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بختیاری ،ز و م .یزدانپناه .9318 .بررسی تمایل کارشناسان کشاورزی استان خوزستان نسبت به ترویج و توسعه سوختهای زیستی با
روش شبکه عصبی مصنوعی .فصلنامه علوم محیطی.11-41 :)4( 54 .
سابقه و هدف :تولید و توسعه سوختهای زیستی در مناطق روستایی بهطور مستقیم یا غیرمستقیم میتواند تغییرات شگرفی در زندگی
مردم روستایی ایجاد کند .تولید سوختهای زیستی وابسته به بخش کشاورزی است و متخصصان و کارشناسان کشاورزی منبع مهمی از
اطالعات برای کشاااورزان در مورد پذیرش نوآوری هسااتند .آنها میتوانند پذیرش سااوختهای زیسااتی را تسااهیل و یا نذوآ آنها را محدود
کنند .بنابراین ،هدف از این برر سی ،پیشبینی و تعیین عوامل مؤثر بر تمایل کار شنا سان ک شاورزی ا ستان خوز ستان ن سبت به ترویج و
توسعه سوختهای زیستی بود.
مواد و روشها :این بررسی پژوهشی مقطعی است .مدل اعتقادات سالمت به صورت کمی با استذاده از روش پیمایش برای درک ادراکات
کار شنا سان ک شاورزی مورد آزمون قرار گرفت .نمونه مورد پژوهش بر ا ساس روش نمونهگیری طبقهبندی ت صادفی سهمیهای تعیین شد
( .)n=288سااؤا ت پرسااشنامه در مقیاس  5تا  1نقطه (خیلی کم ،کم ،متوساا  ،با و بساایار با ) تدوین شااد .این ن رساانجی میان
کار شنا سان ک شاورزی در فوریه سال  0251انجام شد .داده ها از طریق م صاحبه شخ صی بر ا ساس پر سشنامه برای ارزیابی اجزای مدل
اعتقادات سالمت جمعآوری شد .اعتبار درونی پر سشنامه با ا ستذاده از ضریب آلذای کرونباخ برر سی شد .همه معیارها ن شان داد اعتبار
درونی بسیار عالی و بین  2/76تا  2/3بود .در نهایت روایی پرسشنامه توس هیاتی از کارشناسان مورد تأیید قرار گرفت.
نتایج و بحث :یافتههای این تحقیق در مقای سه با تحقیقات قبلی در مورد مدل اعتقادات سالمت به نتایج متذاوتی د ست یافت .تحقیقات
قبلی ن شان دادند ،مهمترین پیشبینیکنندههای نیت ،متغیرهای موانع درک شده و مزایای درک شده ه ستند ،درحالیکه در این تحقیق
فق متغیر مزایای درک شده معنیدار شد و متغیر موانع درک شده معنیدار ن شد و عالوه بر آن متغیرهای دیگری نیت کار شنا سان را
تبیین کردهاند .بر اساس یافتههای تحقیق میتوان اظهار داشت ،آموزشهای مناسب به کارشناسان میتواند در بهبود نیت آنها بسیار مهم
باشند .بنابراین در آموزشها باید بر تشویق کارشناسان در راستای توسعه و گسترش سوختهای زیستی تاکید ویژهای کند .اضافه بر آن،
باید شدت خطرناک بودن کاربرد سوختهای فسیلی برای جامعه و محی زیست به طرق مختلف به کارشناسان نشان داده شود .این امر
باعث می شود ،تمایل آنها به تو سعه و ترویج آن در بین کشاورزان بیشتر شود .در کنار این امر روشن کردن و آشکار ساختن مزایا و منافع
سوختهای ف سیلی نیز ب سیار موثر ا ست .در نهایت خودکارآمدی یک متغیر مهم ا ست .خودکارآمدی به میزانی ا شاره دارد که یک فرد
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احساس میکند ،رفتار مورد ن ر را تحت کنترل دارد و انجام آن برایش ساده است.
نتیجهگیری :بهطور کلی نتایج این برر سی ن شان داد ،سیا ستهای انرژی ،مزایای درک شده سوختهای زی ستی ،شدت خطر درک شده
سوختهای ف سیلی ،راهنمای عمل و خودکارآمدی بر تمایل کار شنا سان ک شاورزی ن سبت به ترویج و تو سعه سوختهای زی ستی تأثیر
دارند .همچنین ،نتایج تحلیل ح سا سیت متغیرهای مؤثر بر تمایل رفتاری از دیدگاه کار شنا سان ک شاورزی ن شان داد به ترتیب متغیرهای
مزایای درکشده ،سیاستهای انرژی و شدت خطر سوختهای فسیلی بیشترین رتبه حساسیت و متغیر احتمال خطر سوختهای فسیلی
کمترین رتبه را دارد.
واژههای کلیدی :کشاورزی ،انرژیهای تجدیدپذیر ،سوختهای زیستی ،خوزستان ،نگرش.

مقدمه
همچنین ،تول ید این ساااو خت ها بهطور مساااتقیم و

ساااوخت های زیساااتی یکی از انوان منابع انرژی
تجدیدپذیر اسااات که از مواد طبیعی (ممل محصاااو ت

غیرمسااتقیم با اهداف توسااعه هزارههای مختلف مرتب

قندی ،مح صو ت روغنی ،مادههای سلولزی) و ضایعات

اساااات ( .)Msangi et al., 2007بهطور کلی ،مزا یای

ارگانیک تولید میشاااوند (.)De Fraiture et al., 2008

اقتصادی صنعت سوختهای زیستی شامل ارزش افزوده

ساااوختهای زیساااتی مانند بیودیزل از گیاهان روغنی

به مواد خام ،افزایش تعداد شااغلهای روسااتایی ،افزایش

(مانند بادام زمینی ،کلزا ،گلرنگ ،آفتابگردان ،لوبیا ،سویا،

زیرسااااخت های روساااتایی ،کاهش انتشاااار گاز های

پالم ،نارگیل ،آرت ،پنبهدانه) تولید میشاااوند .همچنین

گل خا نهای ،کاهش تک یه کشاااور ها بر ن ذت و دیگر

بیودیزل از روغن های غیرخوراکی مان ند جاترو فا ،نیز

ساااوختهای فسااایلی و حمایت از کشااااورزی با فراهم

قابلتولید ا ست و بیواتانول ،حا صل ازگیاهان تولیدکننده

آوردن یک سطح جدید و فر صتهای بازاری جدید برای

شکر و ن شا سته ا ست .به عبارت دیگر ،مح صو تی که

محصاااو ت داخلی اسااات ) .)Demirbas, 2009بهطور

حاوی قند هسااتند به عنوان ممال چغندر قند ،نیشااکر،

ممال ،صنعت بیواتانول یکی از ابزارهای قابلتوجه تو سعه

آرت ،گندم و سایر غالت حاوی نشاسته میتوانند در این

اقتصادی برای جوامع روستایی در چند دهه آینده خواهد

زمینه به کار روند (2007 cited in Fallah et al., 2014

بود .زیرا اکمر تأ سی سات اتانول در جوامع رو ستایی قرار

 .)Rajvanshiمحققان معتقدند ،تولید انرژی از کشاورزی

دارند که در آنها اقت صاد محلی زیر نذوآ ک شاورزی ا ست

(انرژی سبز) یکی از عوامل اصلی در توسعه اقتصادی یک

( .)Urbanchuk, 2009م حدوده کلی اثرات اقتصااااادی،

کشاااور در حال توساااعه و عاملی بالقوه برای توساااعه

حاصاال از تأساایسااات تولید بیواتانول (بهعنوان یکی از

اقت صادی -اجتماعی مناطق رو ستایی مح سوب می شود

ساااو خت های زیساااتی) ،بین  01میلیون د ر و 010

) .)Demirbas, 2008بااه ن حوی کااه ،ا فزا یش تو لیااد

میلیون د ر اساات که به ظرفیت عملیاتی تأساایسااات

سااوختهای زیسااتی به عنوان راهی برای دسااتیابی به

بساااتگی دارد .محق قان و بر نا مهریزان معت قد ند ،تول ید

گسترهای از اهداف سیاسی-اقتصادی و اجتماعی ازجمله

بیواتانول میتواند به تنهایی به اندازه سیا ستهای دیگر،

افزایش خودکارآمدی انرژی ،بهبود درآمد و فعالیت های

رونااااق و توسعااااه بخش کشاااااورزی را ساااابب شود

اقتصاااادی روساااتا ها (،)parcell and westhof, 2006

( .)parcell and westhof, 2006اضاااا فه بر آن ،تول ید

کاهش فقر از طریق ای جاد اشااات غال و درآ مد اسااات.

سوختهای زی ستی به دلیل ایجاد ا شتغال و درآمدهای
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دیگر حاصااال از سااااختوسااااز ،بهرهبرداری ،تعمیر و

) .(Koh & Ghazoul, 2008همچنین ،تولید سوختهای

نگهداری من م از تأساایسااات از اهمیت بساایار زیادی

ساابز تاثیر مسااتقیمی بر کاهش گازهای گلخانهای دارد.

برخوردار اسااات .یکی از ن تایج حاصااال از پروژه های

آمارها تایید میکنند که بین سااالهای  5362تا ،0224

سوختهای زی ستی در جامعه محلی ،ا شتغال م ستقیم

انتشار گازهای گلخانهای جهانی  %62افزایش یافته است.

ا ست که شامل ایجاد فر صتهای شغلی از طریق نیاز به

یک راهحل پیشاانهادی برای کاهش سااطح  CO2در جو

افزایش مواد اولیه تولید سوختهای زی ستی ،حملونقل،

کاهش تولید کربن از طریق جان شین کردن سوختهای

عمل یات سااااا ختوساااااز ،تعمیر ،نگ هداری و پردازش

فسیلی بااا سوخااتهای زیستاای برای تولیااد اناارژی

کارخانهها است .همچنین از طریق حمایت از صنایع و از

اساات ) .(Koh and Ghazoul, 2008زیرا اتانول و دیزل

جمله کسااانی که در بازاریابی و توزیع محصااو ت نهایی

زیسااتی کاهش قابلتوجهی در انتشااار گازهای گلخانهای

درگیر ه ستند ،ا شتغال غیرم ستقیم نیز ایجاد می شود.

در مقایسه با بنزین و سوخت دیاااازل فراهاااام میکند

برای ممال ،در زمینه اشاااتغال ،ایا ت متحده و برزیل دو

( .)parcell and westhof, 2006بررساایها در  51سااال

تولیدکننده موفق در ایجاد شغل در صنایع سوختهای

گذشااته آشااکار ساااخته که جایگزینی بنزین یا گازوئیل

زیستی هستند و این دو کشور به ترتیب حدود 422222

توساا سااوختهای زیسااتی میتواند انتشااار گازهای

و  322222شاااغل مرتب به ساااوختهای زیساااتی در

گلخانهای را توس ا بیواتانول  ،%95بیودیزل  %14و %65

مناااطق روساااتااایی ایجاااد کردهانااد & (Sheelanere

هم توسااا

ا تانول سااالولزی کاهش د هد (Koh and

) .Kulshreshtha, 2013همچنین بررسااای ها نشااااان

) .Ghazoul, 2008این سااوختها دارای پتانساایل ارائه

میده ند که به ازای هر یک میلیون گالن تولید اتانول،

خدمات انرژی با تولید گازهای گلخانهای و آ ینده های

 92شااغل ایجاد میشااود ()Parcell & Westhof, 2006

هوای بساایار کم و نزدیک به صااذر هسااتند Demirbas,

در سطح جهانی نیز صنعت سوختهای زی ستی نزدیک

) .)2009همچنین ،بااه دلیاال مقاادار ناااچیز گوگرد و

به  5/1میلیون شااغل مسااتقیم در سااال  0223از طریق

نیتروژن در زیسااتتوده ،اسااتذاده از انرژی سااوختهای

تولید بیش از  39میلیارد لیتر سوخت ایجاد کرده ا ست

زیساااتی آلودگی زیساااتمحیطی ایجاد نمیکند و باعث

که معادل  71میلیارد لیتر گازوئیل برآورد شاااده اسااات

کاهش انت شار گازهای گلخانهای می شوند ( De Fraiture

) .(Sheelanere & Kulshreshtha, 2013تااوسااااعااه

 .)et al., 2008عالوه بر مساااائل اجتماعی و اقتصاااادی،

سااوختهای زیسااتی به عنوان یک منبع انرژی هنگامی

سااوختهای زیسااتی به د یل امنیت انرژی ،نگرانیهای

که در مق یاس بزرگ افزایش یاب ند ،میتوا ند یک تغییر

زیساااتمحیطی و صااارفهجویی ارزی نیز مهم هساااتند

( Raswant et al.,

( .)Demirbas, 2009, 2008بنابراین ،بهطور کلی مذهوم

 .)2008تحلیلگران پیشبینی میکن ند ،این امر با عث

سوختهای زی ستی و تو سعه آن در مناطق رو ستایی به

با تر رفتن نرخ و دستمزد اشتغال برای مناطق روستایی

صاااورت طبیعی در ز ندگی مردم روسااا تایی میتوا ند

فقیر (کشاورزان) ،بهویژه در بسیاری از کشورهای درحال

تغییرات شااگرفی بهطور مسااتقیم یا غیرمسااتقیم ایجاد

توسااعه میشااود که در آنها کار در فعالیت کشاااورزی به

کند و تأثیر ممبتی بر چندین جنبه توساااعه روساااتایی

صااورت فشاارده اساات .به این ترتیب ،روسااتاییان فقیر

مانند؛ بهبود زیر ساختهای رو ستایی ،دانش و مهارتها،

میتوانند آینذع اصاالی تبدیل و اسااتذاده سااوختهای

بهرهوری روسااتایی و کیذیت زندگی داشااته باشااد و در

زیسا اتی به طا اور مستقیا ام و غیا ارمستقا ایم باشا اند

نهایت منجر به پایداری بی شتر جوامع رو ستایی شود .از

پارادایم در توسااعه کشاااورزی باشااند
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این رو ،در بسیاری از کشورها ،یکی از اهداف اصلی ترویج

جمله  (2011) Yazdanpanah et al ،(2005) Wheelerو

و توسااعه پروژههای سااوختهای زیسااتی ،توسااعه پایدار

 ،(2013) Ghasemi et alنقش مم بت ،مهم و کل یدی

روساااتایی اسااات (Sheelanere and Kulshreshtha,

کار شنا سان ک شاورزی و تحقیقات را در ن شر نوآوریهای

) .2013این امر سبب شده ،اقت صاد سوختهای زی ستی

کشاااورزی نشااان دادهاند و معتقدند ،که دیدگاههای آنها

در طول قرن  05به سااارعت رشاااد کند Demirbas,

در پذیرش سی ستمهای ک شاورزی حیاتی ا ست .میتوان

) .)2008لی و همکاااران ) (2011بر این باااورنااد ،برای

گذت ،متخ ص صان و کار شنا سان ک شاورزی یکی از منابع

حمایت از تقاضای روبهرشد برای تولید پایدار سوختهای

اطالعاتی کشاااورزان هسااتند ،که میتوانند نقش مهم و

زی ستی در آینده و با توجه به اینکه ک شاورزان خردهپا یا

تاثیرگذاری در افزایش آگاهی و دانش کشاورزان در مورد

خرده ما لک ک مک قا بلمالح های به تول ید مواد خام

سوختهای زی ستی و نهایتا پذیرش این نوآوری تو س

ساااوختهای زیساااتی میکنند ،گنجاندن کشااااورزان

ک شاورزان دا شته با شند ،اگر خود به اهمیت و ضرورت

خرده مالک در مسااایر فرایند ممبت توساااعه پایدار در

این ساااو خت ها پی برده باشااا ند .هدف این تحقیق

صنعت سوختهای زیستی بسیار ضروری است .از طرف

پیشبینی تمایل رفتاری کار شنا سان ک شاورزی ا ستان

دیگر ،با وجود مزایای بسااایاری که تولید ساااوختهای

خوزستان نسبت به ترویج و توسعه سوختهای زیستی و

زیساااتی میتواند داشاااته باشاااد ،تولید و توساااعه این

تعیین عوامل موثر بر تمایل ایشاااان با اساااتذاده از مدل

سااوختها با موانعی روبهرو اساات .ون د ولده و همکاران

اعتقادات سالمت است.

( )2011معت قد ند ،دانش عمومی در مورد انرژی سااابز
محدود ا ست .همچنین ( Ardehali )2006معتقد ا ست،

مدل اعتقادات سالمت )(HBM

فقدان اطالعاتی و عدم درک اطالعات بخصااود در مورد

بر اساس مدل اعتقادات سالمت ،احتمال اینکه فرد

سااوختهای زیسااتی وجود دارد و برداشاات عمومی از

در یک رفتار مرتب با سالمت درگیر شود از  7متغیر زیر

سوختهای زی ستی با واقعیت منطبق نی ست .همچنین،

م شخص می شود )5 :ح سا سیت (خطر درک شده برای

مشکالتی از قبیل موانع فرهنگی و فقدان آهنیت مناسب

ابتال به بیماری) )0 ،شاادت درکشااده (درک نتیجه ابتال

در مورد انرژی مانع از توسااعه زم آن شااده اساات .در

به بیماری) )9 ،مزایای درکشاااده (درک چیزهای خوب

همین رابطه مسااانگی و همکاران ( )2007معتقد اساات،

که میتواند از انجام رفتار خاد اتذاق بیافتد) )4 ،موانع

یکی از موانع اصاالی توسااعه سااوختهای زیسااتی ،عدم

درکشااده (درک مشااکالت و هزینههای انجام رفتارها)،

توجه سااازمانهای کشاااورزی و منابع طبیعی نساابت به

 )1راهن مای ع مل (قرار گرفتن در معرض ا قدام های

توسااعه ،مدیریت و اسااتذاده از منابع انرژی زیسااتتوده

مناساااب) و  )7خودکارآمدی (اعتماد به نذس در توانایی

اساات .بنابراین ،برای توسااعه و گسااترش سااوختهای

فرد برای انجام رفتارهای بهداشاااتی جدید) .این شاااش

فساایلی باید سااعی شااود این موانع تا حد ممکن کاهش

عامل جدید توساا مدل اعتقادات سااالمت شااناسااایی

یابند و چون کارشاااناساااان کشااااورزی بدنه اصااالی

شادهاند و با هم چارچوب مذیدی برای طراحی مداخالت

سااازمانهای کشاااورزی و منابع طبیعی را تشااکیل می

کو تاه مدت و طو نی مدت رف تار های ب هداشاااتی ارا ئه

دهند ،مهم اسااات که تذکرات ،دیدگاه ها و باورهای آنها

میدهند (  .) Moeini et al., 2014; Orji et al., 2012این

درباره نوآوریهای جدید در بخش ک شاورزی درک شود

مدل با موفقیت در رفتارهای مربوط به ساااالمت مانند

( .)Wheeler, 2005از طرفی ،بررسااای های متعددی از

غربالگری رفتار در خطر با ی سرطان پستان برای زنان
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و یا رفتارهای بهدا شت دهان و دندان به کار گرفته شده

برای رفتار پیشااگیری به کار میرود و از آنجا که تاکنون

اسااات .در ساااالهای اخیر مدل اعتقادات ساااالمت در

در مورد مسائل زیستمحیطی عمدهای همچون حذاظت

زمینههای دیگری غیر از بهدا شت و سالمت به کار برده

از م نابع طبیعی ،اسااات ذاده از محصاااو ت ار گان یگ و

شااده اساات .برای ممال ،تمایل جوانان نساابت به خوردن

انرژیهای تجدیدپذیر اسااتذاده شااده ،در این تحقیق هم

غااذاهااای ارگااانیااک (،)Yazdanpanah et al., 2015a

بر همان مبنا بهکار گرفته شااده اساات .همچنین در این

پیش بینی نیاات افراد برای اساااتذاااده از انرژیهااای

پژوهش برای پیشبینی میزان تمایل کارشاااناساااان و

تجدیدپذیر ( )Yazdanpanah et al., 2015bو پیشبینی

تعیین مؤلذههای مؤثر بر تمایل کارشااناسااان نساابت به

رفتار طرفدار محی زیست (.)Straub and Leahy, 2014

ترویج و توسااعه سااوختهای زیسااتی بر اساااس مدل

نتایج ن شان داده ا ست ،این مدل میتواند تا حدودی این

اعتقادات سااالمت ،از روش شاابکه عصاابی مصاانوعی با

رفتارها را با موفقیت پیشبینی کند .در کل این تئوری

استذاده از نرمافزار  Neuro Solutions5استذاده شد.

شکل  -9مدل اعتقادات سالمت ()Bakhtiyari et al., 2017
Fig. 1- Health Belief Model

مواد و روشها

جهاد ک شاوزی ،مراکز تحقیقات ک شاورزی و شرکتهای

پژوهش حاضاار پژوهشاای پیمایشاای اساات .جامعه

کشت و صنعت نیشکر تقسیم شدند و نمونه مورد بررسی

آماری در این پژوهش  5522نذر از کارشناسان کشاورزی

بر ا ساس جدول کرج سی و مورگان  011نذر برآورد شد.

اسااتان خوزسااتان هسااتند .روش نمونهگیری طبقهای

برای جمعآوری دادهها متغیرهای پژوهش بر ا ساس مدل

سهمیهای ت صادفی متنا سب با حجم جامعه آماری بوده

اعتقاد سااالمت شااناسااایی شااد .ابزار جمعآوری دادهها،

است .کارشناسان کشاورزی بر اساس نون سازمانی که در

پرسشنامه محقق ساخت بوده است .روایی پرسشنامه بر

آن مشااغول به فعالیت بودند به سااه طبقه کارشااناسااان

ا ساس ن ر متخ ص صان امر تأیید و پایایی پر سشنامه با
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اساااتذاااده از طر پیشآزمون بااه حجم  92نذر در

 .)Ebrahimzade et al., 2010شاابکه عصاابی مصاانوعی

شهر ستان اندیم شک به عنوان یکی از شهر ستانهای

دارای قابلیت یادگیری اسااات .یعنی باید شااابکه را با

اسااتان خوزسااتان انجام شااد .برای ساانجش پایایی همه

چندین ممال آموزش داد تا شاابکه رابطه بین متغیرها را

متغیرها از ضریب آلذای کرونباخ ا ستذاده شد .نتایج آن

پیدا کند سپس میتوان با دادن دادههای جدید به آن از

در جدول  5گزارش شده است.

شبکه خوا ست تا با توجه به آموزشهایی که دیده ا ست
پاسااخ مناسااب را برای ما پیشبینی کند ( Kazemi rad

جدول  -9ضریب آلفا کرونباخ متغیرهای تحقیق

) .and Papzan, 2011 cited in Anderson,1983وزن ها

Table 1- Cronbach's alpha coefficient variables

متغیرها

ضریب

تعداد
گویهها

درشاابکه عصاابی مصاانوعی با اسااتذاده از الگوریتمهای

آلفای
کرونباخ

آموزشی برآورد میشوند .این الگوریتم به صورت تصادفی

8

0.78

7

0.86

وزنهای اولیه را انتخاب میکند و خروجی محاسبه شده

5

0.76

را با خروجی واقعی مورد مقایسه قرار میدهد .تذاوت بین

6

0.89

6

0.84

خروجی محاسااابهشاااده با شااابکه و خروجی واقعی ،با

12

0.94

اساااتذاده از خطای میانگین مربعات نرمالشاااده برآورد

20

0.95

21

0.93

می شود .برای مدل سازی توابع انتقالی تعداد نرون ،اندازه

* برای سنجش همه گویهها از طیف  1تا  5گزینهای استذاده شد.
* جهت سنجش همه گویهها از طیف  0تا  5گزینهای استذاده شد.
* جهت سنجش همه گویهها از طیف  2تا  1گزینهای استذاده شد.

گام و مقدار ممنتوم به و سیله روش سعی و خطا تعیین

احتمال خطر
شدت خطر
خودکارآمدی
راهنمای عمل
سیاستهای انرژی
تمایل رفتاری
مزایای درکشده
موانع درکشده

می شوند .بر این اساس کمترین تعداد نورونی که عملکرد
رضاااا یتبخشااای حاصااال کن ند ،انت خاب میشاااود

در تحلیل شااابکه عصااابی مصااانوعی ،یک تابع

( .)Khalilmoghadam et al., 2009زمانی که شبکههای

فعال سازی ،بر ا ساس نیاز خاد م سئلهای که قرار ا ست

عصااابی مصااانوعی مورد آزمون قرار می گیرند در واقع،

به و سیله شبکه ع صبی حل شود ،از سوی طرا انتخاب

توانایی شبکه ع صبی م صنوعی در تعمیم سازی ،آزمایش

میشااود ( .)Soleimani Roudi et al., 2011شاابکههای
عصبی پرسپترون چند یه 5که توس

شااده اساات .برای آزمون شاابکههای عصاابی از روش

Rumelhar et al.,

اعتبار سازی نمونههای تق سیم شده ا ستذاده شد .برای به

( )5337ایجاد شااده اساات ،از پرکاربردترین شاابکههای

دست آوردن شبکه عصبی مناسب ،ساختار شبکه عصبی

ع صبی م صنوعی مورد ا ستذاده ا ست .این شبکه از سه

پرسپترون چند یه ارزیابی و متغیرهای تحقیق در جدول

یه "ورودی ،مخذی(پنهان) و خروجی" تشااکیل شااده

 0گزارش شدهاند.

اسااات ( .)Khalilmoghadam et al., 2015یه ورودی

جدول -2متغیرهای استفادهشده در شبکه عصبی مصنوعی

فق اطالعات را دریافت میکند و م شابه متغیر م ستقل

Table.2- Variables used in artificial neural network

عمل میک ند .یه خروجی نیز همان ند متغیر وابسااا ته

مدل

عمل کرده و تعداد نورونهای آن ب ستگی به تعداد متغیر
شبکه

وابسااته دارد .یههای پنهان یا میانی ،یههایی هسااتند

عصبی

که بین یه ورودی و خروجی قرار میگیر ند و برخالف

MLP

متغیرها
احتمال خطر سوختهای فسیلی ،شدت خطر سوختهای
فسیلی ،خودکارآمدی ،راهنمای عمل ،سیاستهای انرژی،
مزایای درکشده سوختهای زیستی و موانع درکشده
سوختهای زیستی ،تمایل رفتاری

واحادهاای ورودی و خروجی ،واحادهاای پنهاان هی
درصااد داده ها برای اعتبارسااازی و  51درصااد نیز

مذهومی را نشاااان نمیده ند ،ا ما از اهم یت بسااا یاری

برای آزمون انتخاب شااادند .این روش معمولترین روش

برخوردار ند ( Najafi and Tarazkar, 2006 cited in
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برای تخمین خطای تعمیم سازی در شبکه های ع صبی

قرار دارند و در نهایت دارای یک متغیر خروجی اسااات.

مصاانوعی اساات که در آن داده ها به دو بخش آموزش و

شمای کلی و گویای این مدل در شکل 0ن شان داده شده

آزمون تقساایم می شااوند و از داده های آزمون در فرایند

ا ست .بر ا ساس جدول  7و  4این معماری دارای بی شترین

آموزش ا ستذاده نمی شود .پس از آموزش شبکه ع صبی،

ضااریب تبیین ( )R2 =2/92و کمترین مقدار میانگین قدر

داده های آزمون به وسااایله شااابکه آموزش دیده تحلیل

مطلق خطا ( ،)2/5میانگین مربع خطا ( )2/20و میانگین

می شود و خطای دادههای آزمون به د ست میآید .برای

مربعات خطای نرمالشاااده ( )2/6اسااات .پس از گزینش

نرمال کردن دادهها از رابطه زیر استذاده میشود:

بهترین شبکه ،تحلیل حساسیت نیز به روش حساسیت در

فرمول5

حدود متوساا  0با اسااتذاده از نرمافزار Neurosolution 5

 X  X min 
X n  0/ 1 0/ 8

 X max  X min 

نرمافزار شبکه عصبی ،ضریب حساسیت و رتبه حساسیت

که در آن ،Xn :ب یانگر داده های نر مالشااادهX ،

(میزان اهمیت هر یک از ورودی ها) متغیرهای تحقیق از

معرف داده های مشااااهدهای و  Xmaxو  Xminبهترتیب

دیدگاه کار شنا سان ک شاورزی به د ست آمد که در جدول

بیانگر دادههای مشاهدهای حداکمر و حداقل هستند .این

 1گزارش شده ا ست .نتایج تحلیل ح سا سیت متغیرهای

رابطه ،دادهها را در بازه [ 2/3و  ]2/5تبدیل میکند .برای

مؤثر بر تمایل رفتاری از دیدگاه کارشااناسااان کشاااورزی

برر سی کارایی مدل از ضریب همب ستگی ا سپیرمن (،(r

نشاااان داد به ترت یب متغیر های مزا یای درکشاااده،

میانگین مربعات خطای نرمال شده )NMSE( 5و میانگین

ساایاسااتهای انرژی و شاادت خطر سااوختهای فساایلی

خطای مطلق )MAE( 0ا ستذاده شد NMSE .و MAE

بیشترین رت به حساااااسااا یت و متغیر احت مال خطر

همان روند ضریب همبستگی را نشان میدهند ،بهطوری

سوختهای فسیلی کمترین رتبه را دارد.

که کمترین  NMSEو  MAEبا بیشاااترین ضااار یب

جدول  -3برازش شبکههای عصبی مصنوعی در پیشبینی

همبساااتگی همخوانی دارد .برخالف سااایساااتم خطی،

تمایل رفتاری کارشناسان کشاورزی نسبت به

شبکههای عصبی با یک سری دادههای مشخص با اعمال

ترویج و آموزش سوختهای زیستی

انجام شااد .با اسااتذاده از تحلیل حساااساایت در محی

Table 3- Artificial neural network model to predict
behavioral intention agricultural experts and
education to promote biofuels

وزن های اولیه مختلف می توانند به جواب های متذاوتی
بر سند .برای ر سیدن به  MSEنهایی ،مدل شبکه ع صبی

شبکه عصبی
مصنوعی

چندین بار آموزش داده شد.

مدلMLP

r
0.55

MSE

MAE

0.017

0.1

NMSE
0.70

 :MLPپرسپترون چندالیه استاندارد

نتایج و بحث
نتایج جدول  4نشااان میدهد ،در شاابکه عصاابی
مصااانوعی با اساااتذاده از مدل  ،MLPبهترین شااابکه در

م قایسههه تمایل رفتاری اندازه گیریشههده و

پیشبینی تمایل کارشااناسااان نساابت به ترویج و توسااعه

تخمینزده شههده برای مدل شههبکه عصههبی

سوختهای زیستی از دیدگاه کارشناسان کشاورزی دارای

پرسپترون چندالیه استاندارد

یااک یااه ورودی بااا  6متغیر ورودی ،بااا یااک یااه

شااکل  9تمایل رفتاری اندازهگیریشااده و تمایل

میانی(پنهان) که از دو تابع ورودی و خروجی تشکیل شده

رفتاری تخمینزدهشاااده توسااا مدل  MLPرا نشاااان

اسااات .در تابع ورودی  4نورون در تابع خروجی  4نورون

میدهد .همانطور که مشاااهده میشااود ،مقدار این دو با
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هم افزایش و کاهش یافته اسااات و تغییرات آنها در یک

اساات .همانطور که شااکل  4نشااان میدهد ،خ ممتد

جهت اساات و همچنین فاصااله بین این دو نمودار میزان

ت ما یل رف تاری ا ندازهگیریشاااده و خ منقطع ت ما یل

خطا را نشاااان میدهد و همانطور که جدول  4نشاااان

رفتاری تخمینزده شده را ن شان میدهد .فا صله بین این

میدهد میزان میانگین خطای مطلق ( )MAEتقریبا 2/0

دو مقدار خطا را نشان میدهد.

جدول -5میزان حساسیت متغیر تمایل رفتاری به متغیرهای تحقیق
Table 5- The variable sensitivity willingness behavioral variables

Perceived
susceptibility

احتمال خطر

شدت خطر

Perceived
severity

خودکارآمدی

Self- efficacy

راهنمای عمل

Cue to action

energy policies

سیاستهای انرژی

Perceived
benefits

مزایای درکشده

Perceived
barriers

موانع درکشده

ضریب حساسیت
ٍSensitivity coefficient

0.005

0.076

0.048

0.020

0.287

0.326

0.039

7

3

4

6

2

1

5

رتبه حساسیت
Sensitivity Order

شکل  -2معماری مدل شبکه عصبی برتر تمایل کارشناسان کشاورزی نسبت به ترویج و توسعه سوختهای زیستی
Fig. 2- Top neural network architecture willingness agricultural experts to promote biofuels

پرسپترون چند یه استانداردMLP

تمایل رفتاری
تمایل رفتاری

67

61

55

49

43

37

31

25

19

13

7

Output

1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
1

Exemplar
شکل  -3مقایسه تمایل رفتاری اندازهگیریشده و تخمینزدهشده برای مدل شبکه عصبی پرسپترون چندالیه استاندارد
Fig. 3- Comparison of measured and estimated behavioral tendency for Artificial Neural Network Model Standard
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نتیجهگیری

آنها به توسعه و ترویج آن در بین کشاورزان بیشتر شود.

برای برر سی پیشبینی تمایل کار شنا سان و تأثیر

در کنار این امر روشاان و آشااکار ساااختن مزایا و منافع

متغیرهاای مادل اعتقاادات ساااالمات (احتماال خطر

سااوختهای فساایلی نیز بساایار موثر اساات .در نهایت

سوختهای ف سیلی ،شدت خطر سوختهای ف سیلی،

خودکارآمدی یک متغیر مهم اسااات .خودکارآمدی به

خودکارآمدی ،راهنمای عمل ،سیاستهای انرژی ،مزایای

میزانی که یک فرد احسااااس میکند ،رفتار مورد ن ر را

درکشاااده ساااوختهای زیساااتی و موانع درکشاااده

تحت کنترل دارد و انجام آن برایش ساااده اساات ،اشاااره

سااوختهای زیسااتی) بر تمایل کارشااناسااان کشاااورزی

دارد .سااایاساااتگزارانی که هدفشاااان افزایش تمایل

نساابت به ترویج و توسااعه سااوختهای زیسااتی از روش

کارشناسان است باید تمرکزشان بر استراتژیهایی باشد

شبکه ع صبی م صنوعی پر سپترون چند یه ا ستاندارد

که طر ها و بر نا مه های کارشااا ناساااان را در اجرای

اسااتذاده شااد ،نتایج روش شاابکه عصاابی مصاانوعی با

برنامههای آموزشاای و تشااویقی برای کشاااورزان تقویت

استذاده از مدل  MLPنتایج تحلیل حساسیت نشان داد،

کند .با توجه به نتایج بهدستآمده ،پیشنهاد می شود ،در

متغیرهای مزایای درکشاااده ساااوخت های زیساااتی،

بی شتر سیا ستگزاریهای آموز شی مواردی مانند اثرات

سیا ستهای انرژی ،شدت خطر سوختهای ف سیلی و

مخرب ساااوختهای فسااایلی ،حذن آن برای آیندگان،

خودکارآمدی بیشااترین تأثیر را بر تمایل کارشااناسااان

محدود بودن و رو به اتمام بودن آنها را بیشاااتر متذکر

ن سبت به سوختهای زی ستی دارند و در مجمون همهی

شااویم و آگاهی کارشااناسااان کشاااورزی را نساابت به

متغیرها  92در صد از تغییرات متغیر تمایل کار شنا سان

سااوختهای زیسااتی افزایش دهیم .همچنین ،از طریق

ن سبت به ترویج و تو سعه سوختهای زی ستی را تبیین

برگزاری دوره ها و کار گاه های آموزشااای ،ه مایش ها و

میکنند.

سمینارهای تخصصی درباره سوختهای زیستی و مزایای

یافتههای این تحقیق در مقای سه با تحقیقات قبلی

آن و ضرورت جایگزینی آن با سوختهای ف سیلی درک

در مورد مدل اعتقادات سااالمت به نتایج متذاوتی دساات

کارشناسان را نسبت به مزایای سوختهای زی ستی و در

یااافاات .تحقیقااات قبلی نشااااان دادنااد ،مهم ترین

نتیجه ،تمایل کارشناسان کشاورزی را نسبت به ترویج و

پیشبینیکنندههای نیت ،متغیرهای موانع درکشاااده و

تو سعه سوختهای زی ستی در جهت ممبت افزایش داد.

مزایای درک شده هستند ،درحالیکه در این تحقیق فق

از طرف دیگر پیشااانهاد میشاااود خطرات حاصااال از

متغیر مزایای درکشاااده معنیدار شاااد و متغیر موانع

سااوختهای فساایلی و شاادت و جدیوت عواقب آنها در

درک شده معنیدار ن شد و عالوه بر آن متغیرهای دیگری

آینده برای کارشناسان روشن شود تا تمایل کارشناسان

نیت کارشااناسااان را تبیین کردهاند .بر اساااس یافتههای

را ن سبت به ترویج و تو سعه سوختهای زی ستی افزایش

تحقیق میتوان اظهار داشااات ،آموزشهای مناساااب به

دهد.

کارشناسان میتواند در بهبود نیت آنها بسیار مهم باشند.

پینوشتها

بنابراین آموزشها باید بر تشویق کارشناسان در راستای
توسعه و گسترش سوختهای زیستی تاکید کند .اضافه
بر آن ،باید به کار شنا سان شدت خطرناک بودن کاربرد
سوختهای فسیلی برای جامعه و محی زیست به طرق
مختلف نشااان داده شااود .این امر باعث میشااود ،تمایل
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Introduction: The production and development of biofuels can occur naturally in rural areas in the life of rural
people and cause dramatic changes, both directly and indirectly. Energy is essential for socio-economic
development and improving the quality of life in Iran and other counties (Demirbas, 2008; Yazdanpanah et al.,
2015b). Since the production of biofuels is dependent on the agricultural sector, agricultural professionals and
experts represent an important source of information for farmers regarding their adoption and innovation. They
can facilitate the adoption of innovations or they can limit their diffusion (Bakhtiyari et al., 2017). The aim of
this study is to set out the factors affecting agricultural experts’ willingness for the extension and development
of biofuels in Khuzestan Province using the artificial neural networks method, and to determine the best method
for predicting agricultural experts’ willingness for this.

Materials and methods: The study used a cross-sectional survey design. The HBM was quantitatively tested
using the survey methodology to understand professionals’ perceptions. The research sample was selected
based on quota stratified random sampling (n= 288). The questions were scored on a 1–5 point scale (very low,
low, moderate, high and very high) and the survey was conducted among agricultural professionals during
February 2015. Data were collected through personal interviews based on a questionnaire structured to assess
the central components of the HBM. Afterwards, the completed questionnaires were collected. The
questionnaire's internal reliability was tested using Cronbach's alpha coefficient. All scales indicated excellent
reliability, generally between 0.76–0.9. Finally, the validity (final step) of the questionnaire was approved by
a panel of experts.

* Corresponding Author. E-mail Address: masoudyazdan@gmail.com
5931  زمستان،4 شماره، دوره چهاردهم،فصلنامه علوم محیطی

17

زیبا بختیاری و مسعود یزدانپناه
Results and discussion: Results showed that energy policy, the perceived benefits of renewable energy, the
perceived severity of threats from fossil fuels and the cue to action and self-efficacy constructs can predict
experts’ willingness.

Conclusion: The agricultural sector is the main sector to produce the inputs and resources for the production
of biofuels. Thus, farmers represent key stakeholders in the process of a transition towards a higher share of
renewable energy. Taken into account that biofuels are a newly emerging technology, it is crucial to provide
farmers with sufficient information about this technology and its benefits and risks, in order to increase their
willingness to produce biofuels. Here, agricultural professionals play an important role in informing and
educating farmers about innovations. The aim of this study is to provide much-needed empirical data about the
attitudes of Iranian agricultural professionals towards biofuels. Our analysis revealed that that energy policy,
the perceived benefits of renewable energy, the perceived severity of threats from fossil fuels and the cue to
action and self-efficacy constructs can all predict experts’ willingness.

Keywords: Agricultural experts, Renewable energy, Biofuels, Khuzestan Province, Attitude, Neural Method.
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