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تبيين مدل توسعه پايداري زيست محيطي روستايي: نواحي روستايي استان 

 بختياريمحال و چهار

 3و حسين يادآور 2؛ رسول محمدرضايي1عليرضا انصاري اردلي 

 توسعه روستايي، دانشگاه تبريزدانشجوي دکتري توسعه کشاورزي گروه ترويج و  -1

 دانشکده کشاورزي دانشگاه تبريزر دانشيا -2

 استاديار دانشکده دانشگاه تبريز -3

 (10/10/88تاریخ پذیرش  -01/01/89دریافت )تاریخ

 :چکيده

معیشت  آید و به امنیت غذایی،وری زمین و منابع  در آینده پدید میتوسعه پایدار روستایی بر پایه رفتار بلندمدت روستاییان در  تضمین پایداری و بهره 

ی پایدار رای توسعه كشاورززیست توجه دارد. بنابراین در ارائه مدل توسعه روستایی سازگار با محیط زیست و طبیعت باید زمینه بپایدار، حفاظت از محیط

اری  یروستاها فراهم شود. هدف اصلی این پژوهش، بررسی و تبیین  مدل توسعه پایداری زیست محیطی روستایی نواحی روستایی استان چهارمحال و بخت

ن استان چهار محال و بختیاری بود. شهرستا 1دهستان از 91روستا مربوط به 971دهیار در   971بود. پژوهش از نوع كاربردی و جامعه آماری آن شامل 

ای ای تصادفی با انتساب متناسب انجام شد. ابزار پژوهش پرسشنامهگیری به روش طبقهنفر تعیین و نمونه 971حجم نمونه بر اساس فرمول كوكران به تعداد 

های تهران و تبریز تأیید گردید همچنین ی هیأت علمی دانشگانفر از اعضا 8بوده كه روایی آن بر اساس نظر جمعی از كارشناسان توسعه پایدار روستایی و 

بی تأیید گردید. یروایی تشخیصی با استفاده از شاخص میانگین واریانس استخراج و پایایی پرسشنامه با استفاده از محاسبه آلفای كرونباخ و نیز پایایی ترك

استفاده گردید  8.80نسخه  سازی معادلات ساختاری با نرم افزار لیزرلتحلیل عاملی تأییدی در مدل برای تبیین مدل توسعه پایداری زیست محیطی از روش

، "تم بعد مدیریت منابع طبیعی و اكوسیس"های مربوط به ابعاد توسعه پایدار زیست محیطی روستایی در مدل تحلیل عاملی مرتبه دوم، بندی سازهدر رتبه

رین نقش را در به ترتیب بیشت  "بعد مدیریت خاك "و   "بعد مدیریت آب"، "بعد مدیریت تلفیقی آفات "  "یت تنوع زیستیبعد مدیر"، "بعد مدیریت انرژی

 باشد. می 17/1با بار عاملی  "بعد مدیریت منابع طبیعی و اكوسیستم  "های نوع دوم بر عامل اول ساختار عاملی دارند و معتبرترین عامل
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 مقدمه.1

توسعۀ روستایی در كشورهای در حال توسعه اهمیت 

نظران آن را به عنوان سبب شده تا بسیاری از صاحب

شهری دانسته و  همحرك توسعه و مقدم بر توسعموتور 

تایی روس همّلی را در گرو تحقق توسع هدستیابی به توسع

این نقش غیر قابل انکار . (Todarow, 2012) بدانند

ملی كشورهای جهان سوم از این منظر  هروستاها در توسع

باشد كه روستاها در این كشورها محل قابل توجه می

ر باشد در واقع بیشتواد غذایی میاصلی تولید و تامین م

اراضی كشاورزی این كشورها در مناطق روستایی قرار 

در حال حاضر حدود  بانک جهانی  دارد. بر اساس آمار

 Worldمی باشند )روستاها ساكن  میلیارد نفر 71/7

Bank 2020) . لذا از آنجا كه توسعۀ روستایی با هدف

 لیدی پایداریبهبود كیفیت زندگی در روستاها عامل ك

نگاه سیستماتیک به توسعۀ  (Erokhin, 2014) باشدمی

 .تضروری اسروستایی به عنوان كلید رشد و توسعه ملی 

حفاظت از محیط زیست روستا نه تنها به عنوان جزء 

تفکیک ناپذیر توسعه پایدار روستایی بلکه به عنوان ارزش 

های آتی مورد بنیادین مورد نیاز نسل امروز و نسل

 پذیرش و تاكید است.

مصادیق ناپایداری همانند استفاده نامناسب از انرژی،  

ز اعمدتاً  و ... برداری و تخریب بی رویه منابع پایهبهره

شوند و زیست روستا نیز محسوب میمشکلات محیط

ناگزیر حفاظت محیط زیست روستا و توسعه پایدار 

 اهمیت روزافزون می یابد. در بوم روستاهای زیست

كنند كه تأثیر محیطی روی پارامترهایی تأكید می

 ,.Khosravani et al)زیست دارند  كمتری بر محیط

پیش شرط روستا . توجه به حفظ محیط زیست (2013

 Khosravani) توسعه پایدار روستایی می باشداصلی 

et al., 2013). های جوامع به استیمفهوم پایداری در س

به پایداری شهر و روستا، الگویی تبدیل شد كه منجر 

 اینبنابرشود. و بازیافت محیط طبیعی منجر می حفاظت

 ببس باشد كه طوریروستا باید  گیری در محیطتصمیم

افراد جوامع محیطی شود. در این افزایش منافع زیست

ود را خباید در مقابل كاهش یا حذف این اثرات منفی 

 . (Siracusa, 2008) مسئول بدانند

به  9731درصد در سال  31در ایران جمعیت روستا از 

 Statistical) رسید  9711درصد در سال  1/31

Centre of Iran, 2017) همچنین تخریب رو به تزاید .

ترین مسائل كشورهای در حال توسعه است منابع از مهم

 ,Taherkhaniباشد )كه در روستاها عمیق تر می

از وضعیت روستاها  این آمار كه تنها بخشی .(2000

باشد، حکایت از آن دارد كه روستاها با تخریب روز می

 ن درروند. ایافزون محیط زیست به سمت ناپایداری می

زیست بسیاری از روستاهای حالی است كه محیط

تغییر  ،بیابان زاییبا تهدیدات شدیدی از قبیل  مانكشور

 بهای آكاربری اراضی زراعی، پایین رفتن سطح سفره

 (.Geravandi et al., 2012) اندمواجه ...زیرزمینی و 

نفرجمعیت  741791استان چهارمحال و بختیاری با 

های كشور است كه نسبت روستایی، یکی از استان

جمعیت روستایی به شهری آن بیشتر از میانگین كشور 

درصد جمعیت این استان در  1/71باشد به طوری كه می

این در حالی است كه طبق نتایج  باشد.روستاها ساكن می

درصد جمعیت كشور در روستاها  1/31سرشماری كشور 

 .(Statistical Centre of Iran, 2017سکونت دارند )

 با توجه به جمعیت ساكن روستاهای استان و وجود منابع

طبیعی در مناطق روستایی، ضروری است جهت پایداری 

file:///C:/Users/omid/Downloads/آمار%20نفوس%20و%20مسکن%2090.pdf
file:///C:/Users/omid/Downloads/آمار%20نفوس%20و%20مسکن%2090.pdf
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های مناسب و مقتضی با شرایط روستاهای استان برنامه

محلی تدوین گردد. با بررسی تحولات توسعه و پیشرفت 

توان پاسخ داد های گذشته میروستاهای استان طی سال

یا  كه آیا روستاهای استان به سمت پایداری حركت كرده

گرفته نتوانسته است توسعۀ پایدار را برای  اقدامات صورت

ها و روستاها به ارمغان آورد؟ تخریب مراتع، جنگل

درصدی استفاده از سموم طی  31)افزایش ها آلودگی آب

توان در مواردی است كه می( 9711تا  9788سال 

 Govenoship of ChB)مناطق روستایی مشاهده كرد 

province, 2013.) 

نشان داد كه علیرغم وجود منابع طبیعی نتایج مطالعات  

غنی در استان، روستاهای استان از نظر درجه توسعه 

 ;Zarei 2014) یافتگی تفاوت زیادی وجود دارد

Kochaki et al., 2013) . با توجه به معضلات

طراحی الگوی پایداری ضرورت  محیطی روستاهازیست

 گردد.روشن می زیست در مناطق روستایی محیط

(3114) FAO  عملیاتی كه در چارچوب عملیات مناسب

های گیرند را شامل فناوریكشاورزی پایدار قرار می

مدیریت تلفیقی آفات، مدیریت تلفیقی تغذیه گیاهی، 

ورزی براساس كشاورزی حفاظتی، عملیات بی خاك

وده است. نژادی دام معرفی نمعملیات كشاورزی و به

Asare در مطالعه خود عملیات ( 3199) و همکاران

مناسب كشاورزی را شامل كنترل و بررسی بعد از 

برداشت، نگهداری و حفاظت از مزرعه كاكائو، مدیریت 

آفات، حفاظت از تنوع تلفیقیخاك و كوددهی، مدیریت

زیستی، جلوگیری از فرسایش خاك، عدم قطع درختان 

های در معرض جنگلی از جنگل اولیه، حفاظت از گونه

های طبیعی، به حداقل طرح حفاظت از زیستگاه خطر،

محیطی، مدیریت ضایعات رساندن آلودگی زیست

 در مطالعه( 3193) و همکاران Geravandiبرشمردند. 

خودكه به روش كیفی و با هدف ارائه الگوی پایداری 

 :شش عامل محیطی روستایی شروینه انجام دادند،زیست

ا، مشاركت و محیطی در روستهای زیستاجرای طرح

همکاری تمامی اهالی روستا، وجود تجربیات قبلی و 

محیطی در روستا، وجود اعتقادات و دانش بومی زیست

های لازم در زمینه پیامد محیطی، آموزشباورهای زیست

اقدامات مخرب زیست محیطی و وجود افراد، نهادهای 

زمینه را محلی و سازمانهای دولتی حامی محیط زیست 

روستا معرفی كردند. محیطی یداری زیستاد پاایجساز 

Mankeb های تنوع شاخص( 3197) و همکاران

های كشت، ها، عملیات خاك، فنون و تکنیکواریته

ها، عملیات مربوط كشآبیاری، كوددهی، بکارگیری آفت

به حفاظت درخت در زمان گلدهی، كنترل و نظارت 

و كیفیت دهی درخت، عملیات مربوط به رشد میوه میوه

میوه، مدیریت بعد از برداشت، عملیات حمل و نقل، 

ی، محیطهای مربوط به بهداشت و مدیریت زیستفعالیت

های انجام گرفته در باغ را ثبت اطلاعات مربوط به فعالیت

 اند.مورد بررسی قرار داده

 Wezel های مدیریت فعالیت (3194) و همکاران

های انتخاب شاخصمحیطی كشاورزی پایدار را در زیست

محصول، توزیع مکانی محصول و توالی زمانی محصول، 

آفات، تلفیقیكودهی، كودهی زیستی و ارگانیک، مدیریت

و  Adalilarای مورد بررسی قرار دادند. آبیاری قطره

در مطالعه خود تاكید داشتند برای  (3191همکاران )

زیست و ارائه مدل توسعه روستایی سازگار با محیط

طبیعت باید زمینه برای توسعه كشاورزی پایدار روستاها 

فراهم شود و در ایجاد توسعه كشاورزی پایدار عواملی 

مانند مدیریت انرژی خورشید و باد، انباشت و استفاده از 
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انباشت شده جهت آبیاری،  منابع آب باران و ذخیره آب

  مدیریت خاك و مدیریت مواد زاید تأثیر بسزایی دارد. 

Sharafi و Ali-Baygi (3191)  الگوی در بررسی

ج ر اساس نتایب روستایی محیط زیست سنجش پایداری

اجرای "هایسازه نشان دادند كه تحلیل عاملی تأییدی

محیطی در روستا، مشاركت و همکاری های زیستطرح

تمامی اهالی روستا، وجود افراد، نهادهای محلی و 

زیست، وجود اعتقادات و های دولتی حامی محیطسازمان

های لازم در زمینه محیطی، آموزش باورهای زیست

زیست و وجود تجربیات پیامدهای اقدامات مخرب محیط

محیطی در روستا، برای قبلی و دانش بومی زیست

روستای شروینه محیطی در سنجش پایداری زیست

در ( 3193) و همکاران Hassanpour. مناسب بوده است

مطالعه ارزیابی الگوی توسعه پایدار نواحی روستایی در 

های زیست محیطی در های آبخیز با تأكید بر مولفهحوزه

حوزه آبخیز رامه استان سمنان نشان دادند كه بین مولفه 

روستایی محیطی و توسعه پایدار نواحی های زیست

مناطق مورد مطالعه رابطه معنی داری وجود دارد كه 

طلبد و در بین ریزان را میتوجه ویژه مسئولان و برنامه

محیطی منتخب قابلیت كشت گیاهان اقدامات زیست

 دارویی بیشترین اهمیت را در منطقه دارد.

 Razzaghi در بررسی مدل  (3191) و همکاران

ثربخشی منابع اطلاعاتی و یابی امفهومی تحقیق با مدل

 های ارتباطی بر رفتار عملیات مناسب كشاورزیكانال

(GAPنشان دادند كه ب ) ر حسب میزان بکارگیری

عملیات مناسب كشاورزی پایدار در جهت  هایفناوری

ها و مدیریت آفات، بیماری"های توسعه پایداری شاخص

تنوع  مدیریت"، "مدیریت آب و آبیاری"و  "های هرزعلف

و  "تغذیه و كوددهی "،  "مدیریت انرژی "،  "زیستی

 ترتیب اولویت بکارگرفته شدند.  به "مدیریت خاك"

هدف اصلی این تحقیق تبیین مدل توسعه پایداری 

محیطی روستایی استان چهارمحال بختیاری بود و زیست

 اهداف اختصاصی آن عبارتند از:

 و  های جمعیت شناختی و زراعیشناسایی ویژگی

 ای ساكنان روستاییحرفه

 های توسعه پایداری زیست مولفه بندیاولویت

 محیطی نواحی روستایی 

  تبیین مدل تحلیلی و تأییدی توسعه پایداری

 محیطی روستایی زیست

 راهبردی در لزوم بکارگیری  ارائه پیشنهادهای

محیطی در نواحی عملیات توسعه پایداری زیست

 روستایی استان

 روش هامواد و  .2

ها، تحقیق از لحاظ هدف كاربردی، از لحاظ گردآوری داده

همبستگی و از لحاظ میزان نظارت و درجه  -توصیفی

كنترل متغیرها، نوع میدانی است. جامعه آماری تحقیق، 

شهرستان استان چهارمحال و  1شامل روستاییان 

پذیر دهستان بوده كه، به علت امکان 91بختیاری در 

به همه جامعه آماری مورد نظر، به نسبت  نبودن دسترسی

ها و تعداد روستاهای موجود در هر یک از بخش

ای تصادفی گیری طبقهها، از طریق روش نمونهدهستان

روستا انجام شد. در  971با انتساب متناسب در 

با تعداد جمعیت پایین توجه عمده به  روستاهای

، اراز دهیپراكندگی جغرافیایی در كل استان شده است. 

اعضای شورای، مطلعان، مروجان و رهبران روستاهای 

گیری و مورد مصاحبه قرار گرفتند. مطابق منتخب نمونه
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تعداد روستای دارای سکنه در شهرستان  9711آمار سال 

روستا بوده كه بر اساس جمعیت به سه  311های استان 

 343نفر ) 311دسته: روستاهای با جمعیت كمتر از 

 711نفر ) 311-411روستاهای با جمعیت روستا(، 

 313نفر ) 419روستا( و روستاهای با جمعیت بیشتر از 

  .بندی شدندروستا( دسته

 های استان توزیع نمونه آماری در سطح شهرستان -1جدول

 دهستان ها فراوانی )روستا( شهرستان

 شلیل، پشتکوه، دیناران 71 اردل 

 دوراهان، گندمان، چفاخور 91 بروجن

 سراب علیا 91 فارسان

 دوآب، دشت زرین، بازفت پایین، میان كوه موگویی 73 كوهرنگ

 منج، فلارد، جوانمردی 78 لردگان

 سامان، لار 91 شهر كرد

ای بود كه روایی آن ابزار اصلی تحقیق شامل پرسشنامه

ی پایدار روستای بر اساس نظر جمعی از كارشناسان توسعه

تهران و تبریز  هایاستان، اعضای هیأت علمی دانشگاه

تأیید گردید. اعتبار پرسشنامه توسط آلفای كرونباخ با 

، پشتکوه های دیناران،انجام پیش آزمون در دهستان

برای هر  پرسشنامه 71شلیل از شهرستان اردل با تعداد 

بدست  3/1های اصلی پرسشنامه بالاتر از یک از مقیاس

ها با استفاده از آمد و تأیید شد. همچنین پایایی شاخص

 مقدار بالایبررسی شد.   (2R) چندگانه مجذور هبستگی

2R از اعتماد و پایایی بالای شاخص مورد نظر است. حاكی

 ها، پایاییگیری پایایی تک تک شاخصعلاوه بر اندازه

ها بررسی شده هر متغیر نهفته نیز در مدل (CR) تركیبی

دهنده پایایی نشان 1/1بزرگتر از  CR  است. كه مقدار

باشد. روایی همگرا با استفاده از شاخص قبول میقابل

بین هر سازه با ( AVE) واریانس استخراج شده

باشد. (  قابل تأیید می1/1 نشانگرهای خود نیز )بالای

های یک مدل با كه نشان دهیم تا چه حد دادهبرای آن

های تجربی مورد استفاده سازگاری و توافق دارد، داده

قبل از هر چیز لازم است مناسبت معیارهای برازش مدل 

 مورد بررسی قرار گیرد. 

در این پژوهش برای ارزیابی مدل تحلیل عاملی تأییدی 

، RMR ماندهامیانگین مجذور پس، 2x هایاز شاخص

، SRMR ماندها استاندارد شدهمیانگین مجذور پس

 شاخص تعدیل برازندگی، GFI شاخص برازندگی

AGFI ،شده برازندگیشاخص نرم (NFI) ، شاخص

 شاخص برازندگی فزاینده، (NNFI) نشده برازندگینرم

(IFI،) شاخص برازندگی تطبیقی (CFI)  و شاخص بسیار

  RMSEA یبمهم ریشه دوم برآورد واریانس خطای تقر

 . استفاده شد

پرسشنامه شامل دو بخش اصلی بوده است. متغیرهای 

 های جمعیت شناختی و مکانی روستاییمربوط به ویژگی

های پایداری زیست محیطی روستایی در شش بعد و سازه

 1تا  1به صورت طیف لیکرت از  گویه كه 93و شاخص 

 -1زیاد،  -4متوسط،  -7كم،  -3كم، خیلی -9اصلاً، -1)
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 از . در بخش توصیفی(1د )جدول خیلی زیاد( تدوین ش

فراوانی، درصد، میانگین، نما، انحراف  نظیرهایی آماره

. داستفاده شمعیار، كمینه، بیشینه و ضریب تغییرات 

های جبری گویه از جمع پایداری سطح تعیین برای

طبقه )پایین، نسبتاً پایین، نسبتاً بالا، بالا( بر  4مربوطه به 

اساس كمینه، میانگین، انحراف معیار، و بیشینه از روش 

ديل نحوه تب  .استفاده شد فاصله انحراف معیار از میانگین

امتيازات كسب شده به چهار سطح بر اساس فرمول ذيل بدست 

 :آمده است

A= پایین:  Min < A< Mean - Sd 

B= پایین نسبتاً:  Mean - Sd < B < Mean 

C= بالا نسبتاً   : Mean < C < Mean + Sd 

D=بالا: Mean + Sd < D < Max     

سازی معادلات مدل از روشدر بخش آمار تحلیلی 

گردیده است. در  استفاده 3با نرم افزار لیزرل 9ساختاری

گیری ارتباط نشانگر ها یا همان سوالات قسمت اندازه

گیرد. جهت ها مورد بررسی قرار میپرسشنامه با سازه

های تحقیق تا چه حد با سازه از كه هر یکبررسی این

نشانگرهای انتخاب شده جهت سنجش آنها همسویی 

 داشتند از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد.

 نتايج.3

 هاي جمعيت شناختي و مکاني روستاييويژگي -3.1

درصد روستاها  11از لحاظ موقعت جغرافیایی حدود 

اند. از لحاظ درصد در موقعیت دشت بوده 91كوهستانی و 

درصد روستاها  11وضعیت طبیعی و اقلیمی حدود 

درصد  4/81باشد. حدود ای میای، تپهدره -كوهستانی

ورد مطالعه آسفالته بود جاده های روستایی در مناطق م

 و بقیه خاكی و شوسه و مالرو هستند. 

اولويت بندي سطح پايداري عمليات زيست  -3.2

 محيطي روستاييان

بندی سطح پایداری عملیات اولویت 3جدول

محیطی روستاییان در سطح روستا را نشان زیست

بعد  1دهد. بر اساس نتایج ارائه شده در جدول بین می

های پایداری زیست محیطی، بکارگیری كلی از شاخص

 تیاولواز  "مدیریت تنوع زیستی"عملیات پایدار در 

در  داریپا اتیعمل یریبکارگو  برخوردارند یشتریب

 تیاولو نیترنییاز پا "خاك تیریمد"و  "آب تیریمد"

 منابع مدیریت شاخصدر به طور كلی . است برخوردار

 و تاروس طبیعی  اندازچشم" گویۀ اكوسیستم و طبیعی

 مدیریت "ۀمدیریت انرژی گوی شاخص،  "فرهنگی میراث

 " گویۀ یشاخص مدیریت تنوع زیست ،"مصرفی سوخت

 مدیریتشاخص  ،"جانوری و گیاهی هایگونه تنوع

 شاخص ،"آلی كودهای مصرف" ۀگوی آفات تلفیقی

 مدیریت شاخصو   "ایقطره آبیاری " گویۀ آب، تیریمد

بالاترین سطح  "شخم حفاظتی "ۀ گوی آفات تلفیقی

 دهند.پایداری را نشان می

  بحس بر مطالعه مورد روستاهاي فراواني توزيع -3.3

 محيطي زيست پايداري سطح

درصد از روستاها، دارای  11های تحقیق، با توجه به یافته

سطح پایداری زیست محیطی نسبتاً كم بوده است 

 (.7)جدول

 

                                                           

1 - structural equation modeling (SEM) 2 - Lisrel 
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 بندی سطح بکارگیری عملیات پایدار زیست محیطي روستایياولویت -2جدول

 زیست محیطی روستاییپایداری                     
 انحراف معیار میانگین

ضریب 

 تغییرات

 اولویت

مدیریت منابع 

طبیعی و 

 اكوسیستم

77/7 انداز  طبیعی روستا و میراث فرهنگیچشم  133/1  988/1  9 

31/7 و هواییبارندگی و وضعیت آب   333/1  331/1  3 

71/7 حوادث پیش بینی نشده  893/1  371/1  7 

71/7 كل   393/1  393/1  4 

 

 مدیریت انرژی

31/7 مدیریت سوخت مصرفی  113/1  983/1  9 

13/7 انرژی تجدید ناپذیر  341/1  318/1  3 

37/7 های زیستیسوخت  893/1  319/1  7 

71/7 كل   391/1  397/1  7 

 مدیریت تنوع

 زیستی

18/7 های گیاهی و جانوریتنوع گونه  139/1  911/1  9 

43/7 تنوع محصول  131/1  981/1  3 

13/7 كل   118/1  913/1  9 

مدیریت تلفیقی 

 آفات

11/7 مصرف كودهای آلی  133/1  981/1  9 

19/7 مصرف سموم وكودهای شیمیایی  313/1  911/1  3 

91/7 مدیریت  تلفیقی آفات  318/1  373/1  7 

11/7 كل   373/1  311/1  3 

13/7 ای(روش آبیاری ) آبیاری قطره   381/1  334/1  9 

11/3 تنوع منابع آب مدیریت آب  143/1  341/1  3 

73/3 دسترسی آب   181/1  431/1  7 

89/3 كل   811/1  318/1  1 

3/4 شخم حفاظتی مدیریت خاك  391/1  939/1  9 

17/7 فرسایش خاك   311/1  911/1  3 

74/3 كیفیت خاك   393/1  711/1  7 

41/7 كل   373/1  337/1  1 

 خیلی زیاد -1زیاد،  -4متوسط،  -7كم،  -3خیلی كم،  -9اصلاً،  -1مقیاس لیکرت:           

 سطح پایداری زیست محیطي  ر حسبروستاهای مورد مطالعه ب توزیع فراواني  -3جدول 

 درصد تجمعی درصد فراوانی میزان استفاده

( 49-33/41كم )  97 91 91 

(37/41-14/19نسبتاً كم )  11 11 11 

( 11/19-71/11نسبتاً زیاد )  38 1/39  1/89  

( 73/11-11زیاد )  34 1/98  911 

 - 911 971 جمع

141/19میانگین:  73/4انحراف معیار:   49كمینه:   11بیشینه:    
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تبيين مدل توسعه پايداري زيست محيطي  -3.4

 روستايي

متغیر نهفته پایداری زیست محیطی روستایی با  شش 

بعد مدیریت منابع طبیعی و اكوسیستم )وضعیت 

 ،انداز طبیعی روستا و میراث فرهنگیچشمتوپوگرافی، 

، (وضعیت بارندگی و آب و هوا، حوادث پیش بینی نشده

مدیریت انرژی )مدیریت سوخت مصرفی، انرژی تجدید 

 یریت تنوع زیستی )تنوعناپذیر، سوخت های زیستی(، مد

گونه های گیاهی و جانوری، تنوع محصول(، مدیریت 

مصرف سموم تلفیقی آفات )مصرف كودهای آلی، 

آب  (، مدیریتوكودهای شیمیایی و مدیریت تلفیقی آفات

آبیاری، تنوع منابع آبی و دسترسی به آب(، های )روش

مدیریت خاك )شخم حفاظتی، فرسایش خاك و كیفیت 

خاك( وارد تحلیل عاملی تأییدی شد. در این مرحله هم 

ها ها )شش بعد( و هم روایی سازهارتباط نشانگرها با سازه

با متغیر پنهان سازوكارها  نیز مورد بررسی قرار گرفت. از 

نوع تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم گفته این رو به این 

افزاز لیزرل به دلیل شود. مدل اولیه اجرا شده در نرممی

پایین بودن بار عاملی برخی متغیرها در مرحله اصلاح 

مدل، جهت دستیابی به بهترین ماتریس كوواریانس، كنار 

گذاشتن نشانگرهای كم اهمیت )متغیر وضعیت 

رس جهت آبیاری( یا آزاد توپوگرافی، منابع آب در دست

خطا( در مدل 3نمودن مقدار كوواریانس بین نشانگرها )

به اجرا و برازش بهتر آن اقدام گردید. از این رو در مدل 

داری بارهای عاملی و تمام رویکردهای برازش یافته، معنی

مورد مطالعه، از اعتبار قاطعی برخوردار بودند. بر اساس 

و بمنظور اصلاح  ختاریشناسی مدل معادلات ساروش

داری مقدار تفاوت آماره كای اسکویر مدل، از معنی

محاسبه شد كه از روی مقدار كاهش  2D استفاده و آزمون

كند بر داری آن قضاوت میكای اسکویر و تفاوت معنی

، مدل اولیه پس از اصلاح به زیر 9و شکل 4اساس جدول

ی بنای مناسب عاملی جهت استفاده در مدل ساختار

 رسید.  

 ایگیری عوامل زمینهتفاوت مقادیر کای اسکویر در تعیین اثر بخشي اصلاح مدل اولیه اندازه -4جدول 

هامدل   Δ df RMSEA 

14/939 مدل اولیه  --- 993 118/1  
13/991 مدل اشباع  33/931  11 141/1  

مدل اشباع شده تحلیل عاملي مرتبه دوم توسعه پایداری زیست محیطي روستایي -1شکل 
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توان در مورد مناسب بودن سؤالات انتخابی محقق می

ها و احتمال كنار گذاشتن سؤالات برای سنجش سازه

معنی هر سازه با دقت بسیار بیشتری نسبت به مدل بی

نمودو پارامترهای برآورد شده در مدل  گیریاولیه تصمیم

اشباع را به لحاظ آماری قابل اتکا دانست و از آن جهت 

های مورد مطالعه استفاده ها با سازهپذیری نشانگرتطابق

های مورد مطالعه در كنار یکدیگر، نمود. لذا  نشانگر

های مربوطه در كنار هم های مربوطه و سازهسازه

ه به ساختار مورد نظر به درستی سازوكارهای را با توج

 های مربوط به بعد عواملبندی سازهتأیید نمودند. در رتبه

د بع "زیست محیطی در مدل تحلیل عاملی مرتبه دوم، 

، بعد مدیریت "مدیریت منابع طبیعی و اكوسیستم 

ت بعد مدیری "،   "بعد مدیریت تلفیقی آفات  "،  "انرژی

بعد مدیریت تنوع   "و   "بعد مدیریت آب "، "خاك

به ترتیب بیشترین نقش را به واسطه بار عاملی  "زیستی

در ساختار عاملی مرتبه دوم دارند. یعنی معتبرترین 

بعد مدیریت منابع  "های نوع دوم بر عامل اول عامل

باشد. برای می 17/1با بار عاملی  "طبیعی و اكوسیستم 

ا های یک مدل بكه نشان دهیم تا چه حد دادهآن

های تجربی مورد استفاده سازگاری و توافق دارد قبل داده

از هر چیز لازم است مناسبت معیارهای برازش مدل مورد 

گیری تحلیل عاملی بررسی قرار گیرد. در این مدل اندازه

مرتبه دوم سازوكارها، ارزیابی برازش مدل یا توجه به 

نشان داده شده است.  1معیارهایی برازش مدل در جدول

 و كوواریانس باقیمانده بررسی هایشاخص تایجن

 ، GFI ،SRMR شامل كه هاداده بافت در واریانس

RMR واریانس و كوواریانس كه دهندمی نشان است 

 هایشاخص مورد خوبی كنترل شده است. در به خطا

 و NNFI ، NFI ، CFI شامل جایگزین الگوهای بررسی

IFI بدست آمده كه  1/1ها بالاتر از مقادیر این شاخص

 RMSEA  مقدار قابل توجهی است. در نهایت شاخص

 شده كنترل الگو در گیریاندازه خطای دهد كهنشان می

ها نشان از برازش كلی مناسب مدل است. این شاخص

داری آماری پارامترهای برآورد شده معنی باشند.می

یعنی قدرمطلق مقادیر  t)اعتبار یا روایی( از طریق آماره 

t  شود. كه این آماره اعتبار ارزیابی می11/9بزرگتر از

ها( استفاده شده برای متغیرهای آشکار )شاخص

مشخص  3و شکل  1گیری هستند. بر اساس جدول اندازه

 11/3بیشتر از  tشود كه تمام نشانگرها دارای مقدار می

درصد معنی دار می باشند.  11هستند و در سطح 

 گیری سازه ودقت لازم برای اندازهها از بنابراین نشانگر

صفت مکنون سازوكارها در تحلیل عاملی مرتبه دوم 

دهد برخوردار است. به دیگر سخن، نتایج حاصله نشان می

گیری این مفهوم نشانگرهای انتخابی محقق برای اندازه

باشد و بخش مهمی از این عامل هر یک دارای اهمیت می

 كنند.گیری میرا اندازه

 گیری سازوکارهاهای برازندگي مدل اندازهشاخص  -5جدول 

 مقدار گزارش شده حد مطلوب  شاخص

 7 ≥ 31/9 (X2/dfمجذور كای به درجه آزاد )

 119/1 نزدیک به صفر  (RMRها )ماندهمیانگین مجذور پس

 113/1 نزدیک به صفر (SRMR)استاندارد شده  هایماندهمیانگین مجذور پس

 11/1 و بالاتر GFI 1/1 شاخص برازندگی 

 83/1 و بالاتر 1/1  (AGFIشاخص برازندگی تعدیل یافته )
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 گیری سازوکارهاهای برازندگي مدل اندازهشاخص  -5جدول ادامه 

 مقدار گزارش شده حد مطلوب  شاخص

 17/1 بالاتر و 1/1 ( NFIشده برازندگی )شاخص نرم

 18/1 و بالاتر 1/1 ( NNFIنشده برازندگی )شاخص نرم

 18/1 و بالاتر 1/1 (IFIشاخص برازندگی فزاینده )

 18/1 و بالاتر 1/1 ( CFIشاخص برازندگی تطبیقی )

 14/1 181/1كمتر از  ( RMSEAریشه دوم برآورد واریانس خطای تقریب )
 

مدل برازش یافته تحلیل عاملي مرتبه دوم توسعه پایداری زیست محیطي روستایي tمدل مقادیر  -2شکل 

÷

 گیری یا تحلیل عاملي تأییدیبارهای عاملي استاندارد و معیارهای برازش و روایي و پایایي در بخش اندازه -6جدول 

(متغیرهای آشکار) نشانگرها علامت  سازه تحقیق بار  

 عاملی

خطای 

 استاندارد

t R2 AVآماره

E 

CR 

مدیریت 

منابع 

طبیعی و 

 اكوسیستم

Eco1 19/1 - - - حذف وضعیت توپوگرافی  

19
1

/1
 

Eco2 37/1 بارندگی و وضعیت آب و هوایی  41/1  - 14/1  

Eco3 روستا، میراث  اندازطبیعیچشم

 فرهنگی

34/1  41/1  19/3  11/1  

Eco4 13/1 حوادث پیش بینی نشده  11/1  19/3  44/1  

مدیریت 

 انرژی

Enrgy1 11/1 انرژی تجدید ناپذیر  31/1  - 71/1  78/1  

11
9

/1
 

Enrgy2 11/1 مدیریت سوخت مصرفی  13/1  19/1  47/1  

Enrgy3 11/1 های زیستیسوخت  18/1  14/4  43/1  

مدیریت 

 تنوع زیستی

Bio1 13/1 های گیاهی و جانوریتنوع گونه  13/1  - 17/1  83/1  

83
8

/1
 

Bio2 84/1 تنوع محصول  31/1  18/1  39/1  

مدیریت 

 تلفیقی آفات

IPM1 13/1 مصرف كودهای آلی  11/1  - 41/1  11/1  

37
7

/1
 

IPM2 34/1 مصرف سموم و كودهای شیمیایی  41/1  73/3  11/1  

IPM3 11/1 مدیریت  تلفیقی آفات  91/1  99/8  89/1  
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 گیری یا تحلیل عاملي تأییدیبارهای عاملي استاندارد و معیارهای برازش و روایي و پایایي در بخش اندازه -6جدول ادامه 

(متغیرهای آشکار) نشانگرها علامت  سازه تحقیق بار  

 عاملی

خطای 

 استاندارد

t R2 AVآماره

E 

CR 

 مدیریت

 آب 

Water1 71/1    حذف ای(روش آبیاری ) آبیاری قطره  

71/1
 Water2 43/1 تنوع منابع آب  38/1   33/1  

Water3 
31/1 دسترسی به آب  11/1  33/7  11/1  

مدیریت 

 خاك

Soil1 43/1 كیفیت خاك  83/1   98/1  41/1  

 

17
1

/1
 Soil 2 11/1 فرسایش خاك  17/1  91/4  43/1  

Soil 3 حذف حذف    

Soil4 84/1 شخم حفاظتی  31/1  79/4  39/1  

 

دهد نشان می 1و  1های برازندگی جداول مشخصه

های پژوهش با ساختار عاملی و زیربنای نظری این داده

بخش از تحقیق برازش مناسبی دارد و بیانگر همسو بودن 

های نظری مربوط با عامل سؤالات پرسشنامه با سازه

سازوكارهای تحقیق است و سؤالات پرسشنامه، 

ی اند، و روایگیری كردهاندازه های پنهان را به خوبیمتغیر

 بندیرتبه درو پایایی تركیبی سازه نیز تأیید گردید. 

 محیطی زیست پایدار توسعه ابعاد به مربوط هایسازه

 بعد، " اكوسیستم و طبیعی منابع مدیریتبعد " روستایی

 بعد "  "زیستی تنوع مدیریتبعد "، "انرژی مدیریت

 بعد "  و "آب مدیریتبعد "، "آفات تلفیقی مدیریت

 تارساخ در را نقش بیشترین ترتیب به  "خاك مدیریت

 زیست پایدار توسعه ابعاد این از یک هر. دارند عاملی

 یریبکارگ و روستا سطح در تیااقدام با روستایی محیطی

  و كشاورزیدر سطح مزارع  هاییفعالیت و هافناوری

عد ب در مورد و شودمی كنترل و مدیریت روستایی باغات

كه مهمترین بعد از نظر ساختار  طبیعی منابع مدیریت

مناظر و منابع طبیعی  "شاخص عاملی تبیین شد.

و  گردیاهمیت آن در  طبیعت سطهبه وا "روستایی

 یفرهنگ و اجتماعی ارتباطات توسعه و گردشگریتوسعه 

عیت ض و"و نیز شاخص  اگروتوریسم و اكوتوریسمناشی از 

بخاطر نقش مهم آن در بهره   "بارندگی و آب و هوایی 

برداری از اراضی و زمان  مناسب فعالیت كشاورزی و نیز 

آب و هوای مناسب  جهت تفریح و مسافرت و  توسعه 

 مدیریت در مهمی نقش روستایی توریسم و  گردشگری

 یروستای نواحی محیطی زیست و محیطی پایدار توسعه

 .دارند هقمنط

 گيريبحث و نتيجه. 3

درصد از روستاها كه  11 در های تحقیق،با توجه به یافته

بیشترین فراوانی را دارند، سطح پایداری زیست محیطی 

روستایی به میزان نسبتاً پایین بوده است كه با یافته های  

كه در تحقیق خود پایداری Razzaghi  (3191) تحقیق 

درصد از باغات نسبتًا  11محیطی را در حدود زیست

ناپایدار و پایدار تبیین نمودند و شاخص پایداری زیست 

های اقتصادی و اجتماعی مورد محیطی در بین شاخص

مطالعه در اولویت آخر قرار گرفته بود، همخوانی داشت. 
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كشاورزی  محیطیزیست توجه به بعدامروزه در نتیجه 

وان به عنپایدار و توسعه زیست محیطی نواحی روستایی 

افزا باید در ضرورت اجتناب ناپذیر به طور مکمل و هم

كنار ابعاد اجتماعی و اقتصادی پایداری در توسعه معیشت 

پایدار روستایی مورد توجه زیست بوم روستا قرار گیرد و 

كشاورزی پایدار و ضرورت حفظ سازی ترویج فرهنگ

زیست باید نهادینه و به هر سه بعد پایداری توجه حیطم

كشاورزی و  هایپیچیدگی فعالیت به توجه شود. با

جامع و توجه به هر سه  رهیافت یک ضرورت روستایی

. (Dantsis et al., 2010) مهم است بعد پایداری

شود بهبود وضعیت اقتصادی از لحاظ تولید پیشنهاد می

و مصرف و بهبود كیفیت زندگی اجتماعی، بهبود مباحث 

محیطی و منابع طبیعی سیستم توامًا مورد توجه قرار 

ه باشد بگیرد. اگر مباحث توسعه اقتصادی مورد نظر می

همان اندازه باید به مباحث توسعه اجتماعی، 

اعی، پرداخته شود و استفاده پذیری اجتممسئولیت

جه در نتی باشدصحیح از منابع طبیعی و محیط مد نظر 

زیست و منابع جهت توسعه اقتصادی و اجتماعی، محیط

و  Arabion تحقیق . مطابقنشوندطبیعی تخریب 

كشاورزی و نظــام پایــدار ( توجه به 3118همکاران )

ن بنابرای. حاصل نوعی راهبرد مـدیریتی اسـت روستایی

محیطی های زیستبا توجه به اینکه برخی شاخص

 اند، برایروستایی در وضعیت ناپایدارتری قرار گرفته

 هایوضعیت شاخص به باید پایداری میزان بهبود

های ناپایدار را بهبود شاخص و كرد توجه بعد هر متشکل

بخشید. در این راستا آشنایی روستاییان برای بهبود 

های مدیریت عملیات كشاورزی پایدار کو تکنی مهارت

 در سطح روستا مورد توجه است.

در اولویت بندی عملیات پایدار زیست محیطی روستایی 

عملیات پایدار در مدیریت تنوع زیستی از اولویت بیشتری 

برخوردارند و در مقابل بکارگیری عملیات پایدار در 

ترین اولویت مدیریت آب و مدیریت خاك از پایین

ای رخوردار است. با توجه به تحقیق شاخص آبیاری قطرهب

محیطی های مدیریت آب در بعد زیستیکی از شاخص

و همکاران Abbasi  باشد. مطابق مطالعهپایداری می

مواجه  بر مبنی (3191و همکاران ) Sabirو ( 3191)

 سازیحیاتی بهینه لزوم و تام آبی ضرورت تنش با شدن

 منطقه كشاورزی در تولید پایه منابع مدیریت و تخصیص

كند. مطابق مصاحبه محلی انجام می بیان روشنی به را

، هزینه بر ایهیزات غیر استاندارد آبیاری قطرهشده تج

، های آبیاریو سیستم تیپ هاینواربودن تعویض 

های دولتی به گی قطعات، توجه كمتر حمایتپراكند

ل ند تشکیرواراضی خرد و زیر یک هکتار و طولانی شدن 

دلایلی برای ها برای پرداخت تسهیلات آبیاری پرونده

ده ای بیان شكاهش استفاده آنان از سیستم آبیاری قطره

های مازاد یارانه مانند بایست سهم كمکاست. لذا می

گذاری و صندوق حمایت از توسعه سرمایه بانکیتسهیلات 

شود. شخم حفاظتی  در بخش كشاورزی در نظر گرفته 

حفظ پوشش خاك با استفاده از تناوب محصول یکی از  و

محیطی پایداری های مدیریت خاك در بعد زیستشاخص

. مدیریت خاك و توجه به سیستم كشاورزی باشدمی

های این یافته با یافته .حفاظتی باید مورد توجه قرار گیرد

 Shroffs Foundationو  Razzaghi (3191) تحقیق 

Trust  (3191)  همخوانی داشت. با توجه به یافته های

جهت عملیاتی كردن توسعه پایدار زیست  تحقیق

بختیاری محیطی روستایی در استان چهارمحال و 

 شود: پیشنهادهای كاربردی زیر ارائه می
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ترویج و توسعه مبانی و اصول كشاورزی پایدار از  (9

ر های نوین آبیاری، استفاده بیشتجمله استفاده از سیستم

ز كودهای آلی به جای كودهای شیمیایی، استفاده از ا

های مبارزه بیولوژیکی در مبارزه با آفات، استفاده از روش

 شخم حفاظتی و ...؛

ترویج و توسعه رفتارهای مسئولانه محیط زیستی به  (3

های منظور تغییر دیدگاه روستائیان به روستا و فعالیت

های الیتو ایجاد فع ثروت ملیكشاورزی به عنوان یک 

از جمله توجه اقتصادی مکمل در كنار بخش كشاورزی 

 به گردشگری روستایی؛

زیستی و حفظ تنوعدر پذیری افزایش مسئولیت  (7

های نادر گیاهی و جانوری برای نسلهای حراست از گونه

 آینده؛

توسعه مشاركت عمومی در فرایند توسعه، حفاظت،  (4

طبیعی و زیست برداری پایدار از منابع احیاء و بهره

 محیطی؛

شبکه اطلاعاتی و ارتباطی قوی بین كارشناسان ایجاد  (1

یجاد ا كشاورزی و توسعه پایدار روستایی و روستاییان با

یک مدل دوسویه از دانش علمی مدرن با دانش فنی بومی 

 در جهت توسعه پایدار روستایی؛

برای  و زیرساختی اعتباری-های مالیحمایت (1

انه و تسهیلات آزمـون خـاك، سیستم روستاییان مانند یار

 ایآبیاری قطره
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