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 چکیده

 اساتان شاادگان تاالب حوزهة برداران روستاییبهره حفاظتی رفتار بر مؤثر ایحرفه -فردی هایویژگی شناسایی هدف با حاضر پژوهش دف:ه

 .گرفت صورت خوزستان

 بارداررهبه خانوارهاای کلياه شاام  آمااری، جامعهة. گردید استفاده پرسشنامه از آن انجام جهت که بوده پيمایشی روش به مطالعه این روش:

 2319) آمااری جامعاة حجا  باا متناساب باشد.می روستا هشت قالب در شادگان شهر از خنافره دهستان و مرکزی بخش در ساکن روستایی

-نموناه طریا  از و برداربهره 124 توسط ها داده .انتخاب شدند مورگان و کرجسی جدول از استفاده با( خانوار 331) نمونه کلی حج  و( خانوار

  .گرفت انجام مصنوعی عصبی شبکه وسيله به ها داده تحلي  و تجزیه. تکمي  شدند شدهبندیطبقه تصادفی ایسهميه گيری

 بنادیطبقاه باه درساتی شاده، داشته نگه جدا نمونه درصد 5/60 و آموزش نمونه درصد 2/90که   داد حاص  از تحلي  نشان  : نتایجهایافته

 فعاليات ساابقة و شاهر تاریننزدیا  تاا زنادگی محا  فاصاله کشااورزی، جهاد اداره تا زندگی مح  فاصله یمتغيرها اساس، این بر. اندشده

 .اندداشته کند، بندیطبقه را هاآزمودنی چگونه شبکه که این روی بر تأثير را بيشترین کشاورزی،

محلای از  ماردم باا مؤثر ارتباط برقراری جهت عربی زبان به ناییو ناآش اهواز از مطالعه مورد روستاهای تاالب و زیاد نسبتاً فاصلةها: محدودیت

 شود.های پژوهش حاضر محسوب میمحدودیت

 کشااورزی و شاادگان تااالب از برداربهره و متولی هایسازمان همکاری با خنافره منطقة کشاورزی جهاد شودپيشنهاد میراهکارهای عملی:  

 پذیریآسايب کااهش و تااالب حفا  راستای در خود هایفعاليت و اقدامات در ایجاد هماهنگی نظورمبه  مؤثری بخشی بين ارتباط آن، حوزة

 نماید.  برقرار ریزگردها پدیدة و خشکسالی گسترش از ناشی اثرات برابر در آن

وابسته که در جهت ارائه خدمات  هایکنندگان نتایج این پژوهش، کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان و دیگر سازمان: استفادهاصالت و ارزش

 باشند، خواهند بودبرداران روستاهای اطراف تاالب مسئول میآموزشی و ترویجی به بهره

 .طبيعی مخاطرات غيرمسئوالنه، رفتار مسئوالنه، رفتار مصنوعی، عصبی شبکه تحلي ها: کلیدواژه
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  . مقدمه1

 . طرح مسئله1. 1

 زیسات محايط در ویاژه باه سانان برای طبيعی منابع از حفاظت

 ، 1هوکات) است ضروری امری ،توسعه حال در کشورهای پذیرآسيب

 باارای تهدیاادی مختلاا  محيطاای زیساات مشااک ت(. 4، ص.2010

 شادن گارم همچون مسائلی آیند.به شمار می زیست محيط پایداری

 مخا  هاایپارازیات آب، کمباود شاهری، هاوای آلودگی زمين، ةکر

 عناوان باه تاوانمای را زیساتی تناو  دادن تدس از و زیست محيط

 و دارد انساان رفتاار در ریشاه مشاک ت این از بسياری. برد نام نمونه

 زیسات اثرات کاهش سبب که شکلی به رفتار تغيير طری  از تواندمی

 در(. 310 ، ص.2009 ،2ولا  و استگ) شود مدیریت گردد، محيطی

 هایاکوسيسات  ولادترینم و ترینمتناو  از یکای هاتاالب ميان، این

 باه را هااتاالب معموالً. باشندمی فراوانی اهميت دارای که بوده جهان

 بارای مکانی زی،خشکی و آبزی جانوران انوا  برای زیستگاهی عنوان

 و مهااجر پرنادگان اساتراحت مکاان هاا،ماهی و پرنادگان ریزیتخ 

. شناساندیم خزنادگان و دوزیساتان پستانداران، برخی برای ایخانه

 کاه هستند گياهی هایگونه از متنوعی انوا  دارای ها،تاالب همچنين

 و هااجلب  حشارات، جانوران، از بسياری غذایی مواد تأمين بر ع وه

 ،دیگار عبارتباه .دارناد نيز کنندگیتصفيه نقش تاالبی، هایميکروب

 آینادمی حسااب باه هوا و آب پاالیش برای فيلتری عنوان به هاتاالب

 المللایبين تااالب تارینبزرگ(. 143 ، ص.2009 ،،3پ نار و کوکوزا)

 هاایتاالب ارزشامندترین و تارینمه  از یکای شادگان، تاالب ایران،

 غناای آن، باودن طبيعای تااالب، وساعت. است جهان حتی و کشور

 ارزش آن، هایزیساااتگاه و جاااانوری گيااااهی، هایگوناااه بااااالی

 و ساايما) اساات آورده ارمغااان بااه تاااالب نایاا باارای را ایالعااادهفوق

  ریاازاقلي  تنظااي  در شااادگان تاااالب(. 108، ص. 1385 تجریشاای،

 را خاود ةمنطق و نمایدمی ایفا مهمی نقش( رطوبت و حرارت) منطقه

 ایان، بار عا وه. سازدمی اطراف نواحی دیگر از ترمناسب بابت، این از

 باه از قبا  را جراحی ةرودخان طغيان از ناشی سي ب شادگان، تاالب

. کناادمی مهااار دساات، پااایين روسااتاهای و شااهرها انااداختن خطاار

 آزاد جراحای ةرودخانا توساط که را هاییآالینده و رسوبات همچنين

 ساط  در هااآن شادن پخش از مانع و داردمی نگه خود در ،شودمی

 زیست محيط حفاظت ک  اداره) گرددمی زیست محيط درون وسيع

 تحات ارزشامند تااالب این ،اخير هایسال در اما(. 1389 خوزستان،

 غيرطبيعای عوام  و( خشکسالی ةپدید جمله از) طبيعی عوام  تأثير

 کشااورزی، هایپسااب ورود اراضای، کااربری تغييار مانند) انسانی و

 باالدسات در سدسازی غيرکارشناسای آن، درون به خانگی و صنعتی

 و شادن خشا  معار  در( ي قب این از اقداماتی و جراحی ةرودخان

مها   ها به عنوان عاملیانسان سویی دیگراز  است؛ گرفته قرار نابودی

 بساتر در خشکساالی ةپدید گيرچش  گسترش بر توجهی قاب   يرتاث

 زیسات محايط باا هاانسان ،که وریطبه .آیندبه شمار می تاالب، این

 ،6199، 4بيارز) کننادمای قارار بار تعاما  رفتارشاان طریا  از خود

 طبيعای ایپدیده خشکسالی چند هر ،گفت توانمی واقع در .(12ص.

 باه تنهاا را آن نبایساتی اماا است، وهواآب جهانی تغييرات از ناشی و

 روی بار آن اثار. داشات نظار در طبيعی یا فيزیکی ةپدید ی  عنوان

 از ناشای کمتار بارش) طبيعی ةپدید ی  ميان کنش حاص  اجتما 

 هاانساان واقاع در. باشادمی ماردم آبای نياز و( اقلي  طبيعی تغييرات

تاوکلی و  منفارد،) شاوند خشکساالی اثارات تشدید موجب توانندمی

 باا شاادگان تااالب ةحاشاي باردارانبهره(. 319، ص. 1390 ،نصوری

 روناد کاه شاد خواهناد موجاب خاود، نادرسات هاایفعاليت انجام

 زنادگی و ردمما سا مت و پيادا کارده سرعت تاالب این خشکسالی

 خساارات و گرفتاه قارار پذیریآسيب و تهدید مورد ،منطقه روستایی

 پذیریآسايب کااهش هایراه از یکی قطعاً. ایجاد شود ناپذیریجبران

 گساترش و باروز از ناشای کاه ،آن نشاينانحاشيه معيشات و تاالب

 رفتااار باار توجااه و تأکيااد باشااد،می شااادگان تاااالب در خشکسااالی

 آماوزش و تارویج امار به پرداختن طری  از ،آن ردارانببهره حفاظتی

 ضامن خود، علمی هایاستراتژی و راهبردها با که باشد؛می کشاورزی

 و مختلا  تجربيات و علوم از گيریبهره و علمی هایپژوهش به توجه

 علاوم و ارتباطاات فرهناگ، آماوزش، طبيعای، علاوم باا هاآن تلفي 

 در هماواره را امار ایان و داردنمی ورد نظر از را مردم نقش اجتماعی،

 بحرانای شارایط در اکناونه  که تاالبی ؛دارد خود هایبرنامه اولویت

 نارم پنجاه و دست خشکسالی و آلودگی با و گرفته قرار پذیریآسيب

 رفتاار بار ثرؤما ایحرفاه-فاردی عواما  شاناخت ،بناابراین. کندمی

 آن حفاظات ةزمين واندتمی شادگان تاالب ةحوز بردارانبهره حفاظتی

  فاراه  ماذکور ةمنطقا نشاينانحاشايه بين در را معيشت پایداری و

 .کند

  نظری تحقیق هپیشین .1.2
انسااان توسااط  شناسااایی رفتااار بااه مربااوط هااایبررساای در

تئوری اقدام منطقی و گسترده شده آن، رفتاار  ،روانشناسان اجتماعی

هساتند کاه در ایان  هااییمادل 5باينشده آیزن و فيشریزی هبرنام

 ، ص.2010 ،و جاونز6جاونز  )جاان، انادزمينه بيشتر اساتفاده شاده

-بينایدرک درسات از متغيرهاای پايش ،هاا(. هدف این مادل661

، تغيير رفتاار را باه طاور هاآنرفتار به شکلی است که شناخت کنندة

با کم  تحلي  شبکه عصابی  ،صحي  سبب شوند. در پژوهش حاضر

 ایحرفاه -به بررسی اهميت متغيرهاای فاردی  ،SPSSدر نرم افزار
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برداران تاالب شادگان پرداخته شده اسات. رفتار حفاظتی بهره بر ثرؤم

هاای آمااری مطالعات پيشين در این زمينه که از دیگر روش ،در ادامه

 شود.اند، بيان میبهره برده

در  (2013) 7، آلن، بوریسوا، بولساتورف، اسامولن و مااهلرآدامز  

ثير نگارش، بيانش و آماوزش در اقادامات أتا"وهش خود با عنوان پژ

بااا اسااتفاده از ماادل لجياات نشااان دادنااد کااه  ،"حفاظاات از آب

حرفاه ای و همچناين متغيار نگارش باه دولات در  -فردیهایمتغير

شايری و   ،د. رضاوانفرناداری دارمعنایثير أتا ،اقدامات حفااظتی آب

بررسای "عناوان ( در پاژوهش خاود باا 2012) گلازارمحمدی کنای

توساط کشااورزان  بکارگيری اقدامات حفاظت از خاکعوام  مؤثر بر 

 ةنشان دادند که اقدامات حفاظتی به طور قاب  توجهی با اناداز "یایران

زمين کشاورزی، ميزان درآمد سااالنه، ساط  تحصاي ت کشااورزان، 

ترویجای، ميازان اساتفاده از  -هاای آموزشایتعداد شارکت در دوره

ی ارتبااطی، مناابع اط عااتی و داناش و نگارش نسابت باه هاکانال

اقدامات حفاظتی همبستگی دارد. نتایج حاص  از رگرسايون گاام باه 

گام تحقي  نشاان داد کاه ساه متغيار، نگارش نسابت باه اقادامات 

زماين  ةترویجی و انداز -های آموزشیحفاظتی، تعداد شرکت در دوره

کنناد. غنياان و ياين مایمتغير وابسته تحقيا  را تب %56 ،کشاورزی

پاذیری در بررسای ميازان آسايب ،( در پژوهش خود1393) یوسفی

دار باين متغيار همبستگی مثبت و معنای ،برداران تاالب شادگانبهره

بارداران بهره« رفتار حفاظتی»با متغير « مح  زندگی از تاالب ةفاصل»

 ةتااالب شاادگان در برابار اثارات ناشای از خشکساالی و پدیاد ةحوز

محا   ةفاصال»و همچنين باين متغيرهاای  گزارش کردند ریزگردها

باا « جهااد کشااورزی ةمح  زندگی تاا ادار ةفاصل»و « زندگی تا شهر

نشاان را  یدار، همبساتگی منفای و معنای«رفتاار حفااظتی»متغير 

جمشاايدی و  نااوری، ،جمشاايدی تشخيصاای تحلياا  . نتااایجدادنااد

 ماؤثر اجتماعی عوام  بررسی"( در پژوهشی با عنوان 1393) جمينی

 یمااورد مطالعااه: حفاااظتی ورزیخاااک اقاادامات کارگيریبااه در

 کااه اساات آن گویااای "ایاا م اسااتان شااباب، دهسااتان کشاااورزان

 درآماد درصاد اراضای، مالکيت ک  ميزان کشاورزان، سن متغيرهای

 دیگار باا مقایساه در نوپاذیری روحياه و کشااورزی بخاش از خانوار

در  .هساتند کشااورزان رفتاری ةطبق بينیپيش به قادر بهتر متغيرها،

 ةشاان باه چهاار دساترفتاری ةکاران بناا بار نمارگندم ،این پژوهش

دار تغييرپاذیر و کشااورزان صا حيت ،سنتی نسبتاٌ ،کشاورزان سنتی

( در پاژوهش خاود باا 2008) 8آسافو آدجاای .شده بودندبندی طبقه

خااک، مطالعاه  ثر بار پاذیرش اقادامات حفااظتیؤعوام  ما"عنوان

با استفاده از روش رگرسيون نشاان  ،"9موردی کشاورزان فيجيان کان

ثر بر اقدامات حفاظتی خاک عبارتند از: نگارش باه ؤدادند که عوام  م

مزرعه، نو  زماين، و خادمات اندازة مشک ت فرسایش، درآمد مزرعه، 

ثير عواما  أبيشتر تحات تا ،اقدامات حفاظتی ،به طور کلیکه ترویج، 

 عناوان با ایمطالعه در ،(2005)10. ميرونگاهستنديزیکی و اقتصادی ف

 باه ،« کنياا کيسای، ةمنطقا هاایتاالب بر کشاورزی هایشيوه اثر»

 طریا  از کشاورزان محيطی زیست رفتار و نگرش و دانش اثر بررسی

ایان  نتاایج. پرداخت منطقه هایتاالب بر ،هاآن کشاورزی هایفعاليت

 را هااتاالب بار کشااورزی اثار کشااورزان، اکثار که داد نشان تحقي 

 بارای را تااالبی منااط  کاه بودناد کساانی هااین. گرفتندمی نادیده

 باه باه نسبت و کرده بودند اشغال خود کشاورزی ةفشرد هایفعاليت

 غافاا  هااا،تاالب اندازچشاا  و خاااک آب، کيفياات باار آن اثاارات

 .بودند 
 تغيياار و هاااتاالب از ایدودهمحاا خشااکانيدن بااا هاااآن واقااع در

 محصاوالت کشات زیار سط  افزایش به مشغول ها،آن بستر کاربری

 غفلات در گذاشاتند،می تااالب بر که تأثيراتی به نسبت و بودند خود

 بایااد دولاات کااه داد پيشاانهاد ميرونگااا ،بنااابراین. بردناادمی سااربه

 کيسای ةنطقام در هاتاالب کاربران تمامی برای را آموزشی هایبرنامه

 بار کشااورزی هاایفعاليت اثارات باه نسبت هاآن آگاهی تا کند اجرا

 هااایرفتار بتوانناد نهایات در و شااود ترشاتربي هاا،تاالب ساازگانبوم

 و کشااورزان باه آماوزش نيازمناد امر این. دهند تغيير را خود مخرب

 زیساتی تناو  از پایدار برداریبهره مورد چگونگی در هاتاالب کاربران

 یا  ایجااد منظاور به پایدار کشاورزی هایروش مورد در نيز و تاالب

مزرعه باه طاور . باشدمی تاالب کاربران سوی از اخ قی حفاظت نو 

-های حماایتی بارای سارمایهمثبتی با دسترسی به اط عات و برنامه

 گذاری اوليه ارتباط دارد.
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 االبحوزه آبریز رودخانه جراحی و محدوده ت -1شکل

 1393های پژوهش، مأخذ: یافته
 

 شناسی تحقیق. روش2

 . قلمرو جغرافیایی تحقیق1. 2
 از تااالب چهارمين و سی و ایران تاالب ترینبزرگ شادگان تاالب

 همچناين اسات؛ رامسار ةمعاهاد فهرست در شده ثبت تاالب 1201

 ایان. گارددمی محسوب ایران و فارسخليج ساحلی تاالب ترینوسيع

 مساير دساتپایين اليهمنتهی در هکتار 731/537 مساحت به البتا

 در( تااالب آب تاأمين اصالی ةسرچشام عنوانباه) جراحی ةرودخان

 تااالب، باا که روستاهایی جمله از .است شده واقع فارسخليج ابتدای

 روساتاها آنسااکنان  زنادگی از جزئای تااالب و دارناد کمای ةفاصل

 مرکازی بخش در واقع ،خنافره تاندهس روستاهای شود،می محسوب

 را حاضار پژوهش آماری ةجامع ها،آن اکثر که باشندمی شادگان شهر

 .دادندمی تشکي 

 . روش تحقیق2. 2
 پژوهشای ناو  از اهاداف، و ماهيت لحاظ به حاضر پژوهش

 هایروش. است توصيفی ها،داده آوریجمع منظر از و کاربردی،

 SPSSv20 آمااری افزارنرم از دهاستفا با آماری تحلي  و تجزیه

 خانوارهاای ةکلي شام  حاضر، تحقي   آماری ةجامع. است بوده

 از خنافره دهستان و مرکزی بخش در ساکن روستایی برداربهره

 باشدمی روستا هشت قالب در خوزستان استان در شادگان شهر

 10190 جمعيات با) روستایی برداربهره خانوار 2319 دارای که

 این گيری درنمونه روش همچنين(. N=2319) است بوده ،(نفر

 ظارن . اسات بوده "ایسهميه یشيوهبه ساده تصادفی" تحقي ،

 موضاو  باه نسبت روستایی برداربهره خانوارهای آگاهی عدم به

 و خشکساالی بروز از ناشی پذیریآسيب برابر در حفاظتی رفتار

 قاباا  و ماا کا ةپرسشاانام 124 نهایاات در ریزگردهااا، ةپدیااد

 (. n=124) شد گردآوری مطالعه،

 های تحقیقمتغیرها و شاخص .2.3
 «حفاااظتی رفتااار وضااعيت» ،تحقياا  ایاان در وابسااته متغياار

 پذیریآسايب کااهش جهات در شاادگان تااالبة حاوز بردارانبهره

 ایان. اسات باوده انساانی و طبيعای مخااطرات اثرات برابر در منطقه

 روساتایی بارداربهره خانوارهاای کاه خیپاسا و واکنش نو  به ،متغير

 در تااالب، این اصلی بردارانبهره عنوان به شادگان تاالب نشينحاشيه

 در ریزگردهاا ةپدیاد و خشکساالی باروز از ناشی پذیریآسيب مقاب 

 خاود از پذیریآسايب کااهش یا مقابله منظور به ،مذکور تاالب ةحوز

 سا متی، بتواناد کاه ارهااییرفت یعنای کند؛می اشاره دهند،می بروز

 را آسايب اثارات یاا نمایاد حفا  آسيب از را هاآن درآمد و معيشت
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 از متغيار، ایان سانجش جهت پژوهش این در ،بنابراین. دهد کاهش

 محيطی،زیسات اثارات باا مقابلاه یاا کااهش منظوربه که رفتارهایی

 بتااال بردارانبهره سوی از است ممکن که اجتماعی روانی اقتصادی،

 عناوان باه. شاد گرفته قرار استفاده مورد گویه، 26 قالب در دهد، رخ

 بارای( NGO) هایتشاک  باا همکااری» هایگویه به توانمی مثال

 خاارد اعتبااارات صااندوق در عضااویت» ،«تاااالب از بهينااه حفاظاات

 و ،«کاردن نيااز و ناذر» ،«کردن دعا» ،«بيشتر اندازپس» ،«روستایی

 پرسشانامه در کاه نماود اشاره «فامي  و هاهمسایه با ارتباط کاهش»

 از پرسشانامه، از بخاش ایان در همچناين. گرفتند قرار استفاده مورد

 یا  هار انجام خصوص در را خود توانایی تا شد خواسته پاسخگویان

 کا ، کا ، بسيار اص ً،) ليکرت طي  قالب در شده مطرح رفتارهای از

 رفتاار بررسای بارای .نمایناد مشاخص( زیااد بسايار و زیاد متوسط،

 از ناشاای پذیریآساايب براباار در روسااتایی بااردارانبهره حفاااظتی

 قالاب در بخاش ایان به مربوط هایگویه مخاطرات طبيعی و انسانی

 شاده تنظاي  منفع ناه و فعاالنه رفتارهای صورت دو به و جدول ی 

 ایحرفاه-فاردی هاایویژگی شاام  تحقي  این مستق  متغير. بود.

 در سااکونت ةسااابق تحصااي ت، مياازان جنساايت، ساان،) کشاااورزان

 ساط  کشااورزی، فعاليات ةسابق اصلی، شغ  فرزندان، تعداد منطقه،

 از زنادگی محا  ةفاصال تااالب، از بارداریبهره ةساابق مکانيزاسيون،

 جهااد ةادار تاا زندگی مح  ةفاصل شهر، تا زندگی مح  ةفاصل تاالب،

 ماورد روش اینکاه باه توجاه با ،تحقي  این در. است بوده( کشاورزی

-مای آن معرفای باه ابتادا اسات، باوده عصبی شبکه تحلي  استفاده

 پردازی .

 مبانی نظری تحقیق .3
 مصنوعی  عصبی . شبکه1. 3

 و مصاانوعی هااوش از رهيااافتی11مصاانوعی عصاابی هااایشاابکه

 از برگرفتاه آن اصالی هایایده که بوده هوشمند های سيست  توسعه

( 73ص. ،2009 ، 12کوکالينگاام و هااجای) انساان بيولوژی  سيست 

 و ورودی هااایداده اساااس بار را سيساات  عصاابی شابکه. باشاادمای

(. 4، ص. 1387 خليا ، و مقدسای) کندمی شناسایی نمونه خروجی

 سااده اجازای شاام  کاه هااییالیاه از مصانوعی عصابی شبکه هر

 ی،کلا طاور باه. شودمی تشکي  نورون، نام به ه ، با مرتبط پردازشگر

 عملکارد اساس که است اط عات پردازشگر واحد ترینکوچ  نورون

 سه دارای معمول طور به عصبی شبکه ی . دهدمی تشکي  را شبکه

، دیمااوپ س، رباای) اساات خروجاای و( مخفاای) ميااانی ورودی، ةالیاا

 یاا ی  به ورودی ةالی هر (.37، ص. 1997 ،13جوآکي ، الگا و آالگنير

 ةالیا باه نياز ميانی هایالیه و است مرتبط ميانی ةالی بيشتری تعداد

 خواهاد نظار ماورد پاسخ ،شبکه خروجی و شوندمی مرتبط خروجی

 هاایشابکه(. 207 ، ص.1389، نژادکاظ زاده و حاجی بيگلریان،) بود

 کاه بينایپيش و بندیطبقه ،تشخيص مسائ  برای مصنوعی عصبی

 اساتفاده ماورد ،هساتند غيرخطای یا و خطی معموالً روابط هاآن در

-مها (. 23، ص. 1390 ،، مهرابی و خدابخشیسدهی) گيرندمی قرار

 کاه طاوری باه اسات، آن یاادگيری تواناایی ،شبکه این ویژگی ترین

 پارامترها، از طریا  تکارار روابط در ارتباط با قبلی دانش داشتن بدون

، 2009 ،41ميهالوویا  و نيکوليا ، زیوکویا ) آماوزدمی هانمونه از

 (..146ص. 
 

 
 پنهان الیه یک با عصبی شبکه یک ساختار -2شکل

 524،ص.2013 ،51چانگمأخذ: 
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 و مصانوعی عصابی هایشبکه تاریخ در کاربردی ةشبک اولين

 پرسپترون الیه چند ةشبک  ،هاآن در استفاده مورد متداول ةشبک

مهراباای و  ،ساادهی) اساات انتشااار پااس یااادگيری روش بااا

 هایروش از عصبی ةشبک تميز رایب(. 24، ص. 1390خدابخشی،

دارای  آن تعریا  انادازة باه که نشده گفته چيزی مرسوم، آماری

-مای خطای رگرسيون مرسوم مدل مثال، به عنوان. باشد اهميت

 و کرده آوریجمع را اط عات مربعات حداق  روش از طری  تواند

 این ،منظر این از. کند ذخيره رگرسيون ضریب صورت به را هاآن

 اساتدالل اینگوناه توانمی واقع در. است عصبی ةشبک ی  شرو

 عصابی هاایشابکه از خاص حالت ی  خطی رگرسيون که کرد

 یا  دارای خطای رگرسايون کاه تفااوت ایان با ،است مشخص

 از قبا  کاه اسات فرضاياتی مجموعاه و ناامنعط  مدل ساختار

 سااختار باه نيااز بااال تعری . شوند می اعمال اط عات یادگيری

 توانادمای عصابی ةشابک ی .  کندمی حداق  را فرضيات و لمد

 ةرابطا فار  باه نيااز بادون را آمااری هاایمدل از وسيعی بازة

 صورتی در بزند، تخمين مستق  و وابسته هایمتغير بين مشخص

 ،باشاد مناساب وابساته و مستق  متغيرهای بين خطی  رابط که

 نزدیا  یخطا رگرسيون تخمين مدل به باید عصبی ةشبک نتایج

 طاور باه عصابی ةشبک ،باشد ترمناسب غيرخطی ةرابط اگر .باشد

 ایان بهاای .زد خواهاد تخماين را مادل صاحي  ساختار خودکار

 یا  سيناپسای هاایوزن باودن تفساير قاب  غير ،پذیریانعطاف

از  هادف چنانچاه ،بناابراین ،(16نوروسايس) اسات عصابی ةشبک

 متغيرهای ميان ابطرو ایجاد به که است فرآیندی تشری  پژوهش

 سانتی آمااری هاایمادل از است بهتر ،بپردازد وابسته و مستق 

 باا ،باشاد نداشاته اهميات تفسير قابليت چنانچه و کردهاستفاده 

 تاوانمای پاژوهش نتایجتر به سریع ،عصبی هایشبکه از استفاده

 کاه الیاه چناد پرسپترون روش از ،حاضر تحقي  در. یافت دست

 یاا یا  بينیپيش به آن در که بينیپيش مدل ی  ساخت برای

 بارای.  اسات شاده استفاده ،پردازدمی( هدف) وابسته متغير چند

 شاده گرفتاه نظر در نرون دو خروجی الیه برای و ده ورودی الیه

 و شاده داده آموزش ةشبک ها، داده درصد 70 استفاده از با. است

 ماوزشآ از جلاوگيری منظاور به آموزش توق  شرط تعيين برای

 اساتفاده از باا. اسات شده استفاده  سنجی اعتبار روش از ،اضافی

. گرفات قارار تست و ارزیابی مورد نهایی ةشبک ،هاداده درصد 30

 ایجااد و کنترل قاب  غير تأثيرگذار عام  گونه هر حذف منظور به

 سنجی، اعتبار و آموزش تست، های نمونه در حداکثری همانندی

 شاب  ةتوسع در و گزینش هاداده بين از تصادفی کام ً صورت به

 .است گرفته قرار استفاده مورد

 های تحقیق. یافته4
 روستایی بردارانای بهرههای فردی حرفه. ویژگی1. 4

 بردارانبهره ایحرفه -فردی هایویژگی فراوانی توزیع بررسی

 ماورد باردارانبهره سانی مياانگين کاه دهادمای نشان روستایی

 باين هااآن سان کاه افارادی تعداد همچنين سال، 5/38 مطالعه

 68) باوده بيشتر سنی، هایگروه سایر از است، بوده سال 40-25

 تشاکي  را نموناه افاراد از درصاد 8/54 معادلاین تعداد  که( نفر

 هااآن از درصاد 7/17 و مرد پاسخگویان از درصد 3/82. دادندمی

 بااردارانبهره ربيشاات ،تحصااي ت سااط  نظاار از. اناادبوده زن نيااز

 یاا ساوادبی ،(درصاد 3/65 معادل نفر 81) مطالعه موردروستایی 

 ماورد جمعيات اکثر که گردید مشخص ع وه به. اندبوده سوادک 

 منطقه در سکونت ةسابق سال 24-46 بين ،(درصد 1/66) مطالعه

 در پاسااخگویان کشاااورزی فعالياات ةسااابق ميااانگين. اندداشااته

 بيشاترین ایان، بار افازون. است بوده الس 5/22 حاضر، پژوهش

 ةساابق ساال، 13-31 باين ،(درصد 8/71) مطالعه مورد جمعيت

 ماورد روساتایی باردارانبهره اکثار. اندداشاته کشااورزی فعاليت

. باشندمی سنتی مکانيزاسيون سط  دارای ،(درصد 6/76) مطالعه

 در نياز پاساخگویان ساوی از تاالب از برداریبهره ةسابق ميانگين

 جمعيات بيشاترین همچنين. است بوده سال 5/31 پژوهش، این

 برداریبهره ةسابق سال، 20-42 بين ،(درصد 5/60) مطالعه مورد

روساتایی  باردارانبهره کا  از ها،یافتاه مطاب . اندداشته تاالب از

 یا  تااالب، تاا هاآن سکونت مح  ةفاصل کمترین مطالعه، مورد

 فاصاله مياانگين. است بوده کيلومتر هشت فاصله، بيشترین و متر

 عا وه باه. اسات باوده کيلومتر 4/3 پژوهش، این در نيز تاالب از

 پاژوهش این در مطالعه مورد بردارانبهره بيشترین سکونت مح 

. اسات داشاته فاصاله تااالب از کيلومتر سه از کمتر ،(درصد 96)

 لعاهمطا موردروستایی   بردارانبهره اکثر سکونت مح  همچنين،

 در موجاود شاهر تریننزدیا  تاا( درصاد 8/54) پژوهش این در

 محا  ع وه بر ایان،. است بوده کيلومتر 14 تا هشت بين منطقه،

 پاژوهش ایان در مطالعه موردروستایی  بردارانبهره اکثر سکونت

 تاا هفات بين کشاورزی، جهاد ةادار تریننزدی  تا( درصد 1/66)

 .است بوده کيلومتر 14
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 حرفه ای پاسخگویان-های فردیتوزیع فراوانی ویژگی  -1جدول 
 1393های پژوهش، مأخذ: یافته

 هاگروه هاویژگی
 درصد تجمعی ک  غير مسئوالنه مسئوالنه

  درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 جنسيت
 3/82 3/82 102 3/76 45 7/87 57 مرد
 100 7/17 22 7/23 14 3/12 8 زن

 تحصي ت

 7/17 7/17 22 0/22 13 8/13 9 سوادبی
 3/60 6/47 59 1/44 26 8/50 33 زیر دیپل 
 1/91 8/25 32 4/25 15 2/26 17 دیپل 

 100 9/8 11 5/8 5 2/9 6 باالی دیپل 

 منطقه در سکونت سابقة
 1/16 1/16 20 3/15 9 9/16 11 24 از کمتر
 3/82 1/66 82 8/67 40 6/64 42 24-46 بين
 100 7/17 22 9/16 10 5/18 12 46 از يشترب

 کشاورزی فعاليت سابقة
 15 5/14 18 9/16 10 3/12 8 سال 13کمتر از 
 2/89 8/71 89 1/66 39 9/76 50 سال 13-31بين 

 100 5/10 13 9/11 7 2/9 6 سال 31بيشتر از 

 سط  مکانيزاسيون
 6/76 6/76 95 7/23 14 1/23 15 نيمه مکانيزه
 100 4/23 29 3/76 45 9/76 50 سنتی

 برداری از تاالب )سال(سابقه بهره
 4/23 4/23 29 7/23 14 1/23 15 20کمتر از 

 9/83 5/60 75 7/62 37 5/58 38 20- 24بين
 100 1/16 20 6/13 8 5/18 12 42بيشتر از 

 فاصله مح  زندگی از تاالب )کيلومتر(
 96 96 119 9/94 56 96/9 63 3کمتر از 
 100 4 5 1/5 3 1/3 2 3بيشتر از 

 فاصله مح  زندگی تا شهر)کيلومتر(
 2/20 2/20 25 9/11 7 7/27 18 8کمتر از 

 0/75 8/54 68 8/50 30 5/58 38 14 -8بين 
 100 0/25 31 3/37 22 8/13 9 14بيشتر از 

 کشاورزی)کيلومتر( جهاد اداره تا زندگی مح  فاصله
 9/8 9/8 11 1/5 3 3/12 8 7کمتر از 
 0/75 1/66 82 6/57 34 8/73 48 14-7بين 

 100 0/25 31 3/37 22 8/13 9 14بيشتر از 
 

 ةحاوز روساتایی باردارانبهره کنش و رفتار نو  بررسی منظور به

 ریزگردهاا ةپدیاد و خشکسالی گسترش و بروز برابر در شادگان تاالب

 تاا اصا ) تاییشاش ليکارت طيا  با گویه 26 ازاًمجموع منطقه، در

 نماودن جماع باا. گردیاد اساتفاده جوابی دو ةگوی ی  و( زیاد خيلی

 در بااردارانبهره حفاااظتی رفتااار ساانجش بااه مربااوط هایگویااه

 متغيار یا  عناوان به پاسخگویان حفاظتی رفتار وضعيت پرسشنامه،

 دسات باه از پاس کاه صاورتبدین گرفت؛ قرار سنجش مورد جدید

 در باردارانبهره رفتاار ناو  متغير، این معيار نحرافا و ميانگين آوردن

 رفتاار گاروه دو باه ریزگردهاا، ةپدید و خشکسالی از ناشی اثرات برابر

 ،آماده دسات به نتایج مطاب . گردید تقسي  مسئوالنه و غيرمسئوالنه

 رفتاار ناو  نظر از ،مطالعه مورد ةحوزروستایی  بردارانبهره درصد 59

 ،مخااطرات طبيعای و انساانی از ناشی پذیریيبآس برابر در حفاظتی

 مسائوالنه رفتار دارای نيز دیگر درصد 65 و غيرمسئوالنه، رفتار دارای

 .اندبوده خصوص این در

 برداران روستایی حوزۀ تاالب از نظر نوع رفتار حفاظتی در برابر اثرات ناشیبندی بهرهطبقه -2جدول 

 از مخاطرات طبیعی و انسانی 

 1393های پژوهش، یافته: خذأم
 درصد فراوانی فراوانی سطوح رفتار حفاظتی

 6/47 59 غيرمسئوالنه

 4/52 65 مسئوالنه

 100 124 جمع

 943/89ميانگين:    120بيشينه:  

 291/10انحراف معيار:    65کمينه:  

 بيشتر از ميانگين: رفتار مسئوالنه  کمتر از ميانگين: رفتار غيرمسئوالنه
ج
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نتایج بدست آمده در تحلي  شبکه عصبی مصانوعی و   ،3دول ج

نفار در گاروه  82دهاد کاه یند انجام شاده را نشاان مایآفرة خ ص

 ،های جدا نگه داشته شادهنفر در گروه نمونه 38های آموزشی و نمونه

 اند.یند حذف شدهآاز فرنيز نفر  4 و قرار گرفته اند

 خالصه فرآیند انجام شده -3جدول 

 1393 ،پژوهش هاییافته: ذخأم
 درصد شمار 

 3/68 82 نمونه آموزشی

 7/31 38 نمونه جدا نگه داشته شده

 100 120 معتبر

  4 حذف شده از فرآیند

  120 ک 

 ةبراساس نتایج تحلي  شبکه، تعاداد کا  واحادهایی کاه در الیا

برابر است با مجمو  تعداد متغيرهای کمکای و  ،گيرندورودی قرار می

 -تغير عام . با توجه به ایان کاه در ایان تحقيا  ده متغيار فاردیم

)متغير کمکای( ماورد بررسای قارار  ای به عنوان متغير مستق حرفه

)نماودار  باشدهای الیه ورودی برابر با ده نرون میگرفتند، تعداد نرون

باشد. سااختار های خروجی این تحقي  نيز دو واحد می(. شمار الیه1

 ، پنج واحد را نيز در الیه پنهان گزینش کرده است.گزینش خودکار

 

 
 ساختار معماری شبکه تحلیل عصبی مصنوعی -3شکل 

1393های پژوهش، مأخذ: یافته

 نمایاانگر عصابی شابکه تحليا  از آمده بدست نتایج بندیطبقه

 شاده اساتفاده مادل سااخت بارای کاه مواردی بين از که است این

 رفتااردارای  کاه بارداران روساتاییهارهب نفار 65 از ماورد 44 است،

 درساتی باه ،انادشاده گزینش مدل آموزش برای هستند و حفاظتی

 غيار رفتاار کاه بردارانایبهاره نفر 59 از نفر 30 و اندشده بندیطبقه

-نيز در طبقاه به ،اندرفته کار به مدل آموزش در و اندداشته النهئومس

 درصاد 2/90 توان گفات،می کلی طور به. اندبندی صحي  قرار گرفته

شایان ذکر است کاه، . اندشده بندیدسته درستی به ،آموزش موارد از

 درسات ماوارد از بيشتری درصد که باشدمی ترمناسب مدلی عملکرد

 مادل ارزیاابی باه نياز شاده داشته نگه جدا هاینمونه. دهد نشان را

 بنادیطبقه درستی به موارد درصد 5/60 اینجا در که کنندمی کم 

 (.4 جدول) اندشده
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 طبقه بندی موارد -4جدول 
 1393های پژوهش، مأخذ: یافته

 نمونه دیده شده
 بينی شدهپيش

 درصد درست مسئوالنه غيرمسئوالنه

 7/85 5 30 غيرمسئوالنه آموزش دیده

 6/93 44 3 مسئوالنه 

 2/90 8/59 2/40 درصد ک  

جدا نگه 

 داشته شده
 7/66 7 14 غيرمسئوالنه

 9/52 9 8 مسئوالنه 

 5/60 1/42 9/57 درصد ک  

 اهميات. دهدمی نشان را مستق  متغيرهای اهميت نيز 5 جدول

 ميازان چاه باه کاه اسات نکتاه این در تشخيص مستق  متغيرهای

 مساتق  مقاادیر متغيار تغييار با شبکه توسط شده بينیپيش مقادیر

 تقساي  باا و بوده دهسا بسيار اهميت این سازینرمال. کنندمی تغيير

 باه در نهایات و آیدمی دست به آن مقدار بزرگترین بر مقادیر اهميت

فاصاله محا   متغيرهاای رسدنظر می به. شودمی بيان درصد صورت

تارین زندگی تا اداره جهاد کشاورزی، فاصله مح  زنادگی تاا نزدیا 

 کاه ایان روی بار را تاأثير بيشاترین ،کشاورزی فعاليت ةشهر و سابق

 .اندداشته ،نماید بندیطبقه را هاآزمودنی چگونه بکهش

 اهمیت متغیرهای مستقل در پیش بینی -5جدول 

 شبکه عصبی 
 1393های پژوهش، یافته: خذأم

 متغیرهای

 ایحرفه -فردی 
 اهمیت

اهمیت استانداردشده به 

 درصد

 اداره تا زندگی محل فاصله

 )کیلومتر( کشاورزی جهاد
31/0 100 

-محل زندگی تا نزدیکفاصله 

 ترین شهر)کیلومتر(
20/0 3/66 

 0/61 19/0 کشاورزی فعالیت سابقه

 3/37 11/0 سابقه سکونت در منطقه

 فاصله محل زندگی 

 )کیلومتر( از تاالب
08/0 4/27 

 0/11 03/0 تعداد فرزندان

 فاصله محل سکونت

 تا جاده اصلی 
02/0 7/8 

 7/5 01/0 سطح سواد

 4/3 01/0 یونسطح مکانیزاس

 6/0 002/0 جنسیت

 گیرینتیجهبحث و . 5
 براساس نتایج بدست آمده از تحليا  شابکه عصابی متغيرهاای

فاصله مح  زندگی تا اداره جهاد کشاورزی،  فاصله محا  زنادگی تاا 

 روی بار تاأثير بيشاترین ،کشاورزی فعاليت ةترین شهر و سابقنزدی 

اداره  .انادداشاته نماید، بندیهطبق را هاآزمودنی چگونه شبکه که این

 چناين تاوانمی واقع جهاد کشاورزی ه  ی  ارگان دولتی بوده و در

بارداران تاا اداره جهااد مح  سکونت بهره ةنمود که هر چه فاصل بيان

خادمات تارویج و آماوزش کشااورزی در  ةارائ ،کشاورزی بيشتر باشد

مخااطرات  ها جهت کااهش اثارات ناشای ازرفتار حفاظتی آن ةزمين

باشااد و در جهاات کاااهش ایاان تر میطبيعاای و انسااانی، مساائوالنه

هار چاه محا  زنادگی خاانوار  ،عبارت دیگارآیاد. باهها برمیآسيب

از جهاد کشاورزی دروتر باشد، با بروز مخااطرات  روستایی برداریبهره

طبيعی و انسانی در منطقه، جهات مقابلاه و کااهش اثارات ناشای از 

تری رفتار حفاظتی )پاسخ و واکنش( غيرمسائوالنههای مذکور، آسيب

دورتاری  ةدهد.  ممکن اسات خاانواری کاه در فاصالاز خود بروز می

کند، به دلي  وابستگی تنگاتنگ معيشات و نسبت به شهر زندگی می

اقتصاد وی به تاالب و گاهی نداشتن منبع درآمد دیگر با وجاود باروز 

نزدیا  از شاهر  ةدر فاصالدر منطقه، نسبت به خاانواری کاه  آسيب

تری در برابار آسايب از خاود نشاان سکونت دارد، رفتار غيرمسئوالنه

ها از تااالب باوده چرا که بعضاً تنها منبع کسب درآمد خانوار آن؛ دهد

 ةیشااان، اسااتفادو مجبورنااد جهاات تااأمين درآمااد خااود و خانواده

ترش محتاطانه و کاهش فشار بر تنو  زیستی تاالب را در شرایط گسا

هاا، مخاطرات طبيعی و انسانی، نادیاده بگيارد. اماا در مقایساه باا آن

)نزدی  به شاهر(  دورتری نسبت به تاالب ةخانوارهای ساکن در فاصل

قرار دارند که شاید به دلي  داشاتن مناابع درآمادی دیگاری غيار از 

ها به این تااالب ارزشامند و تاالب و عدم وابستگی شدید معيشت آن

خاطر دسترسی و ارتباط اقتصاادی و درآمادی کمتار باا  همچنين به

 ةتاالب، با بروز آسيب و ایجاد شرایط جدید در منطقه، ميازان اساتفاد

تر و محدودتر از گذشته گردد؛ لاذا بارای گاذران ها از تاالب سختآن

استفاده از دیگر منابع درآمدزا را ترجي  داده و کمتر باا  ،معيشت خود

صاورت ناخودآگااه، کاه گاهااً بهطوریکنند؛ بهمیتاالب ارتباط برقرار 

 تر شاده اسات. غنياان و یوسافیرفتار آنان نسبت به تاالب مسئوالنه

مح  زنادگی تاا  ةفاصل»(  نيز نشان دادند که بين متغيرهای 1393)

، «رفتار حفااظتی»با متغير « جهاد کشاورزی ةترین شهر و ادارنزدی 

چاه  هار ،عبارت دیگاررد. باهدار معکاوس وجاود داهمبستگی معنی

جهااد کشااورزی  ةتر به شاهر و اداری، نزدی روستای بردارخانوار بهره

منظور مقابله و کاهش اثارات ناشای موجود در منطقه ساکن باشد، به

تری از از بروز مخاطرات طبيعی و انسانی، واکانش و پاساخ مسائوالنه
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ات )دسترسای باه تواند از این امکاندهد؛ چرا که میخود بروز می

هاا آن ةترین شهر جهت تأمين امکاناات بيشاتر کاه در منطقانزدی 

جهااد کشااورزی جهات  ةترین اداروجود ندارد و دسترسی به نزدی 

منظاور  ها و امکاناات جدیاد و مناساب باهدریافت اط عات، حمایت

بارداران سااکن در های وارده در منطقه( نسبت به بهرهکاهش آسيب

آلان، بوریساوا،  ،مند گردد.  مدل لجيت آدامازورتر بهرههای دمسافت

بدسات  ةراساتا باا نتيجا ( نيز ه 2013)بولستورف، اسمولن و ماهلر 

نسابت باه که عام  دولت در اقدامات حفااظتی دهد مینشان  ،آمده

داشته است. اما در نتایج بدست آماده از تحليا   داریمعنیثير أت ،آب

متغيار سان و  ،(1393) همکاارانو  تحقي  جمشيدیدر رگرسيون 

ثير أتا کاارگنادمميزان مالکيات زماين در تعياين رفتاار کشااورزان 

بيشتری دارند که باا نتيجاه بدسات آماده از تحليا  شابکه عصابی 

 پاژوهش هاییافتاه اسااس بر ،مصنوعی همخوانی ندارد. به طور کلی

 :نمود مطرح را زیر پيشنهادهای توانمی

 همکااری باا خناافره ةکشاورزی منطقجهاد  شودمی . پيشنهاد1

 آن ةحاوز کشاورزی و شادگان تاالب از برداربهره و متولی هایسازمان

 مناابع بارق، و آب زیسات، محيط ک  حفاظت هایسازمان همچون)

 دساتی صانایع و گردشگری فرهنگی، ک  اداره آبخيزداری، و طبيعی

 منظاور هبا ماؤثری بخشای بين ارتباط ،(مربوطه هایسازمان دیگر و

 و تااالب حفا  راساتای در خود هایفعاليت و اقدامات در هماهنگی

 خشکساالی گساترش از ناشی اثرات برابر در آن پذیریآسيب کاهش

 .نماید برقرار ریزگردها ةپدید و

 بااه ملاازم مااذکور هایسااازمان فااوق، پيشاانهاد راسااتای . در2

 جاایتروی و آموزشاای هایزمينااه در یکاادیگر بااا تنگاتنااگ همکاااری

 در تأثيرگاذار هاایفعاليت دیگار و هادوره ها،ک س برگزاری همچون

و  طبيعای مخااطرات از ناشای اثارات ماورد در رساانیاط   با رابطه

 کااهش و مادیریت جهات مختلفای راهکارهاای ةارائا نياز و انسانی

 ساط  افازایش منظاور باه ماذکور، هایپدیده از ناشی پذیریآسيب

 .گردند تاالب نشينحاشيه بردارانبهره عموم اط عات و آگاهی

 رفتااار تواناادمی تحصااي ت سااط  بااودن باااال نتااایج، . مطاااب 3

 را مخاطرات طبيعی و انساانی از ناشی پذیریآسيب برابر در حفاظتی

 ساواد ساط  افازایش طری  از شودمی پيشنهاد لذا .کند ترمسئوالنه

( مسان افراد و زنان برای خصوص به) تاالب نشينحاشيه بردارانبهره

 -آموزشای هاایک س در شارکت جهت آنان ترغيب و تشوی  نيز و

 .نمود ترمسئوالنه را آنان حفاظتی رفتار ترویجی،

 سپاسگزاری
نتایج این پژوهش بر گرفته از طرح پژوهشی انجام شاده در 

لاذا از کلياه  .باشادحوزه تاالب شادگان اساتان خوزساتان مای

تشاکر و قادردانی  ،انادیاری رساانده افرادی که در تکمي  طرح

 شود.می

 هایادداشت
1. Huckett 

2. Steg & Vlek 

3. Cocozza & Planner 

4. Byers 

5. Ajzen & Fishbin 

6. John& Jones 

7. Adams, Allen, Borisova, Boellstroff, Smolen & 

Mahler 

8. Asafu-Adjaye 

9. Figian Cane 

10. Mironga 

11. Artificial neural networks(ANN) 
12. Jha &. Chockalingam 

13. Reby, Dimopoulos, Joachim, Lauga& Aulagnier  

14. Živković, Mihajlović, & Nikolić 

15. Chong 

16. Norusis 
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