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Abstract  
Sustainability in natural resource management is a vital 
principle in sustainable agricultural and rural 
development. The main objective of this research is to 
present the results of a study concerning an analysis of 
sustainable natural resource management among farmers 
in Behbahan county of Khuzestan Province. A survey 
method was the main approach employed while a 
stratified-randomization sampling method used to select 
the samples. Data were collected through questionnaires, 
from 150 farmers. Results of the analysis show that 30.7 
percent of farmers settled in an unsustainable category; 
58.7 percent are semi-sustainable and 10.7 percent are 
sustainable. Multivariate Linear Regression results 
indicated that the level of a farmer's income through 
farming, farming experience, number of literate 
household members, participation in extension and 
agricultural courses and level of income through non-
farming activities explained 83% of variance (R2 = 
0.834) in the sustainability of natural resource 
management through farmers.    
 

Key words: Sustainable natural resource management 
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  چکیده
پایداري در مدیریت منابع طبیعی و حفظ آن از شروط اساسی بـراي رسـیدن     

هدف اصلی این تحقیق تحلیـل  . و روستایی است  به توسعه پایدار کشاورزي     
 اسـتان   ازمدیریت پایدار منابع طبیعـی در بـین کـشاورزان شهرسـتان بهبهـان         

.  همبستگی استفاده شـد -در این تحقیق از روش توصیفی . باشد  خوزستان می 
 نفـر بـرآورد گردیـد کـه     150اسـاس فرمـول کـوکران    تعداد نمونه تحقیق بر 

هـاي مـورد نیـاز از ایـن      تـصادفی داده  کامالً اي و طبقه گیري اساس نمونه بر
اي بـود کـه    ابزار تحقیق شـامل پرسـشنامه  . آوري گردید تعداد کشاورز جمع  

نتـایج عمـده ایـن     . روایی محتوایی آن توسط پانل متخصصان تعیین گردیـد        
 7/58کشاورز در گروه ناپایدار،  ) 46( درصد   7/30دهد که     مطالعه نشان می  

 نفـر از  16 درصد یـا  7/10رز در گروه پایداري متوسط و  کشاو 88درصد یا   
چنین نتایج حاصل از رگرسـیون   هم. کشاورزان در گروه پایدار جاي گرفتند  

دهـد متغیرهـاي میـزان درآمـد کـشاورزي، سـابقه کـار         چند متغیره نشان می  
هـاي ترویجـی و    کشاورزي، تعداد افراد باسواد خـانوار، شـرکت در کـالس     

 تغییرات متغیر  = R2)834/0(% 83کشاورزي توانایی تبیین  میزان درآمد غیر
  . باشند مدیریت پایدار منابع طبیعی توسط کشاورزان را دارا می

  
 مدیریت پایـدار منـابع طبیعـی، کـشاورزان، شهرسـتان بهبهـان،       :ها  کلید واژه 

  .استان خوزستان
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  مقدمه
ــول  ــام  40در ط ــسترش نظ ــته، گ ــال گذش ــد    س ــاي تولی ه

. سزایی داشـته اسـت   کشاورزي بر منابع طبیعی پایه تأثیر به     
ت جهـان تخریـب   هاي قابل کـش    درصد از زمین   40تقریباً  

هاي کشاورزي   میلیون هکتار از زمین 20شده و در حدود     
به علت فرسایش سالیانه قابلیـت کـشت خـود را از دسـت           

 درصد از 70امروزه کشاورزي آبی که در حدود    . اند  داده
وسـیله انـسان مـورد اسـتفاده قـرار           حجم آب شیرین که به    

ــدهاي    مــی ــه خــود اختــصاص داده اســت، پیام ــرد را ب گی
شوري، پـایین   : یطی زیادي را دربرداشته که عبارتند از      مح

هـاي زیرزمینـی، اشـباع شـدن و تخریـب           آمدن آب سفره  
هـاي    درصد از جنگـل 30 تا 20عالوه بر این  . کیفیت آب 

ویـژه در   بـه معـاش مـردم روسـتایی    . انـد   جهان از بین رفتـه    
هاي   میلیارد نفري که در زمین3/1کشورهاي جهان سوم و 

کنند به شرایط منابع طبیعی به عنـوان        ندگی می اي ز   حاشیه
  . (Hort, 2006)سرمایه اصلی آنان بستگی دارد

 جمعیـت  2025هاي جهـانی تـا سـال         براساس گزارش 
بـیش از   که   میلیارد نفر افزایش خواهد یافت       9/7جهان به   

ــراد در کــشورهاي در حــال توســعه   80  درصــد از ایــن اف
یت تولید غـالت بـه   براي تغذیه این جمع   . کنند  زندگی می 

   درصد مقدار کنـونی افـزایش پیـدا کنـد     52تنهایی باید تا    
 (World Bank, 2003)،      از ایـن رو تخریـب منـابع طبیعـی 

پایــه، افــزایش جمعیــت و امنیــت غــذایی مــسائل اساســی  
اکثریــت فقــرا و . توســعه در نقــاط مختلــف جهــان هــستند

تغذیـه هـستند در نـواحی روسـتایی           کسانی که دچار سـوء    
هـایی کـه معـاش مبتنـی بـر کـشاورزي خـرد،                یعنی مکان 

بازارهاي نیروي کار روستایی و تولیدات دامی است جاي   
کــاهش فقــر، مــدیریت توســعه کــشاورزي و  . انــد گرفتــه

تضمین امنیت غذایی براي جمعیت در حـال رشـد جهـان             
هایی کـه بـراي    اي بر استفاده فشرده از زمین   طور فزاینده   به

سازي پایدار    فشرده. کید دارد أتند، ت کشاورزي مناسب هس  

هـاي   در محـیط ) بدون تخریب منابع پایه(تولید کشاورزي  
هـاي   اي و کمتـر مطلـوب بـراي کـشاورزي چـالش       حاشیه

اساسی را براي محققان، کنشگران توسعه و سیاسـتگزاران       
حاصلخیزي پایین خاك و کمبـود آب  . است در پی داشته  

سـسات  ؤ، بازارهـا و م    تبا زیرساخ ) بارندگی متغیر و کم   (
توسعه نیافتـه همـراه شـده و ایـن نـواحی را پـیش از پـیش          

این بدان معنی است کـه فقـراي   . آمیز ساخته است   مخاطره
ساکن در چنین مناطقی نیاز به راهبردهـاي سـازگار بـراي           

اي دارنـد کـه    تأمین معاش خود در چنین مناطق پرمخاطره     
هـاي موجـود در      توان چنین راهبردهایی را در نوآوري       می

. (Altieri, 2002)مدیریت پایدار منابع طبیعی جستجو کرد 
که به مـدیریت منـابع طبیعـی     1مدیریت پایدار منابع طبیعی

همچون زمـین، آب، خـاك، حیوانـات، گیاهـان بـا یـک             
تمرکـز ویــژه بـر روي چگــونگی تــأثیر ایـن مــدیریت بــر    

ستا بـا  را این مفهوم هم. نماید زندگی انسان دارد، اشاره می    
باشد که یک اصل علمی بر مبناي       مفهوم توسعه پایدار می   

مدیریت پایدار از زمین و اداره محیطی بـراي حفاظـت از            
منابع طبیعی است، این مدیریت بر روي یک ادراك فنـی        
و علمی از منابع و اکولوژي و ظرفیت آن براي حمایت از      

ع زندگی و معاش انسان با توجه به اصل پایـداري آن منـاب             
  .(Ballet and Sirven, 2007) است 

  
  اهداف تحقیق

هدف کلی این تحقیـق تحلیـل وضـعیت مـدیریت پایـدار            
منـــابع طبیعـــی کـــشاورزان شهرســـتان بهبهـــان از اســـتان 

در ایـن پـژوهش مجموعـه عناصـر و      . شـد   بـا   خوزستان می 
هاي مؤثر در مدیریت پایدار منابع طبیعـی بـا توجـه      فعالیت

ت کشاورزي در نظام کشاورزي     به فرآیند تولید محصوال   
با رویکردي سیستمی و جامع تعریف شده است که سطح      
رعایـت آن توسـط کــشاوران مبنـاي پایـداري آن قلمــداد     

عناصري که جهـت سـنجش مـدیریت پایـدار          . شده است 
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انـد،   منابع طبیعی در این تحقیق مورد اسـتفاده قـرار گرفتـه        
حـصوالت  در واقع مجموعه عواملی هستند که در تولیـد م     

هــاي  هــا در نظــام کــشاورزي مــؤثر بــوده و مبنــاي فعالیــت
 (Campbell et al., 2001)باشند  برداري کشاورزي می بهره

  : این رو عمده اهداف اختصاصی این تحقیق عبارتند اززا
 تعیین سطح مدیریت پایدار منابع طبیعی کشاورزان •

تعیین رابطه برخی متغیرهاي تحقیق با سـطح مـدیریت      •
  منابع طبیعی در بین کشاورزانپایدار

شناسایی برخی عوامل مؤثر بر مـدیریت پایـدار منـابع           •
  طبیعی در بین کشاورزان

  
  چارچوب نظري تحقیق

آگاهی از نیاز به بهبود مـدیریت منـابع طبیعـی در سراسـر               
جهان در حال گسترش است، براساس چنین تفکري توافق 

 توسعه پایدار که عمومی در مطالعات توسعه در رابطه با این
ــاره    ــه یــک تفکــر مجــدد درب در منــاطق روســتایی نیــاز ب
چگونگی تعامل کنشگران توسعه، دانشمندان توسعه پایدار، 

  بـرداران منــابع طبیعـی پیـدا شـده اســت     هـا و بهـره   سـازمان 
 (Long and Villareal, 1994; Strigl, 2003, Rist et al., 2007)، 

دیـده اسـت    براساس تحقیقات صورت گرفته مشخص گر     
 میلیارد نفـر در سـطح جهـان زیـر یـک           2/1که در حدود    

ــداد    دالر در روز درآمــد ــن تع ــد، کــه از ای ــی دارن  44زای
 24 درصد در آفریقـا،  5/25ها در جنوب آسیا،      درصد آن 

ــرقی و    ــیاي ش ــد در آس ــان هــم   5/6درص ــد آن در  درص
 درصد از این فقرا  75  که کنند  آمریکاي التین زندگی می   

 .(IFAD, 2001)کنند  ستایی کار و زندگی میدر نواحی رو
مــدیریت پایــدار منــابع طبیعــی بایــد بــه عنــوان فرآینــدي   
ــین       ــل ب ــه در آن تعام ــود ک ــه ش ــر گرفت ــه در نظ یکپارچ

هــاي محیطــی، فرآینــدهاي اقتــصادي،  سـسات، پویــایی ؤم
ها و آداب و رسوم محلی   هاي کاربردي و فرهنگ     فناوري

ی در نظـر گرفتـه شـود    بـراي مـدیریت و اداره منـابع طبیعـ    

(Rahman and Yamao, 2007) . نگـري   هـاي کـل   رهیافـت
 و پویـایی  (SNRM)همچون؛ مدیریت پایدار منابع طبیعـی      

براساس . اند سیستمی در پهنه وسیعی از علوم گسترش یافته
مطالعات نظري صورت گرفته براي دسـتیابی بـه مـدیریت      

 یـا سـرمایه    (Assets)پایدار منابع طبیعی به پنج نوع دارایـی       
(Capital)  نیـاز اسـت  (Carney, 1998; De Gruchy, 2004; 

Nicol, 2000)باشند  که به شرح ذیل می:  
شامل سـن، میـزان تحـصیالت، تجربـه         : سرمایه انسانی 

کشاورزي، تعداد اعضاي خانوار و میـزان مـشارکت آنـان      
ــزان آگــاهی و مهــارت  هــا، ســالمتی و  در کــشاورزي، می

  .استتوانایی انجام کار 
شامل روابـط رسـمی و غیـر رسـمی        : سرمایه اجتماعی 

ــزان حمایــت و عــضویت در ســازمان   هــاي  اجتمــاعی، می
هاي کشاورزان، رهبر یا پیشرو بـودن،   مختلف مثل سازمان 

منزلت اجتماعی، میزان مشارکت، وضعیت و نوع مالکیت       
  .باشد تماس با منابع کسب اطالعات میو زمین 

ا ماننـد جـاده، کانـال و    هـ  زیرسـاخت : سرمایه فیزیکـی  
هاي آبیاري، فاصله روستا تا مراکـز خـدمات، جـاده      شبکه

 کاالهــاي مولــد همچــون    وآســفالته، شــرکت تعــاونی  
  .گردد آالت کشاورزي را شامل می ماشین

تولید و درآمد مزرعه، درآمد خارج  : سرمایه اقتصادي 
ــه    ــر کــشاورزي، دسترســی ب ــا درآمــدهاي غی از مزرعــه ی

تـی شـامل خریـد کـود و سـموم شـیمیایی،        هـاي دول    یارانه
هـا، اسـتفاده از نیـروي         نهـاده   دسترسی به اعتبارات، هزینـه    

 وابـستگی بـه نیـروي کـار       و کار خانوادگی در کشاورزي   
  .گردد  را شامل میخارج از خانه

شامل زمـین، آب و منـابع بیولـوژیکی         : سرمایه طبیعی 
ماننـد درختــان، چراگـاه، حیــات وحـش، شــیوه زراعــت،    

کـه بـازدهی ایـن منـابع     شـود   را شـامل مـی   تناوب    و شآی
ممکن است به وسیله مـدیریت انـسان بهبـود پیـدا کنـد یـا         

  .تخریب گردد
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اساس این پنج سرمایه، محققان با رجوع بـه ادبیـات          بر
توسعه پایدار کشاورزي به علت هـم راسـتا بـودن ایـن دو             

را  مطالعاتی (Ballet and Sirven, 2007) مفهوم با یکدیگر 
که منطبق با این پنج حوزه بود مبنـاي تحقیـق قـرار داده و           
چارچوب نظري تحقیق یعنی مدیریت پایدار منابع طبیعـی     

(SNRM)           توسط کشاورزان را شکل دادند کـه مطالعـات  
  :صورت گرفته در پنج بعد به شرح ذیل است

  
  سرمایه انسانی

 نــشان داد کــه متغیرهــاي (Alonge et al., 1995)مطالعــه 
ژگی مدل کالسیک نشر نظیر سن و سـطح تحـصیالت            وی

بینی کننده ضعیفی براي پایداري عملیات کـشاورزي     پیش
 نـشان دادنـد کـه    Shaikh et al., 2007)(. کشاورزان بودند

هاي شخصی نظیر وضعیت تحصیل، اندازه مزرعـه       ویژگی
. انـد  ورزي مـؤثر بـوده   کارگیري فناوري بدون خـاك    بر به 
 نشان دادند که بین تحصیل، (Comer et al., 1999)هاي  یافته

تعداد عملیات زراعی پذیرفته شده و پایـداري کـشاورزي     
. تـر بودنـد    رابطه وجود داشت و کـشاورزان پایـدار جـوان         

نشان  (Amani and Chizari, 2006)نتایج حاصل از پژوهش 
 تعـداد   و کـاران، تجربـه کـشاورزي       داد که بین سن گنـدم     

ایـداري نظـام زراعـی کـشاورزان       افراد خـانوار بـا سـطح پ       
داري وجود دارد، در مقابل بـین میـزان      رابطه منفی و معنی   

سواد، میزان دانش فنی، میزان دانش کـشاورزي پایـدار بـا       
داري   سطح پایداري نظام زراعی آنان رابطه مثبت و معنـی         

  .دست آمد به
  

  سرمایه اجتماعی
یج  تمـاس عوامـل تـرو   Shaikh et al., 2007)(در مطالعـه  

ــه   ــؤثر در ب ــل م ــدون   یکــی از عوام ــاوري ب ــارگیري فن ک
 (Comer et al., 1999)در مطالعـه  . ورزي بوده است خاك

ادراك در هاي کـشاورزان   ها و سازمان    عضویت در گروه  
ــداد     ــدار و تع ــام کــشاورزي پای ــه نظ ــسبت ب کــشاورزان ن

در . ثر بـوده اسـت  ؤگرفتـه شـده مـ     کـار   عملیات زراعی بـه   
نیز بـین شـرکت در   ) (Amani and Chizari, 2006پژوهش 
ترویجی بـا پـذیرش پایـداري نظـام         -هاي آموزشی   کالس

  .دست آمد داري به کاران رابطه مثبت و معنی زراعی گندم
  

  سرمایه فیزیکی
 دسترسی به نهادهـاي  (Gromwell et al., 2001)در مطالعه 

هـاي غیردولتـی، عرضـه بـذر،      ترویجی، اعتباري، سـازمان   
قیقات بر پایداري مـزارع کـشاورزان تـأثیر          تح  و بازاریابی
و ) (Amani and Chizari, 2006در پــژوهش  . ندداشــت

Roosta,1998) (     ــدمات ــز خ ــا مرک ــه ت ــله مزرع ــین فاص ب
کشاورزي با سطح پایداري مزارع کشاورزان رابطه مثبـت      

  .دست آمد داري به و معنی
  

  سرمایه اقتصادي
ــا بــین عملکــرد )  (Roosta,1998براســاس مطالعــه  محــصول ب

در . داري وجود دارد    پایداري نظام زراعی رابطه مثبت و معنی      
ـین دانـش کـشاورزي     )(Hayati and Karami, 1999پژوهش  نیز ب

ـیوه زراعــت   وپایـدار و میـزان کـل تولیـد، وضـعیت اقتـصادي        ش
 (Comer et al., 1999)مطالعـه  . داري یافت شد رابطه مثبت و معنی

 از مزرعـه بیـشتري از سـایر       کشاورزان پایـدار درآمـد خـارج      
   بـین )(Amani and Chizari, 2006 مطالعه.  کشاورزان داشتند

ــا    ــزان درآمــد حاصــله از محــصول ب عملکــرد گنــدم و می
. اسـت داري نـشان داده   پایداري مزارع رابطه مثبت و معنی 

Irvani and Darban Astane, 2004)(    در تحقیـق خـود، بـه 
وري   ول تولیـدي، بهـره     محـص  این نتیجه رسیدند که میزان    

کل عوامل تولید، اعتبارات و بیمه محصوالت کـشاورزي         
  .اند بیشترین تأثیر مثبت را بر پایداري مزارع گندم داشته
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  سرمایه اجتماعی
ــشان داد کــه وضــعیت   (Shaikh et al., 2007)مطالعــه  ن
ثر ؤورزي م خاك کارگیري فناوري بدون داري در به اجاره

ــوده اســت  ــه . ب )  (Amani and Chizari, 2006در مطالع
مشخص گردید کـشاورزان داراي ملـک شخـصی داراي          
مزارع پایدارتر نسبت به کشاورزان با مالکیت بـه صـورت          

اي بودنــد، همچنــین دو متغیــر منزلــت  بــري و اجــاره ســهم
ــ   ــر ؤاجتمــاعی و مــشارکت اجتمــاعی جــزو عوامــل م ثر ب

  .پایداري نظام زراعی شناخته شدند
 نشان داد کـه دسترسـی   (Alonge et al., 1995)مطالعه 

به اطالعات کشاورزي پایدار بر پایداري مزارع کشاورزان 
 تماس با (Souza et al., 1993) در بررسی .ثر بوده استؤم

هاي غیـر دولتـی، اسـتفاده     هاي کشاورزان، سازمان  سازمان
هاي کشاورزي  کارگیري فناوري هاي جمعی بر به از رسانه

ــاط مع  ــدار ارتب ــیپای ــد  ن ــشان دادن ــی . داري را ن   در بررس
Amani and Chizari, 2006) ( هـاي   رابطه استفاده از کانـال

ارتباطی با سطح پایداري نظام زراعی کـشاورزان مثبـت و        
  .معنی دار بود

   و (Alonge and Martin, 1995)نتیجـــه مطالعـــات 
(Hort, 2006)   ــه ــسبت ب ــشان داد کــه ادراك کــشاورزان ن  ن

کارگیري عملیات کشاورزي پایـدار و        بر به کشاورزي پایدار   
 Shaikh et al., 2007)(مطالعـه  . پایداري کشاورزي تأثیر دارد

  هــاي   نــشان داد نگــرش نــسبت بــه اســتفاده از فنــاوري     
ــود   ــر پایــداري کــشاورزي مــؤثر ب ــژوهش . جدیــد ب در پ

Amani and Chizari, 2006) ( بین دانش و نگرش پایدار و
داري   ور رابطـه مثبـت و معنـی       هاي مذک   کارگیري روش   به

  .وجود دارد
  

  سرمایه طبیعی
 نشان داد که نوع خـاك، ناحیـه   Shaikh et al., 2007)(مطالعه 

ورزي مـؤثر    کـارگیري فنـاوري خـاك       کشت، تنـاوب در بـه     

افـزایش انـدازه   بیان نمودند کـه   (Souza et al., 1993). اند بوده
دار کـارگیري فنـون کـشاورزي پایـ      مزرعه باعـث کـاهش بـه      

رابطه نوع نظام زراعـی بـا   ) (Roosta, 1998در مطالعه . شود می
  .داري بود پایداري نظام زراعی رابطه مثبت و معنی

  
  روش پژوهش

بـه   کـه  باشـد  همبـستگی مـی  ـ توصـیفی   نوع از تحقیق این
 تحقیـق  این آماري جامعه. است شده انجام پیماشی روش

 تـشکیل  انشهرستان بهبهان از استان خوزست را کشاورزان

 گیـري  نمونـه  به روش نفر 150 جامعه این میان از. اند داده

 تحقیق این آماري نمونه عنوان به تصادفی کامالً اي و طبقه

اساس فرمول کوکران تعیـین   حجم نمونه بر. شدند انتخاب
اي طراحی شد     جهت گردآوري اطالعات، پرسشنامه   . شد

تأییـد  و روایی محتوایی آن توسط پانل متخصـصان مـورد    
آزمــون مقــدماتی در منطقــه مــشابه جامعــه  . قــرار گرفــت

آماري صورت گرفت و با استفاده از فرمول کرونباخ آلفا      
ها محاسبه گردیـد     اعتبار پرسشنامه تحقیق براي همه بخش     

دسـت آمـد کـه بـراي تحقیـق حاضـر         بـه 70/0که بیش از  
  . مطلوب بود

ــابع   ــق، میــزان مــدیریت پایــدار من  متغیــر وابــسته تحقی
گیـري آن پـس از بررسـی و           طبیعی بود که جهـت انـدازه      

هـاي مربوطـه در حـوزه پـنج نـوع سـرمایه            مطالعه شاخص 
از روش ) انسانی، اجتماعی، اقتصادي، فیزیکـی و طبیعـی      (

(Bossel, 1999) هـاي همگـن از    بنـدي گـروه    جهت دسـته
  .لحاظ پایداري استفاده شد

 هـاي مربـوط     در تحقیق حاضر بعد از انتخاب شاخص      
هـا، ایـن    گیـري آن  به مدیریت پایدار منابع طبیعی و انـدازه  

رفع اخـتالف  به کمک روش تقسیم بر میانگین  ها    شاخص
هــاي اصــلی  لفــهؤمقیــاس گردیدنــد و از طریــق تحلیــل م 

هــا از طریــق  وزن هــر یــک از شــاخص(دهــی شــدند  وزن
 ).آمد دست تکنیک تحلیل عاملی به
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املی، صـرفاً   از کاربرد تحلیـل عـ       در این تحقیق هدف   
کـار رفتـه در روش       هاي بـه    تعیین وزن هر یک از شاخص     

تـشخیص مناسـب بـودن    . باشـد  هاي اصلی می تحلیل مولفه 
 و  KMOهاي عاملی با استفاده از آزمون ها براي تحلیل داده

  . بارتلت انجام گرفت
هـاي رفـع      آمـده شـاخص     هاي به دست    در نهایت وزن  

و جمـع قـرار   شده، تحت عملیـات ضـرب     اختالف مقیاس 
هـر کـشاورز   براي آمده  دست هگرفتند و شاخص ترکیبی ب  

بنـدي پایـداري     بـود براسـاس سـطح   1 تـا  0که عددي بین    
بندي گردیدنـد،    باسل به سه گروه مختلف پایداري تقسیم      

 پایداري متوسـط و     6/0-4 ناپایدار،   4/0-0: که عبارتند از  
 . پایدار1 تا 6/0

  
  نتایج 

هاي اصلی  ین وزن مناسب شاخصبه منظور شناسایی و تعی  
عـاملی   سازه مدیریت پایدار منـابع طبیعـی از روش تحلیـل       

هـا و سـاده      استفاده شـد و جهـت تـسهیل در تفـسیر عامـل            
ــا روش    ــاملی بـ ــرخش عـ ــاختارهاي آن از چـ کـــردن سـ
وریماکس استفاده شد و متغیرهـایی را کـه از بـار عـاملی               

  .فتبزرگتري برخوردار بودند مورد استفاده قرار گر
هــا و  هــاي مربــوط بــه هــر یــک از عامــل  مقــادیر وزن

 درج گردیـده  2 و 1یافته در جـدول    ماتریس عاملی دوران  
کند که    عامل اصلی را شناسائی می     5است و نتایج نهائی،     

 درصد واریـانس کـل متغیرهـا را         49/50مجموعه عوامل،   
 و K.M.Oهمچنـین مقـادیر   . دهنـد  به خـود اختـصاص مـی      

ــشان از ق ــایج تحلیــل  بارتلــت ن ــودن نت ــل قبــول ب ــاملی  اب ع
  .باشد می

نتایج حاصـل از تحلیـل عـاملی نـشان داد کـه سـرمایه        
انسانی، سرمایه اجتماعی، سرمایه طبیعی، سرمایه فیزیکـی        

ترین عـواملی هـستند کـه تغییـرات      و سرمایه اقتصادي مهم 
  .کنند متغیرهاي تحقیق را تبیین می

ــر ــاملی و محاســبه    ب ــل ع ــایج تحلی ــاخص اســاس نت ش
بردار محاسبه شد و با کمک روش         ترکیبی، امتیاز هر بهره   

، افراد مورد مطالعه به سه گـروه  (Bossel, 1999)پیشنهادي 
بنـدي شـدند کـه        ناپایدار، پایداري متوسط و پایـدار طبقـه       

  . درج گردیده است3نتایج در جدول
از ) 46( درصـــد 7/30 ، 2بــر اســـاس نتــایج جـــدول  

 7/58.  ناپایـدار قـرار گرفتنـد      کشاورزان در گـروه اول یـا      
 درصـد یـا   7/10 کشاورز در گروه متوسط و    88درصد یا   

ــد     16 ــاي گرفتن ــدار ج ــروه پای ــشاورزان در گ ــر از ک  نف
 100هـا از    وضعیت هر کدام از سرمایه1شکلهمچنین در  

  .مشخص گردیده است
  

 ها وزن هاي مربوط به هر یک از عامل -1جدول

 )ها وزن (یعاملبار  متغیر

  مایه انسانیسر
  سرمایه اجتماعی
  سرمایه طبیعی
  سرمایه فیزیکی
 سرمایه اقتصادي

336/0  
204/0  
197/0  
134/0  

111/0  

  
  مقدار خاص مربوط به متغیرهاي استفاده شده -2جدول

مقدار   ها عامل
  ویژه

درصد واریانس 
  تبیین شده

  درصد تجمعی

1  77/4  23/12  23/12  
2  33/4  11/11  34/23  
3  97/3  17/10  51/33  
4  37/3  63/8  14/42  
5  26/3  35/8  49/50  

K.M.O = 65/0      Barttlet = 33/587         Sign = 000/0  
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 مقادیر عددي و وضعیت پایداري مدیریت منابع طبیعی در بین کشاورزان مورد مطالعه -3جدول

  درصد تراکمی  درصد  فراوانی  ارزش  معادل  پایداري
  7/30  7/30  46  40-0  4/0-0  ناپایدار

  3/89  7/58  88  60-40  6/0-4/0  پایداري متوسط
  100  7/10  16  100-60  1-6/0  پایدار

 

  ابعاد مدیریت پایدار منابع طبیعی و سهم هر کدام در پایداري آن -1 شکل

  
  
  
  
   

  
 رابطه بین برخی متغیرهـاي تحقیـق       4در جدول شماره  

و سطح مدیریت پایـدار منـابع طبیعـی در بـین کـشاورزان             
تـرین نتـایج شـامل     مورد بررسی قرار گرفتـه اسـت و مهـم     

  : یر استموارد ز
بین تعداد افـراد خـانوار، تعـداد افـراد باسـواد خـانوار،          
درآمد حاصل از کـشاورزي و غیرکـشاورزي، مـشارکت          

  هاي آموزشی ترویجی، ارتباطات و دانـش فنـی    در کالس 
  

  
  
  
  
  
  

کشاورزان با سطح مدیریت پایدار منابع طبیعـی در سـطح           
  .داري به دست آمد  درصد رابطه مثبت و معنییک

ن بین سطح تحصیالت، مـشارکت اجتمـاعی و         همچنی
میزان اراضی زهکشی شده با سطح مدیریت پایـدار منـابع        

داري بــه   درصـد رابطــه مثبـت و معنــی  5طبیعـی در ســطح  
هـا مطــابق بـا نتــایج    بــه طـور کلـی ایــن یافتـه   . دسـت آمـد  
 ,Alonge et al., 1995) Comer et al., 1999تحقیقـات  

Gromwell et al., 2001, Shaikh et al., 2007( باشد می.  
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  ق و سطح مدیریت پایدار منابع طبیعی در بین کشاورزانرابطه بین برخی متغیرهاي تحقی -4جدول
  داري سطح معنی  ضریب همبستگی  متغیر
  000/0 588/0**  سن

  020/0  190/0*  سطح تحصیالت
  000/0 393/0**  تعداد افراد خانوار

  000/0 389/0**  تعداد افراد با سواد خانوار
  000/0 682/0**  سابقه اشتغال به کشاورزي

  000/0 444/0**   کشاورزيدرآمد حاصل از
  000/0 467/0**  درآمد حاصل از غیر کشاورزي

  ns037/0- 699/0  میزان هزینه خانوار
  015/0 275/0*  مشارکت اجتماعی

  928/0 007/0  غیر شیب دار بودن زمین
  ns113/0 206/0  فاصله تا منبع آب
  ns055/0 055/0  شده میزان اراضی بیمه

  011/0 249/0*  شده میزان اراضی زهکشی
  ns026/0- 789/0  درصد فروش محصول

  000/0 321/0**  هاي آموزشی ترویجی مشارکت در کالس
  000/0 324/0**  ارتباطات

  ns040/0 698/0  میزان اعتبارات دریافتی
  001/0 260/0**  دانش فنی کشاورز

  010/0 210/0**  ها رضایت از همکاري بانک
  درصد99 معنی داري در سطح **             درصد      95 معنی داري در سطح *

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 به منظور بررسی تأثیر متغیرهاي مستقل بر        5در جدول 
بـا  . است متغیر وابسته از رگرسیون گام به گام استفاده شده     

توان نتیجـه گرفـت    هاي جدول رگرسیون می توجه به یافته 
ه کـار   که متغیرهاي مستقل میزان درآمد کشاورزي، سـابق       

کــشاورزي، تعــداد افــراد باســواد خــانوار، شــرکت در      
ــر کــشاورزي    کــالس ــزان درآمــد غی هــاي ترویجــی و می

   تغییرات متغیـر مـدیریت    = R2)834/0(% 83توانایی تبیین 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

. باشـند  پایدار منـابع طبیعـی توسـط کـشاورزان را دارا مـی           
دار منـابع طبیعـی     تغییرات در سطح مدیریت پای    % 83یعنی  

ــأثیر تعــاملی ایــن متغیرهــاي مــستقل    ــر ت کــشاورزان در اث
 ،5 شـماره  هـاي جـدول   بنـابراین بـر اسـاس یافتـه     . باشد  می

  :شود معادله رگرسیونی به صورت زیر بیان می
  

Y = 0.615x1 + 0.497x2 + 0.272x3 + 0.128x4 + 0.150x5 
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  هاي حاصل از تحلیل رگرسیون چند متغیره یافته -5جدول

 .B  SE B  Beta t  t sig  متغیر

  000/0  317/8  615/0  000/0  868/9  میزان درآمد کشاورزي
  000/0  760/0  497/0  001/0  005/0  سابقه کار کشاورزي

  000/0  210/4  272/0  004/0  016/0  تعداد افراد باسواد خانوار
  026/0  287/2  128/0  001/0  002/0  هاي ترویجی شرکت در کالس

  048/0  026/2  150/0  000/0  337/2  میزان درآمد غیر کشاورزي
  000/0  059/11  -  026/0  283/0  مقدار ثابت

F = 132/32      Sig. = 000/0         R = 913/0       R2 = 834/0  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بحث
 ،مقالـه اشـاره گردیـد   هاي قبلـی     چه در بخش   بر اساس آن  

مــدیریت پایــدار منــابع طبیعــی بایــد بــه عنــوان فرآینــدي   
یکپارچه در نظر گرفته شود یعنی براي دستیابی به آن باید      

بـرداري و مـدیریت منـابع     به تمام فاکتورهایی که بـر بهـره   
نقـش منـابع   . طبیعی تأثیرگـذار هـستند توجـه کـافی نمـود       

چگـونگی  . باشـد  طبیعی بیش از نقش آن در تولید غذا می   
هاي  طبیعی بر بسیاري از جنبه   بهره برداري و مدیریت منابع    

هـاي   هاي اقتصادي و اجتمـاعی و اکوسیـستم      دیگر فعالیت 
توانـد    دارد کـه ایـن اثـرات مـی     اثـر  محلی، ملی و جهـانی    

هـاي   یکـی از اصـول اساسـی سیـستم       . مثبت یا منفی باشـد    
 بـا ارزش    هـاي   ها سـرمایه    مدیریتی پایدار این است که آن     

 ایـن در حـالی اسـت    ،برنـد  در ابعاد مختلف را از بین نمـی   
هاي مدیریتی ناپایدار این گونـه منـابع را از بـین     که سیستم 

اي ندارند، از   برند و براي حفظ و نگهداري آن دغدغه         می
هاي مدیریتی پایدار تمایل دارنـد کـه          این رو بیشتر سیستم   

ماعی، مالی، انسانی هاي طبیعی، اجت اثرات مثبتی بر سرمایه  
و فیزیکــی داشــته باشــند و بتواننــد نیازهــاي کنــونی افــراد  
ــه اصــل پایــداري و حفاظــت از آن    ــا توجــه ب   جامعــه را ب

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

اساس تحقیق حاضر با دیـدي جـامع      این  بر. برآورده سازند 
ــی توســط       ــابع طبیع ــدیریت من ــونگی م ــی چگ ــه بررس ب

ایـداري آن و نقـش   کشاورزان شهرستان بهبهان و میـزان پ      
ها در پایـداري مـدیریت منـابع طبیعـی            هر کدام از سرمایه   

بندي نتایج حاصل از ایـن تحقیـق          پرداخته است، که جمع   
  : باشد به این صورت می

عـاملی نـشان داد کـه سـرمایه      نتـایج حاصـل از تحلیـل   
ترین عواملی هـستند کـه      انسانی و سرمایه اجتماعی از مهم     

ــدیریت    ــر م ــرات متغی ــط    تغیی ــی توس ــابع طبیع ــدار من پای
  . کنند کشاورزان را تبیین می

ــر ــق ،   بـ ــایج تحقیـ ــاس نتـ ــد 7/30اسـ از ) 46( درصـ
 7/58. کشاورزان در گـروه اول یـا ناپایـدار قـرار گرفتنـد            

   درصـد  7/10 کـشاورز در گـروه متوسـط و       88درصد یـا    
   نفـر از کـشاورزان در گـروه پایـدار جـاي گرفتنـد،             16یا  
از % 90ن نتیجه گرفـت کـه در حـدود     توا  اساس می  این بر

کل افراد مـورد مطالعـه داراي مـدیریت پایـدار در سـطح              
  . باشند متوسط به پایین می
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هـاي   نتایج حاصل از همبستگی نشان داد بـین ویژگـی      
و ) مـشارکت اجتمـاعی، ارتباطـات     (اجتماعی کـشاورزان    

مـدیریت پایــدار منــابع طبیعــی کــشاورزان رابطــه مثبــت و  
هاي اقتصادي  ود دارد، همچنین بین ویژگی    داري وج   معنی

کشاورزان و مدیریت پایدار منـابع طبیعـی در سـطح یـک      
  .داري به دست آمد درصد رابطه مثبت و معنی

اساس نتایج تحقیق بین تعـداد افـراد خـانوار، تعـداد              بر
ــشاورزي و      ــل از ک ــد حاص ــانوار، درآم ــواد خ ــراد باس اف

ــر شــی هــاي آموز کــشاورزي، مــشارکت در کــالس   غی
ترویجی و دانش فنی کشاورزان با سطح مـدیریت پایـدار          

داري   درصد رابطـه مثبـت و معنـی      1منابع طبیعی در سطح     
  .به دست آمد

هاي حاصل از رگرسیون نشان داد کـه متغیرهـاي      یافته
مستقل میزان درآمد کـشاورزي، سـابقه کـار کـشاورزي،           

ــالس     ــرکت در ک ــانوار، ش ــواد خ ــراد باس ــداد اف ــاي  تع ه
%  83و میزان درآمد غیر کشاورزي توانایی تبیین        ترویجی  

ــط       ــی توس ــابع طبیع ــدار من ــدیریت پای ــر م ــرات متغی تغیی
  . باشند کشاورزان را دارا می

  
  گیري نتیجه

دست آمده از تحقیق جهت دستیابی بـه         با توجه به نتایج به    
ــشاورزان     ــی توســط ک ــابع طبیع ــدیریت من ــداري در م پای

   :گردد پیشنهادهاي زیر ارائه می
هـاي ذیـربط در    هـایی کـه از طـرف سـازمان      در برنامه 

رابطه با مـدیریت پایـدار منـابع طبیعـی توسـط کـشاورزان          
باید بـه پـنج     ریزان    سیاستگذاران و برنامه  گیرد    صورت می 

ویـژه    سرمایه مالی، انسانی، اجتماعی، طبیعی و فیزیکی بـه        
هــاي انــسانی و اجتمــاعی و متغیرهــاي تــشکیل  بــه ســرمایه
  .ن توجه کافی نماینددهنده آ

جا کـه وضـعیت اقتـصادي بـر نحـوه چگـونگی              از آن 
برداري از منابع طبیعـی توسـط کـشاورزان       مدیریت و بهره  

اي را    جانبـه   تأثیرگذار است الزم است دولت حمایت همه      
از کشاورزان براي بهبـود وضـعیت اقتـصادي آنـان فـراهم         

  .سازد
ت پایـدار   باید با در نظر گرفتن عوامل مرتبط با مدیری        

ــار     ــابقه ک ــشاورزي، س ــد ک ــی همچــون درآم ــابع طبیع من
کــشاورزي، تعــداد افــراد باســواد خــانوار، شــرکت در      

ــر   کــالس ــد غی ــزان درآم ــاي ترویجــی و می ــشاورزي  ه ک
هاي الزم براي مدیریت پایدار توسـط کـشاورزان را         زمینه

  .فراهم نمود
هـاي آموزشـی و    از برنامـه با استفاده   گردد    پیشنهاد می 

ــراي   فرهنگــ ــابع طبیعــی ب ــدار من ــه مــدیریت پای ی در زمین
اعضاي خانوار بتوان موجبات ترغیب سرپرست خـانوار از    
طرف آنان براي رعایت اصول مدیریت پایدار از منـابع را         

  .فراهم نمود
هاي مختلف آموزشـی جهـت        گردد برنامه   پیشنهاد می 

هـــا و  افـــزایش میـــزان مـــشارکت کـــشاورزان در طـــرح 
پایدار منابع طبیعـی صـورت گرفتـه و         هاي مدیریت     پروژه

هـا مـشارکت داده    کشاورزان به صورت فعال در این طرح  
ــم  ــوند، ه ــضویت در     ش ــه ع ــشاورزان ب ــشویق ک ــین ت چن

هـاي تولیـد کـشاورزي        هاي کـشاورزان و تعـاونی       سازمان
ها بـا مراکـز توسـعه        تواند موجب افزایش ارتباطات آن      می

هاي  وسعه فعالیتکشاورزي و ایجاد انگیزه در آنان براي ت    
  .خود در جهت افزایش مدیریت پایدار منابع طبیعی گردد
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