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  شیراز شهرستان زارعان محیطيزیسترفتار  یابيمدل

 هنجار استرن –عقیده –ارزش تئوری از استفاده با
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 (19/12/92: بیتصو خیتار -18/7/91: افتیدر خی)تار 

 

 چکیده
 به بشر دستیابي درمورد را هانگراني( خاک و آب)منابع  محیطيزیستاخیر، تخریب منابع  یهاسال در

 خاک، و آب منابع کیفیت بر ثیرگذاریأپایدار کشاورزی افزایش داد. رفتارهای زارعان از طریق ت ةتوسع

 محیطيزیست رفتار مدل تعیین دنبال به تحقیق این. دارد کشاورزی در پایداری حصول در مهمي نقش

پژوهش  نیا یآمار ةجامع. استاسترن  هنجار -عقیده -ارزش تئوری از استفاده با شیراز شهرستان زارعان

نمونه ةویشبه ،هانفر از آن 372و مورگان از  يکه طبق جدول کرجس است رازیشامل زارعان شهرستان ش

 ابزار با و پیمایش شیوةژوهش به  شد. این پ یاطالعات گردآور ،یاچندمرحله یاخوشه يتصادف یریگ

و  رازیبخش ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه ش انادتاس اب پرسشنامه روایي. گرفت صورت پرسشنامه

 متغیرهای داد نشان تحقیق هاییافته. شد ییدأراهنما و آزمون آلفای کرونباخ ت ةپایایي آن از طریق مطالع

 ،    (جامعه)طرفدار  دوستانهنوع هایارزش و زیست محیط طرفدار هایارزش سویبهزارعان  گیریجهت

 طیمح حفظ قبال در یریپذتیمسئول و فهیوظ احساس)اخالقي(،  شخصي هنجارهای رعایت به یبندیپا

 با شودمي پیشنهاد. داشتند زارعان سوی از محیطيزیست رفتارهای بر را ثیرأت بیشترین ترتیببه ستیز

 هایارزش سوی به را هاآن و دننک دور خودمحور هایارزش از را زارعان شود تالش مختلف هایآموزش

 هرچه پایبندی برای اخالقي هایآموزش ةارائ با همچنین،. دهندطرفدار جامعه و محیط زیست سوق 

با منابع  هاآن تعامالت اصالح موجب توانمي ،)اخالقي( شخصي هنجارهای رعایت به زارعان بیشتر

 افزایش داد.   هاآن در زیست محیط حفظ برابر در را پذیریمسئولیتشد و حس  محیطيزیست

 

 .محیطيزیستمدل رفتار  محیطي،زیست رفتارهنجار،  -عقیده -ارزش تئوری کلیدی: یهاواژه

 

 مقدمه
 محیطيزيست خسارات موجبمتمرکز کشاورزی  یهاوهیش

زيرزمیني و  های آب آلودگي خاک، فرسايش قبیل از فراواني
 های بومزيست زوال ها،کشآفتمغذی يا  کودهای باسطحي 
اجتناب يا  برای کشاورزانتنوع ژنتیکي شد.  کاهش طبیعي و

 یهااقدام از توانندمي محیطي،زيست آثارکاهش اين 

. پذيرش و کاربرد اين کننداستفاده  پیشگیرانه حفاظتي
وابسته  اصلي جنبةبه سه  محیطيزيست پیشگیرانة یها اقدام
 ترجیحات دوم، حفاظتي؛ یها اقداماين  های ويژگي اول،: است

 سوم، پذيرنده؛ شخص عنوانشخصي زارع به های نگرش و
 & Sattler) (محلي وهواييآب شرايط مثل( ساختاری شرايط

Nagel, 2010.) ديدگاه از هرچندLichtenberg & 
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Zimmerman (1999 رفتار ،)از  ایپیچیده مجموعة از متأثر
به محیط  نگرش بااما بخش زيادی از رفتار،  است،عوامل 

دانش  میزان از ثرأتمکه اين نگرش نیز  شودميزيست تعیین 
 آثاراطالعات در مورد  آوردنفراهم. استو اطالعات فرد 

 در تغییر هایراه و هاکشآفتاستفاده از  محیطيزيست
کاهش دهد.  را آثاراين  تواندميمديريت آفات  های فعالیت

Fenton et al. (2000 )های آموزش میزان مثل يهاي ويژگي 
 کشاورزی، يا زمین مديريت تجربةرسمي و غیر رسمي، 

مالي زراعي، ساختار مزرعه، نگرش و ادراکات  هایويژگي
بهتغییر، تماس با منبع تغییر و مشارکت داوطلبانه را  دربارۀ
 نةیزمزارعان در  گیریتصمیم بر گذارتأثیرعوامل  عنوان

  .کردند معرفي محیطي زيسترفتارهای 
 اقتصادی فاکتورهای هرچند معتقدند دانشمندان برخي

مي شماربهحفاظتي مهم  های فعالیت پذيرش برای تصمیم در
. کنندنميکامل رفتار پذيرش را تبیین  طور هب هاآن ،روند

 شماربهنیز برای برخي زارعان مهم  شناختيجامعهفاکتورهای 
 مثال، زارعان و دامداران که اخالق حفاظتي یابر ؛روندمي

(Conservation ethic) لیدل هممکن است ب ،دارند تریقوی 
آينده، منافع و  های احساس و تمايل به ايجاد رفاه برای نسل

حفاظتي را بیشتر  های فعالیت و دننسودهای کمتر را دنبال ک

در اين راستا،  (.Clearfield & Osgood, 1986) بپذيرند

Schenk et al. (2007 )مشوق مثل) اقتصادی عامل دريافتند

 حفاظت یها اقدام پذيرش بر ثرؤم عامل ترينمهم يا تنها( ها
 .گرفت ناديده را آن نبايد وقتهیچ البته نیست؛ زيست محیط

نقش مهمي در  کلي، هرچند ،همچنین، دسترسي به اطالعات
بلندمدت و پايدار  صورتبه محیطي زيست یها اقدامپذيرش 

 دارد. 
 بارۀتحقیقاتي در های يافته گذشته، دهةسه  در

 مدل باحفاظتي،  های از فعالیت نکردن يا استفاده کردن استفاده
 Adoption-diffusion) (theoreticalنشر -پذيرش تئوريکي

approach روان -اجتماعي هایمدل محققان. شدند آوریجمع
 اندداده توسعهزارعاني  های ويژگي تعیین برای نیز را شناختي

 تشريح برای هامدل اين. پذيرندرا مي ها نوآوری گونهاين که
 و اجتماعي هایويژگي براساس پذيرنده افراد پذيرش رفتار

درواقع،  (.Clearfield & Osgood, 1986) است شناختيروان

 خود سود حداکثرکردن به عالقه مشخص طور ههرچند زارعان ب
 نتوانستند فايده -هزينه هایتجربه نشان داد مدل ،دارند

 به امر اين. کنند تشريح را زارعان رفتار و هانگرش پیچیدگي
 -رفتاری در مطالعات کشاورزی های رهیافت از استفاده

 برایWauters et al. (2010 ). در اين راستا، شد منجرحفاظتي 

کنترل فرسايش  های فعالیت پذيرش بر ثرؤم عوامل تعیین
و نوارهای  ورزیخاک حداقل پوششي، محصوالت)مثل  خاک

 استفاده شدهريزیبرنامه رفتارپوششي( در بلژيک، از تئوری 
 دادن انجام بر ثیرگذارأت عامل ترينمهم داد نشان نتايج. کردند

حفاظتي، نگرش به فعالیت حفاظت خاک بود.  های فعالیت اين
فعالیتنیت رفتاری، نگرش و هنجارهای ذهني پذيرندگان اين 

متفاوت بود.  داریمعني طور هب نپذيرندگان، به نسبت ها

Illukpitiya & Gopalakrishnan (2004)  نیز به بررسي

 حفاظت درمورد سريالنکايي کارانزمینيسیب گیریتصمیم
. نتايج تحقیقات پرداختند رفتاری هایمدل از استفاده با خاک

 عوامل خوبيبه اقتصادی و شخصي عوامل داد نشان هاآن
رفتار حفاظت خاک زارعان  ۀکنندتعیین توانندمي نهادی
 باالی پذيرش به دستیابي گرفتند نتیجه هاآن بنابراين ؛باشند

کنترل فرسايش توسط زارعان، نیاز به استفاده از  های فعالیت
فني، آموزشي و مالي  های ابزار اجرايي متعددی مثل کمک

 تعیین برای تحقیقي درMansourabadi (2004 ) .دارد
 شهرستان کارانبرنج پايدار رفتار و نگرش بر ثرؤم های سازه

 یهاارزش ،يطیمحستيدريافت متغیرهای نگرش ز ،کازرون
 يدسترس ن،یزم مقدار ،يرساناطالع خدمات ،یمعنو -يمذهب
 رابطة کشاورزان محیطي زيستو درآمد با رفتار  یفناوربه 

 . دارند داریمعنيو  مثبت
 زارعان محیطي زيست رفتارهای شد سعي ،تحقیق اين در

 هنجار -عقیده -ارزش تئوری از استفاده با شیراز شهرستان
 رفتارها اين بر مؤثر عوامل ترينمهم و شود تشريح استرن

 زارعان محیطي زيست رفتار مدل درنهايت، .شود مشخص
 Stern .شد ارائه استرن تئوری از استفاده با شیراز شهرستان

et al. (1999 ،)ها  ارزش تئوری تلفیق با 
(Value theory) ، 

 NEP: New Ecological) جديد اکولوژيکي يماپاراد عقايد

Paradigm) کنش-هنجار مدل و (NAM: Norm-Action 

Model هنجار -عقیده -ارزش تئوری(؛ (VBN )برای را 

 چهار تئوری اين. کرد ارائه محیطي زيست رفتارهای تشريح
: کندمي متمايز هم از را زيست محیط با ارتباط در رفتار نوع

 مثل)(Environmental activism)  محیطيزيست گراييفعال
 ،(محیطيزيست تجمعات يا هاسازمان در فعال شرکت

زيست شهروند مثل) عمومي ۀحوز در فعال غیر رفتارهای
 محیط ،(عمومي های سیاست پذيرش يا حمايت محیطي،

 دفع و استفاده خريد، مثل) خاص ۀحوز در گراييزيست
 های فعالیت و( دارند محیطي زيست آثار که شخصي یتولیدها
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 نظر از خطربي یتولیدها ريزیبرنامه و طرح مثل) سازماني
 Stern et al., 1999; Stern, 2000; Steg et) (محیطيزيست

al., 2005 .)از محیطي زيست رفتار کندمي بیان استرن 

 اخالقي ةوظیف يا تعهد احساس مثل شخصي هنجارهای

(Feeling of moral obligation) صورتبه کردنعمل برای 
 اين با شخصي هنجارهای اين. شودمي ناشي محیطيزيست
 هایارزش محیطي،زيست شرايط که شوندمي فعال اعتقاد
 افراد و( AC عقايد يا نتايج از آگاهي) کنندمي تهديد را فردی

 يا پذيریمسئولیت) دهند کاهش را اهتهديد اين توانندمي
 عقايد کندمي بیان هنجار -عقیده -ارزش تئوری(. AR عقايد
 کلي عقايد به پذيری،مسئولیت و نتايج از آگاهي درمورد افراد

 تا و( NEP) زيست محیط -انسان ارتباطات ۀدربار عمومي يا
 نمودار. ندا وابسته ثابت، باًيتقر ارزشي های گیریجهت حدودی

 Steg et) دهدمي نشان تئوری اين در را متغیرها از شمايي 1

al., 2005 .) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 (VBN) هنجار -عقیده -ارزش تئوری. 1 نمودار

((Stern, 2000; Stern et al., 1999; Steg et al., 2005 

 
 یها اقدامزارعان،  يطیمحستيز یرفتارها جيترو یبرا

 شيافزا یبرا رسديم نظر هب اما ،گرفتصورت یاديز يياجرا
 نهیزم نيزارعان در ا یابتدا رفتارها ديبا ها اقدام نيا یکارآمد

 رفتارها نيا یریگشکل بر مؤثرو عوامل  شود یواکاو
 رفتار يابيمدل امر، نيا تحقق یبرا. شود داده صیتشخ

 توانديم کشور مختلف مناطق در زارعان يطیمحستيز
 مدل نییتع هدف با قیتحق نيا راستا، نيا در. باشد راهگشا

 از استفاده با رازیش شهرستان زارعان يطیمحستيز رفتار
 بر بتوان تا گرفت صورت استرن هنجار -دهیعق -ارزش یتئور
زارعان  شتریهرچه ب دادنسوق یبرا يياهشنهادیپ آن یمبنا

پژوهش  نيا .داد ارائه يطیمحستيز یرفتارها بروز یبه سو
 دوستانهنوع)خودمحور،  يارزش یهایریگجهت یضمن واکاو

در قبال حفظ  یريپذتیمسئول زانی(، ممحوربومستيز و
 منابع بر هاتیفعالمضر  جياز نتا يآگاه زانیم ست،يز طیمح

 یهنجارها تیوضع و يطیمحستيز یرفتارها زانیم ه،يپا
از  راز؛یزارعان شهرستان ش نیدر ب يطیمحستيز ياخالق

زراعان بهره  يطیمحستيز رفتار يابيمدل یبرا ریمس لیتحل
 گرفت. 

 

 هاروش و مواد
و از طريق پیمايش صورت گرفت.  يکمّ شیوۀتحقیق به  اين

زارعان شهرستان شیراز بود. شهرستان  شامل یآمار ةجامع
 و روستا 193 و دهستان پانزده بخش، شششیراز دارای 

دهستان و  هفتبخش،  سهاز  گیرینمونه برای. است آبادی
 تصادفي گیرینمونه ۀزارع به شیو 372 ،روستا زدهیس

و مورگان  يو طبق جدول کرجس ایمرحلهچند یا هخوش
 ایاطالعات، از پرسشنامه یآورانتخاب شدند. برای جمع

، در  (Face Validity)یيید روايي صورأکه برای ت شداستفاده 

 بومزیست

 دوستانهنوع

 خودمحور

 و پذیریمسئولیت نتایج از آگاهي اکولوژیكي بینيجهان
 وظیفه احساس

 شخصي هنجارهای
 محیطيزیست)اخالقي( 

 گرایيعمل

 در فعال غیر رفتار
 عمومي حیطة

 حیطة رفتارهای
 خصوصي

 سازماني رفتارهای

 رفتار محیطيزیست شخصي هنجارهای عقاید ها ارزش
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بخش ترويج و آموزش کشاورزی دانشگاه  انادتاساختیار 
، با (Pilot Study) راهنما ةشیراز قرار گرفت. سپس با مطالع

از ضريب  آماری، جامعةپرسشنامه از افراد خارج از  32تکمیل 
آوردن میزان پايايي مناسب دستبهکرونباخ برای  یآلفا

آلفای کرونباخ برای  ضرايبتحقیق استفاده شد.  های شاخص
  .آمده است 1تحقیق در جدول  های سمقیا

 
 تحقیق های مقیاس برای کرونباخ آلفای ضریب. 1 جدول

 کرونباخ آلفاي ضريب هامقياس

 67/0 محیطيزیست رفتار

 77/0 اکولوژیكي بینيجهان

 83/0 پذیریمسئولیت

 89/0 هافعالیتاز نتایج مضر  آگاهي

 76/0 خودمحور ارزشي گیریجهت

 81/0 دوستانهنوع ارزشي گیریجهت

 86/0 محوربومزیستارزشي  گیریجهت

 
 ندشددر اين مطالعه استفاده  که محیطي زيست یرفتارها

)کمبینات(،  حداقل ورزیخاکعبارتند از: استفاده از ادوات 
 باقال،)مثل  بقوالت گیاهان کشت حیواني، کودهای از استفاده

 آبیاری تحت فشار های شیوه از استفاده(، يونجه و شبدر لوبیا،
مناسب از کودها و سموم  ۀاستفاد(، ایقطره و)باراني 

 کاه سوزاندنن) شیمیايي و برگرداندن بقايای گیاهي به خاک
 مصرف میزان سنجش برای(. محصول برداشت از پس کلش و

شیمیايي از کشاورزان خواسته  های کشعلف و سموم کودها،
 کارگیری هب میزان)گندم(،  شد برای محصول اول خود

شیمیايي مذکور )در واحد سطح هکتار(  های نهاده از هرکدام
خواسته شد  هااز آن يپرسشطي  ،را بیان کنند. همچنین

 هایخود را با روش های زمین از هکتار چند نندکمشخص 
 برای. کنندمي آبیاری ایقطره و باراني)غرقابي(،  کرتي آبیاری

 کم، کم،  خیلي از طیفي با هرکدام میزان رفتارها، ساير
 . شد دهیپرس زيادخیلي تا زياد متوسط،

 ,.Erdoan, 2009; Fielding et al) مختلفي مطالعات

2008; Alibeli & Johnson, 2009 Schultz et al., 2004; 
Steg et al., 2005; )بینيجهان نتیجة را محیطي زيست رفتار

ارتباط بین  ۀدربار کلي وعقايد عمومي  يا(Worldviews)  ها
 يشکل بهکه  یا بینيجهان .دانندمي زيست محیط و هاانسان
مطالعه شد، پارادايم اکولوژيکي جديد  وسیع

(New Environmental or Ecological Paradigm) دارد  نام
(Steg et al., 2005) جهان. در اين تحقیق، مقیاس سنجش

و  هاانسان بین ارتباط دربارۀکلي  عقايد) اکولوژيکي بیني
برگرفته  هعمد طور بهبود که  هيمحیط زيست( شامل چهار گو

 مانند) هستند( NEP) جديد اکولوژيکي دايمااز مقیاس پار
 زيست، محیط از نیازهايشان مینأت برای هاانسان حق

 های نسل برای زيست محیط حفظ طبیعي، منابع محدودبودن
 ( ...آينده و

 ةوظیف احساس و زارعان پذيریمسئولیت سنجش برای
 حفظ» مانند گويه چهار از زيست، محیط حفظ قبال در هاآن

 است دولت ةوظیف زيست محیط های بخش ساير و خاک آب،
 .شد استفاده «من نه

 سنجش دنبالبه هافعالیت مضر نتايج از آگاهي متغیر
 خود، برای شانهاي فعالیت مضر نتايج از افراد آگاهي میزان

 هيگو ازدهي از استفاده با متغیر اين. است بومزيست و ديگران
 به را امجسمي سالمت شیمیايي، سموم از استفاده» مانند
 رودخانه، و هاچاه آب از زياد ۀاستفاد» ،«اندازدمي خطر

 از استفاده» ،«شودمي ديگران دسترس در آب کاهش موجب
 در و تولیدی محصوالت شدنسمي سبب شیمیايي کودهای

 از زياد ۀاستفاد» و «شودمي کنندگانمصرف به آسیب نتیجه
مي خاک و آب شدن  آلوده موجب شیمیايي کودهای و سموم
 .  شد سنجیده «شود

 PVQ: Portraitتصوری ) های ارزش پرسشنامةاز  بخشي

values questionnaire )سعي البته. شد استفادهاين مطالعه  در 
 مطالعه مورد آماری جامعةاين پرسشنامه با  های گويه شد

 از و شد برگزيده هيگوده  ،درنهايت. شوند داده تطبیق
 طیف قالب در را خود موافقت میزان شد خواسته مخاطبان

 مشخص هاموافقم( با آن مخالفم تا کامالً کامالً)از  لیکرت
خودمحوری  های بر مبنای ارزش ييها پرسش ،مثال یابر ؛کنند

 گیریجهت سنجشمثل دارايي و ثروت و اقتدار و قدرت برای 
 دوستانهنوع های ارزش مبنای بر ييها پرسش ،خودمحور ارزشي

 تشويق روستا، ضعیف افراد و اطرافیان به کردنکمک مثل
 گیریجهت سنجش برای بخشش و دوستي و صلح به ديگران
 های ارزش مبنای بر ييها پرسشو  دوستانهنوع ارزشي
جلوگیری از نابودی منابع آبي و خاکي و  مثل محیطي زيست

 گیریجهتتوجه به زندگي ساير موجودات زنده برای سنجش 
 .   شدتدوين  محوربومزيستارزشي 
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 بحث و نتایج
 توسط محیطي زیست رفتارهای بروزتوزیع فراواني میزان 

 زارعان

مينشان  2جدول  در محیطي زيستفراواني رفتارهای  توزيع
 و کش)علف شیمیايي سموم از زيادی میزان به هاآن دهد
 از استفاده میزان همچنین،. کنندمي( استفاده کشآفت

 شی)اوره و فسفات( در سطح شهرستان ب شیمیايي کودهای
شیمیايي  های نهاده از استفاده میزان اين. استاز حد متوسط 

 میزان. باشد مخرب منطقه خاکي و آبي منابع برای تواندمي
 در)کمبینات(  ورزیخاک حداقل ترکیبي ادوات کارگیری هب

به کود  نداشتندسترسي. است کم خیلي شهرستان سطح
شد میزان استفاده از آن در  موجبآن  بودنحیواني و گران

 برای کشاورزان از بسیاری دلیل همینحد متوسط باشد؛ به
زراعي خود فقط از کودهای شیمیايي  های زمین حاصلخیزی
)مثل باقال، لوبیا،  بقوالت گیاهان کشت. کننداستفاده مي

ازت در خاک و کاهش نیاز به  تثبیت لیدل بهشبدر و يونجه( 
کودهای شیمیايي ازته همواره توسط کارشناسان توصیه 

کم به  يولي کشاورزان شهرستان شیراز به میزان شود، يم
کشاورزی  های زمین گذاشتنآيش. کنندمي اقدام هازراعت آن

 های دوره برای راالزم  غذايي مواد بتواند زمین شودمي سبب
بزرگکشاورزان  از یاریبسولي  ،کند تجديد بعدی کشت
 زياد اييیشیم کودهای دادن با طلبي،منفعت دلیل به مالک

کشاورزی خود  های زمین از همواره دارند سعي زمین، به
میزان  دلیلبه نیز پااستفاده کنند. بسیاری از کشاورزان خرده

کم زمین و وابستگي شديد اقتصادی به درآمد زراعي، خود را 
 دلیلبه البته ؛دانندنميزمینشان  گذاشتنآيشقادر به 
اخیر و کمبود آب در سطح منطقه، میزان  های خشکسالي

 کهطوری هب است،کشاوزری رو به افزايش  های آيش زمین
 از پس کلش و کاه سوزاندن. استاکنون در حد متوسط  

)مثل گندم و جو( هرچند زمین  اصلي محصول برداشت
اما  ،کندميبرای کشت تابستانه آماده  سريع اریبسزراعي را 
مفید، تخريب  های میکروارگانیسم رفتنازبینموجب 

ساختمان خاک و درنتیجه کاهش حاصلخیزی بیولوژيکي و 
. زارعان شهرستان شیراز شودميکشاورزی  های فیزيکي زمین

 از استفاده. دهند يم انجام رابه میزان متوسط و زياد اين کار 
( يکي از ایقطره)باراني و  ری تحت فشارآبیا های شیوه

راهکارهای مهم برای مقابله با خشکسالي و کمبود آب در 
  اولیة  های هزينه دلیلبه  ولي  .است شیراز  شهرستان سطح 

 

 زارعان شهرستان شیرازتوسط  محیطي زیست رفتارهای بروزتوزیع فراواني میزان . 2 جدول

 محيطيزيست رفتارهاي
 حداقل حداکثر اريمع انحراف نيانگيم زياد خيلي زياد متوسط کم کم خيلي

     درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني

 1 5 03/1 91/3 6/38 105 8/22 62 7/32 89 3/3 9 6/2 7 شیمیایي سموم از استفاده میزان

 1 5 19/1 19/3 9/16 46 7/21 59 0/36 98 1/15 41 3/10 28 شیمیایي کود از استفاده میزان

 ترکیبي ادوات از استفاده

 )کمبینات( ورزی  خاک حداقل

134 3/49 101 1/37 29 7/10 5 8/1 0 0/0 65/1 74/0 4 1 

 کودهای از استفاده میزان

 حیواني

11 0/4 67 6/24 144 9/52 38 0/14 12 4/4 90/2 84/0 5 1 

)مثل  بقوالت گیاهان کشت

 (یونجه و شبدر لوبیا، باقال،

37 6/13 115 3/42 108 7/39 6 2/2 6 2/2 21/1 48/0 5 1 

 از پس کلش و کاه سوزاندن

 محصول برداشت

5 8/1 48 6/17 122 9/44 78 7/28 19 0/7 37/2 82/0 5 1 

آبیاری  های شیوه از استفاده

 (ایقطره و)باراني  تحت فشار

230 6/84 22 1/8 14 1/5 1 4/0 5 8/1 21/3 88/0 5 1 

 به مقاوم بذور ارقام از استفاده

 خشكي

36 2/13 125 0/46 85 3/31 22 1/8 3 1/1 38/2 85/0 5 1 

 1 5 98/0 95/2 0/4 11 5/26 72 1/37 101 0/25 68 4/7 20 کشاورزی زمین گذاشتنآیش
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 نگهداری و سرويس برای زارعان کم دانشي توانايي و سنگین
در سطح شهرستان  هاآن از استفاده میزان تجهیزات، اين

مقاوم  شدۀاصالحاست. استفاده از ارقام بذور  کم اریبسشیراز 
 های به خشکي، يکي ديگر از راهکارهای مقابله با خشکسالي

ولي  است،در سطح شهرستان  آب بهینةاخیر و مصرف 
به ندارند؛ کافي اطالع بذرها گونهبسیاری از کشاورزان از اين

يا در صورت استفاده،  کنندنمياستفاده  هاآن از دلیل همین
برای ساير بذور  قبالً که کنندميهمان میزان آبي را مصرف 

 ناپذيریبرانج. در هر دو صورت ضررهای کردندمياستفاده 
 .کنندميبه منابع آبي منطقه وارد 

و انحراف  نیانگیم ۀدربردارند يفیآمار توص ،3 جدول در
 ،یريپذتیشامل مسئول قیتحق یرهایمربوط به متغ اریمع

جهت و يکياکولوژ ينیبجهان ها،تیفعال مضر جينتا از يآگاه
( محوربومستيز و دوستانه  نوع)خودمحور،  يارزش یهایریگ

 ،شوديم مشاهده 4 جدول در طورکههمان. شد آورده
 . دارند نيیپا یمحوربومستيز يارزش یریگ  کشاورزان جهت

 
 هاآن های ویژگي و زارعان محیطي زیستبین رفتار  ۀرابط

 ارتباط که باسوادتری کشاورزان دهدمينشان  4جدول  نتايج
 در بیشتر و داشتند خدمات مراکز کارشناسان با بیشتری

 زراعي زمین ،آموزشي اين مراکز شرکت کردند های کالس
 داشتند،عملکرد زراعي باالتری نیز  و داشتند اختیار در بیشتری

. کردند اقدام محیطي زيسترفتارهای  بروز بهبه میزان بیشتری 
 سوی از شدهارائه های آموزش مسئلةاهمیت  تواندمياين امر 

 با نتیجه اين. کند نمايان را خدمات مراکز یکشاورز کارشناسان
 & Wauters et al. (2010)، Illukpitiya های يافته

Gopalakrishnan (2004)، Pezeshkirad & Arayesh (2001 ،)
Bagheri & Malekmohammdi (2005)، Karami et al. 

(2006)،  Norouzi & Chizari (2006a )دارد مطابقت. 
 

 یرهایمتغ( اریمع انحراف و نیانگی)م يفیتوص آمار. 3 جدول

 شیراز شهرستان زارعان نیب در قیتحق

 معيار انحراف ميانگين تحقيق متغيرهاي

 89/0 16/3 پذیری مسئولیت

 72/0 24/3 ها فعالیت مضر نتایج از آگاهي

 76/0 44/3 اکولوژیكي بیني جهان

 71/0 28/4 خودمحور ارزشي گیری جهت

 66/0 11/4 دوستانه نوع ارزشي گیری جهت

 16/1 74/2 محوربوم زیست ارزشي گیری جهت

 5-1: قیتحق یرهایمتغ نیانگیم دامنۀ

 
 

 هاآن های ویژگي و زارعان محیطي زیستبین رفتار  ۀرابط. 4 جدول

 هاويژگي يهمبستگ بيضر نوع (r) همبستگي ميزان (p) داريمعني سطح

 سن رسونیپ 09/0 12/0
 سواد سطح رسونیپ 14/0 02/0
 خانوار بعد رسونیپ 01/0 80/0
 کشاورزی کار سابقة رسونیپ 12/0 04/0

 خدمات آموزشي مراکز هایکالس در شرکت رسونیپ 36/0 0001/0
 کشاورزی جهاد خدمات مراکز کارشناسان با ارتباط رسونیپ 32/0 0001/0
 کشاورزان زراعي زمین میزان رسونیپ 27/0 0001/0
 زراعي عملكرد رسونیپ 42/0 0001/0
 کشاورزی جهاد خدمات مرکز تریننزدیک تا مزرعه فاصلة رسونیپ -006/0 92/0

 زارعان محیطي زیست دانش رسونیپ 46/0 0001/0
 زارعان اکولوژیكي بینيجهان رسونیپ 46/0 0001/0

 پذیریمسئولیت رسونیپ 50/0 0001/0
 هافعالیتاز نتایج مضر  آگاهي رسونیپ 40/0 0001/0
 خودمحور ارزشي گیریجهت رسونیپ -24/0 0001/0
 دوستانهنوع ارزشي گیریجهت رسونیپ 42/0 0001/0
 محوربومزیستارزشي  گیریجهت رسونیپ 41/0 0001/0
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 بینيجهانو  زارعان محیطي زيستبین رفتار  ةرابط
(. r=46/0) بود متوسطي حد در و مثبت هاآن اکولوژيکي

حفاظت محیط  ةزمین در ترمثبت بینيجهان با زارعان درواقع،
مي بروز خود از بیشتری محیطي زيستزيست، رفتارهای 

حفاظت  سویبه زارعان بینيبا تغییر جهان ،بنابراين ؛دهند
 از محیطي زيست رفتارهای داشتنمحیط زيست، احتمال 

 معادل يکياکولوژ ينیبجهان اگر. دوش يمبیشتر  هاآن سوی
 طورکه)همان شود گرفته درنظر يطیمحستيز يعموم نگرش

 های يافته با نتیجه اين(، بود نیچننيا مطالعات يبرخ در
Wright & Klyn (1998)، Fenton et al. (2000،) 

Lichtenberg & Zimmerman (1999)، Wauters et al. 
(2010)، Norouzi & Chizari (2006b)، Shafiei et al. 
 .دارد مطابقت( 2008)

با  داریمعنيو  مثبت رابطةزارعان دارای  پذيریمسئولیت
 که زارعاني(. r=50/0) هاستآن محیطي زيسترفتار 

 کنندمي سعي ،پذيرندميرا  شانهاي فعالیت نتايج مسئولیت
کمتری به محیط زيست  ةصدم که دهند انجام رفتارهايي
 زيرا خود را مسئول نتايج مخرب رفتارهای غیر ،دکنوارد مي

 نتايج از زارعان آگاهي همچنین،. دانندمي شانمحیطي زيست
 رفتارهايي کند مجاب را هانآ تواندمي شانهاي فعالیت مضر
 (. r=40/0) باشد ضرر کمترين دارای که دهند انجام

 به بیشتر گیریجهت با زارعان دهدمي نشان 4 جدول
 کمتری محیطي زيستخودمحور، رفتارهای  های ارزش سوی

 که هاييآن ديگر، عبارتبه ؛( r= -24/0) دهندمي انجام را
 و جامعه افراد ساير زندگي به و دارند توجه خودشان به فقط

رفتارهايشان براساس  ،دهندنمي اهمیت زيست محیط

نوعارزشي  گیریجهت با زارعان درعوض،. است طلبيجاه
 افراد ساير زندگي به رفتارهايشان در کنندمي سعي دوستانه

 و اعمال که دارند را دغدغه اين همیشه و کنند توجه جامعه
يا محدودکردن توانايي  زدنصدمه موجب شانهاي فعالیت

زيستارزشي  گیریجهت(. زارعان با r=42/0) نشود گرانيد
 زندگي به دادناهمیت برو عالوه رندگذا يمپا را فراتر  محوربوم

 زنده موجودات ساير زندگي به نیز خاصي توجه ها،انسان ساير
 رفتارهايشان کنندمي تالش همیشه و دارند بومزيست و

 انساني غیر و انساني محیط بر را يمنف ثیرأت کمترين
 (. r=41/0) باشد داشته اطرافشان

 
 با شیراز شهرستان زارعان محیطي زیست رفتار یابيمدل

 استرن هنجار -عقیده -ارزش تئوری از استفاده

شهرستان شیراز از  زارعان محیطي زيسترفتار  يابيمدل برای
 آثارتکنیک تحلیل مسیر استفاده شد. در اين تحلیل، 

 طريق از و شودمي سنجیده يکديگر بر متغیرها از ایمجموعه
. آيدمي دستبهضرايب استاندارد مسیر  ،چندگانه رگرسیون

مقادير  ضعیف، آثار انگریب 10/0اين ضرايب با مقدار کمتر از 
 آثارو باالتر مبین  50/0و مقادير  متوسط آثار انگریب 30/0

 (.1384)کشاورز،  هستنديک متغیر بر متغیر ديگر  قوی
مدل بايد برقرار باشد اين  -که برای برازش داده شرايطي

 آزادی درجة به (Chi square)است که نسبت کای اسکوير 
(Degree of freedom (df)) مقدار ،باشد 5 از کمتر بايد CFI 

 2 نموداردر  طورکهباشد. همان 95/0بايد بیشتر از  NFI و
برازش، نشانگر  هایمقادير متناسب شاخص ،شودمي مشاهده

 .استمدل  -سازگاری مناسب داده
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 شیراز شهرستان زارعان محیطي زیسترفتار  مدل. 2 نمودار

** معني داری در سطح 

0.01 

معني داری در سطح  *

0.05 

**

0.11 

 0.01 سطح در یداريمعن** 
 Chi-square= 37 (df =9, p= 0.000) 0.05 سطح در یداريمعن* 

CFI: 0.966 
NFI: 0.956 

نوع ارزشي گیریجهت
 دوستانه

بومزيست ارزشي گیریجهت
 محور

 مضر نتايج از آگاهي اکولوژيکي بینيجهان
 هافعالیت

 و پذيریمسئولیت
 محیطيزيست رفتار وظیفه احساس

 يشخص یهنجارها
ستيز( ي)اخالق

 يطیمح

**09/0 
**15/0 

**27/0 
**22/0 

**19/0 **23/0 **25/0 

**0.55 
**0.11 **0.61 

**0.27 
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 گریهمد بر رهایمتغ استاندارد کل و میمستق ریغ م،یمستق آثار .5 جدول

 آثار رهايمتغ
 يارزش يريگجهت

 دوستانهنوع

 يارزش يريگجهت

 يطيمحستيز

ستيز نگرش

 يطيمح

 از يآگاه

 رفتارها جينتا

 و فهيوظ

 يريپذتيمسئول

 يشخص يهنجارها

 يطيمحستيز

ستیز رفتار

 يطیمح

 میمستق اثر

 استاندارد

27/0 22/0 - - - 16/0 

 میمستق ریغ اثر

 استاندارد

01/0 07/0 01/0 05/0 11/0 - 

 16/0 11/0 05/0 01/0 29/0 28/0 استاندارد کل اثر

 یهنجارها

ستیز يشخص

 يطیمح

 میمستق اثر

 استاندارد

- 24/0 - - 72/0  

 میمستق ریغ اثر

 استاندارد

09/0 18/0 10/0 34/0 -  

  72/0 34/0 10/0 42/0 09/0 استاندارد کل اثر

 و فهیوظ

 یریپذتیمسئول

 میمستق اثر

 استاندارد

- - - 48/0   

 میمستق ریغ اثر

 استاندارد

13/0 25/0 14/0 -   

   48/0 14/0 25/0 13/0 استاندارد کل اثر

 جینتا از يآگاه

 رفتارها

 میمستق اثر

 استاندارد

21/0 44/0 29/0    

 میمستق ریغ اثر

 استاندارد

06/0 09/0 -    

    0.29 53/0 27/0 استاندارد کل اثر

ستیز نگرش

 يطیمح

 میمستق اثر

 استاندارد

21/0 33/0     

 میمستق ریغ اثر

 استاندارد

- -     

     33/0 21/0 استاندارد کل اثر

 
 ،نشان داده شد 5و جدول  2 مودارن در طورکههمان

)طرفدار  دوستانهنوع های ارزش سوی به زارعان گیریجهت
جهان اي يطیمحستيز نگرش بر يمثبت آثارجامعه( در کل 

 ها  فعالیت مضر نتايج از آگاهي(، 21/0) اکولوژيکي بیني
 پذيریمسئولیت(، 28/0) محیطيزيست رفتار داشتن(، 27/0)
 ؛داشت( 09/0) يطیمحستيز يشخص یهنجارها و(، 13/0)

طرفدار جامعه  های ارزش به زارعان تمايل ديگر، عبارتبه
ارتباطات خود با  ةزمین در تریمثبت ديد شودمي موجب
 خود آگاهي افزايش ضمن و باشند داشته محیطي زيستمنابع 

 محیط حفظ درمورد بیشتر مسئولیت احساس زمینه، اين در
به  یشتریب یبنديپا نیزارعان همچن گونهنيا .کنند زيست

اطراف خود دارند و  طیدر قبال مح ياخالق یهنجارها تيرعا
 بروز خود از بیشتری محیطي زيسترفتارهای  لیدلبه همین 

 . دهندمي
 ،بومطرفدار زيست های ارزش سوی به زارعان گیریجهت

فعالیتو متوسطي بر آگاهي از نتايج مضر  مثبت آثاردر کل 
تیمسئولو  فهیوظ(، 33/0) اکولوژيکي بینيجهان(، 53/0) ها
( و 42/0) يطیمحستيز يشخص یهنجارها(، 25/0) یريپذ
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 که زارعاني درواقع،. است داشته( 29/0) يطیمحستيزرفتار 
 ستيز طیطرفدار مح های ارزش سوی به بیشتری تمايل
 ديد محیطي زيستدرمورد ارتباطات خود با منابع  ،دارند
و آگاهي بیشتری از نتايج مضر  رنددا تریمثبت

 برخورد در هاآن ن،یهمچنبر اين منابع دارند.  شانهاي فعالیت
را  ياصول اخالق یشتریب زانیبه م يطیمحستيز منابع با

 خود فةیوظرا  ستيز طیحفظ مح رايز ،کننديم تيرعا
را انجام  يحفاظت یرفتارها شتریب لیدل نیهمبه ؛دانند يم
 . دهند يم

اکولوژيکي زارعان در  بینيجهان اي يطیمحستيز نگرش
 مضر نتايج از هاآن آگاهي میزان بر يمثبت آثارکل 

آن ةوظیف احساس و پذيریمسئولیت(، 29/0) شانهاي فعالیت
 به یبنديپا و( 14/0) زيست محیط حفظ قبال در ها

 عبارتبه ؛داشت( 10/0) يطیمحستيز يشخص یهنجارها
احساس  ،دارند تریمثبت اکولوژيکي عقايد که زارعاني ديگر،
و  کنندمي محیطي زيستبیشتری درمورد حفظ منابع  ةوظیف

نتايج مضر  ةزمین در بیشتری آگاهي اندتالش در همواره
 راستا نيا در و نندکبر محیط زيست کسب  شانهاي فعالیت

 . نداستيز طیمح با برخورد در ياخالق اصول تيرعا بنديپا
بر منابع  شانهاي فعالیت مضر نتايج از زارعان آگاهي میزان

 بر يمتوسط باًيتقرو  مثبت آثارکل  در محیطي زيست
 محیط حفظ قبال در هاآن ةوظیف احساس و پذيریمسئولیت

ستيز ياخالق یهنجارها تيرعا به یبنديپا و( 48/0) زيست
هرچه  يگفت آگاه توانيم ،نيبنابرا ؛دارد( 34/0) يطیمح

 هاآن شوديم موجب شانيمضر رفتارها جيزارعان از نتا شتریب
داشته  ستيز طیدر قبال حفظ مح یشتریب ةفیوظ احساس

ستيزبا منابع  ترياخالق يباشند و تالش کنند تا به شکل
 در تعامل باشند.  يطیمح

 حفظ قبال در زارعان یريپذتیمسئولو  فهیوظ احساس
 به هاآن شتریب یبنديپا بر یقو اثر کل در ستيز طیمح
 ؛داشت ستيز طیمح با برخورد در ياخالق اصول تيرعا

 ،زارعان در یريپذتیمسئول حس جاديا با توانيم ،نيبنابرا
و انتظار  درک ترياخالق اطرافشان طیمح با را هاتعامالت آن

 .داشت هاآن از( 11/0) یبهتر يطیحم ستيز یرفتارها بروز
 زی)پره ياخالق اصول تيرعا به زارعان یبنديپا ت،يدرنها

 با ارتباطات در( ييجوصرفه و ینگرندهيآ ،يطلبمنفعت از
 هاآن يحفاظت یرفتارها لیتسه موجب ،ستيز طیمح

 (. 16/0) دشو يم

 

 پیشنهادها و گیرینتیجه
به زيست محیط و بشر بین ارتباط بهگذشته،  ةده چند در

 منابع رسدميزيرا به نظر  شد،مهم توجه  يموضوع عنوان
 بازيابي برای کهزماني از ترسريع( خاک و)آب  محیطيزيست

 اين در .شوندميمصرف و تخريب  هاانسان توسط دارند، الزم
 مسائل حل برای معتقدند زيست محیط طرفداران راستا،
 سوی به اکولوژيکي و فیزيکي علوم از بايد محیطي،زيست

 علوم، اين رسدزيرا به نظر مي ،کرد حرکت رفتاری علوم
 زيست محیط بهبود هایراه ةتوسع برای خوبي پتانسیل

 در هاانسان رفتارهای بررسي بهدلیل،  همینبه. باشند داشته
رفتاری  های تئوری طريق از زيست محیط منابع با ارتباط
 که مستقیمي ارتباط دلیلبه زارعان به. در اين بین، شدتوجه 

 رفتارهايشان و شدهمواره توجه  ،دارند خاکي و آبي منابع با
مدل رفتاری زارعان از طريق  ،قبلي تحقیقات در. شد بررسي
مي مشخص شدهريزیکنش علّي و رفتار برنامه های تئوری

 محیطي زيستولي اين تحقیق با هدف تعیین مدل رفتار  ،شد
 –عقیده -ارزش تئوری از استفاده با شیراز شهرستان زارعان

 شدانتخاب  لیدل نيبرده به ا نام یتئورهنجار استرن است. 
 يطراح يطیمحستيز یرفتارها نییتب یبرا ژهيو طور هب که
یزيربرنامه رفتار و يعلّ کنش یهایتئور کهيدرصورت ،شد

شدند.  جاديا هاانسان يکل و عام یرفتارها نییتب یبرا شده
 شهرستان زارعان محیطي زيستنتايج توزيع فراواني رفتارهای 

 شیمیايي سموم از زيادی مقداربه  هاآن داد نشان رازیش
( فسفات و)اوره  شیمیايي کودهای و( کشآفت و کش)علف

 حداقل ترکیبي ادوات کارگیری هب مقدار. کنندمي استفاده
 دلیلکم بود و به اریبس)کمبینات(  ورزیخاک

میزان  ،آن بودنبه کود حیواني و گران نداشتن دسترسي
 بقوالت گیاهان کشت. استاستفاده از آن در حد متوسط 

 چندان نیز ازت تثبیت برای( يونجه و شبدر لوبیا، باقال،)مثل 
 برداشت از پس گیاهي بقايای زدنولي آتش ،ندارد رواج

 استفاده میزان. است مرسوم( جو و گندم)مثل  اصلي محصول
 بذور ارقام و( ایقطره و)باراني  آبیاری تحت فشار های شیوه از

آب بسیار کم  ةمقاوم به خشکي برای مديريت بهین ۀشداصالح
اين رفتارهای  نکردن بنابراين، با وجود رعايت ؛است

نمي شیراز، شهرستان سطح در زارعان توسط محیطي زيست
)منابع  محیطيزيست منابع برای را روشني اندازچشم توان

. برای تعیین مدل رفتار کردآبي و خاکي( منطقه متصور 
از تکنیک تحلیل  ،شیراز شهرستان زارعان محیطي زيست

 گیریجهتمسیر استفاده شد. نتايج تحلیل مسیر نشان داد 
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 آثار)طرفدار جامعه(  دوستانهنوع های ارزش سوی به زارعان
 اکولوژيکي، بینيجهان اي يطیمحستيز نگرش بر يمثبت

 محیطي،زيست رفتار داشتن ها،فعالیت مضر نتايج از آگاهي
. داشت يطیمحستيز يشخص یهنجارها و پذيریمسئولیت

طرفدار  های ارزش سوی به زارعان گیریجهت ن،یهمچن
 مضر نتايج از آگاهي بر متوسطي و مثبت آثاردرکل  بومزيست
 ،یريپذتیو مسئول فهیوظ ،اکولوژيکي بینيجهان ،هافعالیت

 يطیمحستيز رفتار و يطیمح  ستيز يشخص یهنجارها
 دارد. 

 آثاراکولوژيکي زارعان  بینيجهان اي يطیمحستيز نگرش
 ،شانهاي فعالیت مضر نتايج از هاآن آگاهي میزان بر يمثبت

 محیط حفظ قبال در هاآن ةوظیف احساس و پذيریمسئولیت
. داشت يطیمحستيز ياخالق یهنجارها به یبنديپا و زيست
بر  شانهاي فعالیت مضر نتايج از زارعان آگاهي میزان ن،یهمچن

بر  يمتوسط باًيتقرو  مثبتآثار  محیطي زيستمنابع 
 محیط حفظ قبال در هاآن ةوظیف احساس و پذيریمسئولیت

 يطیمح  ستيز ياخالق یهنجارها تيرعا به یبنديپا و زيست
 دارد. 

 حفظ قبال در زارعان یريپذتیمسئولو  فهیوظ احساس
 به هاآن شتریب هرچه یبنديپا بر یقو اثر ستيز طیمح
. داشت ستيز طیمح با برخورد در ياخالق اصول تيرعا

 از زی)پره ياخالق اصول تيرعا به زارعان یبنديپا ت،يدرنها
( در ارتباطات خود با ييجوصرفهو  ینگرندهيآ ،يطلبمنفعت

آن یسو از يحفاظت یرفتارها دوش يم موجب ستيز طیمح
 . دشو لیتسه ها

 :دشومي ارائه زير یپیشنهادهامبنای نتايج تحقیق،  بر
حفظ منابع  یبرادلیل اهمیت رفتارهای زارعان  به -

 محیطي زيست رفتارهای داشتن)آب و خاک(،  محیطيزيست
است که بايد  مهمي مسئلةزارعان در سطح شهرستان  توسط

در اين زمینه صورت  یشتریتحقیقات و مطالعات میداني ب
 گیرد. 

 دوستانهنوع های زارعان به سوی ارزش های گیریجهت -
و احساس  پذيریمسئولیت ايجاد سبب محوربومزيستو 

 یریگشکل ،زيست محیط حفظ قبال در زارعان بیشتر وظیفة
آگاهي شيافزا یتکاپو در زارعان برا جاديا ،مساعد نگرش

 ياخالق یهنجارها به شتریب یبنديپا ،رفتارها جينتا از شانيها
 ؛شود يم ترهب يطیمحستيز رفتار داشتنو  يطیمحستيز

 های ولي با آموزش ،پايدارند باًيتقر هاهرچند ارزش ن،يبنابرا
خودمحور دور  های ارزش از را زارعان حدی تا توانمختلف مي

طرفدار جامعه و محیط  های ارزش سوی به را هاکرد و آن
 . افتد اتفاق هذکرشد جيزيست سوق داد تا نتا

 موجب شانهاي فعالیت مضر نتايج از زارعان آگاهي -
به حفظ منابع  هاآن در بیشتر مسئولیت احساس

 داشتنرا به  هاآن طريق اين از و دوش يم محیطي زيست
بايد با  ،بنابراين ؛کندمي ترغیب محیطي زيست رفتارهای

الزم، آگاهي زارعان را از نتايج مضر  های آموزش
 نيا. داد افزايش بومزيست و ديگران خود، بر شانهاي فعالیت

 طیدر قبال مح هاآن یريپذتیمسئول بر يآگاه شيافزا
 کردنياخالق یسو به شتریب را هاو آن گذارد يماثر  ستيز

 نظربه رايز ؛هدد يمسوق  شانيطیمحستيز یرفتارها
 باشد.  هايبداخالق شتریب ةشير يناآگاه رسد يم

 اکولوژيکي بینيجهان ايمساعد  يطیمحستيز نگرش -
درمورد ارتباط انسان و محیط  هاآن کلي)اعتقادات  زارعان

 زارعان در مسئولیت احساس ايجاد موجب تواندميزيست( 
 زمینةبیشتر در  های آگاهي کسب سوی به را هاآن و دوش

با  توانميرا  بینيجهانمحیط زيست سوق دهد. اين  حفظ
ارتباطات مناسب بین  تشريح یراستاالزم در  یهاآموزش
 و محیط زيست، برای زارعان بهبود داد.  هاانسان

از  زی)پره ياخالق اصول تيرعا به زارعان یبنديپا -
 طی( در ارتباط با محييجوصرفهو  ینگرندهيآ ،يطلبمنفعت

 هاآن یسو از يحفاظت یرفتارها دوش يم موجب ستيز
 م،یمستق یهاآموزش با شوديم هیتوص ،نيبنابرا ؛دشو لیتسه
 ،میکن یکشاورز ۀنديآ متوجه شتریب را زارعان يگروه و آزاد

به  يمنابع آب ةنیزم در شتریب هرچه را ييجوصرفه یهاوهیش
 يطلبمنفعت و حرص از را هاآن يکل طور هو ب مياموزیب هاآن

به فکر حفظ منابع  شتریتا ب میکنجدا  ختهیگسلجام
 باشند.  يطیمح  ستيز

تیمسئول ،دهديم نشان قیتحق جينتا طورکههمان -
شکل در يلیبدلينقش ب ،زارعان ةفیوظ احساس و یريپذ
 ،نيبنابرا ؛دارد زارعان یسو از يطیمحستيز یرفتارها یریگ
 حس ها،آن به اریاخت ضيتفو قيطر از شوديم شنهادیپ

 یتا شاهد رفتارها میده شيافزا هاآن در را یريپذتیمسئول
 ،مثال یابر ؛میباش زارعان یسو از یبهتر يطیمحستيز

 تواند يم منطقه يآب منابع از یبرداردر بهره اریاخت ضيتفو
را به  هاآن و دوش زارعان یريپذتیمسئول شيافزا موجب
 بیترغمنطقه  يمنابع آب حفظ یراستادر  ييرفتارها داشتن

 . کند

 نةیزمزارعان موفق در  یالگوها يو معرف ييشناسا -
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 فرصت آوردنفراهمو  ستيز طیحفاظت مح یهاتیفعال
 شيافزا در يمهم نقش توانديمزارعان  ريبا سا هاآن تامالق
حس  تيتقو ها،تیفعال گونهنيا از زارعان يعموم يآگاه

 یدر راستا يجنبش عموم تيو درنها یريپذتیمسئول
 .باشد داشته ستيز طیحفاظت مح
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