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محیطی کشاورزان منطقه رامشیر نسبت به کاربرد کود نیتروژن و درك رفتار زیست
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زیست و همچنین رفاه بشر به همراه داشته است؛ محـدود  کودهاي معدنی عواقب قابل توجهی بر کیفیت محیطاز آنجا که کاربرد نادرست
گیرنـدگان  عنـوان کنشـگران و تصـمیم   کردن انتشار آن ممکن است از طریق بهبود مدیریت کود به دست آید. در این راستا، کشاورزان بـه 

از ایـن رو،  تروژن و در نتیجه کاهش اثرات ناشی از آن را بر عهـده خواهنـد داشـت.    ي کاهش کاربرد کود نیاصلی بخش کشاورزي، وظیفه
توانـد تغییـرات اجتمـاعی و تکنولـوژیکی را ارتقـاء دهنـد،       طور مؤثري مـی هایی که بهدرك اقدامات کشاورزان براي شناسایی نوع سیاست

گذاران، طرفداران کسب و کارهاي سـبز  مسأله مهمی براي سیاستزیست، ضروري است؛ زیرا بهبود رفتار و افزایش دانش طرفداران محیط
محیطی بنابراین هدف این تحقیق درك رفتار زیست؛ باشدزیست میمند به پذیرش و افزایش رفتار حمایت از محیطهاي عالقهو سایر گروه

سـازي  ي فعالراي دستیابی به این هدف از دو نظریهباشد. بکشاورزان منطقه رامشیر نسبت به کاربرد کود نیتروژن و عوامل مؤثر بر آن می
هـا  آوري دادهمحیطی استفاده گردید. در این مطالعه از فن پیمایش استفاده شـد و ابـزار اصـلی جمـع    بینی رفتارهاي زیستهنجار و پیش

باپرسشنامهپایاییوعی خوزستانعلوم کشاورزي و منابع طبیدانشگاهعلمیهیأتاعضاينظربر اساسپرسشنامهیی رواپرسشنامه بود. 
گیري سیستماتیک بـود کـه بـر اسـاس جـدول      گیري در این پژوهش بر اساس نمونهروش نمونهشد. تأییدکرونباخآلفاآزمونازاستفاده

کود دریافت 1396-97نفري از بین کشاورزانی که از مدیریت جهاد کشاورزي رامشیر که در سال زراعی 200ي کرجسی و مورگان، نمونه
پـذیري، آگـاهی از   سازي هنجار، متغیرهاي مستقل اثربخشی، مسئولیتکرده بودند، انتخاب شدند. نتایج تحقیق نشان داد، در نظریه فعال

داري توسط متغیر هنجـار اخالقـی   طور معنیکنند. از طرفی، رفتار کشاورزان بهپیامدها و هنجار ذهنی، متغیر هنجار اخالقی را تبیین می
هاي عمل و عوامل محیطی، متغیر نیت توسط متغیرهاي آگاهی از استراتژيبینی رفتارهاي زیستشود. همچنین در نظریه پیشتبیین می

شخصیتی تبیین شد و عالوه بر آن متغیر رفتار توسط متغیر نیت و عوامل شخصیتی تبیین گردید. در نهایـت، بـر اسـاس نتـایج تحقیـق      
هاي اجرایی در راستاي استفاده بهتر از کودهاي نیتروژن ارائه شد.یاستپیشنهادهایی جهت بهبود س
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مقدمه
Bodirskyي مغذي است، نیاز دارند (گیاهان به میزان زیادي به نیتروژن که یک ماده et al., زیرا عامل مهمی براي ) 2014

ي باشد و به میزان قابل توجهی عملکرد محصول را افزایش داده و کیفیت تغذیه گیاهان را با نتیجهرشد حداکثر گیاه می
طور قابل ي فیزیولوژیکی گیاه بهدهد. در واقع، رشد محصول و توسعهمطلوب (براي مثال افزایش پروتئین گیاهی) تغییر می

,.Stark & Richardsبه منبع نیتروژن دارد (اي بستگی مالحظه 2008.(
هاي معدنی به کشاورزي بستگی دارد درصد از جمعیت فعلی جهان به افزودن کود50اند، زندگی برآوردهاي فعلی نشان داده

)Leip et al., در برخی مناطق با ) Intensiveکشاورزي فشرده (به زمین درنیتروژنکود ؛ اما افزودن مواد مغذي همانند )2011
درصد 70تا 50چنین رفاه بشر همراه بوده است، چنانکه برآورد شده است زیست و همعواقب قابل توجهی براي کیفیت محیط

هاي جدي در مورد اثرات ، نگرانیبنابراین. شودگردد و از چرخه تولید خارج میشود، تلف میاز نیتروژنی که به خاك اضافه می
Daubresseتوان به آلودگی خاك و آب اشاره کرد (زمینه وجود دارد که از جمله از اثرات آن مینیتروژن در این et al., 2010 .(

شوند محیطی قرن بیست و یکم محسوب میترین مسائل زیستهاي حاصل از کاربرد کود نیتروژن یکی از مهمآلودگی
)Kanter, از کشاورزي به میزان قابل توجهی در ایجاد شدهنیتروژن منتشرمحیطی، ي زیستبراي مثال، در حوزه). 2018

شود. نیترو اي است تبدیل می) که یک گاز گلخانهN2Oتغییرات آب و هوایی نقش دارد، زیرا کود نیتروژن به نیترو اکسید (
Stuartي زمین است (اکسید عامل قدرتمندي در گرم شدن کره et al,. برابر بیشتر 298جهانی آن ) و پتانسیل گرمایش 2014

Millarاکسید کربن (از دي et al., Hoben؛ 2010 et al., Kesselبرابر بیشتر از متان است (112و )2011 et al., ) و به 2013
ورود ،شود. از طرف دیگري ازون در استراتوسفر میدلیل پایداري شیمیایی نیترو اکسید و تجمع آن در جو، سبب نابودي الیه

عالوه بر آن استفاده بیش از حد از کودها سبب اسیدي شدن خاك و . کندهاي اسیدي کمک میتروژن به جو به ایجاد باراننی
ها و حشرات بیشتر کند از آفات، بیماريدر نتیجه آسیبی که به گیاهان وارد می،شودمنجر به عدم تعادل غذایی در گیاهان می

Gaoباشد (می et al., ها ) در آب براي سالمت انسانppmمیلیون در قسمت (10بر آن سطوح نیترات باالتر از اضافه). 2013
توانند نیترات را به نیتریت خطرناك است، زیرا زمانی که نیترات در آب آشامیدنی افزایش گردد، فرآیندهاي شیمیایی می

هاي تبدیل شوند که در بزرگساالن سرطانزا شناخته شده است، تبدیل کرده و اغلب به نیتروسامین که یک عامل سرطان
شود و در کودکان منجر به بیماري متا هموگلوبینی (سطح اکسیژن پایین در معده، مري، مثانه و بیماري آسم را سبب می

. شودخون) می
Bodirsky(ي نیتروژن جهانی شناخته شده عنوان عامل اصلی بر هم خوردن چرخهدر این راستا، کشاورزي به et al., و ) 2014

درصد از انتشار آن به دلیل استفاده از 70شود که تقریباً مسئول عنوان اولین منبع انتشار دي نیتروژن اکسید قلمداد میبه
گیرندگان اصلی این بخش و عنوان کنشگران و تصمیمترین مرکز توجه، کشاورزان بهمهمبنابراینباشد. کودهاي نیتروژن می
گذاري خواهند بود. در واقع کشاورزان گروهی هستند که وظیفه کاهش اثرات ناشی از کاربرد کود تگروه هدف این سیاس

Stuartنیتروژن را به عهده دارند ( et al., ها و رفتارهاي فعلی کشاورزان در رابطه با کاربرد )؛ اما در ابتدا الزم است دیدگاه2014
,Macgregor & Warrenرابطه شناخته شود (عنوان گروه هدف اصلی در اینکودهاي نیتروژن به 2006.(

باشد (معتمدي گونه آلودگی و سالم، نیاز به تغییرات بنیادین در رفتار بشر میبراي اینکه جهت دستیابی به محیطی بدون هیچ
یرات عواملی گیري و رفتار افراد، رویکردي مهم براي کاهش تأث). از این رو، شناخت دالیل تصمیم1391نیا و همکاران، 

Blackstockباشد (زیست میهمچون کشاورزي بر کیفیت محیط et al., زیست عوامل مؤثر ). در نتیجه براي بهبود محیط2010
Bijaniبر رفتار انسان باید توضیح داده و شناخته شوند ( et al., عالوه درك اقدامات و ). به1396زاده، ؛ ابدام و شریف2017

طور مؤثري تغییرات اجتماعی و تکنولوژیکی را ارتقا دهد، تواند بههایی که میبراي شناسایی نوع سیاسترفتارهاي کشاورزان 
Feolaضروري است ( et al., ). 1394پناه و همکاران، ؛ یزدان2015

گذارند میهاي روانی و فرهنگی بر رفتار افراد تأثیرچنین اجتماعی و زمینهعوامل متعدد سیاسی، اقتصادي و محیطی، هم
)Feola et al., Blackstockشود (ي اجتماعی و فرهنگی تغییر رفتار در دو سطح فردي و گروهی بررسی می). در زمینه2015

et al., هاي اخالقی و تأثیرات هنجاري ). عوامل مؤثر بر رفتار محیطی از نظر فردي به ترتیب شامل هزینه، نگرانی2010
,Steg & Vlekباشد (می هایی مانند یارانه، تنظیم ي اقتصادي نیز براي تغییر رفتار افراد سیاستعالوه بر این، در زمینه.)2009
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,Vlek & Stegهاي مالی ارائه شده مؤثرند (قوانین، مشوق عنوان مثال، معرفی مالیات بر یک رفتار معموالً باعث ). به2007
Collierشود، تغییر رفتار دیگر ضرورتی نخواهد داشت (شود، اما اگر مالیات برداشته کاهش آن رفتار می et al., ) و 2010

Yazdanpanahبر باشد (تواند بسیار هزینههاي اقتصادي میچنین تغییر رفتار از طریق سیاستهم et al., ؛ بوعذار و 2015
).1397همکاران، 

گیرند، فرهنگی و فردي را در بر می-روانی-ل اجتماعیشناختی که گستره زیادي از عوامعالوه بر عوامل اقتصادي، عوامل روان
تواند شناختی مؤثر بر تغییر رفتار، ارائه اطالعات به افراد میبراي تغییر رفتار پایدار بسیار مؤثر هستند. در فرآیندهاي روان

عنوان مثال، دهد که بهشان میهاي زراعی و محیطی نمنجر به تغییر نگرش و رفتار شود. ارزیابی این رویکرد در مورد برنامه
توانند رفتار خود را تغییر دهند و یا باید رفتار خود را تغییر دهند. با توجه به اینکه بسیاري از اند که میکشاورزان متقاعد شده

تروفی شدن نماید، مانند ائوها خارج از مزرعه بروز میهاي منتشر شده از کشاورزي اغلب پنهان هستند و پیامدهاي آنآلودگی
Blackstockپذیر نیتروژن شده است (ي اشباع بیش از حد نیتروژن که در نهایت سبب ایجاد مناطق آسیبدر نتیجه et al.,

ي اقدامات کنندهتوان رفتار کاربرد نیتروژن را تغییر داد. رفتار منعکس)؛ بنابراین، با ارائه دانش نسبت به این موضوع می2010
هاي خارجی یا داخلی است. با این وجود رفتار کشاورزان براي مدیریت مناسب در کشاورزي به محركهاي فرديیا واکنش

,Damalas & Koutroubasهاي رفتاري بستگی دارد (شدت به عاملبسیار مهم است. به همین دلیل مدیریت ریسک مؤثر به

و داوطلبانه بودن رفتار جهت بررسی رفتار کشاورزان از شناختی در تداوم ). در این مطالعه به دلیل اهمیت عوامل روان2018
predictors ofمحیطی (بینی رفتارهاي زیستو پیش)Norm Activation Modelسازي هنجار (هاي فعالنظریه

environmental behaviorشود.) استفاده می
براي دیگران در هنگام توضیح رفتارهاي ايبینی شدهصراحت نتایج پیشمدل رایجی است که به،سازي هنجارمدل فعال

,De Groot & Stegگیرد (عرفی در نظر می ي رفتارهاي در زمینه1977). این مدل اولین بار توسط شوارتز در سال 2009
محیطی ي تصمیمات، رفتارهاي زیستتدریج در زمینهدوستانه و براي بررسی رفتارها و اهداف محیطی طراحی شد و بهنوع

,Hanاستفاده قرار گرفته است (مورد  & Stegمطالعات مختلفی با استفاده از این مدل انجام گردیده است. براي مثال، ().2014

De Groot, Abrahamse(،اي و جلوگیري از مصرف متادون در محله) در رابطه با انتشار گازهاي گلخانه2010 et al., De؛2009

Groot & Steg, ,Bamberg؛ 2009 ,.(،در مورد تمایل به کاهش استفاده از خودرو)2013 2013et alOnwezen در زمینه (
,De Groot & Steg(،زیستحفاظت از محیط اکسید کربن توسط خانوار، کاهش انتشار ) در حوزه کاهش انتشار گاز دي2009

Harland(،عناصر خاص در شهر گرونینجن، جلوگیري از مصرف متادون در محله و اهدا خون et al., ) در رابطه با 2007
ها، اشاره دارند.استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی نسبت به خودرو شخصی و بستن شیر آب هنگام مسواك زدن دندان

دوستانه ریشه هاي شخصی براي رفاه دیگران است و در رفتارهاي نوعسازي هنجار در درجه اول مربوط به نگرانیمدل فعال
زیست تأثیر دهد چگونه مالحظات هنجاري بر رفتار محیطهاي تأثیرگذاري است که توضیح میهمچنین یکی از مدلدارد. 

,Park & Haگذارد (می متغیر شامل 10دهد، این مدل از ) نشان می1(نگاره سازي هنجارمدل فعالگونه که همان)2014
برونداد، خودکارآمدي (توانایی)، احساس گناه، احساس غرور، هنجار ذهنی، آگاهی از پیامدها، آگاهی از نیاز، انتساب مسئولیت، 

Harlandهنجار اخالقی و رفتار تشکیل شده است ( et al., ي مرکزي این نظریه هسته)Moral norm(). هنجار اخالقی2007
,De Groot & Stegباشد میي تعهد اخالقی فرد در جهت انجام یا خودداري از انجام عملی خاص است و بیان کننده 2009).(

Møllerعنوان احساس تعهد اخالقی ذاتی مطابق با نظام ارزش فرد تعریف شده است (هنجار اخالقی به et al., رفتار ) و2018
باشد و به این یکی دیگر از متغیرهاي مدل می)Awareness of consequences(دهد. آگاهی از پیامدهارا تحت تأثیر قرار می

,De Groot & Stegعنی است که آیا فرد از پیامدهاي منفی رفتار خود آگاه است م سومین متغیر، انتساب مسئولیت؟)(2009
)Ascription of responsibility(است که به) عنوان احساس مسئولیت و اقدامات مستمر براي پیامدهاي منفی استHan,

Outcome(). متغیر اثربخشی برونداد2014 Efficacy ( اشاره به اعتقاد فردي داشته و طی آن رفتارهاي توصیه شده در کاهش
Cismaruیا رفع خطر مؤثر خواهند بود ( et al., است که شامل )self-efficacy(). متغیر دیگر این تئوري خودکارآمدي2011

گردد بازدارنده عملکرد رفتاري هستند، باز میکننده یااي از باورهاي کنترلی افراد است که به وجود عواملی که تسهیلمجموعه
چنین به معناي توانایی درك شده براي انجام یک رفتار است و در واقع، شامل ). هم1395آباد و همکاران، ی فیض(رحیم
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ها این حد آنکه تا چهشوند و ادراکشان از ایني انجام یک رفتار را تسهیل کرده و یا مانع میارزیابی مردم از عواملی که شیوه
، شامل میزان )Awareness of the need(متغیر آگاهی از نیاز).1397دهند اشاره دارد (محمدي و همکاران، کار را انجام می

آباد و زیست) است که نیاز است تا به آن توجه شود (رحیمی فیضعنوان مثال محیطي انتزاعی (بهتوجه افراد به یک زمینه
شوند. عنوان احساسات خودآگاه تعریف می) بهPride and Guilt emotionغیرهاي احساس غرور و گناه (). مت1395همکاران، 

ها مشخص هاي حاصل از آناین احساسات پس از پیروي (یا عدم پیروي) از استانداردهاي شخصی یا اجتماعی، ارزیابی
شوند، زیرا این احساسات بعد از ارزیابی ست مربوط میزیشود. احساس غرور و گناه، به زمینه رفتارهاي سازگار با محیطمی

Onwezen(کنند از آن توجه فرد را به رفتار خاص (به جاي کل) متمرکز میشوند و پسرفتار خاصی مطرح می et al., 2013.(
Socialمتغیر هنجار ذهنی ( normکنند دوستان) فکر میي این است که آیا دیگران (پدر و مادر یا ) شامل اعتقادات فرد درباره

) اشاره به عمل واقعی Behaviourچنین متغیر رفتار (). هم1396(یزدان پناه و مرداسی، او باید آن رفتار را انجام دهد یا خیر 
Wangفرد دارد ( et al., 2018.(

Harlandسازي هنجار (تئوري فعال-1نگاره  et al., 2007(

بینی رفتارهاي ي پیشها نظریهاند که یکی از آنمحیطی توسعه داده شدههاي متعددي براي توضیح رفتارهاي زیستتئوري
,Kollmuss & Agyemanتوسط هاینز و همکاران (1986محیطی است که در سال زیست ,Somargo؛2002 منتشر )2018
پذیري، خودکارآمدي، شامل نگرش، مسئولیتنه سازهنشان داده شده است، این تئوري از 2گونه که در نگاره . همانگردید

)، Action skillsهاي عمل ()، مهارتKnowledge of action strategiesهاي عمل (آگاهی از پیامدها، آگاهی از استراتژي
) تشکیل شده است که Personality factors) و عوامل شخصیتی (Intention)، نیت (Situational factorsعوامل موقعیتی (

هد شد.تر متغیرهاي این نظریه پرداخته خواشوند. در ادامه به بررسی دقیقهمگی به رفتار مرتبط می
ي اعتقاد، افکار، ارزیابی یا ترجیح سود یا ناسازگاري فرد در ارتباط با متغیر اول این نظریه، نگرش است. نگرش، بیان کننده

Zhangمکان یا چیزي نسبتاً خاص بوده و به معناي ارزیابی مطلوب یا نامطلوب یک رفتار است ( et al., ). دومین متغیر 2017
باشد. متغیر هاي اقتصادي، فشارهاي اجتماعی و فرصت انتخاب اقدامات مختلف میشامل محدودیتعوامل موقعیتی است که 

دهد مشکل ي اقدامی که انجام میهاي عمل است و بدین معناست که فرد باید بداند چگونه اقدام کند تا نتیجهسوم استراتژي
,Kollmuss & Agyemanزیست را کاهش دهد (محیط به تمایل یا تالش براي انجام یک رفتار خاص متغیر نیت،)2002

به این معنی است که آیا کسی از ). متغیر آگاهی از پیامدها1395پناه و همکاران، نسبت به رفتار واقعی اشاره دارد (یزدان
,.هاي دیگران آگاه است یا خیر (پیامدهاي منفی فعالیت 2018et almKi(پذیري است متغیر دیگر این مدل متغیر مسئولیت؟

,Park & Ha(تا چه حد مسئول پیامدهاي رفتاري خود است رد دارد کهو اشاره به احساس شخصی ف ). توانایی 2014
هایی براي انجام رفتارهاي مورد عالقه اشاره دارد ي دسترسی به منابع و قابلیت(خودکارآمدي)، به درك کنشگران درباره

آگاهی از نیاز

مسئولیت پذیري

اثربخشی

خودکارآمدي

هنجار اخالقی رفتار

آگاهی از پیامدهااحساس غرور احساس گناه

هنجار ذهنی
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)Harland et al., باشد. عوامل شخصیتی نیز هاي عمل، مهارت فرد در استفاده از دانش براي حل یک مسأله می). مهارت2007
,Kollmuss & Agyman(پذیري شخصی استشامل کنترل، نگرش و مسئولیت 2002.(

,Kollmuss and Agyeman(محیطی بینی رفتارهاي زیستنظریه پیش-2نگاره  2002(

روش پژوهش
توصیفی است که براي بررسی توزیع يهاپژوهشگیري از فن پیمایش طراحی و اجرا شد. این روش از انواع این تحقیق با بهره

ي آماري در این پژوهش کشاورزان شهرستان رامشیر که در سال زراعی رود. جامعهیک جامعه آماري به کار میهايیژگیو
جدول کرجسی و بر اساسنفر بودند که 500از مدیریت جهاد کشاورزي رامشیر کود دریافت کرده بودند، به تعداد 97-1396

ئه شده توسط مدیریت تصادفی سیستماتیک و بر اساس لیست ارایريگنمونهها به روش نفري از آن200ي مورگان، نمونه
5اطالعات در این تحقیق با استفاده از پرسشنامه انجام گرفت و از طیف لیکرت يآورجمعجهاد کشاورزي انجام گرفت. 

استفادهبامذکورپرسشنامهظاهرياستفاده شد. روایی» خیلی زیاد«، »زیاد«، »متوسط«، »کم«، »خیلی کم«اي شامل گزینه
کارشناسانوخوزستانطبیعیمنابعوکشاورزيعلومدانشگاهکشاورزيآموزشوترویجگروهلمیعتأهیاعضاينظراتاز

نفر از کشاورزان خارج از 30ي پیش آزمون با پایایی پرسشنامه نیز با انجام یک مطالعه.گرفتقرارییدتأموردکشاورزيجهاد
). در نهایت، براي تجزیه و تحلیل 1تأیید قرار گرفت (جدول جمعیت مورد مطالعه بودند و از طریق آزمون کرونباخ مورد 

استفاده گردید.Amos20افزارنرمي بین متغیرها از تحلیل مسیر با استفاده از رابطه

ها براي سنجش هر متغیر و ضرایب آلفامتغیرها، گویه-1جدول 
غیر

مت

آلفا
ب 

ضری

ویه
د گ

عدا
ت

ها

منبعهاگویه

دها
یام

از پ
ی 

گاه
آ

84/010

تواند سبب گرمایش جهانی و تغییرات آب و هوایی شود.معتقدم استفاده از کود نیتروژن می
هاي اسیدي شود.تواند سبب بارش بارانمعتقدم استفاده از کود نیتروژن می
زیست شود.تواند سبب تخریب محیطمعتقدم استفاده از کود نیتروژن می

تواند اثرات بدي بر سالمت عمومی افراد داشته باشد.میمعتقدم استفاده از کود نیتروژن 
معتقدم استفاده از کود نیتروژن اثرات منفی بر سالمت کودکان دارد.

معتقدم استفاده از کود نیتروژن اثرات منفی بر سالمت بزرگساالن دارد. 
معتقدم استفاده از کود نیتروژن اثرات منفی بر سالمت موجودات زنده دارد.

هاي زیرزمینی است.م استفاده از کود نیتروژن یکی از دالیل مهم آلودگی آبمعتقد
هاي سطحی است.معتقدم استفاده از کود نیتروژن یکی از دالیل مهم آلودگی آب

باشد.ها میومیر ماهیمعتقدم استفاده از کود نیتروژن یکی از دالیل مرگ

De Groot et al.,
2007;

Abrahamse et al.,
2009; Klockner &
Blobaum, 2010;
Bemberg et al.,

2007

پذیريمسئولیت آگاهی از پیامدها

عوامل شخصیتی

عملهاي آگاهی از استراتژي

هاي عملیمهارت

نیت اي رفتار حرفه
محیطی

عوامل موقعیتی

خودکارآمدي

نگرش
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1ادامه جدول 
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منبعهاگویه

یاز
از ن

ی 
گاه

آ

66/07

ها تأثیري ندارد.کاهش مصرف کود نیتروژن بر کاهش آلودگی آب
تأثیري بر تغییرات اقلیم ندارد.،کنمکود نیتروژنی که براي مزرعه خود استفاده می

تأثیري بر افزایش سالمت عمومی افراد ندارد.کاهش استفاده از کود نیتروژن 
دهم، تأثیري بر کاهش حاصلخیزي خاك ندارد.میزانی که من به مزرعه خود کود نیتروژن می

بر خاك مزرعه ندارد.کنم، تأثیري اي که من در مزرعه خود از کود نیتروژن استفاده میبه هر اندازه
کنم، تأثیري بر خاك مزرعه ندارد.میزانی که من از کود نیتروژن در مزرعه خود استفاده می

کنم تأثیري بر آن ندارد.قدري خوب است که هر مقدار کود نیتروژن که استفاده میي من بهخاك مزرعه

Klockner &
Blobaum,

2010; Steg &
De Groot,

2010
Harland et al.,
2007; Bemberg

et al., 2007

یت
ئول

مس
ري

پذی

88/04

کنم باید کاري علیه استفاده زیاد از کودهاي نیتروژن دار کشاورزي انجام دهم.احساس می
.ها و مشکالت حاصل از کاربرد کود نیتروژن در کشاورزي هستمکنم تا حدودي مسئول آلودگیاحساس می
در کاهش استفاده از کودهاي نیتروژن دار مسئولم.کنم من هم تا حدودي احساس می

De Groot et
al., 2007

Onwezen et
al., 2013;

Abrahamse et
al., 2009;

Bemberg &
Schmidt, 2003

است.در بخش کشاورزي محیطیمعتقدم که هر کشاورزي مسئول مسائل زیست

شی
ربخ

اث

79/06

توان کودهاي نیتروژن کمتري استفاده کرد و خطر نیتروژن را کاهش میبه نظرم با استفاده از کودهاي آلی 
داد.

توان کودهاي نیتروژن کمتري استفاده کرد و خطر نیتروژن را من با استفاده از تناوب زراعی میبه نظر 
کاهش داد.

کرد.توان کودهاي نیتروژن کمتري استفاده به نظر من با آتش نزدن بقایاي گیاهی درون مزرعه می
توان کود نیتروژن کمتري استفاده نظر من با قسمت کردن کودهاي نیتروژن (چند بار کود دادن) میبه 

کرد.
توان کودهاي نیتروژن کمتري استفاده کرد.به نظر من با آموزش کشاورزان نسبت به خطرات نیتروژن می

ي نیتروژن کمتري استفاده کرد.توان کودهابه من نظر من با نگه داشتن بقایاي گیاهی درون مزرعه می

Steg & De
Groot, 2010;

Harland et al.,
2007

دي
رآم

دکا
خو

69/04

جاي کود نیتروژن کاري آسان همچون کود مرغی و حیوانی به،براي من استفاده از مواد مغذي دیگر
است.

را کاهش دهم.توانم میزان کود نیتروژن مورد استفاده خودراحتی میمطمئنم اگر بخواهم به
کاهش استفاده از کودهاي شیمیایی در کشاورزي براي من خیلی راحت است.

Bemberg et al.,
2007;

Harland et al.,
2007;

Onwezen et
al., 2013 توانم کم خاکورزي در مزرعه خود انجام دهم.من مطمئن هستم اگر بخواهم می

نی
ذه

ار 
نج

ه

89/04

که براي من مهم هستند، معتقدند که باید استفاده از کودهاي نیتروژن را کاهش دهم.بیشتر افرادي 
Harland et al.,

2007;
De Groot et

al., 2007

.ام که براي من مهم هستند، معتقدند که من باید استفاده از کودهاي نیتروژن را کاهش دهمخانواده
معتقدند که باید استفاده از کودهاي نیتروژن دار را کاهش دهم.دوستانم که براي من مهم هستند، 

کارشناسانی که براي من مهم هستند، معتقدند که من باید استفاده از کودهاي نیتروژن دار را کاهش 
دهم.

قی
خال

ار ا
نج

ه

De Grootي کمتر از کود نیتروژن هستم.من از لحاظ اخالقی موظف به استفاده86/04 et
al., 2007; Steg
& De Groot,

2010;
Onwezen et

al., ؛2013
Harland et al.,

2007

هاي ناشی از کاربرد کود نیتروژن محافظت کنم.زیست در برابر آلودگیکنم باید از محیطمن احساس می

کنم.کنم که موظف هستم به دلیل اثرات منفی نیتروژن از آن کمتر استفاده من احساس می

باشم.کنم که نسبت به استفاده صحیح و کارآمد از کود نیتروژن داراي تعهد اخالقی میمن احساس می
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94/06

کنم.کنم، احساس ناراحتی میدار را بیش از اندازه مصرف میهنگامی که کود نیتروژن
کنم.کنم، احساس پشیمانی میدار را بیش از اندازه مصرف میهنگامی که کود نیتروژن
کنم.کنم، احساس شرمندگی میدار را بیش از اندازه استفاده میهنگامی که کود نیتروژن
کنم.کنم، احساس عذاب وجدان میدار را بیش از اندازه استفاده میهنگامی که کود نیتروژن

کنم.کنم، خودم را سرزنش میدار را بیش از اندازه استفاده میکه کود نیتروژنهنگامی 
کنم.کنم، احساس بدي پیدا میدار را بیش از اندازه استفاده میهنگامی که کود نیتروژن

Hunecke et
al., 2001;
Bemberg et
al., 2007;
Harland et al.,
2007;

رور
س غ

سا
اح

89/04

کنم، احساس خوبی دارم.تري استفاده میکود نیتروژن دار کمهنگامی که از 
کنم.کنم، احساس افتخار میتري استفاده میهنگامی که از کود نیتروژن دار کم
کنم.کنم، احساس رضایت میتري استفاده میهنگامی که از کود نیتروژن دار کم
کنم.ساس ارزشمند بودن میکنم، احتري استفاده میهنگامی که از کود نیتروژن دار کم

Harth et al.,
2013;
Onwezen et
al., 2013;
Han, 2014

تار
71/07رف

ام که استفاده از کود نیتروژن و سایر مواد شیمیایی را کاهش دهم.من در سال گذشته تالش زیادي کرده
مزارع خود را کاهش ام که استفاده از کود نیتروژن درمن در سال گذشته همسایگانم را تشویق کرده

دهند.
.کنمجاي کودهاي نیتروژن دار استفاده میمن براي افزایش عملکرد و تقویت خاك مزرعه از کود سبز به

ها دارم و از آنجهت کاهش استفاده از کودهاي شیمیایی من بقایاي محصوالتم را در مزرعه نگه می
کنم.عنوان پوشش گیاهی استفاده میبه

برم.بار چند بار کود نیتروژن را در مزرعه خود بکار میزراعی بجاي یکدر طی یک فصل 
برم.ي خود بکار میمن در طی یک فصل زراعی انواع مختلفی از کودها را در مزرعه

Varghese et
al., 2013;
Molle et al.,
2010; Kilic &
Dervisoglu,
2013;
Berahmani et
al., 201;
bekkar et al.,
2009

کنم.جهت کاهش استفاده از کودهاي شیمیایی من در مزرعه خود از تناوب زراعی استفاده می

ش
گر

ن

69/03

Onwezenعنوان کشاورز کاهش استفاده از کود نیتروژن اشتباه است.براي من به et
al., 2013; Wall
et al., ؛ 2007
Han, 2014;
Yazdanpanah
et al., 2014

عنوان کشاورز کاهش استفاده از کود نیتروژن مضر است.بهبراي من 

عنوان کشاورز کاهش استفاده از کود نیتروژن ناراحت کننده است.براي من به

یت
79/07ن

من قصد دارم در فصل زراعی آینده کم خاکورزي انجام دهم.
استفاده کنم.من دوست دارم در فصل زراعی آینده به میزان کمتري از کود نیتروژن 

من قصد دارم در فصل زراعی آینده به میزان کمتري از کود نیتروژن استفاده کنم.
من برنامه دارم در فصل زراعی آینده به میزان کمتري از کود نیتروژن استفاده کنم.

Han, 2014;
Yazdanpanah
et al., 2014;
Bamberg et
al., 2007;

Klockner &
Blobaum,

2010

دیگر را کشاورزان زیست من دوست دارم ها و محیطبه دلیل خطرات کود نیتروژن براي انسان
دار کنمتشویق به کاهش استفاده از کودهاي نیتروژن

ها خطرناك است حاضرم هزینه بیشتري براي کودهاي زیست و انساناگر نیتروژن براي محیط
جایگزین بدهم.

تی
قعی

 مو
مل

عوا

76/04

توجه به شرایط کنونی، ایجاد انگیزه در من براي کاهش استفاده از کود نیتروژن دشوار است.با 
Yazdanpanah
et al., 2015;
Thøgersen &

Grønhøj, 2010

با توجه به شرایط کنونی، کاهش مصرف کود نیتروژن در مزرعه من کاري دشوار خواهد بود.
جاي کود نیتروژن ي مغذي خاك بهکردن جایگزین مناسب مادهبا توجه به شرایط کنونی، پیدا 

دشوار است.
در شرایط کنونی، کاهش مصرف کود نیتروژن در مزرعه دشوار است.



محیطی کشاورزان منطقه رامشیر نسبت به کاربرد...درك رفتار زیست 

60

1ادامه جدول 

غیر
مت

آلفا
ب 

ضری

ویه
د گ

عدا
ت

ها

منبعهاگویه

ژي
رات

ست
از ا

ی 
گاه

آ
مل

ي ع
ها

74/05

بـذر اطالعـات   هـاي فـروش کـود و   اسـتفاده از کـود نیتـروژن از فروشـگاه    ي ي نحوهمعموالً دربارهمن 
گیرم.می

داشتن بقایاي محصوالت در مزرعه در کاهش کاربرد کود نیتروژن مؤثر است.به نظر شما چقدر نگه
ه نظر شما چقدر استفاده از کودهاي آلی در کاهش کاربرد کود نیتروژن مؤثر است.ب

هاي مختلف در طی یک فصل زراعی در کاهش کـاربرد کـود مـؤثر    کود در زمانتا چه اندازه استفاده از 
است.

Kollmuss &
Agyman, 2002;
Somargo, 2018

به نظر شما چقدر تناوب زراعی در کاهش کاربرد کود نیتروژن مؤثر است.

رت
مها

ي 
ها لی

51/03عم
کنم.دار استفاده میجاي کود نیتروژن من براي تقویت خاك مزرعه از کود سبز به

.دارمجهت کاهش استفاده از کودهاي شیمیایی من بقایاي محصوالتم را در مزرعه نگه می
.کنمجهت کاهش استفاده از کودهاي شیمیایی من در مزرعه خود از تناوب زراعی استفاده می

Kollmuss &
Agyman, 2002;
Somargo, 2018

ها و بحثیافته
آمار توصیفی

بوده است و کمترین سن 33/13با انحراف معیار 14/43توصیفی نشان داد، میانگین سن پاسخگویان در نمونه تحقیق حدود آمار 
نفر (هفت 14نفر نمونه تحقیق، 200دهد، از نشان می2گونه که جدول باشد. همانسال می80ها سال و بیشترین آن19ها آن

50اند و از لحاظ میزان سواد بیشترین فراوانی مربوط به کشاورزان با مدرك دیپلم (دهدرصد) مرد بو93نفر (186درصد) زن و 
باشد. از طرفی میانگین تعداد افراد درصد) و کمترین فراوانی مربوط به کشاورزانی با سطح تحصیالت باالتر از لیسانس (دو درصد) می

ع فراوانی کشاورزان بر اساس سابقه کاري نشان داد، کشاورزان مورد باشد. توزیمی40/2خانواده حدود پنج نفر با انحراف معیار 
درصد از کشاورزان زمین ملکی 5/63، 2. طبق جدول را دارند46/13سال تجربه کشاورزي با انحراف معیار 48/19میانگین ،مطالعه

درصد) از کشاورزان 7/67نفر (134کهدادنشان،کننداي دارند. توزیع فراوانی نوع محصولی که کشت میدرصد زمین اجاره5/36و 
400کیلوگرم و بیشترین آن 15برند کنند. همچنین کمترین میزان کود نیتروژنی که در هر هکتار به کار میغالت کشت می

شت مرتبه باشد. از طرفی کمترین دفعات کاربرد کود نیتروژن در یک فصل زراعی یک مرتبه و بیشترین میزان استفاده هکیلوگرم می
بوده است.

هاي فردي پاسخگویانویژگی-2جدول 
درصد فراوانیفراوانیسطحهاي فرديویژگی

تحصیالت

438/21سوادبی
343/17ابتدایی

297/14راهنمایی
504/25دیپلم

55/2دیپلمفوق
322/16لیسانس

42باالتر از لیسانس

18693مردجنسیت
147زن

725/36اياجارهمالکیت زمین
1255/63ملکی
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گونه که سازي هنجاري از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. همانمنظور بررسی رابطه بین متغیرها در مدل فعالبه
پذیري )، مسئولیت= 60/0rداري با آگاهی از پیامدها (دهد، متغیر هنجار اخالقی رابطه مثبت و معنینشان می3جدول 

)70/0 =r)خودکارآمدي ،(46/0 =r) اثربخشی ،(40/0 =r) احساس گناه ،(36/0 =r) 55/0)، احساس غرور =r هنجار ذهنی ،(
)47/0 =r) 41/0) و رفتار =rداري با متغیرهاي رابطه مثبت و معنی،) دارد. آزمون همبستگی همچنین نشان داد، متغیر رفتار

)، احساس گناه r= 51/0()، خودکارآمديr= 42/0(پذیري)، مسئولیتr= 41/0)، هنجار اخالقی (r= 38/0آگاهی از پیامدها (
)35/0 =r) احساس غرور ،(40/0 =r) 29/0)، هنجار ذهنی =r.دارد (

سازي هنجارماتریس ضرایب همبستگی بین متغیرهاي نظریه فعال-3جدول 

متغیرها

آگاهی از 
پیامدها

مسئولیت
يپذیر

خودکارآمدي

آگاهی از نیاز

اثر بخشی

س گناه
احسا

س غرور
احسا

هنجار ذهنی

هنجار اخالقی

رفتار

1آگاهی از پیامدها
51/01**پذیريمسئولیت

42/01**45/0**خودکارآمدي
001/004/01- 13/0آگاهی از نیاز

1- 46/009/0**30/0**42/0**اثربخشی
44/01**- 38/011/0**54/0**47/0**احساس گناه
54/01**32/0**-24/0006/0**36/0**15/0*احساس غرور
34/01**43/0**27/0**39/004/0**28/0**26/0**هنجار ذهنی

47/01**55/0**36/0**40/0**- 46/002/0**70/0**60/0**هنجار اخالقی
41/01**29/0**40/0**35/0**56/007/0**51/0**42/0**38/0**رفتار
CR84/088/089/094/086/082/090/085/088/087/0

AVE52/066/067/075/062/054/069/054/067/063/0
درصد95داري با اطمینان معنی*

درصد99داري با اطمینان معنی**

محیطی از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. بینی رفتارهاي زیستبررسی رابطه بین متغیرها در مدل پیشمنظوربه
)، r= 28/0داري با متغیرهاي نگرش (ي مثبت و معنیدهد، متغیر نیت داراي رابطه، نشان می4گونه که جدول همان

هاي عمل         )، آگاهی از استراتژيr= 35/0)، آگاهی از پیامدها (r= 50/0)، خودکارآمدي (r= 48/0پذیري (مسئولیت
)46/0 =r26/0هاي عمل ()، مهارت =r) 47/0) و رفتار =rداري با ي منفی و معنیباشند. همچنین متغیر نیت رابطه) می

داري با ر رابطه مثبت و معنی) دارد. آزمون همبستگی همچنین نشان داد، متغیر رفتاr= - 43/0متغیر عوامل موقعیتی (
)، آگاهی از r= 38/0)، آگاهی از پیامدها (r= 56/0)، خودکارآمدي (r= 51/0پذیري ()، مسئولیتr= 41/0متغیرهاي نگرش (

داري با رابطه منفی و معنی،باشند. همچنین متغیر رفتار) میr= 24/0هاي عمل ()، مهارتr= 41/0هاي عمل (استراتژي
) دارد.r= - 25/0عوامل موقعیتی (متغیر

سازي هنجارواکاوي مدل علی عوامل مؤثر بر رفتار بر اساس مدل فعال
: را داشته باشدهاي برازش مدل استفاده شد. برازش مدل باید شرایط زیر منظور تعیین قابل قبول بودن مدل از شاخصبه

9/0باید مساوي و یا بیشتر از NFIو CFIباشد. مقدار 5) باید کمتر از df) به درجه آزادي (chi-squareنسبت مربع کاي (
سازي هنجار بررسی ي بین متغیرها در تئوري فعالباشد. به همین ترتیب رابطه08/0باید کمتر از RMSEAباشند. مقدار 

ن مربع خطا براي مدل محاسبه مراتب فوق مربع کاي نسبت به درجه آزادي و تقریب ریشه میانگیگردید و سپس با توجه به
است؛ بنابراین، 058/0) برابر RMSEAو تقریب ریشه میانگین مربع خطا (67/1شد. نسبت مربع کاي به درجه آزادي برابر 
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اثرات استاندارد کل، مستقیم و غیر مستقیم نیز ،مدل از برازش قابل قبولی برخوردار است. همچنینکهتوان نتیجه گرفتمی
= 01/0P< ،21/0قابل مشاهده است، متغیر اثربخشی (3و نگاره 5گونه که در جدول ، گزارش شده است. همان5در جدول 

Beta01/0پذیري ()، متغیر مسئولیتP< ،54/0 =Beta) 01/0)، متغیر آگاهی از پیامدهاP< ،19/0 =Beta و متغیر هنجار (
داري بر متغیر هنجار اخالقی دارند. این چهار متغیر در مجموع نی) تأثیر مثبت، مستقیم و مع01/0P< ،18/0 =Betaذهنی (

بینی کنند. در رابطه با تأثیر سایر متغیرهاي چارچوب نظري درصد از تغییرات متغیر هنجار اخالقی را پیش77توانند می
داري بر قیم، مثبت و معنیتوان گفت که هنجار اخالقی داراي تأثیر مستتحقیق بر متغیرهاي احساس گناه و احساس غرور می

باشد. همچنین، متغیر اثربخشی عالوه بر داشتن اثر مستقیم، ) میBeta= 57/0) و احساس غرور (Beta= 68/0احساس گناه (
داري بر )، از طریق متغیر هنجار اخالقی اثر غیر مستقیم، مثبت و معنیBeta= 21/0دار بر هنجار اخالقی (مثبت و معنی

پذیري نیز عالوه بر داشتن اثر باشد. متغیر مسئولیت) دارا میBeta= 12/0) و احساس غرور (Beta= 14/0احساس گناه (
)، از طریق متغیر هنجار اخالقی داراي اثر غیر مستقیم، مثبت و Beta= 54/0دار بر هنجار اخالقی (مستقیم، مثبت و معنی

متغیر آگاهی از پیامدها عالوه بر ،باشد. همچنین) میBeta= 31/0) و احساس غرور (Beta= 37/0داري بر احساس گناه (معنی
)، از طریق متغیر هنجار اخالقی اثر غیر مستقیم، مثبت و Beta= 19/0دار بر هنجار اخالقی (داشتن اثر مستقیم، مثبت و معنی

متغیر هنجار ذهنی عالوه بر باشد. از طرفی) دارا میBeta= 1/0) و احساس غرور (Beta= 13/0داري بر احساس گناه (معنی
)، از طریق متغیر هنجار اخالقی اثر غیر مستقیم، مثبت و Beta= 18/0دار بر هنجار اخالقی (داشتن اثر مستقیم، مثبت و معنی

باشد. به عبارتی پنج متغیر اثربخشی، ) دارا میBeta= 1/0) و احساس غرور (Beta= 12/0داري بر احساس گناه (معنی
درصد از متغیرهاي 47و 33یري، آگاهی از پیامدها، هنجار ذهنی و هنجار اخالقی در مجموع قادرند به ترتیب پذمسئولیت

) تأثیر مثبت، مستقیم و 01/0P< ،45/0 =Betaاحساس غرور و گناه را تبیین نمایند. همچنین متغیر هنجار اخالقی (
)، آگاهی از Beta= 28/0پذیري ()، مسئولیتBeta= 11/0شی (داري بر متغیر رفتار دارد. از طرفی متغیرهاي اثربخمعنی

اند. این متغیرها در مجموع قادر )، تأثیر غیرمستقیمی بر رفتار داشتهBeta= 09/0) و هنجار ذهنی (Beta= 1/0پیامدها (
بینی نمایند.درصد از تغییرات متغیر رفتار را پیش29اند بوده

محیطیبینی رفتارهاي زیستبین متغیرهاي نظریه پیشماتریس ضرایب همبستگی -4جدول 

متغیرها

ش
نگر

مسئولیت
پذیري

خودکارآمدي

آگاهی از 
پیامدها

آگاهی از 
استراتژي

مهارتعملهاي 
هاي عمل

عوامل موقعیتی

نیت

رفتار
1نگرش

25/01**پذیريمسئولیت
42/01**30/0**خودکارآمدي

45/01**51/0**05/0از پیامدهاآگاهی 
آگــــــــــــاهی از 

هاي عملاستراتژي
*15/0**34/0**40/0**34/01

33/01**32/0**21/0**20/0**04/0هاي عملمهارت
02/01**- 17/0- 08/0-35/0**-20/0**-30/0**عوامل موقعیتی

1-43/0**26/0**46/0**35/0**50/0**48/0**28/0**نیت
47/01**-25/0**24/0**41/0**38/0**56/0**51/0**41/0**رفتار
CR88/088/089/084/090/080/088/080/087/0

AVE60/066/067/052/060/060/071/058/063/0
درصد95داري با اطمینان معنی*

درصد99داري با اطمینان معنی**



1/1400/ شماره 17علوم ترویج و آموزش کشاورزي ایران / جلد 

63

سازي هنجارتأثیر متغیرهاي نظریه فعال-5جدول 
تأثیر کل استاندارد

هنجار ذهنیهنجار اخالقیآگاهی از پیامدهاپذیريمسئولیتاثربخشیمتغیر
18/0-21/054/019/0هنجار اخالقی

12/031/010/057/01/0غرور
14/037/013/068/012/0گناه
11/028/01/053/009/0رفتار

تأثیر مستقیم استاندارد
18/0-21/054/019/0هنجار اخالقی

-57/0---افتخار

-68/0---گناه

-45/0---رفتار

تأثیر غیر مستقیم استاندارد
1/0-12/031/01/0غرور
12/0-14/037/013/0گناه
09/0-11/028/01/0رفتار

سازي هنجارهاي تحلیل مسیر نظریه فعالهاي ساختاري و ضریبمدل معادله-3نگاره 

آگاهی از 
پیامدها

هنجار ذهنی

آگاهی از نیاز

خودکارآمدي

پذیريمسئولیت

اثربخشی

هنجار اخالقی

R2= 77/0

احساس گناه

R2= 47/0

احساس غرور

R2= 33/0

رفتار

R2= 29/0

19/001/0

02/0

54/0
21/
0 18/

0

45/0

57/0 68/0
03/0 - 15/0
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محیطیبینی رفتارهاي زیستتحلیل مسیر عوامل مؤثر بر رفتار کشاورزان نسبت به کاربرد کود نیتروژن بر اساس تئوري پیش
و تقریب 04/2محیطی بررسی گردید. نسبت مربع کاي به درجه آزادي برابر بینی رفتارهاي زیستي بین متغیرها در مدل پیشرابطه

توان نتیجه گرفت مدل از برازش مناسبی برخوردار است. جدول است؛ بنابراین، می072/0) برابر RMSEAریشه میانگین مربع خطا (
6طور که در جدول دهد. همانمحیطی را بر رفتار نشان میرفتارهاي زیستبینی میزان اثرات کل استاندارد متغیرهاي تئوري پیش6

داري بر متغیر نیت دارد. ) تأثیر مثبت، مستقیم و معنی01/0P< ،83/0 =Betaقابل مشاهده است، متغیر عوامل شخصیتی (4و نگاره 
) 01/0P< ،83/0 =Betaنند. متغیر عوامل شخصیتی (بینی کدرصد از تغییرات متغیر نیت را پیش73تواند تنهایی میاین متغیر به

درصد از تغییرات متغیر 36تواند هاي عمل دارد و این متغیر میداري بر متغیر آگاهی از استراتژيتأثیر مثبت، مستقیم و معنی
داري ر مثبت، مستقیم و معنی) تأثی01/0P<  ،53/0 =Betaبینی کند. عالوه بر آن، متغیر نیت (هاي عمل را پیشآگاهی از استراتژي

) تأثیر غیر مستقیمی بر متغیر رفتار دارد. در نهایت این دو متغیر Beta= 44/0بر متغیر رفتار دارد. همچنین متغیر عوامل شخصیتی (
.اندبینی نمودهدرصد از تغییرات متغیر رفتار را پیش36

حیطیمبینی رفتارهاي زیستتأثیر متغیرهاي نظریه پیش-6جدول 

محیطیبینی رفتارهاي زیستهاي تحلیل مسیر نظریه پیشهاي ساختاري و ضریبمدل معادله-4نگاره 

تأثیر کل استاندارد

متغیر
هاي آگاهی از استراتژي

عمل
عوامل 
موقعیتی

آگاهی از 
پیامدها

عوامل 
هاي مهارتنیتشخصیتی

عمل
--29/0---هاي عملمهارت

--58/0---هاي عملآگاهی از استراتژي

- 08/0-83/0- 08/0-07/0نیت
- 44/053/004/0- 04/0- 04/008/0رفتار

تأثیر مستقیم استاندارد
-- 29/008/0---هاي عملمهارت

--58/0---هاي عملآگاهی از استراتژي

- 08/0-83/0- 08/0-07/0نیت
-53/0--- 08/0-رفتار

تأثیر غیر مستقیم استاندارد
--01/0---نیت

- 04/0-44/0- 04/0-04/0رفتار

عوامل 
شخصیتی

آگاهی از 
هاي استراتژي
عمل

R2= ٣۴/٠

آگاهی از 
پیامدها

هاي مهارت
عمل

R2= ١١/٠

نیت

R2= 73/0

عوامل موقعیتی

رفتار

R2= 36/0

29/0

83/0

07/0

08/0-

08/0-
08/0
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گیري و پیشنهادهانتیجه
نهـاده  هاي مهم کشاورزي است که از تأثیري دوگانه برخوردار است. به این معنی که در صورت کاربرد ایـن  کود یکی از نهاده-

آورد و مصـرف بـیش از حـد و غیـر علمـی آن، ضـمن اتـالف        افزایش محصول و بهبود قدرت حاصلخیزي خاك را به همراه می
ي گزاف به خانوار کشاورز، آلودگی منابع ارزشمند آب، تخریب ساختمان خاك و مخـاطرات مـرتبط بـا    سرمایه و تحمیل هزینه

در پی خواهد داشت. این در حالی است که بسـیاري از کشـاورزان بـه دلیـل     سالمت محصوالت کشاورزي و در نتیجه جامعه را
عنـوان عامـل   خصـوص کـود نیتـروژن را بـه    درك ناکافی و نادرست از پیامدهاي احتمالی، مصرف انواع کودهاي شیمیایی و بـه 

، بنـابراین ورزنـد.  ار مـی تـر آن اصـر  آورند و بر کاربرد هـر چـه بـیش   اساسی در افزایش تولیدات کشاورزي خویش به حساب می
ضروري است که کشاورزان نسبت به انواع کودها و مصرف به موقع و درست آن شـناخت کـافی بـه دسـت آورنـد و بـا در نظـر        

تـر از کودهـایی اسـتفاده نماینـد کـه الزامـات سـالمت انسـان و         اي متعـادل، بـیش  ي پایـدار در رویـه  داشتن مفروضات توسعه
، درك ي مـورد بحـث  دیریت شایسته در حـوزه ریزي اثر بخش و اعمال مدر این راستا، براي برنامهزیست را تضمین کند. محیط

. در )1394پسـند،  (شـاه رسـد صوص کود نیتروژن ضروري به نظر میخرفتار کشاورزان نسبت به کاربرد کودهاي شیمیایی و به
بودن رفتار جهـت بررسـی رفتـار کشـاورزان از دو مـدل      شناختی در تداوم و داوطلبانههمین راستا به دلیل اهمیت عوامل روان

د. نتـایج پـژوهش بـر اسـاس مـدل      محیطـی اسـتفاده گردیـ   بینی رفتارهاي زیستسازي هنجار و مدل پیششناختی فعالروان
سازي هنجار نشان داد:فعال

تغیر هنجار اخالقی دارد و از طریـق  داري بر مپذیري تأثیر مثبت، مستقیم و معنیسازي هنجار، متغیر مسئولیتدر مدل فعال-
& De Groot(گذارد که این نتـایج بـا مطالعـات   هنجار اخالقی بر روي رفتار کشاورزان نسبت به کاربرد کود نیتروژن تأثیر می

Steg, 2009., 2018;et alWang;Han, 2014;., 2015et alStevenیافتـه  هاي تحقیقاتی دیگر مطابقـت دارد. ایـن   ) در حوزه
تواند باعث تحریـک هنجارهـا و تعهـدات    بدین معنی است که داشتن تعهد و حس مسئولیت نسبت به اثرات منفی نیتروژن می

درونی در فرد نسبت به مصرف کود نیتروژن گردد و از این طریق بر رفتار افراد نسبت به استفاده از کود نیتروژن تـأثیر گـذارد.   
هاي اجتماعی براي تبلیغ پیامدهاي منفی کاربرد کـود نیتـروژن اسـتفاده    شود دولت از رسانهمیدر این راستا پیشنهادبنابراین

کند و تولید کننده و مصرف کننده را از شدت پیامدهاي آن مطلع سازد. به عبارت دیگر، کشاورزانی که از پیامدهاي خطرنـاك  
هاي ناصحیح کشاورزي بداننـد، مسـئولیت کـاهش کـاربرد     الیتکود نیتروژن آگاهی داشته باشند و استفاده از آن را از جمله فع

هـا از  ي آندهند که آن یک تعهد اخالقی را در پی خواهد داشت و موجب کاهش استفادهکود نیتروژن را نیز به خود نسبت می
برد کود نیتروژن سـبب  کرد که کشاورزانی که معتقدند پیامدهاي کاربیانتوان چنین شود. علت این امر را میکود نیتروژن می

ها را تهدید خواهد کرد، مسلماً براي کاهش این اثرات اقدامات الزم کاهش بارندگی و گرم شدن هوا خواهد بود و یا سالمتی آن
از جمله رفتارهاي حفاظتی را اتخاذ خواهند نمود.

متغیر هنجـار اخالقـی دارد و از طریـق هنجـار     داري بر آگاهی از پیامدهاي کاربرد کود نیتروژن تأثیر مثبت، مستقیم و معنی-
,.;& De Groot(هـاي گذارد. این یافته با نتایج حاصل از پـژوهش اخالقی بر روي رفتار کشاورزان تأثیر می 2015et alSteven

Steg, اثرات کاربرد توان عنوان نمود، برجسته کردن شدت هاي تحقیقاتی دیگر سازگاري دارد. در این راستا می) در حوزه2009
زیست و جوامع انسانی موجب ایجاد احساس وظیفه اخالقی و حس درونی منفـی در کشـاورزان   ناکارآمد کود نیتروژن بر محیط

رو اقدامات همه جانبه و فراگیري در جهـت افـزایش سـطح    دهد. از اینشده و آنان را به سمت تغییر در راستاي بهبود سوق می
ویژه آگاهی بخشی به آنان در خصوص پیامدهاي منفی کاربرد کـود نیتـروژن   محیطی بهائل زیستآگاهی کشاورزان در مورد مس

تـري بـه حفاظـت از    هـا نیـاز اسـت. در واقـع، کشـاورزان بـا آگـاهی بـاالتر، حـس قـوي          زیست و رفاه و سالمت انسانبر محیط
هـاي ترویجـی بـراي کشـاورزان باعـث      و فعالیـت تري از مصرف کود دارند. آموزشزیست داشته و عملکرد بهتر و عاقالنهمحیط

ها عالوه بر فراگیري نکات علمی، نسبت به پیامدهاي درازمدت مصرف کودها و سـموم بـر نظـام کشـاورزي آگـاه      شود تا آنمی
قبـال  پذیري در ها و مسئولیتشوند. مادامی که کشاورزان نسبت به موضوعی آگاهی نداشته باشند، انتظار برخورد مناسب از آن

هاي ترویج کشاورزي در هـدایت فنـی   ها و نظاممعنی خواهد بود. در این راستا، انتقال اطالعات توسط آژانسهایشان بیفعالیت
مرتبط با تولید کشاورزي اهمیت دارد. همچنین، هماهنگی با مراکز بهداشتی منطقه و ارائه این اطالعات توسط مراکز بهداشتی 

ان پزشکان و کارکنان پزشکی نیز تأثیر مثبتی خواهد داشت.هاي بهداشتی از زبو خانه
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داري بـر متغیـر هنجـار اخالقـی دارد. همچنـین، از طریـق هنجـار        اثربخشی اقدامات کشاورزان تأثیر مثبت، مستقیم و معنی-
,.(هـاي  گذارد. ایـن یافتـه بـا پـژوهش    اخالقی روي رفتار کشاورزان تأثیر می 2007et alHarlandGroot & Steg, 2009;De(

کننـد توانـایی کـاهش کـاربرد کـود نیتـروژن را دارنـد و همچنـین         باشد. به عبارتی دیگر، کشـاورزانی کـه فکـر مـی    همسو می
بـه کشـاورزان   ،شـود دهند؛ بنابراین در این راستا پیشنهاد مـی هایشان مؤثر است رفتار حفاظتی بهتري از خود نشان میفعالیت

توصـیه شـود، از آتـش زدن بقایـاي محصـوالت کشـاورزي توسـط کشـاورزان         ناوب زراعی (شـبدر و یونجـه)  براي استفاده از ت
تشـویق کشـاورزان بـه اسـتفاده از کودهـاي      .شودجلوگیري شود زیرا آتش زدن کاه و کلش سبب خروج نیتروژن به محیط می

هـاي سـاده و ارزان و مـؤثر در    ها و اسـتراتژي روشهاي تشویقی همراه باشند. در این زمینه آموزشحیوانی که با اعطاي تعرفه
کاهش کاربرد نیتروژن به کشاورزان مؤثر است.

داري بر متغیر هنجار اخالقی دارند و از طریق هنجار اخالقی بـر روي رفتـار   متغیر هنجار ذهنی تأثیر مثبت، مستقیم و معنی-
,.هـاي ( گذارد. این یافته بـا پـژوهش  کشاورزان تأثیر می 2017et alZhang;., 2018et alnbergWitte   مطابقـت دارد. هنجـار (

بنابراین افزایش آگاهی و اطالعات این افـراد در خصـوص اثـرات کـاربرد     ،باشدهاي مرجع بر افراد میذهنی به معنی فشار گروه
صورت غیر مستقیم باعث بهبود هنجار اخالقی کشاورزان خواهـد گردیـد.   ناصحیح کودهاي نیتروژن و بهبود نگرش این افراد به

ن، روحانیون، ریـش سـفیدان روسـتا و    گردد، از افرادي که منزلت اجتماعی باالتري دارند مانند معلمادر این راستا پیشنهاد می
طور عمده شود، اقدامات آموزشی باید بهچنین پیشنهاد میهاي ارتباطی بهره گرفت. همکانالعنوان کشاورزان نمونه و پیشرو به

با هدف تغییر نگرش تمام کشاورزان انجام گیرند زیرا کشاورزان در روابط خود به شدت تحت تـأثیر دوسـتان و همکـاران خـود    
قرار دارند.

و ایـن نتیجـه بـا    متغیر هنجار اخالقی تأثیر مثبت، مستقیم و معناداري بر متغیر احساس غرور و متغیـر احسـاس گنـاه دارد   -
,.1395et alهاي پژوهش (رحیمی و همکاران، یافته 2013;Onwezen    تـوان گفـت،   ) مطابقت دارد. بر اسـاس ایـن یافتـه مـی

شوند و با بهبود هنجارهاي اخالقی در افـراد احساسـات افـراد (مثبـت و     هنجارهاي اخالقی تنظیم میاحساسات افراد از طریق 
از کـود  ي کـم و نـاچیز  منفی) تقویت شده که بر رفتار افراد در آن راستا تأثیرگذار است. براي مثـال، کشـاورزانی کـه اسـتفاده    

تـري  ي زیاد از کود نیتروژن احساس گناه و پشیمانی بیشرت استفادهنمایند، در صوتر تأیید مینیتروژن را از نظر اخالقی بیش
هـا بـه وجـود    تـري در آن دهد. از طرفی، در صورت عدم استفاده از کود نیتروژن احساس غرور و رضایت بیشها دست میبه آن

گردد.ها میآید که در نهایت موجب افزایش رفتارهاي حفاظتی آنمی
هـاي  ثیر مستقیمی بر متغیر رفتار کشاورزان نسبت به کاربرد کود نیتروژن دارد. ایـن نتیجـه بـا یافتـه    متغیر هنجار اخالقی تأ-
)., 2013et alOnwezenHan, 2014;., 2018;et alWittenbergAbrahamse & steg, مطابقـت دارد. بـا توجـه بـه     );2009

ي بینـی کننـده  بنابراین پایبندي کشاورزان به رعایـت اصـول اخالقـی، پـیش    ،اینکه رفتار تابعی از هنجارهاي درونی افراد است
شـود از آنجـایی   مناسبی براي رفتار حفاظتی است و تعهد اخالقی فرد جهت انجام رفتاري خاص است. در این راستا توصیه می

و همچنین مسئولیت در قبـال دیگـر   که در دین مبین اسالم توصیه بسیار زیادي بر استفاده از طبیعت در کنار تکریم و احترام
ها شده است، تعهد و مسئولیت درونی افراد را نسبت به اثرات منفی نیتروژن افرایش دهیم. ایـن امـر اگرچـه    موجودات و انسان

رهبـران دینـی و مـذهبی و در    پـذیر اسـت ولـی توصـیه آن توسـط     هاي کالسیک ترویجی نیز تا حدودي امکانتوسط آموزش
تواند در تبیین و ایجاد هنجارهاي مـورد نظـر مـؤثر واقـع گـردد. همچنـین مقایسـه کشـاورزان         لف مذهبی میهاي مختمراسم

مسلمان با کشاورزان غیر مسلمان (در کشورهاي پیشرفته) ممکن است بتواند انگیزه و احساسات افراد را در این رابطه تحریـک  
نماید.

هـاي عمـل تـأثیر    آگـاهی از اسـتراتژي  ، محیطی نشـان داد تارهاي زیستبینی رفاساس نظریه پیشبرپژوهشهمچنین، نتایج 
مـوارد زیـر پیشـنهاد    مستقیم، مثبت و معناداري بر متغیر نیت کشاورزان نسبت به کاربرد کود نیتـروژن دارنـد. در ایـن راسـتا    

.گرددمی
؛هاي کشاورزي طبق نتایج آزموني جهاد کشاورزي بر مراحل آزمون خاك و ارسال دستور بکارگیري نهادهنظارت ویژه

؛ارائه تسهیالت و حواله خرید به کشاورزان براي بکارگیري کود نیتروژن حاوي پوشش گوگردي
؛ارائه اطالعات به کشاورزان جهت تقسیم کود نیتروژن طی یک فصل زراعی
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؛ ون را کاهش دهدنیتروژاي مصرف کود طور قابل مالحظهتواند بهاستفاده از فناوري کلروفیل متر که می
جاي مراجعـه بـه   ي کاربرد صحیح کود نیتروژن از متخصصان دانشگاهی و مروجان بهکسب اطالعات کشاورزان در رابطه با نحوه

هاي کود و بذر.فروشگاه
از متغیر عوامل شخصیتی تأثیر مستقیم، مثبت و معناداري بر متغیر نیت کشاورزان نسـبت بـه کـاربرد کـود نیتـروژن دارنـد و       

.گرددپیشنهاد میموارد زیر گذارد که در این راستا طریق نیت روي رفتار کشاورزان تأثیر می
؛هاي آزمون خاك، گیاه و آبگذاري و تجهیز آزمایشگاهتوسعه امکانات زیربنایی نظیر پایه

؛ وهاي مختلفدر زمانهاي آموزشی مناسب براي افزایش سطح اطالعات کشاورزان براي به کار بردن کود برگزاري دوره
هـا  اي و برگزاري همـایش اي و نتیجههاي طریقهویژه محلی، مزارع نمایشی اعم از نمایشهاي مختلف ملی و بهاستفاده از رسانه

هاي تخصصی.و نشست
در ایـن راسـتا   متغیر نیت تأثیر مثبت، مستقیم و معناداري بر متغیر رفتار کشاورزان نسبت به کـاربرد کـود نیتـروژن دارد؛ کـه     

.گرددهاي زیر پیشنهاد میگذاريسیاست
خصوص کودهاي نیتـروژن بـه سـمت کودهـاي آلـی از جملـه کودهـاي        ي کودهاي شیمیایی بهالزم است دولت با انتقال یارانه

؛ وحیوانی، تمایل کشاورزان به استفاده از کودهاي حیوانی را در سطح مزارع افزایش دهد
تري را در مورد خطرات استفاده هاي ترویجی مرتبط با کشاورزي پایدار، اطالعات بیشو برگزاري کالسهااز طریق رسانهدولت 

از کودهاي شیمیایی همچون کود نیتروژن در اختیار کشاورزان قرار دهد تا کشاورزان در جهت اسـتفاده از کودهـاي حیـوانی و    
آلی تشویق و هدایت شوند.
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Abstract
Incorrect use of chemical fertilizers has had significant consequences on the quality of the environment as well
as human welfare. Therefore, limiting its release may be achieved by improving fertilizer management. In this
regard, farmers, as the main actors and decision makers in the agricultural sector, will have the task of limiting
the use of nitrogen fertilizer and thereby reducing its effects. Therefore, understanding farmers' actions is
essential to identify the types of policies that can effectively promote social and technological change. Because
developing behavior and promoting the knowledge of environmentalists is an important issue for policymakers,
advocates of green businesses and other stakeholders interested in adopting and enhancing environmental
protection behavior. Therefore, the purpose of this study was to investigate the behavior of farmers in Ramshir
region regarding nitrogen fertilizer application and its determinants factors. To achieve the research goal, two
theories of normative activation and environmental behavior prediction were used. The data were collected
through survey technique using a structured questionnaire. Validity of the questionnaire was confirmed by
faculty members of Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan. Reliability of
questionnaire was confirmed by Cronbach's alpha test. The sampling method was based on systematic random
sampling. Based on the Kerjesi and Morgan table, a sample of 200 farmers was selected among farmers who
had received fertilizer from Ramshir Agricultural Jihad Management Organization in year 2018- 2019. The
results of the study showed that in the normative activation theory, effectiveness, responsibility, awareness of
consequences and subjective norms explain ethical norm variable and the behavior of farmers is significantly
explained by the ethical norm variable. In the environmental behavior prediction theory, the variable of
intentions was explained by awareness of action strategies and personality factors. Based on the results of the
research, suggestions were presented to improve the implementation of the policies in order to better use
nitrogen fertilizers.
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