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مورد مطالعه استان اصفهان: پنبه کارانيداریعوامل مؤثر بر رفتارهاي پالیحلت

1و عبدالعظیم آجیلی، *مقدمییکورش رضازهرا افشاري، 

)24/6/1393:؛ تاریخ پذیرش5/7/1392:تاریخ دریافت(

دهیچک
از جمله يادیپایداري در بخش کشاورزي به عوامل زدستیابی به. شوندیهاي اکولوژیک عامل معضالت رفتاري محسوب مامروزه بحران

دهی رفتارهاي پایداري کشاورزان هدف این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر شکل. بستگی دارديرفتارهاي کشاورزان در بخش کشاورز
178مرد و 179: نفر357(کار پنبهخانوار178در بین یتصادفياگیري طبقهپیمایشی و با استفاده از نمونهروشاین مطالعه به . باشدمی
کشاورزان، میزان يداریبررسی علَی روابط بین متغیرها نشان داد که دانش پا. در استان اصفهان و با بکارگیري پرسشنامه انجام شد) زن

هاي نجام فعالیتاجتماعی و اخالقی نسبت به ايهاي کشاورزي پایدار، سطح تحصیالت، هنجارهابودن روشپذیراراضی زراعی، امکان
هاي پژوهش نشان داد که متغیرهاي دسترسی به اطالعات در یافته. بر رفتارهاي پایداري کشاورزان دارنديدارپایداري تأثیر مثبت و معنی

سبت و هنجارهاي اخالقی نيداریپذیري رفتارهاي پامحیطی، مسئولیتآگاهی از پیامدهاي زیست،پایدار، عواطف محیطیيزمینه کشاورز
. هاي پایداري از طریق تأثیر مستقیم بر دانش پایداري کشاورزان، بطور غیر مستقیم بر رفتارهاي پایداري آنان تاثیر دارندبه انجام فعالیت

محیطی از طریق تأثیر هاي پایداري و آگاهی از پیامدهاي زیستبه انجام فعالیتنسبتمتغیرهاي میزان اراضی زراعی، هنجار اخالقی 
کشاورزان نسبت به کشاورزي پایدار، فاصله تا یم بر نگرش پایداري و همچنین متغیرهاي میزان درآمد، دسترسی به منابع، نگرشمستق

هاي پایداري، دسترسی به نسبت به انجام فعالیتجتماعیترین مرکز خدمات جهاد کشاورزي، سطح تحصیالت، هنجارهاي انزدیک
.آنها تأثیر دارنديداریو میزان اراضی زراعی کشاورزان ، بطور غیر مستقیم بر روي رفتارهاي پاپایدارياطالعات در زمینه کشاورز

.یطیکار، عواطف محکشاورزي پایدار، رفتار، خانوار پنبه:يدیکلهاي واژه

بخشدانشیار،،بخش ترویج و آموزش کشاورزي، دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین خوزستان،آموخته کارشناسی ارشددانشب یبه ترت-1
ن ورزي و منابع طبیعی رامیا، بخش ترویج و آموزش کشاورزي، دانشگاه کشو دانشیارشیرازدانشگاه ،يدانشکده کشاورز،يکشاورزو آموزش جیترو

.خوزستان
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مقدمه
هاي کشاورزي متداول اند که سیستمتحقیقات نشان داده

ایی و همچنین با استفاده نامعقول از کودهاي شیمی
هاي شیمیایی کشرویه از سموم و آفتاستفاده بی

هاي زیست محیطی را تشکیل ترین علل آلودگیمهم
Bos(دهند می et al., 2007 .( تخریب اراضی به عنوان یک
مطرح است، چرا که باعث 21له جهانی در قرن أمس

از اراضی شده و همچنین ) کشاورزي(وري کاهش بهره
منیت غذایی و کیفیت زندگی مردم را نیز زیست، امحیط

Rezaei-Moghaddam(دهد تحت تأثیر قرار می et al.,

زیست عالوه بر تهدید سالمتی و تخریب محیط). 2005
رفاه مردم روستایی به طور تدریجی بر رشد اقتصادي نیز 

تحقق کشاورزي سازگار با . باشدتأثیرگذار می
پایداري و کشاورزي زیست، مستلزم توجه به مفهوممحیط

پایدار؛ بعنوان مدیریت موفق منابع کشاورزي در برطرف 
زیست نمودن نیازهاي در حال رشد، همراه با حفظ محیط

& Chikwendu(باشدو افزایش منابع بیولوژیک می

Arokoyo, 1997( .هاي فعلی موجود در بطور کلی بحران
ی محیطی ناشکشاورزي متداول از عدم پایداري زیست

ک کشاورزي یپنبه یکی از محصوالت استراتژ. شودمی
ه آفت کش ها و علف کش ها در یرویاست که مصرف ب

ست یط زیمنابع و محین محصول، منجر به آلودگیکشت ا
Mahdavi(مهدوي دامغانی و همکاران . ده استیگرد

Damghani et al., 2007 ( به این نتیجه رسیدند که کاربرد
یی در کشت پنبه، شامل کودهاي گسترده مواد شیمیا

ها منجر به کاهش تنوع گیاهان و کششیمیایی و آفت
جانوران شده است که در بلند مدت منجر به کاهش 

گنو و همکاران یفرر. عملکرد محصول پنبه خواهد شد
)Ferrigno et al., 2006 (ان کردند که استفاده از یب

راتی هاي متداول کشت محصوالت مخصوصاً پنبه خطروش
ها به همراه ها، حیوانات و اکوسیستمرا براي سالمتی انسان

هاي متداول کاشت پنبه همچنین استفاده از روش. دارد
ثباتی در قیمت منجر به کاهش امنیت غذایی و بی

ان کرد یب) Chan, 1998(چان  .گرددبازارهاي جهانی می
) صنعتی(هاي اکولوژیک همانند مشکالت فنی که بحران

ستند، بلکه به عنوان یک بحران رفتاري نامناسب به نی

او مشاهده کرد که ریشه مشکالت و . آیندحساب می
در واقع .ها استمحیطی، رفتار انسانهاي زیستبحران

ها کشاورز و پایداري در کشاورزي به تصمیمات میلیون
این کشاورزان هستند که تصمیم . دامدار بستگی دارد

هائی و با چه والتی را در چه زمینگیرند که چه محصمی
).Ribes & Sumner, 2007(هائی کشت کنند روش

ر تعداد زیادي از کشاورزان یاخيعلیرغم اینکه در سال ها
از آثار زیانبار محیطی و اجتماعی کشاورزي متداول آگاهی 

اي اما تاکنون به شکل عمده،اندبیشتري پیدا کرده
این مسأله نشان دهندة این . اندکشاورزي پایدار را نپذیرفته

است که تنها نگرش مثبت یک فرد در جهت انجام یک 
ر عوامل تأثیر یرفتار کافی نیست، بلکه در نظر گرفتن سا
Bayard(رسد گذار بر رفتار آن فرد نیز ضروري به نظر می

& Jolly, 2007.( دیمارا و اسکاراس)Dimara & Skuras,

ین نتیجه رسیدند که رابطه ، در تحقیقاتشان به ا)1999
داري بین رفتار، هدف و تمایالت کشاورزان وجود معنی
ها، هنجارهاي اجتماعی و این رابطه زمانی که نگرش. دارد

نیز در نظر گرفته شود، حتی قابلیت کنترل رفتار آنان
Lynne(لین و همکاران .شودتر میقوي et al., 1995 ( و

کردند که برخی گزارش) Bolger, 2002(بولگر 
خصوصیات فردي مانند سن، سطح آموزش، انگیزه 
کشاورز، ساختار خانواده و همچنین خصوصیات شغلی 
مانند اندازة مزرعه و توان اقتصادي زارع روي تغییر رفتار 

Allong(نتایج مطالعه آلونگ و مارتین .گذارنداو تأثیر می

& Martin, 1995 (هاينشان داد که پذیرش فعالیت
با دستیابی کشاورزان به منابع اطالعاتی و يپایدار

در نتایج تحقیقات . دداري دارتحصیالت آنها رابطه معنی
نشان داد که متغیرهائی نظیر اطالعات کشور شیلی

جمعیت شناختی ـ اجتماعی، سطح دانش مردم و روابط 
داري جامعه با کارمندان مناطق حفاظت شده به طور معنی

به مناطق حفاظت شده تأثیر دارد بر نگرش نسبت 
)Qashu, 2007 .(بیدل و رحمان)Beedell & Rahman,

آگاهی بیشتر، يکه کشاورزان دارابیان کردند )2000
هاي حفاظت کننده اعضاي گروههاي کشاورزي و سازمان

زیست، رفتارهاي حفاظتی بیشتري از خود نشان محیط
هاي شاورههمچنین بین میزان استفاده از م. دهندمی

...يليتحل
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هاي مرجع زراعی و هاي مالی و تأثیر گروهمساعدتزراعی،
.داري وجود داردرفتارهاي حفاظتی کشاورزان رابطه معنی

و اشمیت ) 1389(و همکاران ینتایج مطالعات صالح
)Schmitt, 2003 ( نیز نشان داد که بین دانش کشاورزان

ها محیطی و رفتارهاي حفاظتی آننسبت به مسائل زیست
همچنین مطالعات انجام . داري وجود داردرابطۀ معنی

و توگرسون ) Hustvedt, 2006(گرفته توسط هوستوت 
)Thogersen, 2006 ( ،نشان داد که بین هنجارهاي اخالقی

پذیري رفتارهاي هنجارهاي اجتماعی و مسئولیت
محیطی بارفتارهاي پایداري کشاورزان همبستگی زیست
& Zubair(زوبیر و گرفورس .داري وجود داردمعنی

Garforth, 2006 ( گزارش کردند که بین درك کشاورزان
مالکان، اهالی روستا، (از عقاید و نظرات گروههاي مرجع 

و عوامل تشویق کننده و بازدارنده ) اعضاي خانوار
هاي زراعی در سطح مزرعه و نگرش و تمایل آنها فعالیت

ي حفاظت کننده هابراي کاشت درخت با انتخاب فعالیت
و يدیملک سع.داري وجود داردزیست رابطه معنیمحیط

Kalantari(و کالنتري و همکاران )  1389(همکاران  et

al., 2007 ( گزارش کردند که آموزش و گسترش دانش
محیطی را تغییر هاي زیستتواند نگرشمسئله محور می

ش زیست را افزایها نسبت به محیطآندهد و حس نگرانی
هاي سپس این تغییرات، آنها را آماده انجام فعالیت. دهد

نتایج این مطالعه نشان . نمایدزیست میمناسب به محیط
محیطی مردم به طور مستقیم و داد که رفتارهاي زیست

غیر مستقیم تحت تأثیر متغیرهاي سن، جنسیت، درآمد، 
هاي محیطی، حس نگرشآموزش، دانش، قوانین محیطی،

محیطی قرار و آمادگی براي انجام فعالیت زیستنگرانی 
,Karami & Mansoorabadi(کرمی و منصور آبادي .دارد

به شناسایی عوامل مؤثر بر نگرش و رفتارهاي ) 2007
در میان . کار پرداختندپایداري در بین زنان و مردان برنج

میزان «متغیرهاي در نظر گرفته شده در مدل، متغیرهاي 
هاي کشاورزي پذیربودن روشامکان«و » زشآمو«، »اراضی
داري بر رفتارهاي پایداري کشاورزان تأثیر معنی» پایدار

زیست و نقش با توجه به اهمیت پایداري محیط.داشتند
هاي زراعی، مهم کشاورزان در دستیابی به پایداري نظام

شناسایی عوامل تأثیرگذار بر رفتار کشاورزان از اهمیت 

ق ین تحقیهدف ا.  باشدوردار میقابل توجهی برخ
شناسایی عوامل مؤثر بر رفتارهاي پایداري خانوارهاي 

ر هر یزان تاثیمین بررسیکار استان اصفهان و همچنپنبه
اهداف . باشدیرفتار پنبه کاران ميرها بر رویک از متغی

:ر استیپژوهش به شرح زیاختصاص
ي کشاورزان اهاي فردي و حرفهن ویژگییرابطه بیـ بررس

سن، سطح سواد، تعداد افـراد خـانوار، سـابقه کشـاورزي،     (
بـا  ) اصلی بودن شـغل کشـاورزي، درآمـد غیـر کشـاورزي     

کار رفتارهاي پایداري زنان و مردان پنبه
میـزان  (هاي زراعی کشـاورزان  ن  ویژگییرابطه بیـ بررس

اراضی، سطح زیر کشت پنبه، سابقه کشت پنبه، نوع نظـام  
ع مالکیت زمین، فاصله تـا مرکـز خـدمات جهـاد     زراعی، نو

میـزان عملکـرد در واحـد    کشاورزي، تعداد قطعات زمـین، 
بـا رفتارهـاي پایـداري زنـان و     ) سطح، میزان درآمد زراعی

کار مردان پنبه
ن متغیرهــاي هنجارهــاي اجتمــاعی، یرابطــه بــیـــ بررســ

هــاي کشــاورزي پــذیري روشهنجارهــاي اخالقــی، امکــان
ــابع، و  پایــدار، دس ــه من ــه اطالعــات، دسترســی ب ترســی ب

هاي محیط جغرافیائی با رفتارهاي پایـداري زنـان و   ویژگی
کار مردان پنبه

هــاي مــذهبی و ن متغیرهــاي ارزشیرابطــه بــیـــ بررســ
ــت    ــدهاي زیس ــاهی از پیام ــداري، آگ ــش پای ــوي، دان معن

پــذیري رفتارهــاي زیســت محیطــی، محیطــی، مســئولیت
ـ   ا رفتارهـاي پایـداري زنـان و    عواطف محیطی و نگرشـها ب

کار مردان پنبه
با توجه به مطالب عنوان شده، به منظور بررسی ساز و کـار  
علّی متغیرهاي تأثیرگذار بر رفتارهاي پایـداري خانوارهـاي   

.استفاده شده است1نگارهکار، از پنبه

روش پژوهش 
نمونه . براي انجام این پژوهش از فن پیمایش استفاده شد

ياطبقهیتصادفيبا استفاده از روش نمونه گیرتحقیق
آران و هاي اصفهان،پژوهش در شهرستان. انتخاب شدند

اردستان و نائین از استان اصفهان انجام کاشان،بیدگل،
ها به عنوان جامعۀ آماري در کاران این شهرستانپنبه. شد

179کار شامل خانوار پنبه179نظر گرفته شدند و تعداد 
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که در یکی از خانوارها به دلیل فوت (زن 178مرد و 
به صورت ).همسر امکان دسترسی به ایشان وجود نداشت

انجام این يالزم برايهاداده. تصادفی انتخاب شدند
یروای. گردیديآورتحقیق از طریق پرسشنامه جمع

نظر مورد باز اساتید صاحیه از طریق نظرسنجپرسشنام
سؤاالت طرح یسنجش میزان پایایيبرا. تتأیید قرار گرف

نفر از کشاورزان 30شده یک مطالعه راهنما بر روي 
نتایج . صورت گرفتیکار در خارج از نمونه اصلپنبه

ابزار یسنجش پایایيحاصل از آزمون آلفا کرونباخ برا
به دست 88/0تا 0/ 62دسته متغیر بین 6يسنجش برا

سطح ،ت الزمه در پایلوتآمد که بعد از انجام اصالحا
دست آمده اطالعات به. ارتقاء یافت7/0به 6/0پایداري از 

شده و با استفاده از يها، کدگذارپس از تکمیل پرسشنامه
به . مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتSPSSيافزار آمارنرم

ر استفاده یل مسیاز روش تحلیعليالگویمنظور بررس
گویه 12پایداري افراد، به منظور سنجش نگرش. شد

مطرح شده توسط دان لپ و ون لیر مورد استفاده قرار 
هاي پایداري در هنجار اخالقی نسبت به فعالیت. گرفت

س تعهد اخالقی و زراعت پنبه با سؤاالتی در مورد ح
زیست، احساس درونی کشاورزان نسبت به حفظ محیط

شت نگرانی نسبت به استفاده از مواد شیمیایی در ک
ها و محصول پنبه، تعهد نسبت به استفاده از روش

نسبت به آگاه نمودن هاي پایداري، احساس تعهدفعالیت
سایر افراد جامعه در خصوص خطرات کاربرد سموم 
شیمیایی و احساس وظیفه براي کمک به دیگران سنجیده 

هاي پایداري هنجار اجتماعی نسبت به انجام فعالیت. شد
کار به این طریق پاسخ کشاورزان پنبهدر زراعت پنبه از

سؤاالت که تا چه میزان احتمال دارد که نظرات هر یک از 
گر شامل دوستان، همسایگان، یهاي اجتماعی دگروه

مروجان و کارشناسان ترویجی، فروشندگان کود و سم، 
هاي مذهبی، کارشناسان محلی، اعضاي خانواده، گروه

نشریات ترویجی و تلویزیون،داران، رادیو و مالکان و زمین

...يپاليتحل
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تجارب شخصی بر روي تصمیمات آنها تأثیرگذار باشد و 
کار به چه میزان براي نظرات آنها اینکه زنان و مردان پنبه

در زمینه موضوعات پایداري ارزش قائل هستند، سنجیده 
Dunlap & Van Liere, 1978 as reported by(شد 

McMillan et al., 1997( .ش عواطف محیطی سنجيبرا
و بارتون هاي تامپسونکار از گویهزنان و مردان پنبه

Dietz(استفاده شد et al., 2005.(يداریسنجش دانش پا
ها و کاران با سؤاالتی در مورد آگاهی نمونه ها از روشپنبه

زراعی، هاي کشاورزي پایدار شامل مدیریت تناوبفعالیت
هاي هرز، مدیریت مدیریت بقایاي گیاهی، مدیریت علف

آب، مدیریت خاك، الگوي کاشت مناسب در زراعت پنبه 
پذیري رفتارهاي به منظور سنجش مسؤلیت. صورت گرفت

دوستانه هاي مقیاس نوعتوسط کشاورزان از گویهيداریپا
Garling(اسچوارتز استفاده شد  et al., 2001 .( به منظور

ی محیطسنجش آگاهی کشاورزان از پیامدهاي زیست
کشت پنبه براي خود فرد، براي سایر افراد و براي طبیعت، 

گویه ارائه شده توسط استرن و همکاران استفاده شد8از 
(Estern et al., 1996 as reported by Clark et al.,

آسانی یا دشواري کار ازدرك زنان و مردان پنبه.)2003
اعت هاي کشاورزي پایدار در زرها یا فعالیتانجام روش

يروش هايریپنبه، براي سنجش متغیر امکان پذ
رفتارهاي . گرفتدار مورد استفاده قرار یپايکشاورز

پایداري کشاورزان از طریق سؤاالتی در مورد انجام 
فعالیتهاي مربوط به کشاورزي پایدار در مراحل مختلف 

کار کاشت، داشت و برداشت پنبه توسط کشاورزان پنبه
اي پایداري شامل استفاده از کودهاي رفتاره. سنجیده شد

کنترل غیر شیمیایی سبز و کودهاي آلی، تناوب زراعی،
هاي هرز، کنترل بیولوژیکی آفات، شخم حفاظتی و علف

الگوي مناسب کاشت است که هر کدام از این رفتارها، 
.گیردهاي مختلفی را در بر میفعالیت

افته ها و بحثی
لگویی در مورد ارتباط متغیرهـا  آزمون مدل علّی پژوهش، ا

نمایـد کار را ارائـه مـی  با رفتارهاي پایداري خانوارهاي پنبه
متغیرهــاي دسترســی بــه اطالعــات در زمینــه ). 2نگــاره(

پایـدار، عواطـف محیطـی، آگـاهی از پیامـدهاي      يکشاورز

و يداریــپــذیري رفتارهــاي پامحیطــی، مســئولیتزیســت
هـاي پایـداري از   عالیتهنجارهاي اخالقی نسبت به انجام ف

طریق تأثیر مستقیم بر دانش پایداري کشاورزان، داراي اثر 
ــاورزان     ــداري کش ــاي پای ــر روي رفتاره ــتقیم ب ــر مس غی

متغیر دسترسـی بـه اطالعـات    به این صورت که. باشندمی
بــر روي دانــش ) 348/0(داري داراي اثــر مســتقیم معنــی
ــی   ــاورزان م ــداري کش ــد پای ــدول ). p>001/0(باش 1ج

دار بین دسترسـی کشـاورزان   وجود رابطه مثبت و معنینیز
به منابع اطالعاتی و افزایش دانش پایـداري آنهـا را نشـان    

متغیـر  ،2نگـاره بر طبق). r=336/0و P=001/0(دهد می
عواطف محیطی نیز از طریق تأثیر مستقیم بر روي دانـش  
کشاورزان منجـر بـه افـزایش دانـش و آگـاهی کشـاورزان       

اثرمستقیم عواطـف محیطـی بـر دانـش پایـداري      (شودمی
و به طـور غیـر مسـتقیم سـبب افـزایش      ) باشدمی201/0

پـذیري  مسـئولیت . شـود کاران مـی رفتارهاي پایداري پنبه
محیطی نیز داراي اثـر  رفتارها و آگاهی از پیامدهاي زیست

. باشدداري بر دانش پایداري کشاورزان میمستقیم و معنی
رفتارهاي کشـاورزان داراي اثـر مسـتقیم    پذیري مسئولیت

محیطی نیز داراي اثـر  و آگاهی از پیامدهاي زیست188/0
دار بودنــد کــه اثــر هــر دو متغیــر معنــی169/0مســتقیم 

وجود رابطه همبستگی مثبت و نیز1نتایج جدول .باشدمی
و P=001/0(دار بــین متغیرهـاي عواطــف محیطــی  معنـی 

378/0=r(ارها پذیري رفت، مسئولیت)01/0=P 363/0و=r (
ــدهاي زیســـت ــاهی از پیامـ ــی و آگـ و P=001/0(محیطـ

392/0=r (دهدبا دانش پایداري کشاورزان را نشان می.
هـاي  متغیر هنجارهاي اخالقـی نسـبت بـه انجـام فعالیـت     

بـر  ) 150/0(داري پایداري نیز داراي اثر مسـتقیم و معنـی  
یر این یافته در تفس. باشدروي دانش پایداري کشاورزان می

توان گفت که هر چه کشاورزان احساس تعهـد اخالقـی   می
هـاي کشـاورزي پایـدار    تري نسبت به استفاده از روشقوي

داشته باشند، تمایل بیشتري به افزایش دانـش و اطالعـات   
زیسـت  خود در زمینه کشاورزي پایـدار و حفاظـت محـیط   

ايش دانـش پایـداري آنهـا، رفتارهـ    یدارند و از طریق افـزا 
نتــایج ضــریب ). 2نگــاره(یابــد پایــداري نیــز افــزایش مــی

متغیرهـاي پـژوهش نیـز وجـود     بین) 1جدول (همبستگی
دار بین هنجارهاي اخالقـی رابطه همبستگی مثبت و معنی

١٣٩٣/ ٢/ ١٠جلد / 
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هـاي پایـداري کشـاورزان و دانـش     نسبت به انجام فعالیت
بـا  ).r=339/0و P=01/0(نمایـد  پایداري آنها را تأیید مـی 

گردد که متغیرهـاي میـزان   مشخص می2نگارههی به نگا
هـاي  اراضی، هنجارهاي اخالقی نسـبت بـه انجـام فعالیـت    

محیطــی توســط پایــداري و آگــاهی از پیامــدهاي زیســت 
، بـه  کشاورزان از طریق تأثیر مستقیم بـر نگـرش پایـداري   

آنهــا يداریــصــورت غیــر مســتقیم بــر روي رفتارهــاي پا 
2نگـاره و 2کـه در جـدول   همـان طـور  . تأثیرگذار اسـت 

شـود، هنجارهـاي اخالقـی نسـبت بـه انجـام       مشاهده مـی 
بـر  ) 474/0(داري هاي پایداري اثر مستقیم و معنیفعالیت
ماتریس ضرایب ). P>05/0(پایداري کشاورزان دارد نگرش

ــز نشــان  ) 1جــدول (همبســتگی  ــژوهش نی ــاي پ متغیره
مجـا دهـد کـه بـین هنجارهـاي اخالقـی نسـبت بـه ان       می

هاي پایـداري آنهـا   هاي پایداري کشاورزان و نگرشفعالیت
و P=001/0(داري وجـــود دارد رابطـــه مثبـــت و معنـــی

519/0=r .(   بطوریکه اثر مستقیم هنجار اخالقی نسـبت بـه

هاي پایداري، بخـش اعظـم همبسـتگی ایـن     انجام فعالیت
. دهدمتغیر با نگرش پایداري را تشکیل می

آگاهی کشاورزان از پیامدهاي دهد کهنشان می2جدول
محیطی نسبت به کشاورزي پایدار نیز داراي اثر زیست

هاي پایداري کشاورزان است مستقیم مثبتی بر نگرش
باشد دار میمعنی2نگارهکه با توجه به ) 172/0(
)05/0<p .(محیطی آگاهی کشاورزان از پیامدهاي زیست

ري آنها، هاي پایداو نگرشارنسبت به کشاورزي پاید
محیطی تأکیدي بر اهمیت نقش آگاهی از پیامدهاي زیست

کشاورزان نسبت به کشاورزي پایدار و دهی نگرشدر شکل
که ) r=317/0و P=001/0(باشد زیست میحفاظت محیط

.شوددیده می1در جدول 

...يليتحل
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سطح نحصیالت

میزان اراضی

فاصله تا مرکز خدمات
جهاد کشاورزي

دسترسی به منابع

دسترسی به اطالعات

ش پایداري
امکاندان

ش
پذیري رو

کشاورزي پایداريهاي

هنجارهاي اخالقی

هنجار اجتماعی

عواطف محیطی

آگاهی از پیامدها
ي

یز
ست مح

طی
ی

مسئولیت
رفتارهاپذیري

ش پایداري
نگر

رفتارها
پاي

ی
دار

ي

1التیسطح تحص
127/01میزان اراضی

ه تا مرکز خـدمات جهـاد   فاصل
کشاورزي

092/0 -011/01

285/01**141/0- 140/0دسترسی به منابع
321/01**041/0033/0055/0دسترسی به اطالعات

336/01**075/0081/0095/0145/0دانش پایداري
هـــاي پـــذیري روشامکـــان

کشاورزي پایداري
006/0**242/0**283/0**416/0**220/0107/01

1-339/0086/0**- 109/0- 225/0099/0**115/0046/0هنجارهاي اخالقی
288/01**422/0119/0**370/0**091/0081/0- 007/0003/0هنجارهاي اجتماعی

215/01**426/0**378/001/0**039/0014/0- 042/0- 143/0015/0عواطف محیطی
ســت یزيآگــاهی از پیامــدها

یطیمح
117/0027/0 -108/0001/0103/0**392/0042/0 -**298/0*162/0**305/01

429/01**297/0**175/0*479/0**- 363/0049/0**-086/0- 257/0143/009/0142/0**پذیري رفتارهامسئولیت
292/01**317/0**265/0**271/0**519/0**- 277/0089/0**191/0038/0001/0*- 171/0117/0*نگرش پایداري

150/01*284/0**223/0057/0**402/0**310/0**337/0**482/0**272/0**149/0*164/0*316/0**164/0*رفتارهاي پایداري

ـ ماتریس ضرایب همبستگی متغیرهاي پژوهش1جدول 
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د 
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کارگرش پایداري خانوارهاي پنبهـ تجزیه اثرات متغیرهاي پژوهش بر ن2جدول 
کلیاثر علّمیرمستقیاثر غمیاثرمستقریمتغ

0786/0-083/00044/0التیسطح تحص
-0034/01316/0- 135/0یزان اراضیم

071/00012/00722/0يفاصله تا مرکز خدمات جهاد کشاورز
112/00112/0یالت بانکیزان تسهیم

108/00108/0به منابعیدسترس
04/00264/00664/0داریپاينه کشاورزیبه اطالعات در زمیدسترس
076/00076/0يداریدانش پا

- 0009/0- 009/0داریپايکشاورزيهاروشيریپذامکان
474/00130/0487/0يداریپايهاتینسبت به انجام فعالیهنجار اخالق

117/00117/0يداریپايهاتینسبت به انجام فعالیهنجار اجتماع
011/00152/00262/0یطیعواطف مح

172/00128/01848/0یطیست محیزيامدهایاز پیآگاه
016/00142/00302/0يداریپايرفتارهايریپذتیمسئول

متغیرهاي میزان درآمد حاصل از فروش پنبه، دسترسی به 
صله تا کشاورزان نسبت به کشاورزي پایدار، فامنابع، نگرش

ــک ــطح    نزدی ــاورزي، س ــاد کش ــدمات جه ــز خ ــرین مرک ت
هاي تحصیالت، هنجارهاي اجتماعی نسبت به انجام فعالیت

پایـدار و  يپایداري، دسترسی به اطالعات در زمینه کشاورز
میزان اراضی زراعی کشاورزان به صورت غیر مسـتقیم و از  

هاي کشاورزي پایـدار،  پذیر بودن روشطریق تأثیر بر امکان
).5و جدول 2نگاره(تأثیر دارند يبر روي رفتارهاي پایدار

گـردد  مـی مشـاهده 2و نگـاره 3در جـدول  همان طور که 
اثر مستقیم و ) 240/0(میزان دسترسی کشاورزان به منابع 

هــاي پــذیر بــودن روشداري بــر روي میــزان امکــانمعنــی
کار دارد که ایـن اثـر  کشاورزي پایدار توسط کشاورزان پنبه

هــر چــه کشــاورزان . باشــددار مــیمعنــی01/0در ســطح 
دسترسی بیشتري به منابع داشته باشـند، امکـان اسـتفاده    

. هاي کشاورزي پایدار براي آنها وجود داردروشبیشتري از 
در نتیجه کشاورزان رفتارهـاي پایـداري بیشـتري از خـود     

نیز وجود رابطه همبسـتگی  1نتایج جدول . دهندنشان می
پذیر بودن دار بین دسترسی به منابع و امکانمعنیمثبت و 

ــد  روش ــدار توســط کشــاورزان را تأیی هــاي کشــاورزي پای
و 3با توجـه بـه جـدول    ).r=416/0و P=001/0(نماید می

شود که میزان درآمد حاصل از فـروش  مشاهده می2نگاره
پذیر بر امکان) 235/0(داري پنبه نیز اثر مستقیم و معنی

ــودن رو ــدار دارد  شبـ ــاورزي پایـ ــاي کشـ ). p>01/0(هـ
) -172/0(هاي کشاورزان نسبت به کشاورزي پایـدار  نگرش

کـار  داري بر امکان استفاده کشاورزان پنبهاثر منفی و معنی
ــدار دارد  از روش ــاي کشــاورزي پای ــع ). p>05/0(ه در واق

تري نسبت به کشاورزي پایـدار  کشاورزانی که نگرش مثبت
هـاي  هـا و فعالیـت  فاده کمتـري از روش دارند امکـان اسـت  

2نگـاره همچنین در . کشاورزي پایدار براي آنها وجود دارد
گردد کـه هنجـار اجتمـاعی نسـبت بـه انجـام       میمشاهده
اثـر مسـتقیم و   ) 169/0(هـاي پایـداري کشـاورزان    فعالیت
هاي کشـاورزي پایـدار   پذیر بودن روشداري بر امکانمعنی

به عبارت دیگـر،  ). p>01/0(ر دارد کاتوسط کشاورزان پنبه
مروجـان و  کشاورزانی که بـراي نظـرات سـایر کشـاورزان،    

متخصصان کشاورزي پایدار ارزش بیشـتري قائـل هسـتند،   
هاي کشاورزي پایدار بـراي  امکان استفاده بیشتري از روش

2و نگـاره 3همـان طـور کـه در جـدول     . آنها وجـود دارد 
اثـر مسـتقیم و   ) 146/0(شود، سطح تحصیالت مشاهده می

هاي کشـاورزي پایـدار   پذیر بودن روشداري بر امکانمعنی
بـر  . دارد01/0کار در سـطح  توسط خانوارهاي کشاورز پنبه

، متغیــر دسترســی کشــاورزان بــه منــابع 3طبــق جــدول 
ــاتی  ــی ) -120/0(اطالع ــی و معن ــر منف ــر داراي اث داري ب

رزي پایـدار اسـت کـه بـا     هاي کشـاو پذیر بودن روشامکان
در واقع، . باشددار میمعنی05/0در سطح 2توجه به نگاره

...يليتحل
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زیسـت بـه   دسترسی به اطالعات کشـاورزي دربـارة محـیط   
هـاي پایــداري  پـذیري روش تنهـائی سـبب افـزایش امکــان   

اما همان طور که . یاز داردنيشود بلکه به شرایط دیگرنمی
بـه اطالعـات از   شـود، دسترسـی  هم دیـده مـی  2در نگاره

طریق اثر مستقیم بر دانش پایـداري، بطـور غیـر مسـتقیم     
ر میـزان  یـ متغ.شـود سبب افزایش رفتارهاي پایـداري مـی  

داري اثر مستقیم و معنـی ) 103/0(اراضی زراعی کشاورزان 
هـاي کشـاورزي پایـدار دارد کـه در     پـذیري روش بر امکـان 

يان دارابه عبارت دیگر، کشاورز. دار شدمعنی05/0سطح 
هـاي  میزان اراضی بزرگتر، امکان استفاده بیشـتري از روش 

نیـز  1نتـایج جـدول   . کشاورزي پایدار براي آنها وجود دارد
دار بـین متغیـر میـزان اراضـی و     همبستگی مثبت و معنـی 

دهد هاي کشاورزي پایدار را نشان میپذیر بودن روشامکان
)001/0=P 242/0و=r(. ــک ــا نزدی ــله ت ــرین فاص ــز ت مرک

داري اثر مستقیم و معنی) 159/0(کشاورزي خدمات جهاد 
اورزان هاي کشاورزي پایدار توسط کشپذیري روشبر امکان

انـدازي مراکـز خـدمات    راه). 2نگـاره (دارد 01/0در سطح 
جهاد کشاورزي بـراي تـأمین امـور زیـر بنـائی، حمـایتی و       

باشـد کـه در ایـن    مـدرن مـی  خدماتی مرتبط با کشاورزي
زیسـت جـزء وظـایف مراکـز خـدمات      کر، حفـظ محـیط  تف

بــه همــین دلیــل، تــا زمــانی کــه ایــن مراکــز، . باشــدنمــی
زیست به کشـاورزان را جـزو   هاي حفاظت از محیطآموزش

وظــایف اصــلی خــود قــرار ندهنــد، کــاهش فاصــله مــزارع  
ــر امکــان  پــذیري کشــاورزي تــا مراکــز خــدمات تــأثیري ب

داري عدم معنـی . اردهاي پایداري توسط کشاورزان ندروش
ــاد    ــدمات جه ــز خ ــله از مراک ــر فاص ــتقیم متغی ــأثیر مس ت

هاي پایـداري  کشاورزي بر متغیرهاي دانش پایداري، نگرش
، مؤیـد  2و همچنین رفتارهاي پایداري کشاورزان در شکل 

ساز و کارهاي علّی مربـوط بـه   2نگاره.باشداین نتیجه می
رهـاي کشـاورز   متغیرهاي مدل و رفتارهـاي پایـداري خانوا  

تجزیـه اثـرات مسـتقیم و غیـر     . دهـد کار را نشان مـی پنبه
مستقیم متغیرها بر رفتارهاي پایداري کشاورزان در جـدول  

کـار،  دهد که دانـش پایـداري خانوارهـاي پنبـه    نشان می4
رفتارهاي پایداري را بر روي) 346/0(بیشترین اثر مستقیم 

دار اثـر معنـی  دهد کـه ایـن   نشان می2نگاره. داشته است
دهد که همبستگی نیز نشان می1جدول ). p>01/0(است 

ــی  ــت و معن ــاي پا مثب ــش و رفتاره ــین دان ــداري ب يداری
اي کـه  بگونـه . وجود دارد) r=482/0و P=01/0(کشاورزان 

ــر   ــین دو متغیــر، از اث بخــش اعظــم ضــریب همبســتگی ب
این یافته با مطالعات . شودمستقیم دانش پایداري ناشی می

& Beedell(رت گرفتــه توســط بیــدل و رحمــان صــو
Rahman, 2000(، ــمیت ،) Schmitt, 2003(اشـ

ــري ــارانکالنت Kalantari(و همک et al., 2007 ( و
مطابقت دارد) 1389(و همکاران یصالح

هاي کشاورزي پایدارپذیر بودن روشـ تجزیه اثرات متغیرهاي پژوهش بر امکان3جدول 
کلیاثر علّمیرمستقیغاثرمیاثرمستقریمتغ

1357/0-146/00103/0التیسطح تحص
103/00203/01233/0یزان اراضیم

1457/0-159/00133/0يفاصله تا مرکز خدمات جهاد کشاورز
0138/0-033/00192/0یالت بانکیزان تسهیم

2215/0-240/00185/0به منابعیدسترس
-1504/0-0304/0- 120/0داریپايورزنه کشایبه اطالعات در زمیدسترس

068/0-0130/0- 055/0يداریدانش پا
1489/0-169/00201/0يداریپايت هاینسبت به انجام فعالیهنجار اجتماع

- 0172/0- 172/0يدارینگرش پا
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ر میزان اراضی زراعی کشاورزان، بعد از دانش پایـداري  یمتغ
ــر مســتقیم و مع  ــا بیشــترین اث ــیآنه ــر ) 244/0(دار ن را ب

) p>01/0(کــار دارد رفتارهــاي پایــداري خانوارهــاي پنبــه
نیز وجـود  ) 1جدول (نتایج ماتریس همبستگی ). 4جدول (

دار بین میـزان اراضـی کشـاورزان و رفتارهـاي     رابطه معنی
ایـن  ). r=316/0و P=01/0(نمایـد  پایداري آنها را تأیید می

& Allong(نـگ و مـارتین   هاي مطالعـات الو نتایج با یافته

Martin, 1995(  بـوگلر ،)Bolger, 2002(  کیشـو ،)Qashu,

ــورآبادي  ) 2007 ــی و منصـــ & Karami(و کرمـــ

Mansoorabadi, 2007 (پـذیري  ر امکانیمتغ. مطابقت دارد
هــاي کشــاورزي پایــدار نیــز داراي تــأثیر مســتقیم و  روش
اي بر روي رفتارهاي پایداري خانوارهـ ) 223/0(داري معنی
دهد که نیز نشان می1جدول .).p>01/0(باشد کار میپنبه

هـاي  پذیري روشداري بین امکانهمبستگی مثبت و معنی
و P=01/0(کشاورزان يکشاورزي پایدار و رفتارهاي پایدار

337/0=r (این یافته با نتایج مطالعـات صـورت   . وجود دارد
Lynne(گرفته توسط لین و همکاران  et al., 1995(،  زوبیـر

و کرمــی و ) Zubair & Garforth, 2006(و گرفــورس 
مبنی بر ) Karami & Mansoorabadi, 2007(منصورآبادي 

این که هر چه کشاورزان امکان بیشـتري بـراي بکـارگیري    
رفتارهـاي  ها و اصول کشاورزي پایدار داشـته باشـند،  روش

. دهنـد، مطابقـت دارد  پایداري بیشتري از خـود نشـان مـی   
هـاي پایـداري   اي اجتماعی نسبت به انجام فعالیـت هنجاره

بـر رفتارهـاي   ) 206/0(داري نیز داراي اثر مستقیم و معنی
دار معنـی 01/0ر سـطح  باشـد کـه د  پایداري کشاورزان می

در واقـع هـر چـه کشـاورزان ارزش و     ). 2نگـاره (باشـد  می
اهمیت بیشـتري بـراي نظـرات مروجـان و متخصصـان در      

دار قائـل شـوند، رفتارهـاي پایــداري    زمینـه کشـاورزي پایـ   
دهد نیز نشان می1جدول . دهندبیشتري از خود نشان می

هـاي  که بین هنجارهاي اجتماعی نسبت به انجـام فعالیـت  
کشــاورزان رابطــه مثبــت و يپایــداري و رفتارهــاي پایــدار

ــی ــود دارد معنـ ــر ).r=402/0و P=01/0(داري وجـ متغیـ
هـاي پایـداري   فعالیـت هنجارهاي اخالقی نسبت بـه انجـام   

داري بر رفتارهاي پایداري نیر اثر مستقیم و معنی) 172/0(
نیــز نشــان 1جــدول ).p>01/0(کــار دارد کشــاورزان پنبــه

دهــد کــه بــین هنجارهــاي اخالقــی نســبت بــه انجــام مـی 
کشـاورزان رابطـه   يهاي پایداري و رفتارهاي پایدارفعالیت

ایـن  ). r=310/0و P=01/0(داري وجود دارد مثبت و معنی
& Beedell(هـا، نتـایج مطالعـات بیـدل و رحمـان      یافتـه 

Rahman, 2000(  هوسـتوت ،)Hustvedt, 2006(  زوبیـر و ،
ــورس  ــن )Zubair & Garforth, 2006(گرفـ ، توگرسـ

)Thogersen, 2006 (و همکـاران  يدیو ملک سع(Malek

Saiedi et al., 2012)ــی ــد م ــدرا تأیی ــاره.نمای 2در نگ
) 166/0(شود که سطح تحصـیالت کشـاورزان   میمشاهده 

داري بـر رفتارهـاي پایـداري    نیز داراي اثر مستقیم و معنی
نیـز وجـود رابطـه    1جدول ). p>01/0(باشد کشاورزان می

ــین ســطح تحصــیالت کشــاورزان و رفتارهــاي  معنــی دار ب
ایـن  ). r=164/0و P=01/0(دهـد  پایداري آنها را نشان مـی 

ــا نتــایج مطیافتــه ــین و )Vogel, 1994(العــات وگــل ب ، ل
Lynne(همکـاران   et al., 1995(  بـوگلر ،)Bolger, 2002( ،

Kalantari(کالنتــري و همکــاران  et al., 2007( کیشــو ،
)Qashu, 2007 ( ــع ) 1389(و همکــاران يدیو ملــک س

محیطـی توسـط   آگاهی از پیامـدهاي زیسـت  .مطابقت دارد
بر رفتارهـاي  ) -167/0(داري کشاورزان تأثیر منفی و معنی

داري معنــی01/0کشــاورزان دارد کــه در ســطح يپایــدار
توان بیان کرد در تفسیر این رابطه می). p>01/0(باشد می

که افزایش آگاهی کشـاورزان بـه تنهـایی منجـر بـه انجـام       
رفتارهاي پایـداري توسـط کشـاورزان نخواهـد شـد، بلکـه       

مسـائل  و اطالعـات کشـاورزان نسـبت بـه     افزایش آگـاهی 
بایست منجر به افزایش دانـش پایـداري   محیطی، میزیست

شـود  دیـده مـی  2همان طور که در نگـاره . کشاورزان شود
محیطی به طور مسـتقیم سـبب   آگاهی از پیامدهاي زیست

کـاران شـده و بـه طـور غیـر      افزایش دانش پایـداري پنبـه  
از . دهـد مستقیم بروز رفتارهاي پایداري آنها را افزایش مـی 

ي دیگر باید توجه داشت که عـالوه بـر افـزایش آگـاهی     سو
محیطـی، بایـد امکـان    کشاورزان نسبت بـه مسـائل زیسـت   

هاي کشاورزي پایدار بـراي کشـاورزان نیـز    استفاده از روش
وجود داشته باشد تا کشاورزان بتواننـد، از دانـش خـود در    

هاي کشاورزي پایدار در زراعت پنبه اجرا و بکارگیري روش
.ه نماینداستفاد

...يليتحل
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کارزیه اثرات متغیرهاي پژوهش بر رفتارهاي پایداري خانوارهاي پنبهـ تج4جدول 

گیري و پیشنهادها نتیجه
شود که پایداري در یک نظام کشاورزي هنگامی حاصل می

هاي کشاورزي آن نظام در طول زمان دچار اختالل فعالیت
و رکود نشود و منابع مـورد نیـاز تولیـد همـواره در سـطح      

ــوبی در دســترس باشــد  ــه  . مطل ــداري در کشــاورزي ب پای
در حقیقـت،  . اورزان بستگی داردها و رفتارهاي کشتصمیم

دستیابی به پایداري به تغییـر اساسـی در نگـرش و رفتـار     
. کشاورزان نیاز دارد

ــان و    ــاط جه ــف در بســیاري از نق ــات مختل ــایج مطالع نت
دهد کـه کشـت پنبـه نیـز بـه      همچنین کشور ما نشان می

ترین محصوالت کشاورزي، با ناپایـداري  عنوان یکی از مهم
تدریج منجر به تخریب حاصلخیزي خاك و بمواجه است و

همچنین تأثیرات منفی زیست . شودسایر منابع طبیعی می
محیطی بسیاري را به همراه دارد و منجر به کاهش درآمـد  

هاي اقتصـادي  کشاورزان در بلند مدت و ناپایداري سیستم
در این رابطه باید بیان کرد .گرددـ اجتماعی کشاورزان می

) صـنعتی (کولوژیک ماننـد مشـکالت فنـی    هاي اکه بحران
نیستند، بلکه به عنوان یـک بحـران رفتـاري نامناسـب بـه      

هــاي آینــد و ریشــۀ مشــکالت و بحــران   حســاب مــی 
هـا  از آنجا که انسان. باشدها میمحیطی، رفتار انسانزیست

همواره منابع طبیعـی را بـراي رفـع نیازهـاي خـود مـورد       

هـاي  ي اخیر، رشد آگاهیهادهند، در سالاستفاده قرار می
زیست محیطی درباره کمبود منابع طبیعی و تأثیرات غیـر  

زیست، نیـاز  هاي انسان بر روي محیطقابل برگشت فعالیت
ها و رفتارهاي کشاورزان نسبت به پذیرش به تغییر تصمیم

زیست را بیش هاي کشاورزي پایدار براي حفظ محیطروش
. از پیش محسوس نموده است

ژوهش در رابطه بـا تـأثیر متغیرهـاي پـژوهش بـر      الگوي پ
کار بر وجود رابطـۀ علّـی   رفتارهاي پایداري کشاورزان پنبه

آنهـا  يداریـ بین دانش پایـداري کشـاورزان و رفتارهـاي پا   
ــد دارد اي بــر نقــش مهــم دانــش    چنــین یافتــه . تأکی

يداریگیري رفتارهاي پامحیطی کشاورزان در شکلزیست
هـاي بزرگتـر و   ین کشاورزان با زمینهمچن.د داردیآنها تاک

ــراي بکــارگیري   ــات بیشــتري ب ــایی و امکان یکپارچــه، توان
ــتند   روش ــود داش ــزارع خ ــدار در م ــاورزي پای ــاي کش . ه

ــودن روشامکــان ــذیر ب ــدار توســط  پ ــاي کشــاورزي پای ه
کـار اثـر   کشـاورزان پنبـه  يداریـ کشاورزان بر رفتارهـاي پا 

ــا.دارد ــبت  يهنجاره ــاعی نس ــی و اجتم ــام اخالق ــه انج ب
ر مستقیم بر رفتارهاي پایداري یهاي پایداري نیز تاثفعالیت

در واقع، هر چه کشاورزان تعهدات .کار داردکشاورزان پنبه
هاي کشـاورزي  تري نسبت به استفاده از روشاخالقی قوي

پایدار داشته باشند و ارزش و اهمیت بیشتري براي نظرات 

کلیاثر علّمیرمستقیاثر غمیاثرمستقریمتغ
166/00183/01843/0التیسطح تحص

244/0019/0263/0یزان اراضیم
05/00038/00538/0يفاصله تا مرکز خدمات جهاد کشاورز

-003/0063/0-066/0یالت بانکیزان تسهیم
-0089/0-0029/0-006/0به منابعیدسترس
071/01183/01893/0داریپاينه کشاورزیبه اطالعات در زمیدسترس

344/0- 346/0002/0يداریدانش پا
223/00002/02232/0داریپايکشاورزيروش هايریامکان پذ

172/00389/02109/0يداریپايت هاینسبت به انجام فعالیهنجار اخالق
2029/0-206/00031/0يداریپايت هاینسبت به انجام فعالیهنجار اجتماع

005/00689/00739/0یطیعواطف مح
0535/01135/0-167/0یطیست محیزيامدهایاز پیآگاه

073/00643/01373/0يداریپايرفتارهايریت پذیمسئول
- 0027/0- 027/0يدارینگرش پا
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پایــدار قائــل مروجــان و متخصصــان در زمینــه کشــاورزي 
بیشتري را از خـود نشـان   يداریشوند، متعاقباً رفتارهاي پا

آنها اثـر  يداریسواد کشاورزان نیز بر رفتارهاي پا. دهندمی
دارد و کشاورزان با سوادتر، به میـزان بیشـتري رفتارهـاي    

محیطی آگاهی از پیامدهاي زیست. دهنددار را انجام مییپا
خانوارهــاي کشــاورز يردایــتــأثیر منفــی بــر رفتارهــاي پا

بـه عبـارتی، افـزایش آگـاهی کشـاورزان از      . کـار دارد پنبه
محیطــی بــه تنهــایی منجــر بــه انجــام پیامــدهاي زیســت

بلکـه  . رفتارهاي پایـداري توسـط کشـاورزان نخواهـد شـد     
و اطالعـات کشـاورزان نسـبت بـه مسـائل      افزایش آگـاهی 

محیطــی بایــد منجــر بــه افــزایش دانــش پایــداري زیســت
ورزان شـده و از ایـن طریـق بـه طـور غیـر مسـتقیم،        کشا

ن باید امکانیهمچن. دهدرفتارهاي پایداري آنها را افزایش 
هــاي کشــاورزي پایــدار بــراي کشــاورزان اســتفاده از روش

فراهم گردد تا آنها عمالً بتوانند اصول کشـاورزي پایـدار را   
. زیست گام بردارندبکار گیرند و در راستاي حفاظت محیط

دانش نسبت بـه کشـاورزي پایـدار بـر رفتارهـاي پایـداري       
در واقع دستیابی به . دارديکشاورزان تاثیر قابل مالحظه ا

هاي زراعی، نیازمنـد آگـاهی کامـل و دانـش     پایداري نظام
صــحیح کشــاورزان نســبت بــه اصــول کشــاورزي پایــدار و 
پیامدهاي منفـی اسـتفاده نامناسـب از سـموم و کودهـاي      

بنابراین فراهم کردن زمینـه الزم بـراي   . باشدشیمیایی می
کسب دانش صحیح نسبت به سیستم کشـاورزي پایـدار و   

ن یـ د ایـ زیست، امري ضـروري و مـورد تاک  حفاظت محیط
ها از سوي دیگر، با توجه به واگذاري فعالیت. پژوهش است

هـاي  و خدمات بخش ترویج و آموزش کشاورزي به شرکت
ها بـه  کارشناسان این شرکتاي، توجیه خصوصی و مشاوره

هـاي  منظور نیازسنجی دقیق کشاورزان و برگزاري کـالس 
آموزشی و ترویجی با کیفیت مطابق با نیاز آموزشی آنهـا از  

.باشداهمیت باالئی برخوردار می
زیست و منـابع طبیعـی توسـط افـرادي کـه      امروزه محیط

از ایـن رو،  . شـود تفاوت هستند تهدید مـی نسبت به آن بی
هاي آموزشـی و  یک نیاز آشکار و بدیهی براي اجراي برنامه

فرهنگی براي برانگیختن تعهدات اخالقی در افـراد نسـبت   
کـه  يبطـور . محیطـی وجـود دارد  به رعایت مسائل زیست

آگاه نمودن کشاورزان از پیامدهاي منفی استفاده بـیش از  

زیسـت و سـالمت   هاي شیمیایی بـر روي محـیط  حد نهاده
اي در ود و سایر افراد جامعه، نقش قابل مالحظـه خانوادة خ

ــرانگیختن تعهــدات اخالقــی و حــس مســئولیت  ــذیري ب پ
هـاي کشـاورزي   زیسـت و روش کشاورزان در مورد محـیط 

پایدار خواهد داشت که ایـن امـر بـه نوبـۀ خـود گـامی در       
جهــت حمایــت از سیســتم کشــاورزي پایــدار و حفاظــت  

.باشدزیست میمحیط
ثیر هنجارهـاي اجتمـاعی نسـبت بـه انجـام      با توجه به تـأ 

هاي پایداري بر رفتارهاي پایداري کشاورزان از یک فعالیت
سو و با توجه به اهمیت قائل شدن کشاورزان براي نظـرات  
سایر کشاورزان، مروجان و متخصصـان کشـاورزي پایـدار،    

هــاي مختلــف در جهــت افــزایش میــزان برگــزاري برنامــه
و بهبود روابط کشـاورزان بـا   مشارکت اجتماعی کشاورزان

اي نقـش  هـاي مشـاوره  مراکز آموزشی و ترویجی و شرکت
اي در بهبود نگرش ها و رفتارهاي کشـاورزان  قابل مالحظه

.نسبت به کشاورزي پایدار خواهد داشت
پـذیر  بر امکـان با توجه به تأثیر مستقیم دسترسی به منابع 

ن دسترسـی  هاي کشاورزي پایدار، افزایش امکـا بودن روش
کشاورزان به منابع مورد نیاز کشاورزي پایـدار و همچنـین   

هـاي بـانکی بـه کشـاورزان مخصوصـاً      ارائه تسهیالت و وام
توانـد گـامی در جهـت دسـتیابی بـه      پا میکشاورزان خرده

جانبه کشاورزي پایدار به عنوان یکی از اهداف توسعه همه
.باشد

يزمینه کشاورزدسترسی کشاورزان به منابع اطالعاتی در
از ایـن رو،  . آنهـا تـأثیر داشـت   يپایدار بر رفتارهاي پایدار

افزایش میـزان دسترسـی کشـاورزان بـه منـابع اطالعـاتی       
همچنین بـا  . مرتبط با کشاورزي پایدار امري ضروري است

هاي جمعی به ویژه رادیو و توجه به نقش انکار ناپذیر رسانه
رسـانی در جامعـه،   اطالعترین ابزارتلویزیون به عنوان رایج
هاي مـرتبط بـا کشـاورزي پایـدار و     ساخت و اجراي برنامه

هـاي شـیمیایی، نـه تنهـا     تأثیرات منفی اسـتفاده از نهـاده  
اهمیت قابل توجهی در بهبود دانـش و نگـرش کشـاورزان    

زیسـت خواهـد   نسبت به کشاورزي پایدار و حفاظت محیط
هـاي  آگـاهی بلکه نقش بسزایی نیـز در بـاال بـردن   . داشت
هـاي  محیطی کشاورزان نسبت بـه اسـتفاده از روش  زیست

.کشاورزي پایدار در کشت پنبه خواهد داشت
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Abstract
At the present time, ecological crises are considered as behavioral problems. On the other hand,
sustainable agriculture heavily depends upon farmers' behavior. The main purpose of this study was to
investigate the factors affecting farmers’ behavior towards sustainable agriculture activities. The
research was conducted as a survey using stratified random sampling. Cases were selected from 178
cotton producing families (357 men and women, 179 and 178 in number respectively) using
questionnaire. Path analysis indicated that farmers’ knowledge toward sustainable agriculture, the
amount of land, feasibility of sustainable agriculture methods, level of education, the moral and social
norms toward sustainable activities directly affect cotton producers’ sustainable behavior. The findings
showed that access to information related to sustainable agriculture, environmental effects, awareness
of environmental consequences, ascription of behavioral responsibility and moral norm toward
sustainable activities through knowledge of sustainability have indirect impacts on cotton producers’
sustainable behavior. The amount of land, moral norm toward sustainable activities and awareness of
environmental consequences through attitude toward sustainability have an indirect impact on cotton
producers’ sustainable behavior. Also, access to resources, attitude toward sustainability, distance to
extension service center, level of education, social norm toward sustainable activities, access to
information related to sustainable agriculture and the amount of land have indirect impacts on cotton
producers’ sustainable behavior.
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