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عوامل مؤثر بر دانش کشاورزی پایدار زنان و مردان پنبهکار استان اصفهان
زهرا افشاری ،1عبدالعظیم آجیلی ،2کورش رضاییمقدم
 .1کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی

*3

 .2دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
 .3دانشیار بخش ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشگاه شیراز
(تاریخ دریافت -92/8/25 :تاریخ تصویب)93/6/22 :

چكیده
مصرف نهادههای شیمیایی و افزایش بحرانهای زیستمحیطی ،توجه به کشاورزی پایدار را بیش از پیش
ضروری کرد .دانش کشاورزان در زمینة کشاورزی پایدار نقش مهمی در شكلگیری رفتارهای
زیستمحیطی آنها دارد .این پژوهش بر آن است که عوامل تأثیرگذار بر دانش زنان و مردان پنبهکار را
شناسایی کند .این مطالعه به روش پیمایشی و با استفاده از نمونهگیری طبقهای تصادفی در بین  179خانوار
پنبهکار ) 357نفر179 :مرد و  178زن) در استان اصفهان و با بهکارگیری پرسشنامه انجام گرفت .نتایج
آزمون همبستگی نشان داد سن و سابقة کار کشاورزی با دانش پایداری زنان پنبهکار رابطة منفی و
معنیداری دارند .همچنین ،دو متغیر دسترسی به اطالعات و عواطف محیطی وارد معادلههای رگرسیون
شدند و نقش مهمی در تبیین دانش مردان و زنان پنبهکار دارند .زنان و مردان پنبهکاری که کشاورزی را به
عنوان شغل اصلی خود میدانند از دانش باالتری در زمینة کشاورزی پایدار برخوردار بودند .همچنین،
متغیرهای آگاهی از پیامدهای زیستمحیطی ،هنجارهای اخالقی دربارة انجامدادن فعالیتهای پایداری و
مسئولیتپذیری رفتارهای پایداری بر تغییرات متغیر دانش پایداری مردان پنبهکار تأثیر دارد.
واژههای کلیدی :اصفهان ،پنبهکار ،دانش پایداری ،کشاورزی پایدار.
مقدمه
بحران جمعيت و محدودیت منابع طبيعي موجب حركت
كشاورزي سنتي به سمت كشاورزي صنعتي و تكنولوژي با
عنوان انقالب سبز كشاورزي در دهة پنجاه ميالدي شد.
انقالب سبز در كشاورزي با ورود تكنولوژيهایي نظير
نهادههاي شيميایي ،ارقام پربازده ،روشهاي نوین آبياري و
ماشينآالت جدید همراه شد .در حال حاضر ،مخاطرات و
بحرانهاي حاصل از ورود نهادههاي شيميایي به بخش
كشاورزي عالوهبر سالمت توليد ،كميت و ميزان توليد را نيز
با مشكل مواجه كرد .از اینرو ،با افزایش بحرانهاي
زیستمحيطي و افزایش نگرانيهاي جهاني در زمينة عواقب و
* نویسندة مسئول:

آثار جانبي برخي از فعاليتهاي كشاورزي نوین بر محيط
زندگي انسان ،بسياري از محققان و متخصصان -با نگاهي
عميق به كشاورزي بهعنوان محور استقالل ملي و اهرم
تأثيرگذار اصلي بر تعادل زیستمحيطي -چالش بزرگ جهاني
را مطرح كردند كه همان حركت در راستاي توجه به
كشاورزي سازگار با محيطزیست است؛ بنابراین ،گامبرداشتن
در مسير تحقق كشاورزي سازگار با محيطزیست ،مستلزم
توجه به مفهوم پایداري و كشاورزي پایدار ،بهعنوان مدیریت
موفق منابع كشاورزي در برطرفكردن نيازهاي درحال رشد،
همراه با حفظ محيطزیست و افزایش منابع بيولوژیكي است
( .)Chikwendo & Arokoyo, 1997این در حالي است كه
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تحقيقات نشان دادند سيستمهاي كشاورزي متداول با
استفادة نامعقول از كودهاي شيميایي و همچنين استفادة
بيرویه از سموم و آفتكشهاي شيميایي مهمترین علل
آلودگيهاي زیستمحيطي را تشكيل ميدهند ( Bos et al.,
 .)2007تخریب محيطزیست عالوه بر تهدید سالمتي و رفاه
مردم روستایي بهتدریج بر رشد اقتصادي نيز تأثير ميگذارند
(.)Rezaei-Moghaddam & Karami, 2006
كشاورزي پایدار از نظر مفهوم ،نظامي است كه ضمن
مدیریت موفق در استفاده از منابع براي تأمين نيازهاي غذایي
بشر ،كيفيت محيطزیست را حفظ ميكند و ذخایر منابع
طبيعي را افزایش ميدهد .در مفهومي كلي ،كشاورزي پایدار
بينشي است كه بر اهداف انسان و شناخت او از آثار
فعاليتهاي كشاورزي بر محيطزیست متكي است .این
اصطالح دربرگيرندة طيف گستردهاي از روشهاي نوسازي و
دگرگوني اساسي در كشاورزي صنعتي پيشرفته تا روشهایي
مشتمل بر فناوريهاي سازگار با كشاورزي متداول است
(.)Rezaei-Moghaddam & Karami, 1998
هدف كشاورزي پایدار ،بهوجودآوردن كيفيتي مطلوب از
زندگي است .براي دستيابي به كشاورزي پایدار و مناسب ،باید
بين عوامل اقتصادي ،اجتماعي و زیستي ،عوامل فردي ،غير
فردي و معنوي تعادل برقرار شود .بحرانهاي فعلي موجود در
كشاورزي سنتي و متعارف از ناپایداري زیستمحيطي ناشي
ميشود .با انجامدادن صحيح و بهموقع عمليات زراعي و
مصرف نوع و مقدار مطلوب نهادههاي كشاورزي از جمله تهية
زمين ،تاریخ كاشت ،ميزان بذر در هكتار ،كيفيت بذر ،تعداد
بوته در هكتار ،ميزان و زمان آبياري ،ميزان و زمان پخش
كود ،نوع كود مصرفي ،مبارزه با علفهاي هرز ،برنامة تناوب و
آیش ميتوان در راستاي پایداري در كشت محصوالت
كشاورزي گام برداشت (.)Ribes & Sumner, 2007
از آنجاكه پنبه گياهي حساس است و همواره در معرض
آسيب آفات و هجوم حشرات قرار دارد ،نياز به كاربرد و
استفادة طيف وسيعي از نهادههاي شيميایي دارد ( Torbett et
 .)al., 2008این آسيبها معموالً زماني بيشتر ميشود كه
كشت بهصورت تكمحصولي باشد (.)Ferrigno et al., 2005
كاربرد طيف گستردهاي از آفتكشها و مواد شيميایي براي
مبارزه با آفات و بيماريها ،عالوهبر تأثيرات منفي بر تنوع
زیستي و تخریب محيط زیست ،بر سالمتي كارگران و
كشاورزان نيز تأثيرات جبرانناپذیري بههمراه دارد ( Kooistra
.)et al., 2006; Bos et al., 2007

كاربرد گستردة مواد شيميایي در كشت پنبه شامل
كودهاي شيميایي و آفتكشها ،به كاهش تنوع گياهان و
جانوران منجر شد و در بلندمدت به كاهش عملكرد محصول
پنبه ميانجامد (.)Mahdavi Damghani et al., 2007
مطالعات دیگر نشان داد استفاده از روشهاي متداول كشت
محصوالت بهویژه پنبه ،خطرهایي را براي سالمتي انسانها،
حيوانات و اكوسيستمها بههمراه دارد .همچنين ،استفاده از
روشهاي متداول كاشت پنبه ،كاهش امنيت غذایي و
بيثباتي در قيمت بازارهاي جهاني را بهدنبال دارد ( Ferrigno
.)et al., 2005
استفاده از روشهاي كشاورزي پایدار در كشت پنبه،
فرصت مناسبي را براي كاهش خطرهاي زیستمحيطي،
بهبود امنيت غذایي و افزایش درآمد براي كشاورزان پنبهكار
فراهم ميآورد ( .)Ferrigno et al., 2005نتایج مطالعات
مختلف نشان داد استفاده از روشهاي كشاورزي پایدار و
تكنولوژيهاي كشاورزي دقيق در كشت پنبه به كاهش
هزینههاي توليد ،افزایش مزایا و كاهش تأثيرات
زیستمحيطي منفي ناشي از استفادة بيش از حد (استفادة
غير بهينه) كودهاي نيتروژني منجر ميشود ( Torbett et al.,
.)2008
با توجه به اهميت كشت پنبه از یكسو و ناپایداري كشت
این محصول (استفادة بيش از حد از سموم ،آفتكشها،
علفكشها ،كودهاي شيميایي و )...از سوي دیگر ،ضرورت
توجه به استفاده از شيوهها و فعاليتهاي پایداري در كشت
این محصول امري اجتنابناپذیر بهنظر ميرسد .مطالعات و
پژوهشهاي مختلف نشان ميدهد دانش كشاورزان در زمينة
كشاورزي پایدار ،یكي از عوامل مهم در شكلگيري رفتار
آنهاست .دانش و اطالعات ،اعتماد ،مهارت ،توانایي و تجربه
را براي كشاورزان بههمراه ميآورد .دانش و معلومات ميتواند
بر نگرشها و نيتهاي رفتاري تأثير بگذارد و بهعنوان
واسطهاي ميان نگرش و رفتار عمل كند .دانش ميتواند
موجب تغيير در نگرش و درنهایت تغيير در رفتار فرد شود.
دانش نقش مهمي در افزایش رابطة نگرشها و رفتارهاي
زیستمحيطي از طریق تواناساختن افراد در انتخاب روشها و
فعاليتهاي پایداري ایفا ميكند ( & Rezaei-Moghaddam
.)Karami, 2006
 (2007) Kalantari et al.گزارش كردند آموزش و
گسترش دانش مسئلهمحور ميتواند نگرشها و رفتارهاي
زیستمحيطي را تغيير دهد و حس نگراني آنها دربارة
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محيط زیست را افزایش دهد .سپس این تغييرات آنها را
آماده انجامدادن فعاليتهاي مناسب محيط زیست ميكند.
نتایج این مطالعه نشان داد رفتارهاي زیستمحيطي مردم به
طور مستقيم و غير مستقيم متأثر از متغيرهاي سن ،جنسيت،
درآمد ،آموزش ،دانش مسئلهمحور ،قوانين محيطي،
نگرشهاي محيطي ،حس نگراني (استرس) و آمادگي براي
انجامدادن فعاليت است .نتایج مطالعة Maleksaeidi et al.
) (2010نشان داد دسترسي به اطالعات كشاورزي در زمينة
محيط زیست و سن ،تأثير مستقيم ،مثبت و معنيداري بر
دانش كارشناسان دربارة كشاورزي ارگانيك دارند .همچنين،
متغير هنجار اجتماعي دربارة پذیرش كشاورزي ارگانيك از
طریق متغيرهاي نگرش دربارة سالمتي ،نگرش دربارة تغذیه و
نگرش كلي زیستمحيطي اثر غير مستقيم بر دانش دربارة
كشاورزي ارگانيك دارد.
بررسي مطالعات مختلف نشان داد سن ،سطح سواد،
جنسيت ،شغل ،مكان زندگي و درآمد ،مهمترین متغيرهاي
تبيينكنندة دانش پایدارياند .این مطالعات نشان دادند درك
موضوعات محيطي ،به سطح باالیي از دانش محيطي نياز دارد
و دانش زیستمحيطي باال ،با سطح باالیي از آموزش
همبستگي دارد (Hines et al., 1987; Vogel, 1994; Buttel

آنها دارد ،هدف این مطالعه شناسایي عوامل مؤثر بر دانش
پایداري زنان و مردان پنبهكار است.
در این تحقيق ،براساس برآوردي از مطالعات مختلف
درمورد ماهيت این عوامل و كنش متقابل آنها با یكدیگر،
عواملي مانند ویژگيهاي فردي و حرفهاي (سن ،تعداد
افراد خانوار ،سطح تحصيالت و سابقة كار كشاورزي)،
ویژگيهاي زراعي (ميزان اراضي ،سطح زیر كشت پنبه ،سابقة
كشت پنبه ،ميزان عملكرد پنبه و درآمد فروش پنبه)،
دسترسي به اطالعات در زمينة كشاورزي پایدار ،امكانپذیري
روشهاي كشاورزي پایدار ،هنجارهاي اخالقي دربارة
انجامدادن فعاليتهاي پایداري ،عواطف محيطي ،آگاهي از
پيامدهاي زیستمحيطي ،تأثير مسئوليتپذیري رفتارها (به
عنوان متغير مستقل) بر دانش پایداري كشاورزان (بهعنوان
متغير وابسته) بررسي شد .براي بررسي سازوكار روابط بين
متغيرهاي مستقل پژوهش با دانش پایداري كشاورزان در
شرایط مختلف ،تحقيق حاضر نقش این متغيرها را در دانش
پایداري پنبهكاران بهصورت الگویي بههمپيوسته بررسي كرده
است (شكل  .)1در این الگو ،متغيرهاي مؤثر بر دانش پایداري
كشاورزان آزمون شدند.

& Taylor, 1999; Bamberg, 2003; CaiazzaandBarrett,
) (2004) Vogel .2003با استفاده از مدلي ساختاري ،به

مواد و روشها
براي انجامدادن این پژوهش از فن پيمایش استفاده شد كه از
نوع پژوهشهاي توصيفي است .پژوهش در شهرستانهاي
اصفهان ،آران و بيدگل ،كاشان ،اردستان و نایين انجام گرفت.
پنبهكاران این شهرستانها بهعنوان جامعة آماري درنظر
گرفته شدند و  179خانوار پنبهكار شامل  357نفر بودند كه
 179مرد و  178زن بهصورت تصادفي انتخاب شدند (در یكي
از خانوارها بهدليل فوت همسر امكان دسترسي به آنها وجود
نداشت) (جدول  .)1نمونة مورد نظر با استفاده از روش نمونه
گيري تصادفي طبقهاي انتخاب شد .توزیع پرسشنامه بين
طبقات مختلف به نسبت جمعيت هر شهرستان و با استفاده
از جدول تاكمن و مورگان صورت گرفت .Scheaffer) (et al.,
 1996همچنين ،طبق آمار سازمان جهاد كشاورزي استان
اصفهان و مشاهدات عيني ،مشاهده شد با توجه به هزینههاي
باالي كارگر در مرحلة داشت (وجين علفهاي هرز) و
برداشت ،زنان نقش بسيار زیادي در این مراحل دارند ،اما در
مراحل مربوط به خاكورزي و كاشت ،نقش مردان پررنگتر
است .دادههاي الزم براي این تحقيق از طریق طراحي و
تنظيم پرسشنامه و توزیع آن در بين نمونة آماري مورد نظر

بررسي نگرشها و رفتارهاي زیستمحيطي در ميان كشاورزان
اتریش پرداخت .پرسشي مهم مطرح بود :آیا با افزایش سطح
آموزشهاي رسمي ،عالقه به مسائل زیستمحيطي افزایش
ميیابد؟ نتایج مطالعه نشان داد دانش مسئلهمحور نسبت به
آموزشهاي رسمي قدرت بيشتري در پيشبيني رفتارهاي
زیستمحيطي دارد.
با توجه به اهميت پنبه بهعنوان یكي از محصوالت مهم
كشاورزي و بهعنوان مادة اولية صنایع نساجي و كاربرد آن در
صنایع روغنكشي و استفاده از كنجالة آن در تغذیة دام از
یكسو و شرایط مناسب جغرافيایي ویژة كشت این محصول از
سوي دیگر ،ضرورت كشت پنبه بيش از پيش محسوس است،
اما از آنجاكه محصول پنبه نيازمند طيف وسيعي از نهادههاي
شيميایي است ،تغيير در رفتارهاي كشاورزان بهمنظور كاهش
استفاده از این نهادههاي شيميایي ،پایداري و كاهش
بحرانهاي زیستمحيطي ،امري ضروري بهنظر ميرسد.
همچنين ،بهدليل اینكه دانش كشاورزان نقش مهمي در
رفتارهاي پایداري زراعي كشاورزان و اعمال زیستمحيطي

706

تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران ،دوره  ،45شماره  ،4زمستان 1393

جمعآوري شد .روایي پرسشنامه از طریق نظرسنجي از
استادان صاحب نظر تأیيد شد .همچنين ،براي سنجش ميزان
پایایي پرسشهاي طرحشده با طيف ليكرت و انجامدادن
اصالحات الزم قبل از مرحلة جمعآوري اطالعات در سطح
وسيع ،از مطالعة مقدماتي بهره گرفته شد .براي این منظور،
مطالعة راهنما روي سي نفر از كشاورزان پنبهكار در خارج از
نمونة اصلي صورت گرفت .نتایج آزمون آلفاي كرونباخ براي

سنجش پایایي ابزار سنجش براي شش دسته متغير بين /62
 0تا  0/88بهدست آمد كه بعد از انجامدادن اصالحات الزم در
مطالعة مقدماتي ،آلفاي متغيرهاي اصالحشده از  0/6به 0/7
ارتقا یافت .سپس اطالعات پس از تكميل پرسشنامهها،
كدگذاري و با استفاده از نرمافزار آماري  SPSSتجزیه و
تحليل شدند.

ويژگيهاي فردي و

دسترسی به اطالعات

حرفهاي

دانش پایداری

امكانپذیر بودن روشهاي
كشاورزي پایدار

شكل  .1الگوی علی پیشنهادی برای تعیین رابطة متغیرهای مستقل با دانش پنبهکاران استان اصفهان دربارة کشاورزی پایدار

جدول  .1تعداد کشاورزان هر شهرستان و خانوارهای پنبهکار استان اصفهان به تفكیك شهرستانها
نام شهرستان

سطح زير كشت پنبه (هكتار)

تعداد كشاورزان

تعداد بهرهبرداران پنبه (خانوار)

تعداد نمونه

اصفهان

3000

29137

2200

171

آران و بیدگل

1150

6477

1200

86

اردستان

100

5426

170

14

کاشان

760

14945

800

64

نایین

50

6128

290

22

جمع کل

5060

62113

4640

357
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جدول  .2تعریف و نحوة سنجش متغیرها
نام متغیر

تعريف متغیر

هنجار اخالقی دربارة
رفتارهای پایداری در
زراعت پنبه

حس تعهد اخالقی و درونی کشاورزان دربارة حفظ محیط زیست ،احساس نگرانی دربارة استفاده از
مواد شیمیایی در کشت محصول پنبه ،تعهد به استفاده از روشهای پایداری ،احساس تعهد به آگاهکردن
سایر افراد جامعه در زمینة خطرهای کاربرد سموم شیمیایی و احساس وظیفه برای کمك به دیگران.
سنجش میزان مسؤلیتپذیری کشاورزان دربارة حفظ محیط زیست ،مسؤلیتپذیری رفتارها در قبال خود و
خانواده و دربارة رفاه سایر افراد ،مؤلفههایی شامل داشتن نگرانی دربارة کشت متوالی پنبه ،مسئولیتپذیری
سایر کشاورزان دربارة حفاظت از اراضی پنبه ،کشاورز تنها مسئول خود و خانوادة خود است نه مسئول
حفاظت از اراضی کشاورزی ،مسئولبودن سیاستگذاران و کارگزاران سازمان جهاد کشاورزی دربارة حفظ
اراضی کشاورزی ،نادیدهگرفتن مشكالت زمینهای پنبه توسط کشاورزان خردهپا.
محدودکردن آزادی شخصی و انتخاب فرد توسط قوانین مربوط به حفظ اراضی پنبه ،مهمبودن تأثیرات
آلودگی در اراضی کشاورزی بر سالمت انسانها ،آسیبرساندن آلودگیهای تولیدشده در استانی به مردم
سایر استانها ،ازبینرفتن هزاران گونه از گیاهان و جانوران در دهههای آینده ،فراهمشدن فرصتهای بهتر
برای گذراندن اوقات فراغت توسط محیط زیست ،آلودهشدن محیط زیست با فعالیتهای کشاورزی رایج،
مضربودن بقایای آفتکشها و سموم شیمیایی برای سالمتی انسانها ،بینیازی به رسیدگی مسائل و مشكالت
اراضی کشاورزی -زیرا نسلهای آینده بهتر میتوانند به این مشكالت رسیدگی کنند.

مسئولیتپذیری
رفتارهای زیست
محیطی

آگاهی از پیامدهای
زیستمحیطی

دسترسی به اطالعات
امكانپذیری
روشهای کشاورزی
پایدار
عواطف محیطی

دانش پایداری

منابع اطالعاتی شامل شرکت در کالسهای آموزشی و ترویجی ،تماس با مروجان ،نشریههای ترویجی،
رادیو و تلویزیون ،مزارع نمایشی و سایر کشاورزان.
درك زنان و مردان پنبهکار از آسانی یا دشواری انجامدادن روشها یا فعالیتهای کشاورزی پایدار
(استفاده از کودهای سبز و کودهای آلی ،تناوب زراعی ،کنترل غیر شیمیایی علفهای هرز ،کنترل
بیولوژیكی آفات و )...در زراعت پنبه
تجربههای احساسی مثبت و منفی دربارة محیط زیست ،لذتبردن از محیط زیست و طبیعت ،ناراحتی
از تخریب محیط زیست و گذراندن زمان در طبیعت.
 .1مدیریت تناوب زراعی و کشت چندگانه (تأثیر تناوب زراعی بر کاهش فرسایش خاك ،تأثیر کشت
گیاهان لگوم در تناوب زراعی بر افزایش حاصلخیزی خاك ،کاهش علفهای هرز و استفاده از علف
کشها با کاشت بقوالت پوششی در تناوب زراعی)
 .2مدیریت خاكورزی (تأثیر خاكورزی حفاظتی بر بهبود ساختمان خاك ،تأثیر تعداد دفعات شخم بر
اتالف مقدار آب مصرفی ،تأثیر حفظ بقایای گیاهی بر سطح خاك بر عملكرد و حاصلخیزی خاك و
مصرف کودهای شیمیایی ،تأثیر شخمزدن با گاوآهن قلمی بر بهبود خصوصیات فیزیكی خاك ،تأثیرات
شخم عمود بر فرسایش خاك)
 .3مدیریت بقایای گیاهی (تأثیر استفاده از کودهای سبز بر فرسایش خاك و کنترل آفات ،تأثیر کود سبز بر
حاصلخیزی خاك ،تأثیر آتشزدن بقایای گیاهی بر تخریب خاك ،جبران کمبود مواد آلی خاك با بردن دام به
زمین)
 .4مدیریت تلفیقی آفات و بیماریهای گیاهی (تأثیر استفاده از سموم و آفتکشها بر سالمت انسانها
و تخریب محیط زیست ،مقاومشدن آفات با روشهای نامناسب سمپاشی ،جلوگیری از هجوم آفات و
حشرات با رعایت تاریخ مناسب کاشت ،کنترل بیماریهای گیاهی با ضد عفونیکردن بذور پنبه قبل از
کاشت ،کنترل آفات و علف هرز با انجامدادن شخم عمیق پس از برداشت پنبه ،کاهش آفات مزرعه با
استفاده از یخ آب زمستانه)
 .5مدیریت تلفیقی علفهای هرز (تأثیر استفاده از روشهای حرارتی بهجای استفاده از علفکشهای
شیمیایی در حفظ محیط زیست ،تأثیر استفاده از روشهای مكانیكی و دستی کنترل علف هرز بر
کاهش هزینهها)
 .6مدیریت منابع آب (افزایش راندمان مصرف آب و آبیاری با استفاده از روشهای قطرهای و بارانی
نسبت به روشهای سنتی ،صرفهجویی در مصرف آب با آبیاری شبانه)
 .7الگوی مناسب کاشت (تأثیر کشت متراکم بر افزایش عملكرد ،کاهش مصرف آفتکشها و علف
کشهای شیمیایی ،تأثیر استفاده از بذور دلنیته (بدون کرك) در افزایش عملكرد و جوانهزنی)
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نتایج و بحث
در این قسمت ،ابتدا آمار توصيفي مربوط به متغيرهاي مورد
بررسي در این پژوهش آورده ميشود و سپس با توجه به
اهميت نقش دانش كشاورزان در شكلگيري رفتارهاي پایداري
آنها ،روابط همبستگي بين متغيرهاي پژوهش با دانش
پایداري كشاورزان پنبهكار و سپس عوامل مؤثر بر دانش
كشاورزان مرد و زن از طریق تحليل رگرسيون بررسي ميشود.
توزیع فراواني نمونة مورد مطالعه نشان ميدهد ميانگين
سطح تحصيالت كشاورزان پنبهكار 6/83 ،سال و ميانگين تعداد
افراد خانوار حدود  )4/6( 5نفر بود .همچنين ،نتایج آمار توصيفي
نشان ميدهد ميانگين سابقة كار كشاورزي توسط كشاورزان
پنبهكار 19/9 ،سال و ميانگين سابقة كشت پنبه 16/8 ،سال
است .توزیع فراواني خانوارهاي پنبهكار براساس سطح زیر كشت
پنبه نشان ميدهد ميانگين سطح زیر كشت پنبه 2/3 ،هكتار و
ميانگين ميزان زمينهاي زراعي خانوارهاي پنبهكار 9/5 ،هكتار
بود .ميزان عملكرد پنبه در واحد سطح توسط خانوارهاي پنبهكار
مورد بررسي در این پژوهش 3/6 ،تن در هكتار است .براساس
اطالعات مندرج در جدول  ،3خانوارهاي پنبهكار استان اصفهان
هنجارهاي اخالقي تقریباً متوسطي دربارة انجامدادن رفتارهاي
پایداري دارند( )x =27/91( .طيف امتيار بين  )35-7این یافته
نشان ميدهد خانوارهاي پنبهكار تعهد و هنجارهاي اخالقي
متوسطي دربارة استفاده از اصول كشاورزي پایدار و حفظ محيط
زیست دارند.
براساس جدول  ،3ميانگين مسئوليتپذیري خانوارهاي
پنبهكار دربارة انجامدادن رفتارهاي زیستمحيطي 13/71
است (طيف امتياز بين  .)20-4این یافته بيانگر این است كه
زنان و مردان پنبهكار تقریباً به اندازة زیادي حس

مسئوليتپذیري دربارة انجامدادن اصول و شيوههاي
كشاورزي پایدار در كشت پنبه دارند .ميانگين آگاهي از
پيامدهاي زیستمحيطي در بين خانوارهاي پنبهكار استان
اصفهان  25/68است (طيف امتياز این متغير .)40-8
همچنين ،اطالعات جدول  3نشان ميدهد ميانگين عواطف
محيطي كشاورزان پنبهكار استان اصفهان  33/40است كه با
توجه به طيف امتياز ( )40-8ميتوان نتيجه گرفت خانوارهاي
پنبهكار استان اصفهان روابط عاطفي تقریباً قوي و مستحكمي
با طبيعت و محيط زیست دارند.
ميانگين امكانپذیري روشهاي كشاورزي پایدار از نظر
خانوارهاي پنبهكار برابر با  7/15است كه با توجه به طيف امتياز
این متغير ( )14-0امكان استفاده از روشهاي كشاورزي پایدار تا
حد متوسطي براي كشاورزان پنبهكار وجود دارد و چنانچه امكان
استفاده از اصول و شيوههاي كشاورزي پایدار براي كشاورزان
فراهم نشود ،امكان بهكارگيري عملي روشهاي كشاورزي پایدار
وجود ندارد .همچنين ،اطالعات جدول  3نشان ميدهد ميانگين
دسترسي كشاورزان به منابع اطالعاتي  16/65است (طيف امتياز
 )40-0كه نشانگر پایينبودن دسترسي پنبهكاران به منابع
اطالعاتي است .ميزان دسترسي كشاورزان به اطالعات صحيح در
زمينة كشاورزي پایدار در شكلگيري دانش پایداري آنان بسيار
حائز اهميت است .یافتههاي جدول  3نشان ميدهد خانوارهاي
پنبهكار ميانگين دانش تقریباً باالیي در زمينة اصول و روشهاي
كشاورزي پایدار دارند (ميانگين  92/84و طيف امتياز  .)145-0با
توجه به اهميت دانش پایداري در انجامدادن روشها و اصول
كشاورزي پایدار ،باید تالش بيشتري از طرف مسئوالن دربارة
افزایش دسترسي كشاورزان به منابع اطالعاتي و درنتيجه افزایش
دانش پایداري كشاورزان صورت گيرد.

جدول  .3آمار توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش

رديف
1
2
3
4
5
6
7

متغیر
هنجارهای اخالقی دربارة رفتارهای پایداری
مسئولیتپذیری رفتارهای زیستمحیطی
آگاهی از پیامدهای زیستمحیطی
عواطف محیطی
امكانپذیری روشهای کشاورزی پایدار
دسترسی به منابع اطالعاتی
دانش پایداری

تعداد گويه

میانگین

انحراف معیار

7
4
8
8
7
8
29

27/91
13/71
25/68
33/40
7/15
16/65
92/84

4/23
2/87
3/88
3/70
2/18
8/09
20/97

* دامنة امتیاز هنجارهای اخالقی دربارة انجامدادن رفتارهای پایداری بین  ،35-7مسئولیتپذیری رفتارهای زیستمحیطی بین ،20-4
آگاهی از پیامدهای زیستمحیطی بین ،40 -8عواطف محیطی بین  ،40-8امكانپذیری روشهای کشاورزی پایدار بین  ،14-0دسترسی به
منابع اطالعاتی بین  ،40-0دانش پایداری بین .145-0
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در این قسمت ،با استفاده از آزمون تي استيودنت
( )T-testبه مقایسة متغير دانش پایداري در بين زنان و
مردان پنبهكار پرداختيم .اطالعات تفاوت ميانگين این متغير
در بين زنان و مردان پنبهكار در جدول  4ميآید .براساس
اطالعات مندرج در این جدول ،بين زنان و مردان پنبهكار از
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نظر دانش پایداري تفاوت معنيداري وجود دارد (=0/001
و  .)T=-11/68با توجه به طيف امتياز این متغير (،)145-0
ميانگين دانش پایداري زنان و مردان پنبهكار ،بهترتيب
 81/28و  103/63است و درمجموع مردان نسبت به زنان
سطح دانش باالتري در زمينة اصول كشاورزي پایدار داشتند.
P

جدول  .4نتایج آزمون تی استیودنت ( )T-testبرای بررسی اختالف بین زنان و مردان پنبهکار از نظر متغیر دانش پایداری
رديف

زن

متغیر

1

دانش پايداري

مرد

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

81/28

20/48

103/63

14/80

عوامل مرتبط با دانش پایداری زنان و مردان پنبهکار
با توجه به نقش مهم و تعيينكنندة زنان در فعاليتهاي
كشت پنبه ،بهویژه در مراحل داشت و برداشت ،تعيين عوامل
مؤثر بر شكلدهي دانش زنان دربارة اصول و روشهاي
كشاورزي پایدار اهميت شایان توجهي دارد .همانطور كه در
جدول  5مشاهده ميشود ،همبستگي بين متغيرهاي پژوهش
با دانش پایداري زنان پنبهكار بررسي شد .بين سن ،سابقة
كشت پنبه با دانش پایداري زنان پنبهكار همبستگي منفي و
معنيداري وجود دارد .این یافته با نتایج (1987) Hines et
(2003) ،(1999) Buttel & Taylor ،(1994) Vogel ،al.
 (2003) Caiazzaand Barrett ،Bambergمطابقت دارد.
همچنين ،نتایج پژوهش نشان داد بين ميزان عملكرد

آمارةT

سطح معنيداري)(p

-11/68

0/001

پنبه در واحد سطح و دانش پایداري زنان پنبهكار رابطة
مثبت و معنيداري وجود دارد .بين متغيرهاي دسترسي به
اطالعات در زمينة كشاورزي پایدار ،هنجارهاي اخالقي دربارة
انجامدادن رفتارهاي پایداري و عواطف محيطي و دانش
پایداري زنان پنبهكار رابطة مثبت و معنيداري وجود دارد.
همانطور كه در جدول  5مشاهده ميشود ،بين ميزان
دسترسي مردان پنبهكار به منابع اطالعاتي در زمينة
كشاورزي پایدار ،هنجارهاي اخالقي دربارة انجامدادن
فعاليتهاي پایداري ،عواطف محيطي مردان پنبهكار ،آگاهي
از پيامدهاي زیستمحيطي و مسئوليتپذیري رفتارها با
دانش پایداري مردان پنبهكار نيز رابطة مثبت و معنيداري
وجود دارد.

جدول  .5نتایج آزمون همبستگی پیرسون متغیرهای پژوهش با دانش پایداری کشاورزان پنبهکار
مردان پنبهكار

زنان پنبهكار
مقدار ضريب

سطح معنيداري

مقدار ضريب

سطح معنيداري

همبستگي ()r

()p

همبستگي ()r

()p

سن
تعداد اعضای خانوار

-0/183
-0/046

0/018
0/557

-/040
0/120

0/593
0/109

سطح سواد

0/038

0/626

0/075

0/321

سابقة کار کشاورزی

-0/153

0/048

-0/085

0/259

سطح زیر کشت پنبه

0/029

0/711

0/081

0/280

سابقة کشت پنبه

-0/133

0/090

-0/134

0/073

میزان عملكرد پنبه

0/158

0/042

0/074

0/170

دسترسی به اطالعات در زمینة کشاورزی پایدار

0/554

0/001

0/336

0/001

هنجار اخالقی دربارة انجامدادن فعالیتهای پایداری

0/296

0/001

0/339

0/001

عواطف محیطی

0/279

0/001

0/378

0/001

آگاهی از پیامدهای زیستمحیطی

0/145

0/061

0/392

0/001

مسئولیتپذیری رفتارهای زیستمحیطی

0/043

0/586

0/363

0/001

متغیر
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تعیین عوامل مؤثر بر دانش پایداری زنان پنبهکار
یافتههاي تحليل رگرسيون نشان ميدهد از بين متغيرهاي
مورد بررسي ،چهار متغير دسترسي به اطالعات در زمينة
كشاورزي پایدار ،عواطف محيطي ،كشاورزي بهعنوان شغل
اصلي و سابقة كار كشاورزي وارد معادلة رگرسيوني شدند و
بخشي از تغييرات متغير دانش پایداري زنان پنبهكار را تبيين
ميكنند .معنيداري تحليل رگرسيون نيز با آزمون  Fمحاسبه
شد ( .)F=28/383, p =0/0001جدول  6نشان ميدهد
متغيرهاي دسترسي به اطالعات در زمينة كشاورزي پایدار
( ،)x1عواطف محيطي ( ،)x2كشاورزي بهعنوان شغل اصلي
( )x3و سابقة كار كشاورزي ( )x4درمجموع  40درصد
تغييرات دانش پایداري زنان پنبهكار را تبيين ميكنند .نتيجة
باال مبني بر تأثير متغير كشاورزي بهعنوان شغل اصلي،
سابقة كار كشاورزي و عواطف محيطي در تبيين دانش
پایداري زنان پنبهكار با نتيجة مطالعة )Vogel (1994مطابقت
دارد .همچنين ،تأثير متغير دسترسي به اطالعات كشاورزي
در تبيين دانش كشاورزان با نتيجة مطالعة Kalantari et al.
) (2007مطابقت دارد.
نتایج تحليل رگرسيون نشان ميدهد متغير دسترسي به

اطالعات در زمينة كشاورزي پایدار بيشترین نقش را در
تبيين دانش پایداري خانوارهاي پنبهكار دارد .بهطوريكه با
توجه به مقدار بتا به ازاي هر واحد تغيير در انحراف معيار این
متغير 0/488 ،انحراف معيار دانش پایداري زنان پنبهكار
افزایش ميیابد .همچنين ،به ازاي هر واحد تغيير در انحراف
معيار متغيرهاي عواطف محيطي و كشاورزي بهعنوان شغل
اصلي ،بهترتيب  0/265و  0/229به تغيير در انحراف معيار
متغير وابستة دانش پایداري زنان پنبهكار منجر ميشود.
همچنين ،به ازاي هر واحد تغيير در انحراف معيار متغير
سابقة كار كشاورزي ،انحراف معيار متغير وابستة دانش
پایداري زنان پنبهكار به اندازة  0/141تغيير ميكند؛ بنابراین
ميتوان گفت ميزان دانش زنان پنبهكار در زمينة كشاورزي
پایدار تابعي است از متغيرهاي مستقل دسترسي به اطالعات
در زمينة كشاورزي پایدار ( ،)x1عواطف محيطي (،)x2
كشاورزي بهعنوان شغل اصلي ( )x3و سابقة كار كشاورزي
( .)x4در نتيجه ،معادلة رگرسيون براي متغير دانش پایداري
زنان پنبهكار بهصورت زیر است:
()1

15 / 48  1 / 403 X1  1 / 445 X2  9 / 580 X3 0 / 232 X4  Y

جدول  .6عوامل تعیینکنندة دانش پایداری زنان پنبهکار

R2
Change

ضریب ثابت
دسترسی به اطالعات در
زمینة کشاورزی پایدار ()x1
عواطف محیطی ()x2
کشاورزی بهعنوان شغل
اصلی ()x3
سابقة کار کشاورزی ()x4

b

Beta

t

Sig

R

R2

R2Ad

15/48
ـ

1/403

0/488

7/943

0/000

0/547

0/299

0/295

0/053
0/038

1/445
9/580

0/265
0/229

4/307
3/673

0/000
0/000

0/597
0/630

0/356
0/397

0/348
0/386

0/016

-0/232

-0/141

-2/282

0/024

0/645

0/417

0/402

F= 28/383sig=0/0001

تعیین عوامل مؤثر بر دانش پایداری مردان پنبهکار
تحليل رگرسيون بهمنظور تعيين عوامل مؤثر بر دانش پایداري
مردان پنبهكار نشان داد بخشي از تغييرات متغير دانش پایداري
مردان پنبهكار با شش متغير آگاهي از پيامدهاي زیستمحيطي،
دسترسي به اطالعات در زمينة كشاورزي پایدار ،هنجارهاي
اخالقي دربارة انجامدادن فعاليتهاي پایداري ،عواطف محيطي و
مسئوليتپذیري رفتارها تبيين ميشود .معنيداري تحليل

رگرسيون نيز با آزمون  Fمشخص شد (18/90, p = 0/0001
= .)Fنتایج جدول  7نشان ميدهد متغيرهاي دسترسي به
اطالعات در زمينة كشاورزي پایدار ( ،)x1عواطف محيطي (،)x2
آگاهي از پيامدها ( ،)x3مسئوليتپذیري رفتارها ( ،)x4هنجارهاي
اخالقي دربارة انجامدادن فعاليتهاي پایداري ( ،)x5درمجموع
حدود  37درصد تغييرات دانش پایداري مردان پنبهكار را تبيين
ميكنند.

افشاری و همكاران :عوامل مؤثر بر دانش کشاورزی پایدار زنان و مردان پنبهکار...

با توجه به مقدار بتا ،متغير دسترسي به اطالعات در
زمينة كشاورزي پایدار بيشترین تأثير را بر دانش پایداري
مردان پنبهكار دارد .بهطوريكه با تغيير یك انحراف معيار از
این متغير 0/357 ،در انحراف معيار دانش پایداري مردان
پنبهكار افزایش ایجاد ميشود .پس از آن ،متغير عواطف
محيطي نقش زیادي دارد ،بهطوريكه با افزایش یك انحراف
معيار در این متغير 0/226 ،انحراف معيار دانش پایداري
مردان افزایش ميیابد .این یافته با نتایج مطالعات Vogel
( )1994و  (2007) Kalantari et al.مطابقت دارد.
نتایج تحليل رگرسيون نشان ميدهد به ازاي هر واحد
تغيير در انحراف معيار متغيرهاي آگاهي از پيامدهاي
زیستمحيطي ،هنجارهاي اخالقي دربارة انجامدادن
فعاليتهاي پایداري و مسئوليتپذیري رفتارها بهترتيب
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 0/134 ،0/178و  0/164به تغيير در انحراف معيار متغير
وابستة دانش پایداري مردان پنبهكار منجر ميشود .تأثير سه
متغير باال بر تبيين دانش پایداري مردان پنبهكار با یافتههاي
 (2010) Maleksaeidi et al.مطابقت دارد؛ بنابراین ميتوان
گفت ميزان دانش مردان پنبهكار در زمينة كشاورزي پایدار
تابعي است از متغيرهاي مستقل آگاهي از پيامدهاي
زیستمحيطي ( ،)x1دسترسي به اطالعات در زمينة
كشاورزي پایدار ( ،)x2هنجارهاي اخالقي دربارة انجامدادن
فعاليتهاي پایداري ( ،)x3عواطف محيطي ( )x4و
مسئوليتپذیري رفتارها ( .)x5درنتيجه ،معادلة رگرسيون
براي متغير دانش پایداري مردان پنبهكار بهصورت زیر است:
19 / 48  0 / 804X 1  0 / 916X 2  0 / 728 X 3  0 / 789X 4
0 / 493 X 5 Y

جدول  .7عوامل تعیینکنندة دانش پایداری مردان پنبهکار
R2Change

ضریب ثابت
دسترسی به اطالعات در زمینة

b

Beta

t

Sig

R

2

R

2

R Ad

19/48
-

0/804

0/357

5/894

0/000

0/392

0/154

0/149

کشاورزی پایدار ()x1
عواطف محیطی ()x2

0/084

0/916

0/226

3/332

0/001

0/492

0/242

0/233

آگاهی از پیامدها ()x3

0/075

0/728

0/178

2/618

0/010

0/566

0/320

0/308

مسئولیتپذیری رفتارها ()x4

0/032

0/789

0/164

2/252

0/026

0/595

0/355

0/340

هنجار اخالقی دربارة انجامدادن

0/022

0/493

0/134

1/851

0/066

0/616

0/380

0/362

فعالیتهای پایداری ()x5
sig=0/0001

نتیجهگیری و پیشنهادها
در سالهاي اخير ،با افزایش بحرانهاي زیستمحيطي و افزایش
نگرانيهاي جهاني در زمينة آثار جانبي برخي از فعاليتهاي
كشاورزي نوین بر محيط زندگي انسان ،مفهوم پایداري اهميت
چشمگيري یافت .داشتن دانش صحيح كشاورزان دربارة
كشاورزي پایدار ،نقش مهمي در شكلگيري یا تغيير نگرش
كشاورزان ایفا ميكند .عالوهبراین ،كمبود دانش دربارة كشاورزي
پایدار یا درك اشتباه از مفهوم اصلي این سيستم كشاورزي
ميتواند به كاهش پایداري كشاورزي در مناطق مختلف منجر
شود .پژوهش حاضر با هدف بررسي عوامل مؤثر بر دانش
پایداري پنبهكاران استان اصفهان انجام گرفت.
نتایج نشان داد دسترسي به اطالعات در زمينة كشاورزي
پایدار ،هنجار اخالقي دربارة انجامدادن فعاليتهاي پایداري و

F= 18/90

عواطف محيطي با دانش كشاورزي پایدار رابطه دارد .عالوه
براین ،دانش پایداري مردان پنبهكار با آگاهي از پيامدهاي
زیستمحيطي و مسئوليتپذیري رفتارها نيز رابطه دارد.
همچنين ،نتایج نشان داد بين سن و سابقة كار كشاورزي زنان
پنبهكار با دانش پایداري آنها رابطة منفي وجود دارد .درواقع،
با توجه به افزایش سن و همچنين باالبودن مسئوليت زنان در
خانههاي روستایي و نبودن آموزش كافي ،آنها فرصت الزم
براي یادگيري در زمينة كشاورزي پایدار را نداشتند .ميتوان
اینطور قضاوت كرد كه زنان پنبهكار مسنتر و باسابقهتر در
زمينة كار كشاورزي ،دانش كمتري در زمينة اصول كشاورزي
پایدار و حفاظت محيطزیست دارند .همچنين ،بين ميزان
عملكرد پنبه در واحد سطح و دانش پایداري زنان پنبهكار
رابطة مثبت وجود دارد.
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متغيرهاي دسترسي به اطالعات پایداري در كشت پنبه و
عواطف محيطي در هر دو معادلة رگرسيون وارد شدند و نقش
مهمي در تبيين دانش زنان و مردان پنبهكار داشتند .این
مطلب مؤید ميزان اهميت دسترسي زنان و مردان پنبهكار به
منابع اطالعاتي در زمينة پایداري كشت پنبه و روابط عاطفي
كشاورزان با محيطزیست آنهاست؛ بهعبارت دیگر،
كشاورزاني كه دسترسي بيشتري به منابع اطالعاتي موجود در
زمينة كشاورزي پایدار (شركت در كالسهاي آموزشي و
ترویجي ،تماس با مروجان ،برنامههاي آموزشي رادیو و
تلویزیون و )...و حفاظت محيط زیست دارند ،دانش بيشتري
نيز در زمينة كشاورزي پایدار بهدست ميآورند.
همچنين ،ميتوان گفت كشاورزاني كه داراي رابطة
عاطفي قويتر و مستحكمتري با محيط زیست هستند ،تمایل
بيشتري براي كسب یا افزایش دانش خود در زمينة كشاورزي
پایدار ،حفظ منابع طبيعي و محيط زیست دارند .همچنين،
زنان پنبهكاري كه دانش پایداري بيشتري دارند ،روابط
عاطفي قويتر و مستحكمتري با محيط زیست دارند.
همچنين ،نتایج پژوهش نشان داد زناني كه كشاورزي را
بهعنوان شغل اصلي خود درنظر داشتند ،دانش بيشتري در
زمينة اصول و روشهاي كشاورزي پایدار در كشت پنبه
داشتند .نتایج تحليل رگرسيون براي تعيين متغيرهاي
تأثيرگذار بر دانش مردان پنبهكار نشان داد متغيرهاي آگاهي
از پيامدهاي زیستمحيطي ،هنجارهاي اخالقي دربارة
انجامدادن فعاليتهاي پایداري و مسئوليتپذیري رفتارها وارد
معادلة رگرسيون شدند؛ بهعبارت دیگر ،مردان پنبهكار با
مسئوليتپذیري بيشتر ،تعهد اخالقي قويتر دربارة انجامدادن
فعاليتهاي پایداري ،آگاهتر و عملكرد محصول باالتر از دانش
پایداري باالتري نيز برخوردار بودند ،اما این متغيرها تأثيري
در افزایش دانش پایداري زنان پنبهكار نداشتند .براساس
نتایج این مطالعه ،پيشنهادهاي زیر ارائه ميشود:
طبق یافتهها ،دسترسي زنان و مردان به منابع اطالعاتي
در زمينة اصول پایداري توليد پنبه بر دانش پایداري آنها
تأثير دارد .از اینرو ،افزایش ميزان دسترسي پنبهكاران به
منابع اطالعاتي مرتبط با كشاورزي پایدار امري ضروري است.
با توجه به نقش انكارناپذیر رسانههاي جمعي بهویژه رادیو و
تلویزیون بهعنوان رایجترین ابزار اطالعرساني در جامعه،
ساخت و اجراي برنامههاي مرتبط با كشاورزي پایدار و
تأثيرات منفي استفاده از نهادههاي شيميایي ،نه تنها اهميت

شایان توجهي در بهبود دانش كشاورزان دربارة كشاورزي
پایدار و حفاظت محيطزیست دارد ،بلكه نقش بسزایي نيز در
افزایش آگاهيهاي زیستمحيطي كشاورزان دربارة استفاده از
روشهاي كشاورزي پایدار در كشت پنبه دارد.
نتایج پژوهش نشان ميدهد روابط عاطفي كشاورزان با
محيطزیست عاملي بسيار تأثيرگذار بر دانش و رفتارهاي
پایداري كشاورزان است .از اینرو ،آگاهكردن كشاورزان از
نقش تأثيرگذار خود در زمينة محيطزیست و جهان پيرامون
خود و آگاهكردن آنها به بحرانهاي زیستمحيطي و نقش
كاربرد غير اصولي و غير علمي مواد شيميایي در كشاورزي
متداول در ایجاد این بحرانها ،ميتواند تأثير بسزایي در
تقویت روابط عاطفي آنها با محيط زیست داشته باشد.
تقویت روابط عاطفي كشاورزان با محيطزیست نيز ميتواند از
طریق برگزاري بازدیدهاي آموزشي ـ فرهنگي كشاورزان از
مناطق طبيعي افزایش یابد.
یافتههاي این مطالعه ،تأثير مثبت هنجارهاي اخالقي
دربارة انجامدادن فعاليتهاي پایداري و مسئوليتپذیري
رفتارهاي زیستمحيطي را بر دانش پایداري كشاورزان پنبهكار
نشان ميدهد .درواقع ،امروزه محيط زیست و منابع طبيعي
توسط افرادي تهدید ميشود كه نسبت به آن بيتفاوتاند .از
اینرو ،نيازي آشكار و بدیهي به اجراي برنامههاي آموزشي و
فرهنگي براي برانگيختن تعهدات اخالقي در افراد و رعایت
مسائل زیستمحيطي وجود دارد .آگاهكردن كشاورزان از
پيامدهاي منفي استفادة بيش از حد نهادههاي شيميایي بر
محيط زیست و سالمت خانوادة خود و سایر افراد جامعه ،نقش
چشمگيري در برانگيختن تعهدات اخالقي و حس
مسئوليتپذیري كشاورزان درمورد محيط زیست و روشهاي
كشاورزي پایدار دارد كه این امر خود گامي در راستاي حمایت
از سيستم كشاورزي پایدار و حفاظت محيطزیست است.
با توجه به نقش مهم و تأثيرگذار زنان كشاورز در كشت
پنبه ،ضرورت توجه و اطالعرساني به زنان كشاورز همانند
مردان امري بسيار ضروري است .برگزاري كالسهاي آموزشي
مرتبط با كشت محصول پنبه مخصوص زنان كشاورز،
برنامههاي مختلف آموزشي -فرهنگي براي افزایش آگاهي،
دانش ،احساس تعهد و مسئوليتپذیري زنان كشاورز دربارة
حفاظت محيط زیست و كشاورزي پایدار از اقدامات تعيين
كننده در این راستاست.
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