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 چکیده

بنابراین، در بخش کشاورزی، راهبردهای کاهشی . ای استانتشار گازهای گلخانه مهمبخش کشاورزی منبع 
در بخش کشاورزی  وهوایی آبکاهش تغییرات  که ازآنجاضروری است.  وهوایی آبکاهش تغییرات  منظور به

 وههوایی  آبهش تغییهرات  گذار بر تمایل آنان بهه کها  تأثیر، شناسایی عوامل به تمایل کشاورزان بستگی دارد
کهاهش انتشهار    در زمینةمهم است. هدف کلی این پژوهش، بررسی عوامل مؤثر بر تمایل یا نیات کشاورزان 

 جامعهة شناسی، پیمایشی اسهت.   این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روشای بود. گازهای گلخانه
از  نفری بها اسهتفاده   350ای نمونه دادند.نفر تشکیل می 3000به تعداد  کشاورزان شهرستان باویآماری را 
بود که روایی آن  پرسشنامه این پژوهش، در اطالعات آوریجمع گیری تصادفی انتخاب شد. ابزارروش نمونه
. نتهایج نشهان   شد ( تأیید70/0-90/0کرونباخ ) یاز طریق آزمون آلفا پرسشنامه و پایایی کارشناسانتوسط 

درصهد از تغییهرات در    28/0ها، دانش علل و اعتماد اجتمهاعی   داد، متغیرهای دانش اثرات، اعتماد به رسانه
کننهد. در نهایهت بهر اسهاس      پیش بینی می وهوایی آبمیزان تمایل رفتاری کشاورزان را به کاهش تغییرات 

 . شدهای تحقیق، پیشنهادهایی ارائه یافته

 .، نیات رفتاری، شهرستان باویتمایل به کاهش، وهوایی آبغییرات تکلیدی:  ناگواژ
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   مقدمه

ههای طبیعهی و انسهانی و تهدیهدی بهرای ثبهات       گرم شدن جهانی معضلی جدی برای اکوسیسهتم 

های انسانی و طبیعهی شهدید و   بر سیستم آن آثارو  ]21[ استاجتماعی، سیاسی و مالی در جهان 

خواهد بود، مگر اینکه اقهدامات کاهشهی بهرای تتبیهت  لظهت گازههای       ناپذیر  جبرانبالقوه  طور به

المللهی   ههای ملهی و بهین   مقابله با این چالش از یک طهرف، بهه تهالش    .]26[گیرد انجام  ایگلخانه

حمایهت مهردم از   نیازمند و از طرف دیگر،  داردنیاز ای کاهش انتشار گازهای گلخانهبرای هماهنگ 

توسهط شههروندان    عملهی های دولت در قبال کاهش انتشار و دیگهر اقهدامات   تصمیمات و سیاست

ای منتشرشهده از  اول توسهط گازههای گلخانهه   درجهة  در  وههوا  آبکه تغییهرات   ازآنجا .]24[ است

و تصهمیمات  شهود  مهی پیشران تغییرات اقلیمی تلقهی   ،و رفتار انسانیشده رفتارهای انسانی ایجاد 

تغییرات اقلیمی قرار دارد، تغییر این رفتارها تا حد زیهادی  در مرکز  وهوا آب)رفتار( فردی مرتبط با 

بسیار فهوری بهه    ای یفهوظعنوان  کاهش تغییر اقلیم به .]15[ شود میکاهش تغییرات اقلیمی سبب 

متهال،   طور به .]2[دارد نیاز رفتار داوطلبانة مختلف از جمله تغییر راهبردهای وسیعی از دامنة فهم 

مصرف انرژی توسط افهراد )مشهروب بهه آگهاهی و نگرانهی آنهان در مهورد تغییهر         داوطلبانة کاهش 

، تمایل آنهها بهه اقهدام و توانهایی تغییهر در آنهها( عامهل مهمهی در مقابلهه بها تغییهرات            وهوایی آب

انتشهار گازههای   کهاهش   منظهور  بهه  وههوا  آباهداف مبارزه با تغییهر  اگرچه  .]34[ است وهوایی آب

 ،وجهود دارد  یافتهه و در حهال توسهعه    توسهعه ای در حال حاضهر در بسهیاری از کشهورهای    گلخانه

این اهداف بعید است بدون تغییرات عمده در ساختار اجتماعی کهه لزومها     دهد میتحقیقات نشان 

بهه وقهو    عنوان متهال مصهرف انهرژی کمتهر(      بهمورد نیازند ) تر گستردهمشارکت عمومی  منظور به

اقهداماتی   باید( 2013)رجسوس و همکاران به عقیدة . ]37[شوند بپیوندند یا به نتایج متبتی منتج 

مهردم بهه   همهة  که نیاز بهه فهداکاری افهراد دارد، امها     گیرد انجام  وهوایی آببرای کاهش تغییرات 

 .]33[ دنه زیرا ا لب آنها به تغییر عادات در سطح فردی و اجتماعی نیهاز دار  ،ندارندتمایل فداکاری 

بهرای کهاهش انتشهار گازههای      خواهنهد  نمهی بسیاری از مهردم   دهندبرخی تحقیقات نیز نشان می

ای کهاهش نشهر گازههای گلخانهه    بهرای  دولت  های سیاستنه از  آنها .]40[ای گامی بردارند گلخانه

خش کشاورزی منبع مهم انتشهار  . ب]30[رفتارهای داوطلبانه دارند  بهکنند و نه تمایلی حمایت می

دارد.  وههوایی  آبدر ایجهاد تغییهرات    مهمهی  تهأثیر که  ]4، 5، 6[رود شمار می بهای گازهای گلخانه

و (CH4) ، متهان  (N2O)نیتروزاکسهید   نظیهر  ای سهم مهمهی از گازههای گلخانهه   بخش کشاورزی 

متال، استفاده از کودهای شیمیایی نیتهروژن،   طور به .]38[ کند تولید میرا  (CO2)اکسیدکربن  دی

ای مسهتقیم و  های کشاورزی مدرن، به تولیهد گازههای گلخانهه    مهم در سیستمنهادة عنوان یک  به
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عامل قدرتمند گرم شدن زمهین اسهت.    نیتروزاکسید .]23[ شود میمنجر  یرمستقیم نیتروزاکسید 

اسهت   اکسیدکربن بهوده  دیبرابر  298این گاز در گرم کردن جو  تأثیر ،ساله 100دورة در طی یک 

ای نشهخوارکنندگان،  از متهان را از طریهق تخمیهر روده   بزرگهی  همچنین کشهاورزی حجهم    .]38[

 پوسهیدگی  از زیهادی  حهد  تا کربن اکسید دی .]9[کند  میحیوانات و منابع دیگر وارد جو  فضوالت

برآوردهای مختلفهی از   .]20[ دشومی منتشر خاک موادآلی و گیاهی هایزباله سوزاندن یا میکروبی

مهی اظههار  ( 2007) . اسهمیت و همکهاران  ای وجود داردسهم کشاورزی در انتشار گازهای گلخانه

 ینتهر  بهزر  درصهد از نیتروزاکسهید    84درصهد از گهاز متهان و     54کشاورزی بها تولیهد    که کنند

معتقدنهد   (2007آدگر و همکاران ). ]35[ استکربن  اکسیدای  یر دیگازهای گلخانهتولیدکنندة 

 اسهت نیتروزاکسهید   و متهان  جههانی  ایگلخانهه  گازههای  از درصد 60 و 50 حدود سهم کشاورزی

 تخمهین  همچنهین . ]1[ (شوددام منتشر می از متان و حاصلخیزهای  خاکبیشتر نیتروزاکسید از )

ای ناشهی از فعالیهت  گلخانهه  گازهای تمام از درصد 15 از بیش کشاورزی بخش که است شده زده

 ههای هزینهه  دام معتقدنهد تولیهد  نیهز   (2006کبرید و همکاران ) .]5[کند  های انسانی را تولید می

ای گلخانهه  گازههای  از درصهد  18 سههم آنهها   جهان، سراسر در و دارد توجهی قابل یمحیط زیست

محهدودة  شهامل   وههوا  آبعواقهب ناشهی از تغییهرات    در بخش کشاورزی،  .]21[ است منتشر شده

تغییهرات فیزیکهی خهاک و    ، ای از جمله کاهش کمیهت و کیفیهت محصهوالت کشهاورزی    گسترده

ضهرورت  بنهابراین،  همچنین تغییرات مورد انتظار در تجهیزات دولت و تقاضای بهازار خواههد بهود.    

ای در حهال حاضهر و آمهاده شهدن بهرای      کاهش انتشار گازهای گلخانهبرای بسیاری در کشاورزی 

بهرای   زیهادی ار بها فشه  کشهاورزی  به احتمال زیاد و  شوداحساس میآینده  وهوایی آبسناریوهای 

، از نظهر کهاهش تولیهد    وههوا  آبپایداری بیشتر در مقابهل تغییهرات    منظور بههای خود تغییر شیوه

کهاهش در مباحه    . ]15[، نیتروزاکسید و متهان مواجهه اسهت    اکسید کربن دیای گازهای گلخانه

جهذب گازههای   کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد تغییرات اقلیمی به کاهش منابع یا افزایش 

 .1 :ضهروری اسهت   وههوا  آب تغییهر  آثهار  کهاهش  بهرای  اساسی اقدام دو .]10[ای اشاره دارد گلخانه

 منبهع  از ایگلخانه گازهای انتشار کاهش از طریق( وهوا آب تغییر علل کاهش) کاهشی هایفعالیت

بهالقوه   اقهدامات  .2 و ؛]3[  یهره  و کهربن  ترسهیب  بهبود انرژی، از حفاظت و جایگزینی یا از طریق

متال، کهاهش اسهتفاده از    طور به .]3، 44[ (وهوا آب تغییر آثار کاهش متال عنوان به) سازگاریبرای 

کاهش تغییرات اقلیمی است که کشهاورزان  های مؤثرترین راهبردیکی از  ةدهند نشانکود نیتروژن 

 بهر  را وهوایی آبکاهش تغییرات وظیفة کشاورزی، کشاورزان در بخش  .]38[اتخاذ کنند  توانند می

 بهه پیگیهری  این کاهش تا حد زیادی بهه تمایهل کشهاورزان و ظرفیهت آنهان       .]6، 43[عهده دارند 

بسهیار   وههوایی  آبنیات رفتاری در مورد کهاهش تغییهرات    اما ؛]27[اقدامات کاهشی بستگی دارد 
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. شودکشاورزان در این زمینه بررسی  یا نیات ضروری است تمایالت و از این رو ]29[ استپیچیده 

ای و هدف این مطالعه بررسی میزان تمایل کشاورزان بهه کهاهش انتشهار گازههای گلخانهه      رو ازاین

 وههوایی  آبتمایل کشاورزان و ظرفیت آنان برای پاسخ به تغییرات  .استبر تمایل آنان  مؤثرعوامل 

پهذیری نسهبت بهه شهرایط      و آسهیب  هها یک فرایند اجتماعی مبتنهی بهر سهاخت اجتمهاعی خطر    

 امها  ،برسهد  نظهر  بهه  واضح است ممکن رفتاری نیات و خطر درک بین ارتباب .]4[است  وهوایی آب

ب( معتقدنهد کشهاورزانی   2013کل و همکاران )رباآ .]30[ اند پرداختهتحقیقات کمی به بررسی آن 

تهری بهه مهدیریت    نگرش متبهت ند ا در بخش کشاورزی نگران وهوایی آبتغییرات  آثارکه در مورد 

معتقدنهد نگرانهی    (2007ارانه با تغییرات دارند. ههودن و همکهاران )  پیشگیرانه و سازگهای راهبرد

تحقیقهات   .]4[آمیهز اسهت    موفقیهت کلیدی برای کاهش  وهوا آبتغییرات  تأثیرکشاورزان در مورد 

ای ویهژه  طهور  بهه ی محیطه  زیستمتغیر دانش نیز در ارزیابی واکنش به مشکالت که  دهد مینشان 

هسهتند و   وههوایی  آبای علهت تغییهرات   گازهای گلخانه دانند نمیعبارتی، افرادی که  به. استمهم 

تشخیص دهند بعید اسهت کهه از    راای گازهای گلخانه کنندةرفتارهای تولید توانند نمیافرادی که 

کهاهش انتشهار گازههای    برای حمایت کنند یا رفتار خود را ای  گلخانههای کاهش گازهای سیاست

ههر دو   در دانهش  ( نیز معتقدنهد 2002بورد و همکاران ) زمینهدر این  .]30[ ای تغییر دهندگلخانه

یها   نیت بر مؤثر مهم عوامل از ای گلخانه گازهای تولید اقدامات کاهش و وهوا آب تغییرات علل مورد

( نیز معتقد است آگهاهی از تغییهرات   2015) هایلند .]8[است  وهوایی آبتمایل به کاهش تغییرات 

 وههوایی  آبمردم اگر علل تغییر در واقع،  .]19[ استقوی نیت کاهش  ةکنند تعیینیک  وهوایی آب

ای تمایهل  بهه کهاهش تولیهد گازههای گلخانهه      را درک کننهد  وهوایی آبتغییرات  زیاد هاییا خطر

افهرادی کهه انتظهار     شهد همچنین، در یک پژوهش ملی در ایاالت متحده مشاهده  .خواهند داشت

بهه احتمهال    کشهند،  را انتظار مهی  وهوایی آبعواقب بد تغییرات جهان گرم شود و کسانی که دارند 

کننهد  ابراز مهی  یا گلخانهنامتناسبی تمایل خود را برای کمک به کاهش انتشار گازهای  طور بهزیاد 

هها  ترین همبسهتگی زیست یکی از قوی محیطدربارة دانش عمومی  نیز نشان داده تحقیقات .]29[

با تمایهل بهه کهاهش انتشهار       وهوا آبباور به تغییرات  .]7[ از محیط زیست دارد حمایترا با نیات 

شناسهی   دو بعد روان. ]13[ شود میتمایل بیشتر سبب ی که باور بیشتر طور به ،داردنزدیکی ارتباب 

تغییهرات   آثهار باورههای افهراد در مهورد علهل و      ،وههوایی  آبدر مورد رفتارههای کهاهش تغییهرات    

اسهت کهه آیها     سهؤال سیاسی و اجتماعی حول این  یها بح علل، جنبة از  .]11[ است وهوایی آب

های انسانی )ماننهد مصهرف   های آتشفشانی( یا فعالیتفرایندهای طبیعی )مانند خورشید و فعالیت

عالوه، تحقیقات نشهان   به .]14[ برق، گازهای منتشرشده از خودروها( علل اصلی گرم شدن هستند

مقابلهه بها   برایروانی و آمادگی برای کاهش مصرف انهرژی   ةارتباب بین متغیرهای فاصل که دهد می
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 ةکهاهش فاصهل   کهه  دههد  مهی روانهی، نشهان   نظریة فاصلة دار است. ابسیار معن وهوایی آبتغییرات 

نگرانی و تمایل بهرای فعالیهت را    وهوایی آباجتماعی با یک مشکل مانند تغییرات یا مکانی، زمانی 

روانی به افزایش نگرانهی و   فاصلةکاهش  معتقدند( 2014اوانس و همکاران ) .]36[ دهدافزایش می

ههای کهاهش   اعتماد نیز یکی از عوامل مهم در حمایت از تالش .]13[ شود میمنجر تمایل به عمل 

بهرای  هها و آموزشهگران   مانند رسانه خارجی منابع بر در واقع، تکیه .]17[ است وهوایی آبتغییرات 

 وههوایی  آب تغییهرات  مهورد  در دادن بهه باورهها   شکل منظور به هاتخصص و دست آوردن شواهد به

کمک بهه ذههن انسهان    "سطح اعتماد به اطالعات از طریق  .]41[ دهد می افزایش را اعتماد اهمیت

براسهاس  . ]28[ گهذارد  یمه  تهأثیر موضهو   از مهردم  بهر چگهونگی درک    "برای تفسیر جهان خارج

، در دهنهد  مهی نشهان  تمایهل  دهنهده   کهاهش بسیاری از افراد به پذیرش اقهدامات   اگرچه ،ها بررسی

وجود دارد که این تمایل محدود شده و مشروب به عهواملی ماننهد اعتمهاد بهه      هایی نشانهحال  عین

بررسی تغییهرات  برای نیات رفتاری  که دهند یمهمچنین تحقیقات کیفی نشان  .]25[دولت است 

 گیرنهد  یمه شده برای ایجاد و مقابله بها تغییهرات اقلیمهی قهرار      درکمسئولیت  تأثیرتحت  ،اقلیمی

تغییهرات   ةدهنهد  کهاهش باور در مهورد اثهربخش بهودن یهک رفتهار       رود میهمچنین انتظار  .]42[

 .  ]39[رفتار در ارتباب باشد  آن، با نیات افراد برای انجام دادن وهوایی آب

 ها روشمواد و 

آماری  جامعة شناسی، پیمایشی است. روشو از لحاظ  ؛کاربردی ،از لحاظ هدفتحقیق حاضر از 

نفهر تشهکیل    3000استان خوزستان بهه تعهداد حهدود     باوی درشهرستان مطالعه را کشاورزان 

. حجم نمونه با شدگیری تصادفی استفاده انتخاب اعضای نمونه از روش نمونه منظور به. دهند می

آوری اطالعهات در ایهن    جمهع . ابزار شدنفر محاسبه  350استفاده از جدول کرجسی و مورگان، 

)خیلهی کهم،   ای گزینهه  پنجبا استفاده از طیف لیکرت االت ؤسبود که در آن  پژوهش، پرسشنامه

 بهه کارشناسهان   پرسشهنامه  ةارائه  همچنین، بها کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد( سنجیده شدند. 

 ، پایهایی ة تحقیهق منطقه نفر از کشهاورزان خهارج از    40مقدماتی  ةمطالع با و ؛روایی ،نظر صاحب

 .  شد تأیید( 70/0-90/0) پرسشنامه متغیرهای

 نتایج و بحث

سال و کمترین و بیشهترین سهن    73/42میانگین سن پاسخگویان  نشان داد آمار توصیفینتایج 

های ترویجی که کشاورزان در  کالس. همچنین میانگین تعداد استسال  75و  16ترتیب  بهآنها 

. سهت ا 15و بیشهترین   سواد( )بی کالس و کمترین تعداد کالس صفر 92/0اند  کردهآنها شرکت 
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 3/10نفهر )  36. از بهین پاسهخگویان   اسهت نفر  47/5پاسخگویان  ةخانوادمیانگین تعداد اعضای 

نفهر   66راهنمهایی،  دارای تحصهیالت  درصهد(   7/15نفهر )  55درصد( دارای تحصیالت ابتدایی، 

درصهد(   1/25نفهر )  88فوق دیهپلم و  دارای درصد(  6/22نفر ) 79دیپلم، دارای درصد(  9/18)

 پاسخ ندادند.ال ؤسبه این نیز  (درصد 4/7نفر ) 26؛ بودندلیسانس دارای 

 ایبا تمایل به کاهش انتشار گازهای گلخانه همبستگی بین متغیرهای تحقیق

همبسهتگی پیرسهون   آزمهون  کهاهش از   تمایل بهه بین متغیرهای تحقیق با رابطة بررسی  منظور به

داری معنها آماری مستقیم و رابطة متغیر تمایل ، دهد مینشان  1گونه که جدول  همان استفاده شد.

(، اعتمهاد  r₌35/0روانهی )  فاصهلة (، r₌29/0(، باور )r₌29/0(، نگرانی )r₌30/0با متغیرهای آگاهی )

اثربخشهی   خهود (، r₌31/0)پهذیری   مسهئولیت (، r₌39/0) هها  رسهانه (، اعتماد به r₌40/0اجتماعی )

(33/0₌r دانش علل ،)(33/0₌r( دانش اثرات ،)43/0₌r( و دانش سازگاری )13/0₌r) .دارد 

 تمایل. ماتریس ضرایب همبستگی بین متغیرهای تحقیق و 1جدول 

 همبستگی ضریب متغیرها

 30/0** آگاهی

 29/0** نگرانی

 29/0** باور

 35/0** روانی فاصلة

 40/0** اعتماد اجتماعی

 39/0** اعتماد به رسانه

 33/0** اثربخشی

 31/0** پذیری مسئولیت

 33/0** دانش علل

 43/0** دانش اثرات

 13/0* دانش سازگاری
 درصد 95و  99داری در سطح امعن*  و** 

 ایبه کاهش انتشار گازهای گلخانهن عوامل مؤثر بر تمایل تحلیل رگرسیو  

 گام اسهتفاده شهد.   به گامبر تمایل به کاهش، از آزمون رگرسیون  مؤثربینی عوامل پیش منظور به

 رگرسهیون  آزمهون  در ،داشهتند  معناداری همبستگی کاهش به تمایل با که عواملی منظور بدین

، دانش ها رسانهتحلیل رگرسیونی نشان داد چهار متغیر دانش اثرات، اعتماد به  نتایج .وارد شدند
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، این متغیرها دهد مینشان  2ترتیب وارد معادله شدند. چنانکه جدول  بهعلل و اعتماد اجتماعی 

در را  ای گلخانهه درصد از تغییرات در میزان تمایل رفتاری افراد به کاهش انتشار گازههای   28/0

Sig=، 569/25F= ،28/0R 001/0*دهند )داری توضیح میاسطح معن
2
 Adjust = بتها  (. مقهدار 

 .دهدمی نشان را وابسته متغیر نتبیی در مستقل متغیرهای نسبی اهمیت

 ایبر تمایل به کاهش انتشار گازهای گلخانه مؤثر. تحلیل رگرسیون عوامل 2جدول 

 B S.E.B β Sig.t متغیرها

09/0 دانش اثرات  03/0  18/0  01/0  

39/0 اعتماد به رسانه  12/0  21/0  001/0  

29/0 دانش علل  10/0  16/0  006/0  

28/0 اعتماد اجتماعی  11/0  16/0  01/0  

Sig=
**0001/0  F= 569/25  Constants= 2567/0   

 Multiple R R2 R2 Adjust R2Change متغیرها

43/0 دانش اثرات  19/0  18/0  19/0  

50/0 اعتماد به رسانه  25/0  25/0  06/0  

52/0 دانش علل  27/0  26/0  02/0  

54/0 اعتماد اجتماعی  29/0  28/0  02/0  

 گیرینتیجه

کهاهش   امها ایهن   ؛دارندرا در بخش کشاورزی برعهده  وهوایی آبکاهش تغییرات  ةوظیفکشاورزان 

اقدامات کاهشهی   برای پیگیریدر بخش کشاورزی تا حد زیادی به تمایل کشاورزان و ظرفیت آنان 

این تحقیق به بررسی تمایل کشاورزان و عوامل مؤثر بر آن پرداخته شهده  در  رو ازاینبستگی دارد. 

روانهی،   فاصهلة ، نگرانهی،  وههوایی  آبباور به وقو  تغییهرات  با افزایش آگاهی،  داداست. نتایج نشان 

علهل،   ةزمینه ی، اثربخشی و دانش در هر سهه  پذیر مسئولیتها و اعتماد اجتماعی،  اعتماد به رسانه

افهزایش  ای  گلخانهه گازههای   و رفتارهای سازگاری میزان تمایل کشاورزان به کهاهش انتشهار   اثرات

 و تهروالو  چنانکهه . دارد مطابقهت  پهارکس  و تهروالو  تحقیهق  نتیجهه  بها  نتایج این از یبخش .یابد می

خهود نشهان    ةمطالعه ( در 2012؛ تهروالو و پهارکس )  دادنهد  نشان خود مطالعه در( 2012) پارکس

مداوم با نیات رفتهاری   طور بهگرم شدن زمین  دهندة کاهشدانش در مورد رفتارهای  اگرچه، دادند

اد صهحیح  گرم شدن است )چه این اعتقه  دهندة کاهشدر ارتباب نیست، اعتقاد به اینکه یک رفتار 

عهالوه نتهایج    بهه . ]39[آن رفتار در ارتباب است دادن با نیات مربوب به انجام  شدت بهباشد یا خیر( 
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ها، دانش علل و اعتماد اجتمهاعی   دهد چهار متغیر دانش اثرات، اعتماد به رسانه یمرگرسیون نشان 

نتشهار گازههای   درصد از تغییهرات در میهزان تمایهل رفتهاری افهراد بهه کهاهش ا        28/0در مجمو  

تمایهل بهه کهاهش    بینهی   پهیش هها در  کند. همچنین متغیر اعتماد به رسانه ای را تبیین می گلخانه

عبهارت دیگهر افهرادی کهه بهه اطالعهات        بهه ای بیشهترین قهدرت را داشهت.     انتشار گازهای گلخانه

ای و افهزایش گازهه   وههوایی  آبتغییهرات   ةدر زمینه ههای دولتهی   هها و سهازمان   رسهانه  منتشرشده

نهد،  دهنگهام و مفی  هها بهه   ند و معتقد بودند که اطالعات این سازمانداشتای اعتماد بیشتری  گلخانه

ای از خهود نشهان دادنهد. ایهن نتیجهه بها        گلخانهه تمایل بیشتری نیز برای کاهش انتشهار گازههای   

همکهاران  همیلووسهکی و   ةمطالعه ( مطابقت دارد. چنانکه 2013همیلوسکی و همکاران ) های یافته

تمایل به کاهش بوده است. همچنین افرادی  ةکنند تعییناعتماد یکی از عوامل  ،( نشان داد2013)

ناشهی از ایهن پدیهده دانهش و معلومهات بیشهتری        تهأثیرات و  وههوایی  آبعلل تغییرات  ةدربارکه 

و همکهاران  تحقیهق بهورد    ةنتیجبا  یافتهاین  بیشتر به کاهش انتشار گازها تمایل داشتند. ،داشتند

( نشان داد درک عواقب نامطلوب شخصی و 2000بورد و همکاران ) ةمطالع( مطابقت دارد. 2000)

 وههوایی  آبکهاهش تغییهرات    بهرای مستقل نیات افراد را  طور بهعواقب نامطلوب اجتماعی هر یک 

ی تهأثیر همچنین نتایج تحقیق نشان داد درک خطر بر تمایهل بهه کهاهش    . ]8[ کند میبینی  پیش

در ایهن  ( مغهایرت دارد. همچنهین   2005تحقیقات اوهی و ایکیدا ) ةنتیجبا  یافتهنداشته است. این 

ل و اکه تحقیهق آرب  ةنتیجداری بر تمایل به کاهش نداشته است که با امعن تأثیرآگاهی افراد  مطالعه

 کهه  دههد  یمه ب( نشان 2013ل و همکاران )اکآرب ةمطالعب( مغایرت دارد. نتایج 2013همکاران )

کهه کشهاورزانی کهه بهاور دارنهد تغییهرات        امعنبه این  ؛منفی کاهش است ةکنند بینی پیشآگاهی 

دهنهد یها معتقدنهد     یمه های انسانی نسهبت   یتفعالدر حال وقو  است و آن را ا لب به  وهوایی آب

ههای انسهانی و تغییهرات     یهت فعالبرابهر بهه    طهور  بهدر حال وقو  است و آن را  وهوایی آبتغییرات 

که دولهت بایهد بهه دنبهال      اند موافقدهند، به احتمال بیشتری  یمطبیعی در محیط زیست نسبت 

یک تغییر طبیعهی   ا لب وهوایی آبکشاورزانی که معتقدند تغییرات  باشد. اماکاهش  برایاقداماتی 

در حهال وقهو  اسهت و از وقهو  آن      وههوایی  آببهاور ندارنهد تغییهرات     اصهال  است یا کسهانی کهه   

ایهن  . همچنهین  ]4[کنند  یمکاهش حمایت  برایبه احتمال کمتری از اقدامات دولت  اند نامطمئن

 ةمطالعه  ةنتیجه ی نداشهت کهه بها    تهأثیر پذیری بهر تمایهل بهه کهاهش      مسئولیتتحقیق نشان داد 

دار نبوده است کهه بها مطالعهات    امعننیز  روانی بر تمایل ةفاصل تأثیرمغایر است.  (2009) ویتمارش

 ( مغایرت دارد.  2014( و اونس و همکاران )2012اسپنس و همکاران )

بینهی تمایهل بهه انتشهار گازههای       پهیش با توجه به اهمیت دانهش اثهرات و دانهش علهل در     

ههای آموزشهی و   شود بخش ترویج کشاورزی از طریهق برگهزاری کهالس   ای، پیشنهاد می گلخانه
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 دربهارة افهزایش دانهش و آگهاهی کشهاورزان      در زمینهة و بروشهورهای ترویجهی،   ها  نشریهتوزیع 

ویژه بر محصهوالت   هب وهوایی آبتغییرات  تأثیراز جمله دانش افراد در مورد  وهوایی آبتغییرات 

بهردارد و از ایهن    مهؤثر کشاورزی و همچنین دانش افراد در مورد علل انسانی این پدیده، گهامی  

شهناخت و اجهرای راهکارههای     زمینهة پیگیری کسب اطالعات جدید و فعالیت در  ةانگیزطریق 

و بدین وسهیله از شهدت    کندکردن عوامل قابل کنترل انسانی را ایجاد  محدود منظور بهمناسب 

از  زیهادی بخش کشاورزی مسهئول انتشهار درصهد     که ازآنجابکاهد. در واقع  وهوایی آبتغییرات 

آنهان در   ههای  یتفعالبر نقش کشاورزان و  باید آموزشی الزم  یها برنامهای است، گازهای گلخانه

عواقهب نهامطلوب تغییهرات     بهارة اطالعهاتی در  معرفیکنند و با کید أت وهوایی آبایجاد تغییرات 

بها   بایهد ای افزایش دهند. همچنین ، تمایل آنان را برای کاهش انتشار گازهای گلخانهوهوایی آب

هنگام و در زمان مناسب، کاربردی و مفید اعتماد کشهاورزان را نسهبت    بهالعات صحیح، اط بیان

 ها افزایش داد.   به اطالعات و رسانه

 قدردانیتشکر و 

معاونت علمهی و فنهاوری    ،های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیستفناوری ةتوسعاز ستاد 

 .  شود میحمایت مالی از این مطالعه قدردانی  برایریاست جمهوری 
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