطی گندم را بر رفتار زیست تأثیرمحیطی و اجتماعی به ترتیب بیشترین  زیست
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 مقدمه

درک  بترای  هایی تالش. است کرد  پیدا فراوانی اهمیت و شد  مطر  گذشته قرن دو طول در پایدار توسعه مفهوم
 تغیترات  و آگاهانته  گیتری  تصتمیم  بترای  ها آن توانایی و رفتار کنونی، زندگی های  شیو  از مهم بازتابی در مردم تعامل
 مستتلزم  پایتدار،  توستعه  به دستیابی (.3 1 ،  منولی و همکاران) است پذیرفته صورت مناب  طبیعی پایداری به نسبت
 در آینتد   نستل  توانتایی  حاضتر،  نستل  نیازهتای  تتأمین  ضتمن  کته  است شکلی به زیستی محیط مناب  از بهینه استفاد 

 محیطتی،  زیستت  هتای  خواستت  تطبیتق  نیازمنتد  پایداری(.  99 زاد  و زمانی،  منتی) نکند محدود را آنها از بکارگیری
. شتوند  متی  محستوب  پایداری اساسی رکن چهار که است های نهادی هم، حول محور خواست با اقتصادی اجتماعی و

هتو و  ) استت  انستانی  رفتتار  الگوهتای  ویته   بته  زیستت  محیط و انسان تعامالت بهتر درک پایدار توسعه کلیدی وظیفه
پایدار اهمیتت زیتادی دارد و    زیست و پایداری آن در رسیدن به هدف توسعه با توجه به اینکه محیط(. 3 1 ،  همکاران

زیستت امتری    شود، مستئله حفاظتت و احیتای محتیط     پایدار محسوب می یابی به توسعه یکی از ارکان مهم برای دست
 . رسد ضروری به نظر می

 را معاتولی  شتیو   است، وابسته آن به ناپذیری اجتناب طوربه وی باای که زیست محیط و طبیعت با مواجه در بشر
 و گیری بهر  به پیرامون، زیست محیط از پایدار برداری بهر  برای ریزی برنامه و نگری جام  جای به و است ننمود  اتخاذ

 از زیستت  محتیط  از انسان منطای غیر استفاد (. 2 9 مخدوم و منصوری، ) است پرداخته آن از ناپایداری جویی منفعت
 نتامطلوب  ریتزی  برنامته  نحو  یا زیست، محیط با رابطه در غلط مدیریت اجرای به جنبه یک: است بحث قابل جنبه دو

(. 3 9 چمنتی،  ) کند می پیدا مصداق طبیعی محیط از استفاد  نوع نادرستی با رابطه در دیگری و شود می مربوط توسعه
زیستت طبیعتی یکتی از منتاب  پایته       زیست و با تأکید بر این نکته کته محتیط   رو با توجه به روند تخریب محیط از این
 (. 9 9 ویسی، )گردد  شود، لزوم حفاظت و پایداری این مناب  مشخص می کشور محسوب میهای توسعه در  فعالیت

شتود و   ای مهتم تلاتی متی    گذار بر تغییرات آب و هوایی به طور فزایند تأثیراکنون درک عمومی نسبت به عوامل 
هتای انستانی    های زمین که اکبراً ناشتی از فعالیتت   آلودگی و هوایی و  علمی از تغیرات آب  چنین شواهد قان  کنند هم
ولی با این حال در مطالعتات متعتددی   ( 3 1 ،  وینو و همکاران ؛2 1 ،  دوین رایت و همکاران)باشد، وجود دارد  می

کنند  زیست بسیار کند عمل می آب و هوایی و تخریب سری  محیطمشاهد  شد  است که جوام  در ماابل این تغییرات 
کنند  بتر روی کتر  ختاکی     تواند این ادعا را مطر  کند که پیدایش مواد آلود  کس نمیهیچ(. 3 1 وینو و همکاران، )

هی کته در افکتار، نگترش و رفتارهتای     اشتتبا . های طبیعی و مستال از اراد  انسان است انسان نتیجه برخی دگرگونی
زیستت   های اصلی خستاراتی استت کته محتیط     وجود آمد  یکی از علت یش بر روی زمین به ها انسان در نتیجه فعالیت

پرایز و )این مشکالت حداقل تا حدی، ریشه در رفتار انسان دارد (.  99 قلی،  صالحی و امام)متحمل آن گردید  است 
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زیستت توستط    چنین رفتار انسان ناتش مهمتی در ستالمت محتیط    هم(. 3 1 ،  ستی  و همکاران؛ 3 1 ،  لویستون
مدت جامعه انستانی نیازمنتد اتختاذ    باا  طوالنی. کند زیست ایفا می های فردی و جمعی و میزان فشار بر محیط فعالیت

هتای انستان در    با وجود اهمیت فعالیت. های سازمانی سازگار با پایداری محیط زیست است رفتارهای فردی و سیاست
های زیست محیطی مردم و رفتارهای سازگار بتا   های فردی زیادی در مورد نگرانی ای پایدار، هنوز تفاوت تضمین آیند 

توان با مدیریت توسط تغییر رفتارهای مربوطته بته ارتاتا      به این ترتیب می(. 3 1  ، هیرش)زیست وجود دارد  محیط
زیست گام مؤثری در راستتای   و ضمن حفظ و پایداری محیط( 3 1 ،  ستی  و همکاران)زیست پرداخت  کیفیت محیط

 .ها و نیازهای نسل حاضر و آیند  برداشت توجه به خواست

محیطی به رفتار هر فرد در ماایسه با رفتار کل افراد جامعه توجه دارند و در ایتن خصتوص بته    انشناسان زیسترو
محیطی فترد استتن نحتو  تغییتر      کنند  رفتار زیست چه متغیرهایی تعیین: پردازند پاسخگویی سؤاالتی از این قبیل می

بختش کشتاورزی نیتز    (. 1 9 فردوستی و همکتاران،   )رفتار فرد در جهت رفتارهای محافظت از محیط چگونه استن 
های گستترد    ریزان این بخش، پروژ  های نامعاول رن  برد  است و از سوی کارشناسان و برنامه برداری هموار  از بهر 

غتذای متورد نیتاز     زیست و با هدف کاهش فار، بهبود وضعیت اشتتغال، و تتأمین   توسعه کشاورزی نامتناسب با محیط
هتا  ها منافعی را برای کشور به ارمغتان آورنتد، امتا اغلتب آن     رود این پروژ  هر چند انتظار می. کشور اجرا گردید  است

 .اند ها و جوام  انسانی و محیطی پیرامون داشته بوماثرات نامطلوبی بر محیط، زیست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

باشد،  برداری مناسب از زمین می ریزی، مدیریت بهر  برای استفاد  بهینه و پایدار از اراضی کشاورزی، نیاز به برنامه
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محیطی پایداری زیست  

 پایداری اجتماعی

 پایداری نهادی

 (Charles, 2008)ابعاد پایداری . 1شکل 

 پایداری اقتصادی
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زیستت   مؤثر صورت گیرد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و بهسازی و حفتظ محتیط  های  برداری که حداکبر بهر نحویبه

رستانی و   زیستت ستبب آستیب   رفتارهای نامناسب کشاورزان در قبال محتیط  (.2 9 شاهرودی و چیذری، )تجلی یابد 

نامتعتادل از متواد شتیمیایی زراعتی      برای مبال استفاد  بیش از حد و. برهم زدن تعادل طبیعی و اکوسیستم شد  است
وری و حاصلخیزی خاک، آلودگی  های تولید و وابستگی به نهادها و انرژی بیرونی و کاهش بهر  منجربه افزایش هزینه

چنتین از عوامتل    هتم  .(119 ،  نشتیم ) های زیرزمینی و سطحی و اثرات مخرب روی سالمت انسان گردید  است آب

درآمد، شرایط رو بته زوال منتاب    ویه  در کشورهای کمهای کشاورزان به گذار بر پایین بودن عملکرد فعالیتتأثیرعمد  
غتذایی، استتفاد  بتیش از حتد از ستموم       امروز  تخریب اراضی به دلیل فرسایش خاک، تالیل مواد. ها استطبیعی آن
. کند ای است که توسعه بخش کشاورزی را محدود و مختل می از مسائل عمد .. و (112 ،  آمسالو و گرووف)شیمیایی 

زیست  زیست در ارتباط است و اقدامات آن در بستر محیط صورت مستایم با محیط از این جهت که بخش کشاورزی به
خصوصتاً بختش   )کته فعالیتت در هتر بختش     طتوری بته . گیرد و رابطه مستایم و تنگاتنگی با همدیگر دارند شکل می
چنین بتا توجته بته بیشتتر مطالعتات صتورت گرفتته در زمینته         هم. دهد قرار می تأثیربخش دیگر را تحت ( کشاورزی

انتد   زیستت دانستته   محیطی را تا حد زیادی متوجه رفتارهای نادرست افراد در قبال محیط زیست، تغییرات زیست محیط
زیست در گرو پایتداری رفتتار و انجتام     رو پایداری محیطاز این(. 3 1 ،  ستی  و همکاران؛  3 1 ،  پرایز و لویستون)

-زیست و هم های کشاورزی متناسب با محیط لذا تروی  و نشر روش. زیست است اقدامات در راستای حفاظت از محیط

 . شود زیست و پرداختن به این مهم بیش از پیش احساس می بیشتر به حفظ و پایداری محیطجه هرچهچنین تو

گرایانته متؤثر    محیط توان گفت که بررسی عواملی که بر پایداری رفتار زیست حال با توجه به مطالب ذکر شد  می
 رو، ایتتن  از. آیتد  شمار میپایداری رفتار بهگذار بر تأثیرهستند، گامی در جهت شناسایی و تعیین برخی از عوامل مهم و 

کاران شهرستان بوکتان   محیطی گندم رفتار زیست پایداری بتر مؤثتر هتای عامل واکاوی پهوهتش، اصلتی ایتن هتدف
، (Eco)اقتصتادی  ، (Ins)، چهار متغیر نهفته بیرونی، یعنی عوامل نهتادی  ( شکل )در مدل مفهوم پهوهش . باشتتد می

عنتوان متغیتر   کتاران بته   گندم( Bhv)گرایانه  محیط بینی رفتار زیست برای پیش( Env)محیطی  ، زیست(Soc)اجتماعی 
 :و چهار فرضیه به شکل زیر. کار برد  شد  استنهفته درونی، به

H1 : گرایانه دارد محیط داری بر رفتار زیست مببت و معنی تأثیرعامل اقتصادی. 

H2 : گرایانه دارد محیط داری بر رفتار زیست مببت و معنی تأثیرعامل اجتماعی. 

H3 : گرایانه دارد محیط داری بر رفتار زیست مببت و معنی تأثیرعامل نهادی. 

H4 :گرایانه دارد محیط بر رفتار زیستداری  مببت و معنی تأثیرمحیطی  عامل زیست 
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محیطی های مؤثر بر پایداری رفتار زیست عامل: پهوهش نظری چارچوب .2شکل   

 

سترمایه فرهنگتی بیشتترین اثتر را بتر رفتارهتای        دهتد  نشتان متی   ( 99 )قلتی   صتالحی و امتام  نتای  پتهوهش  
محیطتی در   بینی کننتد  متغیتر رفتارهتای زیستت     ترین پیش عبارت دیگر، سرمایه فرهنگی مهمبه. محیطی دارد زیست

محیطتی،   نشان داد که عوامل زیست ( 11 )  دافی و همکارانهای  بررسی. باشد ماایسه با سایر متغیرهای تحایق می
هتای کشتاورزان    گیری در مورد استفاد  از زمین و انجام فعالیتت  را بر نحو  تصمیم تأثیراقتصادی و اجتماعی بیشترین 

ادی را به شناختی و رفتار و عوامل اجتماعی و اقتص در پهوهش خود نیاز به بررسی عوامل جمعیت ( 11 )  لیو. داشتند
منظور درک مدیریت الگوها و فرآیندها را بررسی کرد و نتای  پتهوهش نشتان داد کته عوامتل اجتمتاعی و اقتصتادی       

های مالی  در تحایق خود مشوق (3 1 )  هووم و همکاران. زیست دارند را بر رفتارهای سازگار بر محیط تأثیربیشترین 
در  (3 1 )  هالبرنتدت و همکتاران   .دانتد  ها را الزمه توجه بیشتر به اقتدامات حفتاظتی متی    گذاریو انعطاف در سیاست

صورت گسترد  اعمتال شتود و متخصصتان و    ها و اقدامات حفاظتی در کشاورزی باید به پهوهش خود دریافتند، تکنیک
زیستت   گیری از دانش محلی در راستای حفظ محتیط  با جوام  محلی و بهر  ریزان با استفاد  از یادگیری دوطرفه برنامه

 .گام مؤثری برداشت

 شناسی روش

این تحایق از نظر ماهیت از نوع تحایاات کمی است، با توجه به هدف از نوع تحایاات کاربردی و جز  تحایاات 
سازی معادالت ساختاری استفاد  شتد   تکنیک مدلهای استنباطی از  باشد که برای انجام آن از روش ارتباطی می ت علّی
کرجستی   جدول از استفاد  که با (.:2329N)کاران شهرستان بوکان بودند  جامعه آماری تحایق شامل همه گندم. است

 انتستاب  با ای طباه ادفیتص گیری نمونه روش از نمونه انتخاب منظوربه. شد تعیین نفر 922 تعداد ،(921 ) 2و مورگان

                                                                                                                                                         
1- Duffy et al 

2- Liu 

3- Home et al 

4- Halbrendt et al 

5- Krejcie and Morgan 

 اقتصادی

 مدیریت آب
 اجتماعی

پایداری رفتار 

گرایا محیط زیست

 نه

 مدیریت خاک

 نهادی

محیط زیست

 ی

H

1 
H

2 

H

3 

مدیریت تلفیای 

 آفات
H

4 
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ای متشکل از سه بختش بتود    ها و اطالعات پرسشنامه ابزار اصلی پهوهش برای گردآوری داد  .گردید استفاد  متناسب
در بخش اول برای سنجش متغیر وابسته که دارای سه مؤلفه بتود  . های پهوهش طراحی شد که بر پایه هدف و فرضیه

 (999 )پور  حسنهای  و تعدادی از گویه( 991 خلیلی و همکاران، )، (2 1 ،  پنا  و همکاران یزدان)های مااله  از گویه
دوم  بختش . متوافام از پاستخگویان پرستید  شتد     استفاد  گردید و در قالب طیف لیکرت شش سطحی اصالً تا کامالً

بوند که در قالتب  ( محیطی که شامل عوامل اقتصادی، اجتماعی و زیست)پهوهش نیز شامل متغیرهای مستال تحایق 
بختش ستوم پرسشتنامه شتامل عوامتل      . متوافام استتفاد  شتد    مختالفم تتا کتامالً    طیف لیکرت پن  ستطحی کتامالً  

تعدا اعضای ختانواد ، ستطی تحصتیالت،    سن، جنس، محل سکونت، )متغیر    شناختی پاسخگویان بود که از  جمعیت
نوع سکونت در روستا، ساباه کار کشاورزی، موقعیت مزرعه، درآمد ماهیانه، سطی کل اراضی، تعداد قطعات اراضی، نوع 

 .برای سنجش آن استفاد  گردید( مالکیت بر زمین

 

 ها و مایاس سنجش های اصلی پرسشنامه به همرا  تعداد گویه بخش .1جدول 
 مقیاس سنجش تعداد گویه (نماد)زیر بخش  بخش

 محیطی رفتار زیست

 3 (BW)مدیریت آب 

 9 (BS)مدیریت خاک  (2=تا کامالً موافام 1=اصالً)طیف لیکرت شش سطحی 

 9 (BA)آفات  مدیریت تلفیای

 ECO 3 اقتصادی

 (2=تا کامالً موافام  =کامالً مخالفم)طیف لیکرت پن  سطحی 
 SOC 3 اجتماعی

 POL 3 نهادی

 ENV 3 محیطی زیست

 

ستازی   و متدل SPSS22 افتزار   های آماری مورد استفاد  در این پهوهش تحلیل همبستگی با استفاد  از نترم  روش
رویکترد جتام  بترای     یابی معادله ساختاری یک مدل. بودند LISREL8.80افزار  های ساختاری با استفاد  از نرم معادله

قبول بودن توان قابل از طریق این رویکرد می. دربار  روابط متغیرهای مشاهد  شد  و مکنون استهایی  آزمون فرضیه
تترین و  یکی از قتوی . های همبستگی و غیرآزمایشی، آزمون نمود های نظری را در جامعه خاص با استفاد  از داد  مدل

جتماعی و مباحث سازمان و مدیریت تجزیته  های تجزیه و تحلیل در تحایاات علوم رفتاری و علوم ا ترین روش مناسب
شتود کته    های تجزیته و تحلیتل اطتالق متی     سری روشتجزیه و تحلیل چندمتغیر  به یک. و تحلیل چندمتغیر  است

چتون ماهیتت ایتن گونته     . زمان چند متغیر مستال با چند متغیر وابسته استت ها، تجزیه و تحلیل همویهگی اصلی آن
که هر بار تنها یک متغیر مستتال بتا یتک متغیتر     )ها را با شیو  دو متغیری توان آن و نمی موضوعات، چند متغیر  بود 

مدل معادالت ساختاری شامل دو مرحله بترآورد و  (. 2 9 زاد  و مدا ،  حسن. )حل نمود( شود وابسته در نظر گرفته می
شود که چگونه متغیرهای مکنتون  گیری مشخص میدر قالب مدل انداز . تگیری و مدل ساختاری اسارایه مدل انداز 

                                                                                                                                                         
1- Yazdanpanah et al 
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برای این منظور بار عاملی هر نشانگر بر روی مکنون مورد نظر . گیرندبر حسب متغیرهای آشکار مورد سنجش قرار می
گیتری بترای   ل انتداز  از مد. گیردداری آن مورد تحلیل قرار میبرآورد و با استفاد  از مادار نسبت بحرانی، سطی معنی

شتود  استتفاد  متی  ( شامل روایی همگرا، تشخیصتی )ای ابزار تحایق چنین تعیین روایی ساز آزمون برازش مدل و هم
برای بررسی روایی و از پایتایی ترکیبتی    (AVE) و روایی ساز   tدر این مرحله از مادار (. 113 ،  شوماسر و لوماکس)
(CR) چنین ضریب آلفای کرونبا   و هم(α)  چنانچته ماتدار   . شود گیری استفاد  می برای بررسی پایایی ابزار اندازt  در

و ضتریب آلفتای کرونبتا      1/1باالتر از  CR، 2/1باالتر از  AVEدار باشد، مادار سطی یک درصد یا پن  درصد معنی
  (.999 هومن، ) باشد مناسب و قابل قبول میبود  و روایی و پایی ابزار تحایق  2/1باالتر از 

 از تعتدادی  در) آمتتاری   جامعتته  همستتان   محتتدود   در آهنتتگ  پیش آزمتون پرسشتنامه، پایایتی تعییتن بترای
 کرونبتتا   آلفتای نتایت  آزمتون بته توجته بتا کته شتد انجتام( تتن 91 بیتن در( مهاباد) مجاور شهرستان روستاهای

 اجتماعی، اقتصادی، های ساز  بترای بته ترتیتب 1/   و 91/1 ،1/  ، 1/ 9 گرایانه و محیط رفتار زیست بترای 1/ 2)
 .استت داشتته مطلوبتی پایایتی تحایتق ابتزار گفتت تتوان می( محیطی زیست و نهادی

داری ضترایب  ارائه مدل ساختاری یا آزمتون معنتی   گیری،دومین مرحله در برآورد مدل، پس از برآورد مدل انداز  
افزارهتای مترتبط بتا    وسیله نترم مسیر فرض شد  در مدل تحایق و واریانس تشریی شد  یا ضریب تبیینی است که به

از مدل نیز افزون بر بررسی و آزمون نیکویی برازش مدل تحایق و تعیتین میتزان   . گرددمعادالت ساختاری برآورد می
،  بیترن )شتود  تحایق در قالب فرضتیات تحایتق استتفاد  متی     مستال هایمتغیریین شد  توسط هریک از واریانس تب

X)استکویر  های کای برای برازندگی مدل نهایی از شاخص(. 1 1 
 نشتتد   شتاخص نرم (GFI)برازندگتی  ، شتاخص(2

میانگیتتن   ریشتته  ،(CFI)برازندگتتی تطبیاتتی    ، شتتاخص (IFI)فزآینتتد    برازندگتی شتاخص ،(NNFI)برازندگتی 
 برازندگتتی  ارزیابتتی  بترای (RMR) هتا میانگیتن مجتذور باقیماند  شتاخص و (RMSEA) تاریتب خطتای مجتذور

( معیتتار ) آستتتانه  کته  این بتهتوجه  با(.  99 کالنتری، )شتود  می استتفاد  پهوهتش ستاختاری و گیتری متدل انداز 
X  ماتتدار  اگتتر  :استتت  شتد  مطتر  ادبیتات در زیتر کلتی دستتور کار وجود نتدارد، ها شتاخص این بترای دقیای

2 

 از کمتتتر  RMSEA ماتتدار  باشتند، 9/1از  باالتتر CFI وGFI،NNFI،  IFI های  شتاخص ماتدار نباشتد، دار معنتی
 (.999 هومن، )استت  قبتولقابتل و مناستب بترازش متدل باشتد، 1/  از کمتترRMR  ماتدار و 1/ 

 مدل موردنظر هماهنگ با الگوی همپراشی بین متغیرهای مشاهد که  این فرضیه را( خی دو)آزمون مجذور کای 
و نمونه بزرگ کمیتت ختی دو را بتیش از    باشد  کمیت خی دو بسیار به حجم نمونه وابسته می .آزماید را می ،شد  است

NFIشاخص . دهد افزایش می, بودن مدل نسبت داد چه که بتوان آن را به غلطآن
بونت هم نامید   تکه شاخص بنتلر) 9

3شاخص . قبول و نشانه برازندگی مدل استقابل 91/1برای ماادیر باالی ( شودمی
CFI قبتول و  قابتل  91/1از  بزرگتر

با متدل   این شاخص از طریق ماایسه یک مدل به اصطال  مستال که در آن بین متغیرها. مدل استنشانه برازندگی 

                                                                                                                                                         
1- Schumacer and lomax 

2- Byrne 

3- Normed Fir Index 
4- Comparative Fit Index 
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است بتا   NFIاز لحاظ معنا مانند  CFIشاخص . آزماید ای نیست، مادار بهبود را نیز می نظر هیچ رابطه پیشنهادی مورد
یکتی از معیارهتای الزم بترای بترآورد متدل       (.999 هتومن،  )دهتد   این تفاوت که برای حجم گرو  نمونه جریمه می

اسکور تاسیم بر درجه آزادی است که ماتدار آن بایستتی کمتتر از سته باشتد کته        گیری مادار عددی آمار  کای انداز 
 شتاخص  . استت   /22کاران شهرستان بوکان این عتدد برابتر    گرایانه گندم محیط درخصوص رفتار زیست

GFI   ماتدار
بتین صتفر و    GFIدامنه تغییترات  . کندها را به گونه مشترک از طریق مدل ارزیابی میها و کوواریانسبی واریانسنس

AGFIشاخص برازندگی دیگر  .باشد91/1باید برابر یا بزرگتر از  GFIمادار . باشد یک می
یافتته  یا همان مادار تعدیل  

جای مجمتوع مجتذورات   معادل با کاربرد میانگین مجذورات بهاین مشخصه . باشد برای درجه آزادی می GFIشاخص 
ایتن شتاخص ریشت      RMSEA. باشد مادار این شاخص نیز بین صفر و یک می. است( GFI - )در صورت و مخرج 

 آنهتا  RMSEAهایی کته   مدل. یا کمتر است 12/1های خوب برابر  برای مدلکه  باشد می 9میانگین مجذورات تاریب
های خوب برابر  باشد که برای مدل می 3این شاخص ریشه میانگین مجذورات باقیماند . ضعیفی دارندباشد برازش  1/ 

 . ( 99 کالنتری، )یا کمتر است  12/1

 نتايج و بحث

گترو   چنین هم. بود   /19سال با انحراف معیار  33/92کاران  نتای  پهوهش مشخص نمود که میانگین سن گندم
( 1/29)نفر  3  اند که اکبریت پاسخگویان مرد  سال بیشترین درصد فراوانی را به خود اختصاص داد  91سنی کمتر از 
 1/9)نفتر   92در روستتا،  ( درصتد   2/ )نفتر   2  . انتد  درصد از پاسخگویان را شامل شد ( 1 /3)نفر  29درصد و زنان

های داد  شد  به متغیر ساباه کار  بررسی پاس . کنند ستا زندگی میدر شهر و رو( درصد   /1)نفر 12در شهر و ( درصد
هتای   اساس یافته  بر. بود 9/ 1سال با انحراف معیار  3 /91کاران  کشاورزی نشان داد که میانگین ساباه فعالیت گندم

شتند و طباه باالتر کارانی بود که مدرک تحصیلی دیپلم دا متعلق به گندم( درصد  9/9) 3  تحایق، بیشترین فراوانی 
صورت شخصتی دارای بیشتترین   نوع مالکیت به. دارای کمترین فراوانی بودند( درصد 9/ )   از کارشناسی با فراوانی 

نتای  تجزیه و تحلیل حاصل . بودند( درصد 1 / )  2ای نیز دارای فراوانی  و مالکیت اجار ( درصد 1/22) 22 فراوانی 
ای با میانگین حدود یتک میلیتون    کار، دارای درآمد ماهیانه آمد نشان داد که کشاورزان گندمها در مورد متغیر در از داد 

 .بودند  3/13 تومان و انحراف معیار 

 ضرايب همبستگی بين متغيرها

تشتتکیل   متغیرهتتای  بیتن رابطته لیتزرل، افتزار نرم ستاختاری بتا هتای معادله ستازی متدل از استتفاد  از پیتش
-متدل  تحلیتل و تجزیته پایته ماتریس همبستتگی، کته این بته توجه بتا. شتدند ارزیابتی یکدیگتر بتا متدلدهنتد  

 بیتتن  کتته  استت ذکر قابتل. بیتن متغیرها استت داری معنتی و مببتت ارتبتاط ، گویتای جتدول  علّی استت، هتای
در این بخش به بررسی و مطالعه روابط بین متغیرهای عوامتل  . نتدارد وجتود خطتی هم در تحایتق موجود متغیرهتای

                                                                                                                                                         
1- Goodness of fit index 
2- Adjusted Goodness of Fit Index 
3- Root Mean Square Error of Approximation 
6- Root Mean Square Residual 
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داری  گرایانه و ضرایب همبستگی متغیرها و سطی معنی محیط محیطی در مورد رفتار زیست اقتصادی، اجتماعی و زیست
سون استفاد  ها از ضریب همبستگی پیر منظور سنجش رابطه بین آنها محاسبه شد و با توجه به مایاس متغیرها به آن

و عامل ( =29/1r)، عامل اجتماعی (=23/1r)دار بین متغیرهای عامل اقتصادی  نتای  بیانگر رابطه مببت و معنی. گردید
 .باشد محیطی می با رفتار زیست( =1r/ 2)محیطی  زیست

 مـدل های نهفته گيری سازه مدل اندازه

 عاملتتی تأییتتدی   تحلیتتل  از متتدل  هتای نهفتته   ستاز   گیتری انداز  متدل ارزیابتی منظتوربته پهوهتش ایتن در
(CFA)  2/1بزرگتتر از  ( ضترایب استتاندارد  )با توجه به نتای  پهوهش، تمامی متغیرها دارای بار عتاملی   .شتد استتفاد 

 استتتاندارد شتتد ، بارهتتای    عاملتتی  بارهتتای  نمایتتش  بتتا  پهوهتتش  متغیرهتای نهفتتته   گیتری انداز  متدل .بودند
متغیرهتتای   پایایتتی  و روایتتی  هتای  شتتاخص  وt ، ماتتدار  ( جدول ) برازندگی های شتاخص همترا  بته داری معنتی
 .انتد آمد    جتدول در متدل( ها ستاز ) نهفتته

 ماتریس ضرایب همبستگی بین متغیرهای پهوهش. 2جدول 

 میانگین متغیر
انحراف 

 معیار

ـ  رفتار 1

 گرایانه محیط زیست

ـ عامل 2

 اقتصادی

ـ عامل 3

 اجتماعی

ـ عامل 4

 محیطی زیست

ـ عامل 5

 نهادی

ت رفتار  
 محیطی زیست

92/9 2 1/1       

      232/1** 9/1 2  /   ت عامل اقتصادی 
     1/ 12** 1/ 29** 1/ 29  /2  ت عامل اجتماعی9

ت عامل 3
 محیطی زیست

 3/9 192/1 **2  /1 **322/1 **3 9/1    

 121/1** 2/1 2 9/9  ت عامل نهادی2
**323/1 

**21 /1 
**319/1   

 درصد 2 سطی در ار د معنی * و درصد   سطی در دار معنی**

 لحتتاظ  از هتتا  داد  کتته  شتتود  متی  دیتد  (9شکل )برازندگتی  های شتاخص شتد  گتزارش ماتدار بته توجته بتا
 بیانگتتر  ایتتن  و دارنتتد  پتهوهش ستتازگاری   پنهتتان  متغیرهتتای  نظتتری  زیربنتتای  و عاملتتی  با ستتاختار  آمتاری

 ، دیتتد   جتتدول   شتتد  در  ارایته  نتتای   بته  توجته با. استت پهوهش نظتری های بتا ستاز  نشتانگرها همستوبتودن
  /91از  باالتتتر  پهوهتتش  پنهتتان  متغیرهتتای  و نشتتانگرها  بیتتن  هتای مستیر ضریب  همتهt  ماتدار کته شتود می
 بنابرایتتن، . دارنتتد  مناستتبی  و بتتاال  ماتتدار  متغیرهتتا  ایتتن   همته بترای AVE وα ، CR های شتاخص و باشتند می
 پهوهتتش  (ها ستاز ) نهفتته متغیرهتای ستنجش بترای نشتانگرهای گزینتش شتد   همته کته کترد اظهتار تتوان می
( اعتبتتار )ییتتد روایتتی   أپتتس از ت . استتت  تأییتدمتورد  هتا نیتز آن پایایتی و روایتی و اند شتد  گزینتش درستتی بته

( CFA) ییتتدی أعاملتی ت گیتری متغیرهتای پنهتان پهوهتش توستط تحلیتل متدل انداز  و بترازش( اعتمتاد)پایایتی 
گیتری بختش ستاختاری     انداز های ستاختاری در قالب  پهوهتش از روش متدل معادله هتای منظتور آزمتون فرضیهبته
 پنهتان پهوهتش بتا نمایتش بارهتای عاملتی استتتاندارد  متدل ستاختاری رابطته بیتن متغیرهای. اد  شتداستتف مدل

 .نشتان داد  شتد  استت( 3شکل )های برازندگتی در  شتاخص شتد  و
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 گیری متغیرهای پنهان پهوهش های انداز  خالصه اطالعات مدل. 3 جدول

های  سازه

 نهفته
 نشانگر

ضریب استاندارد 

 شده
t α CR AVE 

رفتار 
 محیطی زیست

  Bw1قدیمی های کانال الیروبی و ترمیم 

  Bw2  فشار تحت آبیاری های روش ازاستفاد 

  Bw3 ای لوله یا و سیمانی های کانال از استفاد 

  Bw4نظارت دقیق به آبیاری 

 2/1  91/1 21/1 ت 3/1 

Bs1 گندم با تناوب باوالت در خانواد  کاشت گیاهان  
Bs2 زمین شیب بر عمود شخم 

Bs3 استفاد  از آیش در برنامه زراعی 
93/1 **39/      

Ba1 شد  ضدعفونی و بوجاری بذور از 

Ba2  های هرز برای کنترل علف مکانیکی های روشاستفاد  از 

Ba3  استفاد  از شخم پاییز 

 2/1   / 9    

 اقتصادی

Eco1 محیط حامی کشاورزی های روش نبودن صرفهبه مارون 
 زیست

 1/ 2 1/1  21/1 ت 23/1

Eco2 2** 21/1 محیطزیست از حفاظت سود  تا توجه به  حداکبر /      

Eco3 99** 1/ 1 زیستمحیط از حفاظت برای وام اعطای/      

Eco4 99** 12/1 کارگیریمناسب مان  به های نهاد  باالی قیمت/      

 اجتماعی

Soc1 در مشارکت سبب مردمی محیطیزیست نهادهای 
 کشاورزی نوین های طر 

 21/1 1/ 2 1/ 2 ت 12/1

Soc2 از کشاورزان حمایت منظوربه محلی های تشکل تشکیل 
 یکدیگر

12/1 ** 1/ 1    

Soc3 محیط به بیشتر آموزشی سبب  توجه های کالس برگزاری 
 زیست

22/1 **  /     

Soc4 های روش با مرتبط تلویزیونی - رادیو های برنامه پخش 
 کشاورزی حفاظتی

21/1 **  /     

 نهادی

Ins1 زیست های روش از استفاد  برای ملی راهبرد یک برقراری 
 محیطی

 19/1 1/ 2 9/1  ت 1/ 1

Ins2 19/2** 1/ 2 شیمیایی و مصنوعی های نهاد  یارانه حذف    

Ins3 22/9** 1/ 2 دولت سوی از سبز های یارانه پرداخت    

Ins4 و کودها از استفاد  میزان لحاظ در قانونی وجود محدودیت 
 سموم

12/1 **1 /9    

 محیطی زیست

Env1 به استفاد  از   منجر هایم زمین از بعضی بودن دار شیب
 حفاظتی های روش

 19/1 1/ 2 22/1 ت 11/1

Env2 مناب  مدیریت به بیشتر توجه موجب هوایی و آب تغییرات 
 آب

1 /1 ** 3/ 1    

Env3 های فناوری کارگیریبه مان  زمینم، قطعات زیاد فاصله 
 زیست محیط حامی

21/1 **31/ 1    

Env4 های روش کارگیری به مان  ام، مزرعه خاک بودن شور 
 محیطی زیست

2 /1 **23/ 1    
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 برآورد مدل ساختاری پژوهش 

های برازش تطبیای، میزان انطباق، برازش نرمال، برازش غیرنرمال و شاخص  پهوهش، شاخصبراساس نتای  این 
گیتری   میزان انحراف معیار تاریب برای برآورد متدل انتداز   . است 9/1انطباق باالتر از مادار معیار   تصحیی شد  میزان

تتوان گفتت متغیرهتای     درواقت  متی  . بتود  199/1بود  و مادار آمار  باقیماند  میانگین ریشه مربعات نیتز   199/1برابر 
قبتولی را  محیطتی متدل قابتل    محیطی در مورد رفتار زیست پهوهش شامل عوامل اقتصادی، اجتماعی، نهادی و زیست

 .دهند کاران ارائه می محیطی گندم برای تبیین پایداری رفتار زیست

 های برازشگیری با شاخصنتایج میزان انطباق مدل اندازه. 4جدول 

 نتایج در پژوهش شدهمعیار پیشنهاد  شاخص برازش

  /19 9کوچکتر از   (اسکور نسبی کای)درجه آزادی / اسکور کای
 11113/1 12/1کوچکتر از  اسکور داری کای سطی معنی

 1/ 9 91/1بزرگتر یا مساوی  (CFI) شاخص برازندگی تطبیای
 93/1 91/1بزرگتر یا مساوی  (GFI)انطباق  میزانشاخص 

 91/1 91/1بزرگتر یا مساوی  (NFI)شاخص نرم شد  برازندگی 
 1/ 9 91/1بزرگتر یا مساوی  (NNFI)نشد  برازندگی  شاخص نرم

 1/ 9 91/1بزرگتر یا مساوی  (IFI)شاخص برازندگی فزایند  
 199/1 1/ 1کوچکتر از  (SRMR) ماند  استانداردشد   میانگین مجذور پس

 133/1 1/ 1کوچکتر یا مساوی  (RMSEA)شاخص ریشه دوم برآورد واریانس خطای تاریب 

 

های تحایق نشان داد که متدل بترآورد شتد ، بعتد از اصتالحات       درخصوص برازش نیکویی مدل ساختاری، یافته
با توجه به نتای  تحایق چهار ستاز  موردمطالعته در   (. 9جدول )قبولی برخوردار است پیشنهادی از نیکویی برازش قابل

درصتد از واریتانس پایتداری رفتتار       3محیطی در حتدود   قالب مدل شامل عوامل اقتصادی، اجتماعی، نهادی و زیست
درصتد از   92ساز  نهادی در بین چهار عامل اشار  شد ، . کنند کاران شهرستان بوکان را تبیین می محیطی گندم زیست

شتیفرا و   ،(112 )  کالنتتری و همکتاران  هتای   کند که این یافته بتا نتتای  بررستی    تغییرات متغیر وابسته را تبیین می
محیطتی   درصد تغییرات متغیر پایداری رفتار زیست 2 . یکسان بود ( 11 )  گلدسون و همکارانو  (119  )  همکاران

  ستتی  و ولتک   ،(999 )آبتادی و همکتاران     ملتک شود که این یافتته بتا نتتای      توسط ساز  عامل اقتصادی تبیین می
درصد تغییرات متغیر وابسته توستط ستاز     3 چنین هم. همسو بود (2 1 )  دنیسو  (2 1 )  همکارانلیو و ، (119 )

درصد از تعییرات متغیر پایتداری رفتتار    2 شود که در آخر ساز  عامل اجتماعی توانست  محیطی تبیین می عامل زیست

                                                                                                                                                         
1- Kalantari et al  

2- Shiferaw et al 

3- Gouldson et al 

4- Steg and Vlek 
5- Liu et al 
6- Dienes 
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یکسان ( 2 9 )شاهرودی و چیذری و  ( 99 )قلی  صالحی و امامین یافته با نتای  ا. گرایانه را تبیین نماید محیط زیست
 (.صورت استاندارد برآورد شد  استماادیر هر یک از متغیرهای به)بود 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3هتای تحایتق در جتدول     دست آمد  درخصوص آزمون فرضیهافزون بر نتای  ارائه شد  در باال، خالصه نتای  به
کته هتر   نحویهر چهار فرضیه تحایق مورد تأیید قرار گرفته است، بهگونه که از نتای  پیدا است همان. ارائه شد  است

داری بتتر رفتتتار  محیطتتی اثتتر مببتتت و معنتتی عوامتتل اقتصتتادی، اجتمتتاعی، نهتتادی و زیستتت   یتتک از چهتتار ستتاز 
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باشد، مکنون ستاز    دهند  شدت اثر میچنین بر اساس میزان ضریب استاندارد که نشانهم. گرایانه داشتند محیط زیست
 .کاران شهرستان بوکان بود گرایانه گندم محیط بر رفتار زیست تأثیرنهادی دارای بیشترین 

 های تحایق نتای  حاصل از آزمون فرضیه .5جدول 

 R2 نتیجه آزمون tمقدار  (اثر مستقیم)ضرایب استانداردشده  های تحقیق فرضیه
 تأیید فرضیه 99/9 ** 1/   فرضیه شمار  یک

3 /1 
 تأیید فرضیه 11/9 ** 91/1 شمار  دوفرضیه 

 تأیید فرضیه 92/9 ** 9/1  فرضیه شمار  سه

 تأیید فرضیه  /  ** 1/1  فرضیه شمار  چهار

 درصد داری در سطی  معنی **                    ( های پهوهشیافته: منب )
 

 گيری و پيشنهادها نتيجه

بترداری از ایتن    رویه بود  و هرگونه بهر  جانبه و بیصورتی یکهمیشه بهبرداری انسان از مناب  طبیعی جهان  بهر 
گرچه انستان در  . شد  است مدت انجام میهای حفاظتی آن و تنها بر اساس تأمین مناف  کوتا  مناب  بدون رعایت جنبه

بود  استت ولتی    های طبیعی کرد  است و در حایات خود جزئی از سیستم صورتی هماهنگ با طبیعت عمل میآغاز به
امتروز  انهتدام منتاب     . برداری بیش از انداز  از مناب  طبیعی باعث عدم هماهنگی بیشتر او با طبیعت شتد  استت   بهر 

عنتوان فعتالیتی جهتت تتأمین غتذای      کشاورزی به. گردد های آیند  تلای می عنوان خطری جدی برای نسلطبیعی به
چند بیشترین تداخل انسان در تبدیل مناب  طبیعی مرتعی و جنگلتی بته    انسان با تداخل در مناب  طبیعی شروع شد هر

بترداری مطلتوب از    های بهتر   یکی از جنبه(. 9 9 کوچکی و خیابانی، )های زراعی در طول سد  اخیر بود  است  زمین
های مناسب جهتت کتاهش    رو ارائه و آموزش روش ایناز . های کشاورزی انسان است مناب  طبیعی در ارتباط با فعالیت

تواند راهکاری مناسب و عملی در جهتت کتاهش فشتار     ها می برداری مطلوب از آن فشار انسان بر مناب  طبیعی و بهر 
تولیتد  . های آینتد  باشتد   چنین بر پایداری مناب  طبیعی و حفظ مناب  برای نسلانسان بر طبیعت و محیط زیست و هم

ویه  استفاد  از سموم و کودهتای شتیمیایی وابستته استت کته      ای عملیات زراعی به کشاورزی به مجموعه محصوالت
های کشاورزی و کتاهش   دلیل فشار بیش از حد به زمین موجب ایجاد استهالک باال در زمینبر افزایش تولید بهعالو 

نتیجه نهتایی آن تهدیتد امنیتت    . آورد م میکیفیت ساختمان خاک، آلودگی آب و خاک و تهدید سالمت انسان را فراه
هتای   شود که فعالیتت  پایداری در یک نظام کشاوری هنگامی حاصل می(.   9 ،  مانییون)غذایی در آیند  خواهد بود 

در کشاورزی  پایداری. زیست و هموار  در سطی مطلوبی باشد کشاورزی آن نظام در طول زمان در راستای حفظ محیط
تترین  ها و رفتارهای کشاورزان بستگی دارد در واق ، دستیابی به رفتار پایدار نیازمند تعیین و شناستایی مهتم   به انتخاب

محیطتی   های مؤثر بر پایداری رفتار زیست این مطالعه تجربی با هدف تحلیل عامل .باشد عوامل مؤثر بر رفتار افراد می
نتای  این پهوهش درخصوص رفتار . ا استفاد  از تحلیل معادالت ساختاری صورت گرفتکاران شهرستان بوکان، ب گندم
محیطی بتا   داری بین عوامل اقتصادی، اجتماعی، نهادی و زیست دهد همبستگی مببت و معنی محیطی نشان می زیست

                                                                                                                                                         
1- Mannion 
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 .   کاران وجود دارد محیطی گندم رفتار زیست

هتای برازنتدگی، ستاختار کلتی متدل       که بر اساس ماادیر شاخصهای تحایق در بخش استنباطی نشان داد  یافته
هتای تحایتق    از آن بود که فرضتیه شد  از برآورد مدل ساختاری حاکی چنین، نتای  کسبهم. تحایق مورد تأیید است

داری بتر   محیطی اثتر مببتت و معنتی    های اقتصادی، اجتماعی، نهادی و زیست مورد تأیید قرار گرفته و هر یک از ساز 
درصتد از واریتانس     3کته در مجمتوع   نحتوی کاران شهرستان بوکان دارند، به محیطی گندم روی پایداری رفتار زیست

در بین چهار عامل اشار  شد ، براساس ماادیر استاندارد شد ، ساز  عامتل نهتادی دارای   . متغیر وابسته را تبیین نمودند
کتاران و  و اهمیتت ایتن ستاز  در بتین گنتدم      تأثیرکه نشان دهند  محیطی بود؛  بر پایداری رفتار زیست تأثیربیشترین 

کند که بیشترین میتزان   درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین می 92این ساز  نهادی . باشدکشاورزان این منطاه می
رفتتار ستازگار بتا    پتذیری  تأثیرچنین نشان دهند  هم. محیطی داشت ها بر رفتار زیست گذاری را در بین سایر ساز تأثیر

پیشتنهاد  . باشتد های بخش دولتی میها و نهادهای مربوطه و سیاستگذاریکاران از عملکرد سازمانزیست گندممحیط
محیطی که  های زیست ها و فناوری ربط خصوصاً بخش تروی  جهاد کشاورزی شهرستان روشهای ذیشود سازمان می

پس . تر است را در بین کشاورزان منطاه تروی  و نشر دهد رتر و مناسبهای جغرافیای منطاه سازگا با شرایط و ویهگی
-که بیانگر توجه به ماترون . کاران دارا بودمحیطی گندمرا بر رفتار زیست تأثیراز ساز  نهادی، ساز  اقتصادی بیشترین 

کتاران  قتصتادی گنتدم  شد  با شرایط و وضتعیت ا محیطی ارائههای زیستها و فناوریصرفه بودن و سازگاری روشبه
هتای زیستتی توجته الزم     گذاری سموم شیمیایی به مؤلفته  های مربوط به قیمت ریزی پیشنهاد می شود در برنامه. باشد

الزم است دولت با انتاتال یارانتته کودهتتای شتتیمیایی    . ها بیشتر در نظر گرفته شود که سهم این مؤلفهنحوی شود به
. دهتد   هتا را افتزایش   میتزان استتفاد  از این نهتاد  .. کودهتای حیتوانی، زیستی و بته سمت کودهتای آلتی از جملته 

هتای   تکنولتوژی  هتا و  روش کاران از طریق اعطای اعتبتارات مناستب و مکفی برای استتفاد  از  حمایت گندمچنین هم
 گر مؤسسات حمایت مالیهتا، ختصوصاً بانتک کشاورزی و دی محیطی با استفاد  از جلب همکتاری بانک جدیتد زیست

 .ها در بین کشاورزان شود ها و تکنولوژی تواند سبب استفاد  بیشتر از این روش می

هتا بته   کمتر این ساز  تأثیرکه نشان دهند  . های بعدی قرار داشتند محیطی و اجتماعی در اولویت های زیستساز 
 :گردد ی این پهوهش، پیشنهادهای زیر ارائه میها باشد که با درنظرگرفتن یافتههای دیگر می نسبت سایر ساز 

-هتم . کاران مدنظر قرار گیترد  محیطی ابعاد اقتصادی اقدامات گندم ها و قوانین زیست چنین در تعیین سیاستت هم

توانتتد   هتای کتالن متی های آموزشی و ترویجی، از طریق سیاستتگتذاری بر روشچنین با توجه به اینکه دولت عالو 
 .آمتدتری در سرعت بخشی به فرآیند پتذیرش کودهتای زیستی در ستطی مزرعته داشته باشدناتش کار

هتای کشتاورزان    ت تشویق کشاورزان به عضویت در نهادهای محلی و در صورت نبود یک نهاد محلی، ایجاد گرو 
محیطی و  های زیست روشکاران از  تواند ناش بسزایی در افزایش آگاهی گندم های مدرسه در مزرعه که می نظیر گرو 

 .زیست داشته باشد اثرات مخرب کشاورزی متعارف بر محیط

هتای   زیست را در برنامه های کشاورزی سازگار با محیط گیری از روش ریزان دولتی در زمینه کشاورزی، بهر  برنامه
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هتا سیاستتگذاران و    روشکتارگیری بیشتتر ایتن    توسعه کشور مدنظر قرار دهند و افزایش تمایل کشاورزان در زمینه به
های آموزشی  ها، فعالیت مسئولین مربوطه تالش نمایند تا خدمات و تسهیالت الزم برای دسترسی به اطالعات، فناوری

هتای آموزشتی الزم را    های خود متدنظر قترار دهنتد و زیرستاخت     های مادی را در فعالیت و ترویجی، اختصاص مشوق
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Abstract 

Today, with the arrival of chemical inputs in agriculture and excessive use of these inputs by 

farmers, irreparable damage has been done to the environment. Environmental sustainability 

included actions in line with environment in a long-term period. The use of long-term is due to 

environmental sustainability. This study was designed to investigate factors affecting 

environmental behavior of wheat producers and it was done by a survey technique. The 

research population included all wheat producers in the Buokan Township (5473 people) and 

136 of them were selected by using Krejcie and Morgan (1970) sampling Table.  The sampling 

method was proportional stratified random sampling. Structural Equation Modeling (SEM) via 

the LISREL software was used to evaluate validity and reliability of the research questionnaire. 

The results of confirmatory factor analysis confirm both "the validity and reliability" of the 

questionnaire and "the goodness of the latent variables". The results of structural equation 

modeling (SEM) showed that most of the research hypotheses were confirmed and the 

“institutional” construct has the most effect on the environmental behavior and 35 percent of 

the variance change is explained by this construct. On the other hand, factors Economic, 

Ecological and Social have been mentioned as important in affecting environmental behavior. 
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