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 چكیده
 پیش از بیش رامحیطی، توجه به کشاورزی پایدار  های زیست های شیمیایی و افزایش بحران نهاده مصرف

گیری رفتارهای  کشاورزی پایدار نقش مهمی در شكل ةکرد. دانش کشاورزان در زمین یضرور

کار را  عوامل تأثیرگذار بر دانش زنان و مردان پنبه کهدارد. این پژوهش بر آن است  هامحیطی آن زیست

خانوار  179در بین  یتصادف یا گیری طبقه . این مطالعه به روش پیمایشی و با استفاده از نمونهندکشناسایی 

 نتایج. گرفتپرسشنامه انجام  کارگیری هب با و اصفهان استان در (زن 178 ومرد 179: نفر 357(کار  پنبه

 و منفی رابطة کار پنبه زنان پایداری دانش با کشاورزی کار سابقة  و سن داد نشان همبستگی آزمون

 رگرسیون یهادو متغیر دسترسی به اطالعات و عواطف محیطی وارد معادله ،همچنین. دارند داری معنی

به را کشاورزی که کاری پنبه مردان و زنان. دارند کار پنبه زنان و مردان دانش تبیین در مهمی نقش و شدند

 ،همچنین. بودند برخوردار پایدار کشاورزی زمینةاز دانش باالتری در  دانندیم خود اصلی شغل عنوان

های پایداری و  فعالیت دادن انجام دربارةمحیطی، هنجارهای اخالقی  آگاهی از پیامدهای زیست متغیرهای

 کار تأثیر دارد. بر تغییرات متغیر دانش پایداری مردان پنبه یداریپذیری رفتارهای پا مسئولیت

 

 .پایدار کشاورزی پایداری، دانش کار، پنبه ،اصفهان :کلیدی های واژه

 

 مقدمه
 حركت موجبجمعيت و محدودیت منابع طبيعي  بحران

كشاورزي سنتي به سمت كشاورزي صنعتي و تكنولوژي با 
عنوان انقالب سبز كشاورزي در دهة پنجاه ميالدي شد. 

 نظير يیها تكنولوژيانقالب سبز در كشاورزي با ورود 
هاي نوین آبياري و  هاي شيميایي، ارقام پربازده، روش نهاده

مخاطرات و  ،حاضر حال در. شد همراه جدید آالتماشين
هاي شيميایي به بخش  هاي حاصل از ورود نهاده بحران

سالمت توليد، كميت و ميزان توليد را نيز  بركشاورزي عالوه
هاي  با افزایش بحران ،رواین از. دكربا مشكل مواجه 

عواقب و  نةيزمهاي جهاني در  محيطي و افزایش نگراني زیست

 محيط بر نوین كشاورزي هاي فعاليت از برخي جانبي آثار
با نگاهي  -متخصصان و محققان از بسياري انسان، زندگي

محور استقالل ملي و اهرم  عنوانبهعميق به كشاورزي 
بزرگ جهاني  چالش -محيطي زیست تعادل بر ياصلتأثيرگذار 

همان حركت در راستاي توجه به  كهمطرح كردند  را
 برداشتنگام ،بنابراین است؛زیست  كشاورزي سازگار با محيط

 مستلزم زیست، محيط با سازگار كشاورزي تحقق مسير در
 مدیریت عنوان هب ،پایدار كشاورزي و پایداري مفهوم به توجه
نيازهاي درحال رشد،  دنكربرطرف در كشاورزي منابع موفق

 استزیست و افزایش منابع بيولوژیكي  همراه با حفظ محيط
(Chikwendo & Arokoyo, 1997 این در حالي است كه .)
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 با متداول كشاورزي هاي سيستم دادند نشان تحقيقات
 ةنامعقول از كودهاي شيميایي و همچنين استفاد ةاستفاد

ترین علل  هاي شيميایي مهم كش رویه از سموم و آفت بي
 ,.Bos et alدهند ) محيطي را تشكيل مي هاي زیست آلودگي

زیست عالوه بر تهدید سالمتي و رفاه  (. تخریب محيط2007
 ندگذار يم تأثير نيز اقتصادي رشد بر تدریج هبمردم روستایي 

(Rezaei-Moghaddam & Karami, 2006.) 
پایدار از نظر مفهوم، نظامي است كه ضمن  كشاورزي

مدیریت موفق در استفاده از منابع براي تأمين نيازهاي غذایي 
 منابع ذخایر و كند يمزیست را حفظ  بشر، كيفيت محيط

كشاورزي پایدار  ،كلي يمفهوم در. دهد مي افزایش را طبيعي 
 آثاربينشي است كه بر اهداف انسان و شناخت او از 

زیست متكي است. این  ي كشاورزي بر محيطها فعاليت
هاي نوسازي و  اي از روش طيف گسترده ةاصطالح دربرگيرند

هایي  دگرگوني اساسي در كشاورزي صنعتي پيشرفته تا روش
 است متداول كشاورزي با سازگار هاي اورينمشتمل بر ف

(Rezaei-Moghaddam & Karami, 1998.) 
كيفيتي مطلوب از  وجودآوردن هب پایدار، كشاورزي هدف

 باید مناسب، و پایدار كشاورزي به دستيابي براي. استزندگي 
 غير فردي، عوامل زیستي، و اجتماعي اقتصادي، عوامل بين

فعلي موجود در  هايبحران. شود برقرار تعادل معنوي و فردي
 ناشي محيطي زیست پایداريناكشاورزي سنتي و متعارف از 

 و زراعي عمليات موقعصحيح و به دادن انجام با. شود مي
 ةتهي جمله از كشاورزي هاي نهاده مطلوب مقدار و نوع مصرف

زمين، تاریخ كاشت، ميزان بذر در هكتار، كيفيت بذر، تعداد 
پخش  زمانآبياري، ميزان و  زمانبوته در هكتار، ميزان و 

تناوب و  ةهاي هرز، برنام كود، نوع كود مصرفي، مبارزه با علف
توان در راستاي پایداري در كشت محصوالت  آیش مي

 (.Ribes & Sumner, 2007كشاورزي گام برداشت )
و همواره در معرض  استآنجاكه پنبه گياهي حساس  از

نياز به كاربرد و  ،آسيب آفات و هجوم حشرات قرار دارد
 Torbett etهاي شيميایي دارد ) طيف وسيعي از نهاده ةاستفاد

al., 2008 .)كهشود  مي بيشتر زماني معموالً ها آسيب این 
 (.Ferrigno et al., 2005) باشد محصوليتك صورتبهكشت 

ها و مواد شيميایي براي  كش اي از آفت كاربرد طيف گسترده
 تنوع بر منفي تأثيرات برعالوه ،ها مبارزه با آفات و بيماري

 و كارگران سالمتي بر زیست،  محيط تخریب و زیستي
 Kooistra) دارد همراهبه ناپذیري جبران تأثيرات نيز كشاورزان

et al., 2006; Bos et al., 2007.) 

 شامل پنبه كشت در شيميایي مواد گستردة كاربرد
به كاهش تنوع گياهان و  ،ها كش آفت و شيميایي كودهاي
و در بلندمدت به كاهش عملكرد محصول  شد منجرجانوران 

(. Mahdavi Damghani et al., 2007) دمانجا يمپنبه 
هاي متداول كشت  مطالعات دیگر نشان داد استفاده از روش

 ها، انسان سالمتي براي را يیهاخطر ،پنبه ژهیو بهمحصوالت 
استفاده از  ،. همچنيندارد همراهبه ها اكوسيستم و حيوانات

كاهش امنيت غذایي و  ،هاي متداول كاشت پنبه روش
 Ferrigno)دنبال دارد  به رادر قيمت بازارهاي جهاني  ثباتي بي

et al., 2005 .) 
هاي كشاورزي پایدار در كشت پنبه،  از روش استفاده

 محيطي، زیست يخطرهامناسبي را براي كاهش   فرصت
كار  بهبود امنيت غذایي و افزایش درآمد براي كشاورزان پنبه

(. نتایج مطالعات Ferrigno et al., 2005) آورديمفراهم 
هاي كشاورزي پایدار و  مختلف نشان داد استفاده از روش

هاي كشاورزي دقيق در كشت پنبه به كاهش  تكنولوژي
هاي توليد، افزایش مزایا و كاهش تأثيرات   هزینه
 استفادة) حد از بيش استفادةمحيطي منفي ناشي از  زیست

 ,.Torbett et al) شود ميمنجر  نيتروژني كودهاي( بهينه غير

2008 .) 
 كشت ناپایداري و سویك از پنبه كشت اهميت به توجه با

ها،  كش بيش از حد از سموم، آفت ة)استفاد محصول این
ضرورت  ،گرید ياز سو ها، كودهاي شيميایي و...( كش علف

هاي پایداري در كشت  ها و فعاليت توجه به استفاده از شيوه
 و مطالعات. رسد مي نظر هب ناپذیراجتناباین محصول امري 

 ةزمين در كشاورزان دانش دهدمي نشان مختلف هاي پژوهش
گيري رفتار  كشاورزي پایدار، یكي از عوامل مهم در شكل

 تجربه و توانایي مهارت، اعتماد، اطالعات، و دانش. هاست آن
تواند  آورد. دانش و معلومات مي مي همراهبه كشاورزان براي را
 عنوان هو ب بگذاردرفتاري تأثير  يها نيت و ها نگرش بر

تواند  ميان نگرش و رفتار عمل كند. دانش مي يا واسطه
. شود فرد رفتار در تغيير نهایتدردر نگرش و  تغيير موجب
ها و رفتارهاي  نگرش ةرابط افزایش در مهمي نقش دانش
ها و  روش  محيطي از طریق تواناساختن افراد در انتخاب زیست
 & Rezaei-Moghaddam) ندك هاي پایداري ایفا مي فعاليت

Karami, 2006.) 
Kalantari et al. (2007) كردند آموزش و  گزارش

ها و رفتارهاي  تواند نگرش مي محورمسئلهگسترش دانش 
 دربارة هانآ  محيطي را تغيير دهد و حس نگراني زیست
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 را ها. سپس این تغييرات آندهد افزایش را زیست  محيط
. ندك مي زیست  هاي مناسب محيط فعاليت دادن انجام هآماد

به مردم محيطيزیست رفتارهاي داد نشان مطالعه این نتایج
سن، جنسيت،  متغيرهاي از تأثرممستقيم و غير مستقيم  طور

  محيطي، قوانين محور،مسئلهدرآمد، آموزش، دانش 
 براي آمادگي و)استرس(  نگراني حس محيطي، هاي نگرش
 .Maleksaeidi et al. نتایج مطالعة استفعاليت  دادن انجام

 نةيزمدر  يبه اطالعات كشاورز ينشان داد دسترس (2010)
بر  يدار تأثير مستقيم، مثبت و معني ،سن و زیست  محيط

ارگانيك دارند. همچنين،  يكشاورز دربارةدانش كارشناسان 
ارگانيك از  يپذیرش كشاورز دربارة يمتغير هنجار اجتماع

تغذیه و  دربارةنگرش  ،يسالمت دربارةنگرش  يطریق متغيرها
 دربارةبر دانش  مستقيم اثر غير يمحيط زیست ينگرش كل

 ارگانيك دارد. ياورزكش
 سواد، سطح سن، داد نشان مختلف مطالعات بررسي

 متغيرهاي ترین مهم درآمد، و زندگي مكان شغل، جنسيت،
. این مطالعات نشان دادند درك ندا پایداري دانش كنندةتبيين

 دارد نياز محيطي دانش از يیباالموضوعات محيطي، به سطح 
 آموزش از يیباال سطح با باال، محيطي زیست  دانش و

 Hines et al., 1987; Vogel, 1994; Buttel)دارد همبستگي

& Taylor, 1999; Bamberg, 2003; CaiazzaandBarrett, 

2003). Vogel (2004) ساختاري، به  يبا استفاده از مدل
محيطي در ميان كشاورزان  ها و رفتارهاي زیست بررسي نگرش

آیا با افزایش سطح  :مهم مطرح بود يپرسشاتریش پرداخت. 
محيطي افزایش  هاي رسمي، عالقه به مسائل زیست آموزش

نسبت به  محورمسئلهیابد؟ نتایج مطالعه نشان داد دانش  مي
بيني رفتارهاي  هاي رسمي قدرت بيشتري در پيش آموزش
 محيطي دارد. زیست
یكي از محصوالت مهم  عنوانبهتوجه به اهميت پنبه  با

صنایع نساجي و كاربرد آن در  اولية مادة عنوانبهكشاورزي و 
از  دام تغذیةدر  آن كنجالةكشي و استفاده از  صنایع روغن

از  محصول این كشت ةژیو يیجغرافياو شرایط مناسب  سویك
 ،است محسوس پيش از بيش پنبه كشت ضرورت ،گرید يسو
هاي  از آنجاكه محصول پنبه نيازمند طيف وسيعي از نهاده اما

 كاهش منظوربه كشاورزان رفتارهاي در تغيير ،استشيميایي 
 كاهش و پایداري شيميایي، هاي نهاده این از استفاده
 .رسد مي نظر هب ضروري امري محيطي،زیست هاي بحران
دانش كشاورزان نقش مهمي در  نكهیا ليدل به ن،يهمچن

محيطي  رفتارهاي پایداري زراعي كشاورزان و اعمال زیست

دارد، هدف این مطالعه شناسایي عوامل مؤثر بر دانش  ها آن
 . استكار  پایداري زنان و مردان پنبه

از مطالعات مختلف  يبراساس برآورد ،قيتحق نیا در
 گر،یكدیبا  هاعوامل و كنش متقابل آن نیا تيدرمورد ماه

اي )سن، تعداد  هاي فردي و حرفه ویژگي مانند يعوامل
افراد خانوار، سطح تحصيالت و سابقة كار كشاورزي(، 

هاي زراعي )ميزان اراضي، سطح زیر كشت پنبه، سابقة  ویژگي
(، پنبه فروش درآمد وعملكرد پنبه  ميزانكشت پنبه، 

پذیري  پایدار، امكان يكشاورز ةزمين در اطالعات به دسترسي
 دربارةهاي كشاورزي پایدار، هنجارهاي اخالقي  روش
هاي پایداري، عواطف محيطي، آگاهي از  فعاليت دادن انجام

)به رفتارها پذیري مسئوليت ريتأثمحيطي،  پيامدهاي زیست
 عنواندانش پایداري كشاورزان )به برمتغير مستقل(  عنوان

 نيسازوكار روابط ب يبررس ي. براشد يمتغير وابسته( بررس
كشاورزان در  يداریمستقل پژوهش با دانش پا يرهايمتغ
 دانش در را رهايمتغ نیحاضر نقش ا قيمختلف، تحق طیشرا

 دهكر يبررس وستهيپهمبه يیالگو صورتبه كارانپنبه يداریپا
 يداریمؤثر بر دانش پا يرهايالگو، متغ نی(. در ا1 شكل) است

 .شدندكشاورزان آزمون 
 

 هاروش و مواد

این پژوهش از فن پيمایش استفاده شد كه از  دادن انجام براي
 هاي شهرستان در پژوهشهاي توصيفي است.  نوع پژوهش

. گرفت انجام نایين و اردستان  كاشان،  بيدگل، و آران  اصفهان،
 درنظر آماري جامعة عنوان  به ها شهرستان این كاران پنبه

 كه بودند نفر 357 شامل كار پنبه خانوار 179 و شدند گرفته
 یكي)در  شدند انتخاب تصادفي صورت به زن 178 و مرد 179

 وجود ها آن به دسترسي امكان همسر فوت دليلبه خانوارها از
نمونه روش از استفاده با نظر مورد نمونة(. 1( )جدول نداشت

 بين پرسشنامه توزیع. شد انتخاب ياطبقه يتصادف يريگ
 استفاده با و شهرستان هر جمعيت نسبت به مختلف طبقات

 ,.Scheaffer) (et al.گرفت صورت مورگان و تاكمن جدول از

طبق آمار سازمان جهاد كشاورزي استان  ن،يهمچن  1996
هاي  اصفهان و مشاهدات عيني، مشاهده شد با توجه به هزینه

هاي هرز( و  باالي كارگر در مرحلة داشت )وجين علف
برداشت، زنان نقش بسيار زیادي در این مراحل دارند، اما در 

تر  ورزي و كاشت، نقش مردان پررنگ مراحل مربوط به خاك
و  ياین تحقيق از طریق طراح يالزم برا يها است. داده

 نظر مورد يتنظيم پرسشنامه و توزیع آن در بين نمونة آمار
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 از ينظرسنج طریق از پرسشنامه يروای. شد يآور جمع
 ميزان سنجش يبرا همچنين،. شد تأیيد نظر صاحب استادان

 دادن انجام و ليكرت طيف با شدهطرح يها پرسش يپایای
اطالعات در سطح  يآور اصالحات الزم قبل از مرحلة جمع

این منظور،  يوسيع، از مطالعة مقدماتي بهره گرفته شد. برا
كار در خارج از  نفر از كشاورزان پنبه يس يمطالعة راهنما رو

 يبرا كرونباخ يصورت گرفت. نتایج آزمون آلفا ينمونة اصل

/ 62 بين متغير دسته شش يبرا سنجش ابزار يپایای سنجش
 در الزم اصالحات دادن انجام از بعد كه آمد دستبه 88/0 تا 0

 7/0 به 6/0 از شده اصالح متغيرهاي آلفاي مقدماتي، مطالعة
ها،  پس از تكميل پرسشنامه طالعاتا سپس. یافت ارتقا

تجزیه و  SPSS يافزار آمار و با استفاده از نرم يكدگذار
 تحليل شدند.

 

 

 داریپا یکشاورز دربارة اصفهان استان کارانپنبه دانش با مستقل یرهایمتغ رابطة نییتع یبرا یشنهادیپ یعل یالگو. 1 شكل

 
 

 

 ها  شهرستان تفكیك به اصفهان استان کار پنبه خانوارهایکشاورزان هر شهرستان و  تعداد. 1 جدول

 نمونه تعداد )خانوار( پنبه نابردار بهره تعداد كشاورزان تعداد )هكتار( پنبه كشت زير سطح شهرستان نام

 171 2200 29137 3000 اصفهان

 86 1200 6477 1150 بیدگل و آران

 14 170 5426 100 اردستان

 64 800 14945 760 کاشان

 22 290 6128 50 ینینا

 357 4640 62113 5060 کل جمع

 

 

 

 

 

هاي فردي وويژگي  

اي حرفه   

 

 

 

 

 هايروش بودن پذیرامكان 

پایدار كشاورزي  

 دسترسی به اطالعات 

پایداری دانش  
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 رهایمتغ سنجش نحوةو  فیتعر. 2 جدول

 منبع ریمتغ فيتعر ریمتغ نام

 دربارةاخالقی  هنجار
رفتارهای پایداری در 

 زراعت پنبه

استفاده از  دربارةاحساس نگرانی  زیست،  حفظ محیط دربارةتعهد اخالقی و درونی کشاورزان  حس
 دنکرهای پایداری، احساس تعهد به آگاه مواد شیمیایی در کشت محصول پنبه، تعهد به استفاده از روش

 .یگرانکاربرد سموم شیمیایی و احساس وظیفه برای کمك به د یهاخطر نةیزمسایر افراد جامعه در 

Garling at al., 
2001 

 پذیری لیتسئوم
 زیست رفتارهای

 محیطی

پذیری رفتارها در قبال خود و  مسؤلیت زیست،  حفظ محیط دربارةپذیری کشاورزان  میزان مسؤلیت سنجش
پذیری  کشت متوالی پنبه، مسئولیت دربارةشامل داشتن نگرانی  ییها لفهؤم ،رفاه سایر افراد دربارةخانواده و 

خود است نه مسئول  ةحفاظت از اراضی پنبه، کشاورز تنها مسئول خود و خانواد دربارةسایر کشاورزان 
حفظ  دربارةو کارگزاران سازمان جهاد کشاورزی  ارانذسیاستگ بودنحفاظت از اراضی کشاورزی، مسئول

 .پا خرده کشاورزان توسط پنبه های زمین مشكالت گرفتناراضی کشاورزی، نادیده

Dimara & 
Skuras, 1999 

 پیامدهای از آگاهی
 محیطی زیست

 تأثیرات بودنمهم پنبه، اراضی حفظ به مربوط قوانین توسط فرد انتخاب و شخصی آزادی محدودکردن
به مردم  یاستان در تولیدشده های آلودگی رساندنآسیب ها، انسان سالمت بر کشاورزی اراضی در آلودگی

های بهتر  فرصت شدنفراهم آینده، های هده در جانوران و گیاهان از گونه هزاران رفتنها، ازبین سایر استان
کشاورزی رایج،  های فعالیت با زیست  محیط شدن آلودهمحیط زیست،  توسطبرای گذراندن اوقات فراغت 

به رسیدگی مسائل و مشكالت  یازین یبها،  ها و سموم شیمیایی برای سالمتی انسان کش مضربودن بقایای آفت
 .توانند به این مشكالت رسیدگی کنند های آینده بهتر می زیرا نسل -اراضی کشاورزی

Clark et al., 
2003 

 اطالعات به دسترسی
 ترویجی، یها هینشرهای آموزشی و ترویجی، تماس با مروجان،  اطالعاتی شامل شرکت در کالس منابع
 .کشاورزان سایر و نمایشی مزارع  تلویزیون، و رادیو

Dietz et al., 
2005 
 

 پذیری امكان
 کشاورزی های روش

 پایدار

های کشاورزی پایدار  ها یا فعالیت روش دادن انجام دشواری یا آسانی از کار پنبه مردان و زنان درك
های هرز، کنترل  کنترل غیر شیمیایی علف  )استفاده از کودهای سبز و کودهای آلی، تناوب زراعی،

 پنبه زراعت در بیولوژیكی آفات و...(

Rezaei-
Moghaddam 
et al., 2005 

 محیطی عواطف
 ناراحتی طبیعت، و زیست  محیط از بردنلذت زیست،  محیط دربارةاحساسی مثبت و منفی  یها هتجرب

 .طبیعت در زمان گذراندن و زیست  محیط تخریب از
Dietz et al., 

2005 

 پایداری دانش

 کشت ریثأت خاك، شیفرسا کاهش بر یزراع تناوب ریثأ)ت چندگانه کشت و یزراع تناوب تیریمد. 1
علف از استفاده و هرز یهاعلف کاهش خاك، یزیحاصلخ شیافزا بر یزراع تناوب در لگوم اهانیگ

 (یزراع تناوب در یپوشش بقوالت کاشت با هاکش
تعداد دفعات شخم بر  ریثأت خاك، ساختمان بهبود بر یحفاظت یورزخاك ریثأ)ت یورزخاك تیریمد .2

خاك و  یزیبر سطح خاك بر عملكرد و حاصلخ یاهیگ یایبقا حفظ ریتأث ،یمصرف آب مقداراتالف 
 اتریتأثخاك،  یكیزیف اتیبر بهبود خصوص یبا گاوآهن قلم زدنشخم ریتأث ،ییایمیش یمصرف کودها

 (خاك شیفرسا بر عمود شخم
کود سبز بر  ریتأثخاك و کنترل آفات،  شیسبز بر فرسا یاز کودها استفاده ریتأث) یاهیگ یایبقا تیریمد. 3

 به دام بردن با خاك یآل مواد کمبود جبران خاك، بیتخر بر یاهیگ یایبقا زدنآتش ریتأثخاك،  یزیحاصلخ
 (نیزم
 هاانسانبر سالمت  هاکشآفتاستفاده از سموم و  ریتأث) یاهیگ یهایماریبآفات و  یقیتلف تیریمد. 4

 و آفات هجوم از یریجلوگ ،یسمپاش نامناسب یهاروشآفات با  شدنمقاوم ست،یز طیمح بیو تخر
 از قبل پنبه بذور کردنیعفون ضد با یاهیگ یهایماریب کنترل کاشت، مناسب خیتار تیرعا با حشرات
پس از برداشت پنبه، کاهش آفات مزرعه با  قیشخم عم دادن انجام با هرز علف و آفات کنترل کاشت،

 (آب زمستانه خیاستفاده از 
 یهاکشعلف از استفاده یجاهب یحرارت یهااستفاده از روش ریتأث) هرز یهاعلف یقیتلف تیریمد .5
 بر هرز علف کنترل یدست و یكیمكان یهاروشاستفاده از  ریتأث ست،یز طیدر حفظ مح ییایمیش

 (هانهیهز کاهش
 یباران و یاقطره یهابا استفاده از روش یاریراندمان مصرف آب و آب شیمنابع آب )افزا تیریمد .6

 (شبانه یاریآب با آب مصرف در ییجوصرفه ،یسنت یها  روش به نسبت
علفو  هاکشآفتعملكرد، کاهش مصرف  شیکشت متراکم بر افزا ریتأث) کاشت مناسب یالگو. 7

 (یزنجوانهعملكرد و  شی)بدون کرك( در افزا تهیاستفاده از بذور دلن ریتأث ،ییایمیش یهاکش

Maleksaeidi et 
al., 2010 

Hines et al., 
1987 

Vogel, 1994; 
Buttel and 

Taylor, 1999; 
Bamberg, 

2003; Caiazza 
& Barrett, 

2003 
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 بحث و نتایج
مربوط به متغيرهاي مورد  توصيفيابتدا آمار  ،قسمت این در

شود و سپس با توجه به  در این پژوهش آورده مي يبررس
گيري رفتارهاي پایداري  اهميت نقش دانش كشاورزان در شكل

 دانش با پژوهش متغيرهاي بين همبستگي روابط ها،آن
 دانش بر مؤثر عوامل سپس و كار پنبه كشاورزان پایداري

 .دشو مي بررسي رگرسيون تحليل طریق از زن و مرد كشاورزان
دهد ميانگين  مورد مطالعه نشان مي ةنمون فراواني توزیع

سال و ميانگين تعداد  83/6كار،  سطح تحصيالت كشاورزان پنبه
نتایج آمار توصيفي  ،( نفر بود. همچنين6/4) 5افراد خانوار حدود 

دهد ميانگين سابقة كار كشاورزي توسط كشاورزان  نشان مي
سال  8/16به، سال و ميانگين سابقة كشت پن 9/19كار،  پنبه

كار براساس سطح زیر كشت  است. توزیع فراواني خانوارهاي پنبه
هكتار و  3/2دهد ميانگين سطح زیر كشت پنبه،  پنبه نشان مي

 هكتار 5/9كار،  هاي زراعي خانوارهاي پنبه ميانگين ميزان زمين
كار  بود. ميزان عملكرد پنبه در واحد سطح توسط خانوارهاي پنبه

 براساس. استتن در هكتار  6/3مورد بررسي در این پژوهش، 
استان اصفهان  كارپنبه يخانوارها، 3 جدول در مندرج اطالعات

 يرفتارها دادن انجام دربارة يمتوسط باًیتقرهنجارهاي اخالقي 
 افتهی نیا( 35-7 نيب اريامت في)ط (= 91/27xدارند. ) يداریپا

 ياخالق يتعهد و هنجارها كارپنبه يخانوارها دهديم نشان
 طيو حفظ مح داریپا ياستفاده از اصول كشاورز دربارة يمتوسط

 .دارند ستیز
 يخانوارها پذیري مسئوليت نيانگيم، 3 جدول براساس

 71/13محيطي  رفتارهاي زیست دادن انجام دربارة كارپنبه
 كه است نیا انگريب افتهی نی(. ا20-4 نيب ازيامت في)ط است
حس  يادیز اندازة به باًیتقر كارپنبه مردان و زنان

 يهاوهياصول و ش دادن انجام دربارة يریپذ تيمسئول
 از يآگاه نيانگيم. دارنددر كشت پنبه  داریپا يكشاورز

استان  كارپنبه يخانوارها نيب در يطيمح  ستیز يامدهايپ
(. 40-8 ريمتغ نیا ازيامت في)ط است 68/25اصفهان 

 عواطف نيانگيم دهدينشان م 3اطالعات جدول  ،نيهمچن
كه با  است 40/33استان اصفهان  كارپنبه كشاورزان يطيمح

 يخانوارها گرفت جهينت توانيم( 40-8) ازيامت فيتوجه به ط
 يو مستحكم يقو باًیتقر ياستان اصفهان روابط عاطف كارپنبه
 .دارند ستیز طيو مح عتيبا طب
 نظر از داریپا يكشاورز يهاروش يریپذامكان نيانگيم

 ازيامت فيكه با توجه به ط است 15/7برابر با  كارپنبه يخانوارها
 تا داریپا يكشاورز يهاروش از استفاده امكان( 14-0) ريمتغ نیا

 امكان چنانچه و دارد وجود كارپنبه كشاورزان يبرا يمتوسط حد
 كشاورزان يبرا داریپا يكشاورز يهاوهيش و اصول از استفاده

 داریپا يكشاورز يهاروش يعمل يريكارگ هب امكان نشود، فراهم
 نيانگيم دهدينشان م 3اطالعات جدول  ،نيهمچن. نداردوجود 
 ازيامت في)ط است 65/16 يكشاورزان به منابع اطالعات يدسترس

به منابع  كارانپنبه يدسترس بودننیيپا نشانگر كه( 0-40
 در حيصح اطالعات به كشاورزان يدسترس زانيم. است ياطالعات

 اريآنان بس يداریدانش پا يريگدر شكل داریپا يكشاورز ةنيزم
 يخانوارها دهديم نشان 3 جدول يهاافتهی. است تيحائز اهم

 يهااصول و روش ةنيزم در یيباال اًبیتقردانش  نيانگيم كارپنبه
 با(. 145-0 ازيامت فيط و 84/92 نيانگي)م دارند داریپا يكشاورز

و اصول  هاروش دادن انجام در يداریپا دانش تياهم به توجه
 دربارةاز طرف مسئوالن  يشتريتالش ب دیبا دار،یپا يكشاورز

 شیافزا جهيو درنت يكشاورزان به منابع اطالعات يدسترس شیافزا
 .رديكشاورزان صورت گ يداریدانش پا

 

 آمار توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش .3 جدول

 معیار انحراف میانگین گويه تعداد متغیر رديف
 23/4 91/27 7 رفتارهای پایداری  دربارةاخالقی  هنجارهای 1
 87/2 71/13 4 محیطی زیست رفتارهای پذیری مسئولیت 2
 88/3 68/25 8 محیطی زیست پیامدهای از آگاهی 3
 70/3 40/33 8 محیطی عواطف 4
 18/2 15/7 7 پایدار کشاورزی های روش پذیری امكان 5
 09/8 65/16 8 اطالعاتی منابع به دسترسی 6
 97/20 84/92 29 پایداری دانش 7

 ،20-4 بین محیطی زیست رفتارهای پذیری مسئولیت ،35-7 بین پایداری رفتارهای دادن انجام دربارة اخالقی هنجارهای امتیاز دامنة*  

 به دسترسی ،14-0 بین پایدار کشاورزی های روش پذیری امكان ،40-8 بین محیطی عواطف ،40 -8بین محیطی زیست پیامدهای از آگاهی

 .145-0 بین پایداری دانش ،40-0 بین اطالعاتی منابع
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 با استفاده از آزمون تي استيودنت  ،قسمت این در
(T-test )و زنان بين در متغير دانش پایداري ةمقایس به 

 متغير این ميانگين تفاوت اطالعات .ميپرداخت كار پنبه مردان
 براساس. دیآ يم 4 جدول در كار پنبه مردان و زنان بين در

 از كار پنبه مردان و زنان بين جدول، این در مندرج اطالعات

 P= 001/0) دارد وجود داري معني تفاوت پایداري دانش نظر
 ،(145-0) متغير این امتياز طيف به توجه با(. T=-68/11 و

 ترتيببه كار، پنبه مردان و زنان پایداري دانش ميانگين
 زنان به نسبت مردان درمجموع و است 63/103 و 28/81

 .ندشتدا داریپا ياصول كشاورز ةنيدر زم يباالتر شندا سطح
 

 یداریپا دانش ریمتغ نظر از کار پنبه مردان و زنان بین اختالف بررسی برای( T-testآزمون تی استیودنت ) نتایج. 4 جدول

ف
ردي

 

 متغیر
 مرد زن

T آمارة   (p)داري معني سطح 
معیار انحراف میانگین معیار انحراف میانگین   

پايداري دانش 1  28/81 48/20 63/103 80/14 68/11- 001/0 
 

 کار پنبه مردان و زنان یپایدار دانش با مرتبط عوامل
 هاي فعاليت در زنان كنندة تعيين و مهم نقش به توجه با

مراحل داشت و برداشت، تعيين عوامل  در ژهیو به ،پنبه كشت
هاي  اصول و روش دربارةدهي دانش زنان  مؤثر بر شكل

طور كه در  . همانددار توجهي انیشاكشاورزي پایدار اهميت 
شود، همبستگي بين متغيرهاي پژوهش  مشاهده مي 5جدول 

. بين سن، سابقة شدكار بررسي  با دانش پایداري زنان پنبه
كار همبستگي منفي و  كشت پنبه با دانش پایداري زنان پنبه

 Hines et (1987)با نتایج  هافتی نیداري وجود دارد. ا معني

al.، (1994) Vogel،(1999) Buttel & Taylor ،(2003) 

Bamberg ، (2003) Caiazzaand Barrett  دارد مطابقت. 
ژوهش نشان داد بين ميزان عملكرد  نتایج پ ،همچنين

 ةرابط كار پنبه زنان پایداري دانش و سطح واحد در پنبه
 به دسترسي متغيرهاي بين. دارد وجود داريمثبت و معني

 دربارةكشاورزي پایدار، هنجارهاي اخالقي  ةزمين در اطالعات
رفتارهاي پایداري و عواطف محيطي و دانش  دادن انجام

 داري وجود دارد. مثبت و معني ةكار رابط پایداري زنان پنبه
بين ميزان  ،شود مشاهده مي 5كه در جدول  طورهمان

 زمينةبع اطالعاتي در كار به منا دسترسي مردان پنبه
 دادن انجام دربارةپایدار، هنجارهاي اخالقي  يكشاورز
كار، آگاهي  هاي پایداري، عواطف محيطي مردان پنبه فعاليت

پذیري رفتارها با  محيطي و مسئوليت از پيامدهاي زیست
داري  مثبت و معني ةرابط زيكار ن دانش پایداري مردان پنبه

 وجود دارد.
 

 کار متغیرهای پژوهش با دانش پایداری کشاورزان پنبه رسونینتایج آزمون همبستگی پ  .5 جدول

 كار پنبه مردان كار پنبه زنان 

 متغیر 
 ضريب مقدار

 (r) همبستگي

 داري معني سطح

(p) 

 ضريب مقدار

 (r) همبستگي

 داري معني سطح

(p) 

 593/0 -/040 018/0 -183/0 سن 
 109/0 120/0 557/0 -046/0 خانوار اعضای تعداد 
 321/0 075/0 626/0 038/0 سواد سطح 
 259/0 -085/0 048/0 -153/0 کشاورزی کار سابقة 
 280/0 081/0 711/0 029/0 پنبه کشت زیر سطح 
 073/0 -134/0 090/0 -133/0 پنبه کشت سابقة 
 170/0 074/0 042/0 158/0 پنبه عملكرد میزان 
 001/0 336/0 001/0 554/0 پایدار کشاورزی زمینةبه اطالعات در  دسترسی 
 001/0 339/0 001/0 296/0 های پایداری فعالیت دادن انجام دربارةاخالقی  هنجار 
 001/0 378/0 001/0 279/0 محیطی عواطف 
 001/0 392/0 061/0 145/0 محیطی زیست پیامدهای از آگاهی 
 001/0 363/0 586/0 043/0 یطیمحستیز یرفتارها پذیری مسئولیت 
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 کار  زنان پنبه یعوامل مؤثر بر دانش پایدار تعیین
دهد از بين متغيرهاي  تحليل رگرسيون نشان مي هاي یافته

 زمينةمورد بررسي، چهار متغير دسترسي به اطالعات در 
 شغل عنوانبهپایدار، عواطف محيطي، كشاورزي  كشاورزي

و  ندشد رگرسيوني معادلة وارد كشاورزي كار سابقة و اصلي
كار را تبيين  از تغييرات متغير دانش پایداري زنان پنبه يبخش
محاسبه  F آزمون باتحليل رگرسيون نيز  يدار معني. نندك مي
 دهدينشان م 6 جدول (.=p =383/28F ,0001/0) شد
كشاورزي پایدار  ةزمين در اطالعات به دسترسي يرهايمتغ

(x1 ،)محيطي عواطف (x2 ،)اصلي شغل عنوان  به كشاورزي 
(x3) كشاورزي كار سابقة و (x4) درصد 40 مجموعدر 

 ةجينت. كننديم نييتب را كارپنبه زنان يداریپا دانش راتييتغ
 ،ياصل شغل عنوانبه يكشاورز  ريمتغ ريتأثبر  يمبن باال

 دانش نييدر تب يطيو عواطف مح يكار كشاورز ةسابق
 مطابقتVogel (1994) مطالعة جةينتبا  كارپنبه زنان يداریپا

 يبه اطالعات كشاورز يدسترس ريمتغ ريتأث ،نيهمچن. دارد
 .Kalantari et al ةمطالع ةجينت با كشاورزان دانش نييدر تب

 .دارد مطابقت (2007)

به  يدسترس ريدهد متغ تحليل رگرسيون نشان مي نتایج

نقش را در  نیشتريب داریپا يكشاورز نةيزمدر  اطالعات
با  كهيطور هب. دارد كارپنبه يخانوارها يداریدانش پا نييتب

 نیا اريدر انحراف مع رييهر واحد تغ يتوجه به مقدار بتا به ازا
 كارپنبهزنان  يداریدانش پا اريانحراف مع 488/0 ر،يمتغ
به ازاي هر واحد تغيير در انحراف  ،نيهمچن. ابدیيم شیافزا
 شغل عنوانبه كشاورزي و محيطي عواطفمتغيرهاي  اريمع

 اريدر انحراف مع رييبه تغ 229/0و  265/0 ترتيببه ،اصلي
. دوش يم منجركار  پایداري زنان پنبه دانش وابستةمتغير 

متغير  اريبه ازاي هر واحد تغيير در انحراف مع ،همچنين
 دانش وابستةمتغير  اريسابقة كار كشاورزي، انحراف مع

بنابراین  ؛دكن يم رييتغ 141/0كار به اندازة  پایداري زنان پنبه
 كشاورزي زمينةكار در  توان گفت ميزان دانش زنان پنبه مي

پایدار تابعي است از متغيرهاي مستقل دسترسي به اطالعات 
(، x2) محيطي عواطف(، x1) پایدار يكشاورز زمينةدر 

 كشاورزي كار سابقة( و x3) اصلي شغل عنوانبهكشاورزي 
(x4 .)معادلة رگرسيون براي متغير دانش پایداري  ،نتيجه در

 :است زیر صورتكار به زنان پنبه
(1)  

X X X X Y/ /  /   /  /      15 48 1 403 1 1 445 2 9 580 3 0 232 4

 

 کار دانش پایداری زنان پنبه ةکنندتعیین عوامل. 6 جدول

 R
2 

Change b Beta t Sig R R
2 R

2
Ad 

       48/15  ثابت ضریب
به اطالعات در  دسترسی

 (x1) پایدار کشاورزی زمینة
 295/0 299/0 547/0 000/0 943/7 488/0 403/1 ـ

 053/0 445/1 265/0 307/4 000/0 597/0 356/0 348/0 (x2) محیطی عواطف
 شغل عنوانبه کشاورزی

 (x3) اصلی
038/0 580/9 229/0 673/3 000/0 630/0 397/0 386/0 

 016/0 232/0- 141/0- 282/2- 024/0 645/0 417/0 402/0 (x4) کشاورزی کار سابقة
0001/0sig=383/28 =F 

 

 کار پنبه مردان یپایدار دانش بر مؤثر عوامل تعیین
 يتعيين عوامل مؤثر بر دانش پایدار منظوربهرگرسيون  تحليل

از تغييرات متغير دانش پایداري  يكار نشان داد بخش مردان پنبه
 محيطي، زیست پيامدهاي از آگاهي متغير شش باكار  مردان پنبه

كشاورزي پایدار، هنجارهاي  ةزمين در اطالعات به دسترسي
هاي پایداري، عواطف محيطي و  فعاليت دادن انجام دربارةاخالقي 

تحليل  يدار شود. معني پذیري رفتارها تبيين مي مسئوليت

 p = 90/18 ,0001/0) شد مشخص F آزمون بارگرسيون نيز 
F=به دسترسي يرهايمتغ دهد  ينشان م 7جدول  جی(. نتا 

(، x2) محيطي عواطف(، x1كشاورزي پایدار ) ةزمين در اطالعات
(، هنجارهاي x4) رفتارها پذیري مسئوليت(، x3) پيامدها از آگاهي

 مجموعدر(، x5هاي پایداري ) فعاليت دادن انجام دربارةاخالقي 
 نييتب را كارپنبه مردان يداریپا دانش راتييتغ درصد 37 حدود

 .كننديم
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دسترسي به اطالعات در  ريتوجه به مقدار بتا، متغ با
 يداریرا بر دانش پا ريتأث نیشتريپایدار ب يكشاورز ةزمين

 از اريمع انحراف كی رييتغ با كهيطور هب. دارد كارمردان پنبه
 مردان يداریپا دانش اريمع انحراف در 357/0 ر،يمتغ نیا

 عواطف ريمتغ آن، از پس. شوديم جادیا شیافزا كارپنبه
 انحراف كی شیافزا با كهيطور هب ،دارد يادیز نقش يطيمح
 يداریپا دانش اريمع انحراف 226/0 ر،يمتغ نیا در اريمع

 Vogelبا نتایج مطالعات  افتهی نی. اابدیيم شیافزا مردان
 .دارد مطابقت Kalantari et al. (2007) و( 1994)

دهد به ازاي هر واحد  تحليل رگرسيون نشان مي نتایج
متغيرهاي آگاهي از پيامدهاي  اريتغيير در انحراف مع

 دادن انجام دربارةمحيطي، هنجارهاي اخالقي  زیست
 ترتيبپذیري رفتارها به هاي پایداري و مسئوليت فعاليت

متغير  اريدر انحراف مع رييبه تغ 164/0و  134/0، 178/0
سه  ريتأث. دوش يم منجركار  پایداري مردان پنبه دانش وابستة

 يهاافتهی با كارمردان پنبه يداریدانش پا نييبر تب باال ريمتغ
Maleksaeidi et al.  (2010)توان مي بنابراین ؛دارد مطابقت 

كشاورزي پایدار  ةزمين در كار پنبه مردان دانش ميزان گفت
تابعي است از متغيرهاي مستقل آگاهي از پيامدهاي 

 ةزمين در اطالعات به دسترسي(، x1محيطي ) زیست
 دادن انجام دربارة(، هنجارهاي اخالقي x2) پایدار يكشاورز
 و( x4) محيطي عواطف(، x3هاي پایداري ) فعاليت

معادلة رگرسيون  ،درنتيجه .(x5) رفتارها پذیري مسئوليت
 :است زیر صورت  كار به براي متغير دانش پایداري مردان پنبه

/ / / / /

/

X X X X

X Y

   

 

19 48 0 804 1 0 916 2 0 728 3 0 789 4
0 493 5

 

 
 کار پنبه مردان پایداری دانش کنندةتعیین عوامل. 7 جدول

 R2Change b Beta t Sig R R2 R2Ad 

       48/19  ثابت ضریب

 زمینةدر  اطالعات به دسترسی

 (x1) پایدار کشاورزی

- 804/0 357/0 894/5 000/0 392/0 154/0 149/0 

 084/0 916/0 226/0 332/3 001/0 492/0 242/0 233/0 (x2) محیطی عواطف

 075/0 728/0 178/0 618/2 010/0 566/0 320/0 308/0 (x3) پیامدها از آگاهی

 032/0 789/0 164/0 252/2 026/0 595/0 355/0 340/0 (x4)رفتارها  پذیری مسئولیت

 دادن انجام دربارةاخالقی  هنجار

 (x5های پایداری ) فعالیت

022/0 493/0 134/0 851/1 066/0 616/0 380/0 362/0 

 0001/0sig=    90/18 =F    

 

  شنهادهایو پ گیری نتیجه
محيطي و افزایش  هاي زیست با افزایش بحران ،اخير هاي سال در

هاي  جانبي برخي از فعاليت آثار نةيزمهاي جهاني در   نگراني
كشاورزي نوین بر محيط زندگي انسان، مفهوم پایداري اهميت 

 دربارةیافت. داشتن دانش صحيح كشاورزان  يريچشمگ
یا تغيير نگرش  يگير در شكل يپایدار، نقش مهم يكشاورز
 يكشاورز دربارةكمبود دانش  براین،عالوه. ندك ين ایفا مكشاورزا

 ياین سيستم كشاورز يپایدار یا درك اشتباه از مفهوم اصل
 منجربه كاهش پایداري كشاورزي در مناطق مختلف  تواند يم

 دانش بر مؤثر عوامل بررسي هدف با حاضر پژوهش. شود
 .فتگر انجام اصفهان استان كاران پنبه يداریپا

 كشاورزي زمينةنشان داد دسترسي به اطالعات در  نتایج
هاي پایداري و  فعاليت دادن انجام دربارةپایدار، هنجار اخالقي 

عالوه. دارد رابطه داریپا يكشاورز دانش با محيطي عواطف
  پيامدهاي از آگاهي با كار پنبه مردان پایداري دانش ن،یبرا

. دارد رابطه نيز رفتارها پذیري مسئوليت و محيطي زیست
نتایج نشان داد بين سن و سابقة كار كشاورزي زنان  ،همچنين

 ،درواقع. دارد وجود منفي رابطة هاكار با دانش پایداري آن پنبه
در  زنان  با توجه به افزایش سن و همچنين باالبودن مسئوليت

 الزم فرصت هاآن كافي، آموزش نبودنهاي روستایي و  خانه
 توان  ميكشاورزي پایدار را نداشتند.  ةزمين در يريادگی براي
 در تر باسابقه و تر مسن كار پنبه زنان كه كرد قضاوت طور این

اصول كشاورزي  ةكار كشاورزي، دانش كمتري در زمين ةزمين
بين ميزان  ،زیست دارند. همچنين پایدار و حفاظت محيط

كار  عملكرد پنبه در واحد سطح و دانش پایداري زنان پنبه
 مثبت وجود دارد. ةرابط
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در كشت پنبه و  يدسترسي به اطالعات پایدار متغيرهاي
وارد شدند و نقش  رگرسيون معادلةعواطف محيطي در هر دو 

كار داشتند. این  مهمي در تبيين دانش زنان و مردان پنبه
كار به  اهميت دسترسي زنان و مردان پنبهمطلب مؤید ميزان 
 عاطفي روابط و پنبه كشت يپایدار زمينةمنابع اطالعاتي در 

 ،دیگر عبارتبه ؛ستهاآن زیست محيط با كشاورزان
كشاورزاني كه دسترسي بيشتري به منابع اطالعاتي موجود در 

هاي آموزشي و  كشاورزي پایدار )شركت در كالس ةزمين
هاي آموزشي رادیو و  ترویجي، تماس با مروجان، برنامه

دانش بيشتري   دارند، زیست  تلویزیون و...( و حفاظت محيط
 .آورند مي دستبهپایدار  كشاورزي زمينةنيز در 

 رابطة داراي كه كشاورزاني گفتتوان  مي ،همچنين
 تمایل  هستند، زیست  محيط با تري مستحكم و تر قوي عاطفي

كشاورزي  ةزمين در خود دانش افزایش یا كسب براي بيشتري
 ،همچنين. دارند زیست  پایدار، حفظ منابع طبيعي و محيط

روابط  ،دارندكاري كه دانش پایداري بيشتري  زنان پنبه
 .دارندزیست  محيطتري با  تر و مستحكم عاطفي قوي

نتایج پژوهش نشان داد زناني كه كشاورزي را  ،همچنين
 در بيشتري دانش داشتند، درنظر خود اصلي شغل عنوانبه

هاي كشاورزي پایدار در كشت پنبه  اصول و روش ةزمين
. نتایج تحليل رگرسيون براي تعيين متغيرهاي ندشتدا

كار نشان داد متغيرهاي آگاهي  تأثيرگذار بر دانش مردان پنبه
 دربارةمحيطي، هنجارهاي اخالقي  از پيامدهاي زیست

پذیري رفتارها وارد  هاي پایداري و مسئوليت فعاليت دادن انجام
با كار  دیگر، مردان پنبه عبارتبه ؛معادلة رگرسيون شدند

 دادن انجام دربارةتر  تعهد اخالقي قوي  پذیري بيشتر، مسئوليت
تر و عملكرد محصول باالتر از دانش  هاي پایداري، آگاه فعاليت

اما این متغيرها تأثيري  ،پایداري باالتري نيز برخوردار بودند
كار نداشتند. براساس  در افزایش دانش پایداري زنان پنبه

 شود: دهاي زیر ارائه ميپيشنها ،نتایج این مطالعه
دسترسي زنان و مردان به منابع اطالعاتي  ،ها یافته طبق
 هاپنبه بر دانش پایداري آن ديتول ياصول پایدار ةدر زمين

 به كارانپنبهافزایش ميزان دسترسي  رو،اینتأثير دارد. از 
. است ضروري امري پایدار كشاورزي با مرتبط اطالعاتي منابع

 و رادیو ویژهبه جمعي هاي رسانه انكارناپذیر نقش به توجه با
رساني در جامعه،  ترین ابزار اطالع رایج عنوانبه تلویزیون

هاي مرتبط با كشاورزي پایدار و  ساخت و اجراي برنامه
هاي شيميایي، نه تنها اهميت  تأثيرات منفي استفاده از نهاده

كشاورزي  دربارةتوجهي در بهبود دانش كشاورزان  انیشا
بلكه نقش بسزایي نيز در  ،داردزیست  و حفاظت محيط پایدار

استفاده از  دربارةمحيطي كشاورزان  هاي زیست آگاهي شیافزا
 .داردهاي كشاورزي پایدار در كشت پنبه  روش

دهد روابط عاطفي كشاورزان با  پژوهش نشان مي نتایج
ي زیست عاملي بسيار تأثيرگذار بر دانش و رفتارها محيط

كشاورزان از  دنكر آگاه ،رواز این .استپایداري كشاورزان 
زیست و جهان پيرامون  محيط نةيزمنقش تأثيرگذار خود در 

 نقش و محيطي زیست هاي بحران به هاآن دنكر خود و آگاه
 كشاورزي در شيميایي مواد علمي غير و اصولي غير كاربرد

 در بسزایي تأثير تواند مي ها، بحران این ایجاد در متداول
داشته باشد.  زیست  محيط با هاآن عاطفي روابط تقویت

تواند از  زیست نيز مي تقویت روابط عاطفي كشاورزان با محيط
طریق برگزاري بازدیدهاي آموزشي ـ فرهنگي كشاورزان از 

 مناطق طبيعي افزایش یابد. 
این مطالعه، تأثير مثبت هنجارهاي اخالقي  هاي یافته

پذیري  هاي پایداري و مسئوليت فعاليت دادن نجاما دربارة
 كار پنبه كشاورزان پایداري دانش بر رامحيطي  رفتارهاي زیست

و منابع طبيعي  زیست  امروزه محيط ،درواقع. دهد مي نشان
. از نداتفاوت بي آن به نسبت كهشود  مي تهدیدتوسط افرادي 

هاي آموزشي و  برنامه اجراي بهآشكار و بدیهي  ينياز رو،این
رعایت  وفرهنگي براي برانگيختن تعهدات اخالقي در افراد 

كشاورزان از  دنكرمحيطي وجود دارد. آگاه مسائل زیست
 بر شيميایي هاي نهاده حد از بيش استفادةپيامدهاي منفي 

و سالمت خانوادة خود و سایر افراد جامعه، نقش  زیست  محيط
در برانگيختن تعهدات اخالقي و حس  يريچشمگ

هاي  و روش زیست  پذیري كشاورزان درمورد محيط مسئوليت
حمایت  يراستاكه این امر خود گامي در  داردكشاورزي پایدار 

 .استزیست  از سيستم كشاورزي پایدار و حفاظت محيط
توجه به نقش مهم و تأثيرگذار زنان كشاورز در كشت  با

رساني به زنان كشاورز همانند  اطالعپنبه، ضرورت توجه و 
 آموزشي هاي كالس برگزاري. استمردان امري بسيار ضروري 

 كشاورز، زنان مخصوص پنبه محصول كشت با مرتبط
آگاهي،  شیافزا يفرهنگي برا -آموزشي مختلف هاي برنامه

 دربارةپذیري زنان كشاورز  دانش، احساس تعهد و مسئوليت
تعيين اقدامات از پایدار كشاورزي و زیست  حفاظت محيط

  .ستراستا این در كننده
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