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 دهيچک

هدفمندي در این  هايتالش ضرورت دارد که ايگلخانهبا توجه به رعایت کم اصول کشاورزي پایدار در تولیدات     

ان در این دارگلخانهآتي، نگرش مثبت  هايریزيبرنامهاثرگذار در موفقیت یکي از عوامل مهم  راستا صورت بگیرد و

 صدر خصو دارانگلخانهنگرش بر  مؤثرعوامل همبستگي حاضر با هدف سنجش  -تحقیق توصیفي .باشدميارتباط 

از  آن نیزپایایي  و تائیدوعي متخصصان موض پانلکشاورزي پایدار صورت گرفت. روایي ابزار تحقیق با استفاده از 

کلیه  آمد. دستبهترکیبي  هايشاخصبراي  79/0 از تربزرگمحاسبه آلفاي کرونباخ  طریق انجام مطالعه مقدماتي و

 کرجسي و مورگان جدولبا استفاده از  که دادندميتشکیل جامعه آماري تحقیق را  نفر(، 00داران استان زنجان )خانهگل

که میزان استفاده اکثریت  . نتایج نشان دادو مطالعه شدندانتخاب  گیري تصادفي سادهبا روش نمونه ودار گلخانه 11

 راجع به هاآن درصد 1/94 دانشسطح . باشدميجمعي در حد متوسط  هايرسانهاطالعاتي و  منابع از دارانگلخانه

نگرش مثبتي در خصوص کشاورزي پایدار  درصد( داراي 7/73) هاآناکثریت  کشاورزي پایدار در حد متوسط بود و

تعداد  و بودند. نتایج همبستگي نشان داد که بین میزان استفاده از منابع اطالعاتي، درآمد از محل گلخانه و رضایت شغلي

دار ولي بین تعداد افراد خانواده مشارکت کننده با نگرش مثبت و معني رابطهشرکت کرده با نگرش،  هاي آموزشيکالس

نشان داد که پنج متغیر میزان استفاده از منابع اطالعاتي،  نیز تحلیل رگرسیون .وجود داشتداري منفي و معني هرابط

درصد از  9/99روز تعداد افراد خانواده مشارکت کننده، درآمد از محل گلخانه، دانش و میزان ساعات کار در شبانه

 .کردندیین واریانس متغیر وابسته نگرش به کشاورزي پایدار را تب

 

 نگرش، دارانگلخانهکشاورزي پایدار،  استان زنجان، دانش،: یکليدواژه های 
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Abstract 

Due to the low compliance of greenhouse production with the principles of sustainable 

agriculture, a meaningful effort in this regard needs to be done. One of the important factors 

affecting the success of future planning is the positive attitude of greenhouse owners toward 

sustainable agriculture. The purpose of this descriptive- correlational study was to investigate 

factors affecting greenhouse owners’ attitude toward sustainable agriculture. The validity of the 

questionnaire was verified by a panel of experts in the related field and to obtain its reliability, 

calculated alpha Cronbach coefficient was higher than 0.75 for different parts. The statistical 

population consisted all greenhouse owners in Zanjan province (N=80) and based on Krejci and 

Morgan sampling Table and using randomized sampling method 66 greenhouse owners selected. 

Results showed that majority of greenhouse owner use moderately of information channels and 

mass media. The majority of greenhouse owners (59.6 percent) had a medium level of knowledge 

regarding sustainable agriculture and Majority of them (73.7 percent) had a positive attitude toward 

sustainable agriculture. Correlation coefficient showed that greenhouse owners’ attitude had a 

positive meaningful correlation with information using level, income from the greenhouse, number 

of educational classes and their job satisfaction but a negative meaningful correlation with the 

number of household members participating in the activity. Regression analysis revealed that five 

variable of information using level, the number of household members participating in activity, 

knowledge and daily time spending in the greenhouse were explained 55.4 percent of greenhouse 

owners’ attitude toward sustainable agriculture. 
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 مقدمه

رشد سریع جمعیت بشر و افزایش تقاضا براي غذا در    

 هاينظامباري در قرن گذشته منجر به تغییرات تأسف طول

جدید از  هايآوريفن، رشد یجهدرنتکشاورزي شده است. 

جمله مهندسي ژنتیك و بیوتکنولوژي، کشت ارقام پربازده از 

هاي کشهاي باغي و زراعي، استفاده از کودها و آفتگونه

و ورزي را افزایش داده است شیمیایي، مقدار تولیدات کشا

ویژه کشورهاي مشکالت غذایي را در بسیاري از کشورها به

، این افزایش در حالینباادر حال توسعه حل کرده است. 

زیادي را از جمله فرسایش  محیطيزیستتولید، مشکالت 

هاي متعدد و بیماري سوءتغذیه، شیوع آفات جدید، وخاکآب

 کاهش کیفیت مواد غذایي به دنبال داشته است یجهدرنت

هاي اخیر، دههدر  (. به همین دلیل2066)هاشمي و داماالس 

جدیدي به مساله پایداري و نحوه استفاده از  هاينگرش

منابع طبیعي شکل گرفته است. محور اصلي این دیدگاه، تأکید 

، درک رابطه پیچیده بین زیستیطمحبر اصول حفظ 

هایي است استفاده از فناوري یتدرنهافرآیندهاي زیستي و 

)شیري و  هاي جامعه روستایي سازگار استکه با ویژگي

( 6449) که فائو گونهآنکشاورزي پایدار (. 2063همکاران 

تعریف کرده است، عبارت است از مدیریت و حفظ منابع 

به  مندنظامت فناورانه و و محوریت قرار دادن تغییرا طبیعي

روشي که از دستیابي به نیازهاي بشریت براي نسل حاضر 

 (.2062)تي و همکاران  و نسل آینده اطمینان حاصل شود

اگرچه، بسیاري از تعاریف راجع به کشاورزي پایدار 

شناختي است، اما در حقیقت عقیده دربرگیرنده پایداري بوم

و حتي  هاي مختلف اقتصادي، اجتماعيبر این است که جنبه

 فلسفي و فرهنگي داراي اهمیتي برابر با موضوع فني دارند

  (.6444)کرمي 

ا توجه به روند رو به رشد جمعیت، نیاز بـه تولیـدات ب       

روز بیشتر شده و کشاورزي و مواد غذایي در جهان روزبه

به دلیل محدودیت منابع کشاورزي و نیـاز روزافزون به 

کشـاورزي سنتي  يهاتولید محصوالت کشاورزي، نظام

اي و گلخانـه کشاورزي صـنعتي يهاجاي خود را به نظام

هاي در میان نظام(. 2062)باکند و همکاران داده اسـت. 

اي گاه ویژهیاي از جاهاي گلخانهکشتتولید، مختلف 

ها و هاي اخیر با توجه به برنامهبرخوردارند و طي سال

هاي فراوان، همواره هاي دولت و نیز وجود پتانسیلسیاست

اند. دي داشتهمورد توجه قرار گرفته و روند رو به رش

اي دارا هاي گلخانهاهمیت و جایگاهي که کشت رغمعلي

متعددي  مسائلها و ها با نگرانيهستند، توسعه گلخانه

احتمال آلودگي  یژهوبه محیطيزیستهمچون مشکالت 

هاي زیرزمیني، تخریب و از بین بردن منابع آب، احداث آب

رها، استفاده ها در محدوده شهرها و در حریم آبي شهگلخانه

عدم آگاهي و  هاي شیمیایي به دلیلاز نهاده ازحدیشب

است بوده مواجه  موارد دیگرداران و آشنایي اکثر گلخانه

، در هانظامدر ایـن همچنین (. 2066 شریفي و همکاران)

ویژه کشورهاي در حـال بیشـتر کشورهاي جهان و به

ها نقش کشتوسـعه، مبارزه شیمیایي و استفاده از آفت

)باکند و  کنداصـلي را در حفاظت از محصوالت ایفا مي

محیط گلخانه به دلیل بسته بودن و وجود (. 2062همکاران 

ها و آفات رطوبت باال محل مناسبي براي رشد انواع قارچ

به همین دلیل انواع مختلفي از سموم با غلظت  ،گیاهي است

صول به شود و برداشت این محباال در گلخانه مصرف مي

گیرد و اغـــلب پاشي صورت ميفاصله کوتاهي بعد از سم

کش در محصوالت مقادیـر زیادي از انواع باقیمانده آفت

مطالعات متعدد نشان داده است که ماند. اي باقي ميگلخانه

ها، برداشت زودهنگام هاي مکرر در گلخانهپاشيسم

و مصرف  به بازار هاآنپاشي و ارائه محصوالت بعد از سم

صورت خام و تازه، سالمت این محصوالت به

مروتي و ) کندطورجدي تهدید ميکنندگان را بهمصرف

 همکاران؛ باکند و 2063؛ مروتي و همکاران 2069الهي نعمت

حمدي و ایماني ؛ م2066خانیکي و همکاران  جاهد؛ 2062

افزایش سالمت محصوالت  (.2004؛ قاسمي و کرمي 2062

در کشور  ايگلخانهمحصوالت  طورینهمکشاورزي و 

براي نزدیك کردن این نیازمند یك عزم ملي است و باید  

تولیدات به اصول کشاورزي پایدار در کشور 

عوامل متعددي بر رفتار  هاي الزم صورت گیرد.یزيربرنامه

تولیدکنندگان کشاورزي در خصوص رعایت اصول 

این عوامل نگرش یکي از  کشاورزي پایدار اثرگذار هستند که

شناسي . نگرش یکي از مفاهیم موجود در روانباشدميافراد 

اجتماعي مدرن است که از ترکیب سه عنصر شناخت، 

(. در 2009احساسات و رفتار حاصل شده است )شریفي 

حقیقت، نگرش عبارت است از حالتي در مغز و احساس یا 

د است. اي که شامل موارد مثبت یا منفي در ذهن افراخواسته
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اند که نگرش، عامل اصلي در تغییر محققان بر این عقیده

رفتار است و تغییر در نگرش منجر به تغییر در رفتار 

(. نگرش افراد در 2063شود )شیري و همکاران مي

 موردعالقههاي ترین حوزهموضوعات مختلف، یکي از وسیع

 مدیران است تا با آگاهي از اینکه افراد راجع به موضوعات

هایي براي تغییر مختلف چه تفکراتي دارند، بتوانند برنامه

    (.2009  ولي و مشوقه طراحي کنند )شا هاآننگرش 

تحقیقات  بر آن مؤثرخصوص نگرش و عوامل در       

در  ،(2060حیاتي و همکاران ) متعددي صورت گرفته است.

اي با هدف بررسي نگرش کارشناسان سازمان جهاد مطالعه

زي آذربایجان شرقي نسبت به مفاهیم کشاورزي کشاور

بر آن به این نتیجه رسیدند که  مؤثرپایدار و عوامل 

 ي خنثيکارشناسان مورد بررسي به کشاورزي پایدار نگرش

مطالعه و تجربه کشاورزي، تجربه کاري، درآمد،  داشته

نشریات علمي و ترویجي کشاورزي و تعداد منابع اطالعاتي 

وي نگرش افراد نسبت به کشاورزي پایدار داري راثر معني

عوامل  با هدف(، 2060سلیماني )مطالعه نتایج  داشته است.

بر نگرش کشاورزان شهرستان جیرفت نسبت به  مؤثر

نشان  ( ذرت یدکنندگانتولمطالعه موردي پایدار )کشاورزي 

به کشاورزي پایدار در بین  مساعد غالب بودن نگرش از

متغیرهاي تعداد شرکت  جیرفت بود. تولیدکنندگان ذرت در 

سن و فاصله از  ،ترویجي، مشارکت اجتماعي هايکالسدر 

درصد تغییرات نگرش نسبت به کشاورزي  90مرکز تحقیقات 

(، در 2060پسند )باقري و شاهافراد را تبیین کرد. پایدار 

کار زمینيبررسي نگرش کشاورزان سیبتحقیقي به منظور 

، گزارش عملیات کشاورزي پایداردشت اردبیل نسبت به 

پاسخگویان نسبت به اصول کلي پایداري و کردند که 

، اثرات منفي وخاکآبعملیاتي نظیر ضرورت حفاظت از 

هاي شیمیایي کشاورزي، رعایت تناوب زراعي، اثرات نهاده

 رویه کشاورزي و ضرورت حفظمحیطي عملیات بيزیست

ي، نگرش مثبتي داشتند. ولي اولویت اصل مثابهبه زیستمحیط

مدرن  هايآوريفننسبت به ضرورت کاهش کاربرد 

کشاورزي، کاهش مصرف کودها، سموم و عملیات 

ورزي نگرش منفي داشتند و در مورد سایر عملیات خاک

کشاورزي مورد بررسي نگرش متوسطي داشتند. تحلیل 

بع همبستگي نشان داد که نگرش پایداري با متغیرهاي منا

و  کسب اطالعات، مشارکت ترویجي و تحصیالت رابطه مثبت

تجربه در کشاورزي سابقه و با متغیرهاي سن و  دارمعني

ولي با متغیرهاي مصرف  ،داري داشترابطه منفي معني

هاي شیمیایي کشاورزي و شرایط مزرعه رابطه نهاده

 است. داري نداشت که بیانگر تناقض نگرش و عمل آنانمعني

نگرش  در ارتباط با ،(2066رضایي و همکاران )لعه مطا

 نشان دادکشاورزان روستاي جزالندشت شهرستان طارم 

کشاورزان از نگرش مساعدي نسبت به کشاورزي پایدار  که

اي به در مطالعه ،(2066همکاران )شریفي و . برخوردار بودند

اي منظور بررسي عوامل مؤثر بر پایداري نظام کشت گلخانه

 4/93در حدود نطقه جیرفت و کهنوج، گزارش کردند که در م

را پنج  ايگلخانهدرصد از تغییرات سطح پایداري کشت 

متغیر دانش کشاورزي پایدار، تحصیالت، نگرش به 

 -آموزشي هايکالسکشاورزي پایدار، میزان شرکت در 

تحقیق  .نمایندميتبیین  ايگلخانهترویجي و سابقه فعالیت 

 نگرش بین نشان داد که(، 2066ران )رحماني و همکا

کار استان خوزستان در خصوص داران صیفيگلخانه

ابطه مثبت کشاورزي پایدار و عملکرد این واحدهاي تولیدي ر

( در 2066شمس و همکاران ). داردوجود  داريمعنيو 

نشان  تحقیقي در خصوص باغداران شهرستان ماهنشان

به کشاورزي پایدار در دادند که نگرش اکثر باغداران نسبت 

و در برخي موارد به خاطر عوامل اقتصادي  بودحد متوسط 

در موارد  هاآن هاينگرشو آموزشي حاکم بر باغداران بین 

افشاري و   .داشتریز پایداري تضاد محتوایي وجود 

استان  کارانبر روي پنبهاي در مطالعه(، 2069همکاران )

گزارش فتارهاي پایداري، اصفهان در زمینه عوامل مؤثر بر ر

متغیرهاي میزان اراضي زراعي، هنجار اخالقي که  کردند

هاي پایداري و آگاهي از پیامدهاي نسبت به فعالیت

و  آنها تاثیر مستقیمي دارند بر نگرش پایداري محیطيزیست

همچنین متغیرهاي میزان درآمد، دسترسي به منابع، نگرش 

ترین ، فاصله تا نزدیكکشاورزان نسبت به کشاورزي پایدار

مرکز خدمات جهاد کشاورزي، سطح تحصیالت، هنجارهاي 

هاي پایداري، دسترسي به اجتماعي نسبت به انجام فعالیت

زمینه کشاورزي پایدار و میزان اراضي زراعي  اطالعات در

بر روي رفتارهاي پایداري  یرمستقیمغکشاورزان، به طور 

در تحقیقي  ،(2069اران )شمس و همک .ثیرگذار بودندتأ هاآن

که  در خصوص کشاورزان شهرستان اسدآباد گزارش کردند

درصد کشاورزان نگرش مثبتي به کشاورزي پایدار  2/70
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به کشاورزي پایدار و میزان  هاآنبین نگرش  و داشتند

داري وجود هاي شیمیایي رابطه منفي و معنيمصرف نهاده

اورزي پایدار با داشت. همچنین بین نگرش کشاورزان به کش

داري میزان استفاده از منابع اطالعاتي رابطه مثبت و معني

 وجود داشت.

نگرش  (، گزارش کردند که 2007) همکارانفاکویا و         

کشاورزان زن منطقه جنوب غربي نیجریه به عملیات 

و نامساعد بود. کرمي و کشاورزي پایدار خنثي 

این نتیجه رسیدند ه ب در بررسي خود(، 2000منصورآبادي )

در  داري تفاوت معنيکشاورزان زن و مرد که میان نگرش 

نگرش زنان به کشاورزي پایدار وجود داشت و  خصوص

 ،(2004اجانا و همکاران )ر.  بودکشاورزي پایدار مساعدتر 

هندي را در مورد عملیات  کاربرنجنگرش کشاورزان 

آموزش،  گزارش کردند و اینکهمساعد  کشاورزي پایدار

دانش در مورد کشاورزي پایدار، استفاده از ابزارهاي جمعي، 

ها، تماس با کارکنان ترویجي و مشارکت در برنامه

هاي ترویجي با نگرش به کشاورزي پایدار رابطه مشارکت

به بررسي و  ،(2060چویچوم و یامائو ) داري دارند.معني

غیر و برنج ارگانیك  دهندهپرورشمقایسه نگرش کشاورزان 

تایلند پرداختند. نتایج  غرب شمالدر استان سورین  ارگانیك

نشان داد که کشاورزان ارگانیك کار نسبت به کشاورزي 

ولي نگرش کشاورزان  داشتندپایدار نگرش مساعدي 

سطح نگرش خنثي بود و در مجموع  کارغیرارگانیك

کشاورزان ارگانیك کار نسبت به کشاورزي پایدار بهتر از 

ساداتي و همکاران  کار بود. غیر ارگانیكشاورزان نگرش ک

شهرستان  نگرش اغلب کشاورزان گزارش کردند که ،(2060)

 رابطه. همچنین، نامساعد بود بهبهان به کشاورزي پایدار

هاي کشاورزي، بعد داري بین سن، تجربه فعالیتمنفي معني

 وجود داشت ولي خانوار و میزان زمین زراعي با نگرش

هاي ین سطح تحصیالت، میزان شرکت در دورهبرابطه 

آموزشي ترویجي، میزان درآمد خارج از مزرعه، دانش 

کشاورز درباره کشاورزي پایدار، میزان استفاده از 

هاي کشاورزي پایدار، میزان تماس با کارشناسان روش

 ترویج و میزان رضایت شغلي با نگرش به کشاورزي پایدار

یل رگرسیوني نیز نشان داد چهار . تحلبود دارمعنيمثبت و 

متغیر میزان تماس با کارشناسان ترویج، دانش کشاورزان 

راجع به کشاورزي پایدار، میزان رضایت شغلي و سطح 

درصد واریانس نگرش را  92تحصیالت کشاورز، جمعاً 

 دادنشان  ،(2062و همکاران ) اابوسمتحقیق  .کنندميتبیین 

 بودشاورزي پایدار مساعد که نگرش کشاورزان مالزي به ک

نگرش کشاورزان مختلف از نظر سن، سواد، منطقه محل  و

شیري و  مطالعه .داشت يدارسکونت با یکدیگر اختالف معني

به کشاورزي محققان  در خصوص نگرش ،(2063همکاران )

خنثي و رو به  هاآنکه نگرش اغلب  نشان داد پایدار در ایران 

ي در نگرش محققان بر اساس دارو تفاوت معني منفي بود

سطح تحصیالت وجود داشت. بین تجربه کاري، تعداد مقاالت 

ها، تعداد چاپ شده، تعداد مقاالت ارائه شده در کنفرانس

رابطه مثبت و  هاآنهاي چاپ و ترجمه شده با نگرش کتاب

 وجود داشت.ي دارمعني

 که در مطالعات اشاره شده فوق مشخص طوريهمان          

نگرش تولیدکنندگان بخش کشاورزي نسبت به  شد،

متغیرهاي  تأثیرکشاورزي پایدار متفاوت و خود نگرش تحت 

داران استان زنجان نیز مختلفي است. در خصوص گلخانه

تحقیق خاصي در این ارتباط صورت نگرفته بود و این در 

گذاري و طراحي یاستسبسترسازي،  حالي است که

راستاي توسعه پایدار کشاورزي در  هاي آموزشي دربرنامه

اي در وهله اول نیازمند شناخت صحیح هاي گلخانهکشت

لذا این تحقیق   باشد.داران در این خصوص ميگلخانه نگرش

داران استان زنجان در با هدف سنجش نگرش گلخانه

ها خصوص کشاورزي پایدار و عوامل مؤثر بر نگرش آن

 صورت گرفت.

 

 هاروشمواد و 

از نوع تحقیقات  شناسيروشتحقیق حاضر از لحاظ          

( همبستگي، از لحاظ هدف از نوع غیرآزمایشيتوصیفي )

ها از نوع تحقیقات کاربردي و از لحاظ نحوه گردآوري داده

شود. در ابتداي مطالعه و پس از بررسي میداني محسوب مي

 نظرانصاحبو مصاحبه با برخي  مند ادبیات نظرينظام

آوردن  دستبهبراي  ار تحقیق یعني پرسشنامه طراحي وابز

مصاحبه  صورتبه هاپرسشنامه موردنیازاطالعات 

نگرش  متغیر وابسته تحقیق یعني .حضوري تکمیل شدند

یك سازه  عنوانبهکشاورزان در خصوص کشاورزي پایدار 

گویه مورد  20 اي ازمجموعه اساس بریا شاخص ترکیبي و 

گویه مثبت و در  60گویه  20گرفت. از این  گیري قراراندازه
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( تا 6اي از کامالً مخالفم )قالب طیف لیکرت و روي دامنه

گویه منفي در قالب دامنه کامالً موافقم  60 و( 9کامالً موافقم )

و با جمع  مورد پرسش واقع شد (9( تا کامالً مخالفم )6)

ه در س هاآنگویه و کدبندي مجدد  20جبري نمرات تمامي 

متغیرهاي مستقل نیز   .آمد دستبهان دارگلخانهسطح، نگرش 

دانش در  ،ارتباطي هايرسانه ،شامل منابع اطالعاتي

و برخي متغیرهاي فردي، خصوص کشاورزي پایدار 

، منابع دانشهر سه سازه . ندبوداي اقتصادي و گلخانه

ارتباطي با استفاده از شاخص ترکیبي  هايرسانهاطالعاتي و 

( سنجیده 3( تا زیاد )0) هیچالب طیف چهار سطحي از در ق

روایي ابزار تحقیق با استفاده از نظرات متخصصان  شدند. 

 پزشکيگیاهاساتید ترویج و آموزش کشاورزي، ) موضوعي

و باغباني دانشگاه زنجان( تعیین گردید. پایایي ابزار تحقیق 

رونباخ محاسبه آلفاي ک از طریق انجام مطالعه مقدماتي ونیز 

آمد.  دستبهترکیبي  هايشاخصبراي  79/0 از تربزرگ

استان زنجان  دارانگلخانهجامعه آماري تحقیق را کلیه 

دادند که طبق آمار اخذ شده از سازمان جهاد تشکیل مي

در سطح استان  دارگلخانه 00 در حدودکشاورزي استان 

جدول . با استفاده از داراي پرونده تولید در سازمان بودند

( حجم نمونه برابر با 6470) مورگانکرجسي و  گیرينمونه

گیري تصادفي ساده روش نمونه و بادار مشخص گلخانه 11

عدم پاسخگویي کامل نه نفر  به دلیل انتخاب و مطالعه شدند.

از فرایند تحلیل  هاآنو حذف  سؤاالتبه کلیه  دارانگلخانهاز 

فرضیه  ترینمهم پرسشنامه مورد بررسي قرار گرفت. 97

میزان  ،بین دانش در مطالعه حاضر این بود که تحقیق 

ارتباطي با نگرش  هايرسانهاطالعاتي و  از منابعاستفاده 

 داريمعنيان در خصوص کشاورزي پایدار رابطه دارگلخانه

شده پس از پردازش در  آوريجمعهاي داده وجود دارد.

Excel 21افزار از طریق نرمSpss  شدند و جهت تحلیل تحلیل

معیار( و استنباطي هاي توصیفي )میانگین، انحرافاز آماره

مقایسه  هايآزمون، و اسپیرمن پیرسون )ضریب همبستگي

خطي  رگرسیون نیز و کروسکال والیس ،یتنيومن میانگین

 ( استفاده شد.چندگانه

 

 

 

 نتایج

 2/13) دارانگلخانهاکثریت  نتایج مطالعه نشان داد که       

 40در حدود  بودند. زن درصد دیگر 0/31و درصد( مرد 

سطح  مجرد بودند.بقیه  درصد 60و  متأهل هاآندرصد 

درصد(  37داران مورد مطالعه )تحصیالت اغلب گلخانه

 هاآندرصد  69درصد باالتر از لیسانس و  6/26لیسانس، 

 73نفر ) 31 يالت دانشگاهیتحص يدیپلم بودند. از افراد دارا

 27) مابقي واي مرتبط با کشاورزي داشتند صد( رشتهدر

 9/79تحصیل کرده بودند.  کشاورزي غیررشته ( درصد

در هیچ دوره آموزشي مرتبط  حالتابهدرصد از پاسخگویان 

و یا کمتر  9نیز تنها در  هیبقبا گلخانه شرکت نکرده نبودند و 

سني  دوره آموزشي شرکت کرده بودند. میانگین 9از 

سال بود که نشان از  99در حدود  داران مورد مطالعههگلخان

 معیار= انحراف) داردبودن افراد مورد مطالعه  سالمیان

درصد( بیان کردند که غیر از  9/97) نفر 27سال(.  3/62

متوسط درآمد باشند. داري داراي شغل دیگري ميگلخانه

ن میلیو 10در حدود  طبق اظهار خودشان دارانگلخانهماهانه 

میلیون  0/66 در حدود گلخانه غیرو از محل مشاغل  ریال

 بود. ریال

درصد(، در تأسیس گلخانه  2/70) دارانگلخانه بیشتر        

درصد  0/22توأم،  صورتبهاز سرمایه شخصي و وام بانکي 

استفاده  يدرصد از وام بانک 7و تنها  يه شخصیاز سرما

 43ورد مطالعه )م يهاگلخانه. مالکیت اغلب بودندکرده 

مالکیت شراکتي  هاآندرصد  7درصد(، شخصي و تنها 

سال  9/9در حدود  دارانگلخانهمیانگین سابقه کار داشتند. 

کار  اخیراًدرصد(  9/97) دارانگلخانهت یو اکثر بود

به طور  دارانگلخانه داري را شروع کرده بودند.گلخانه

گلخانه کار در  روزشبانهساعت در  7/4متوسط در حدود 

ساعت در  9درصد( بیشتر از  2/46) هاآنو اکثریت  کردندمي

ت یاکثر. بودنددر گلخانه مشغول به کار  روزشبانه

 يمتوسط يت شغلیدرصد( از رضا 4/90) دارانگلخانه

درصد  1/02ت یزان رضایز مین طورکليبهبرخوردار بودند و 

مورد  اراندگلخانه متوسط مساحتمتوسط و باال بود.  هاآن

ي هاگلخانهاکثریت  مترمربع بود و 2002مطالعه برابر با 

داشتند.  مربعمتر هزار چهارمورد مطالعه مساحتي بین دو تا 

 (6)جدول 
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 برحسب مساحت مورد مطالعه یهاتوزیع فراواني گلخانه -1 جدول

 درصد تجمعي درصد فراواني مساحت گلخانه )مترمربع(

 3/33 3/33 64 2000کمتر از 

2000-9000 20 6/94 9/02 

 600 9/67 60 9000بیشتر از 

  600 97 جمع

 
 

 

تا و منابع اطالعاتي  کدام از دارانگلخانهدر خصوص اینکه 

کنند، اي در خصوص مدیریت گلخانه استفاده ميچه اندازه

 با مشاوره طرف کارشناسان/کارشناس ،نتایج نشان داد

، تولیدکننده دارانگلخانه سایر و ههمسای دارانگلخانه، گلخانه

هاي به ترتیب در رتبه دانشگاه استادان و کشاورزي محققان

از دو منبع  دارانگلخانه. (2جدول ) داشتنداول تا سوم قرار 

 فني، ايمشاوره خدمات هايشرکت اطالعاتي کارشناسان

 فروش مراکز التحصیالن و نیز کارشناسانفارغ کشاورزي

کمترین اطالعات  (هاکلینیك و کشاورزي سموم ،آالتماشین)

 را اخذ کرده بودند.

 
 

 در خصوص مدیریت گلخانه دارانگلخانه مورداستفادهبندی منابع اطالعاتي رتبه -2جدول 

 انحراف معیار میانگین منبع اطالعاتي رتبه

 24/6 16/6 کارشناس/کارشناسان طرف مشاوره با گلخانه 6

 29/6 49/0 یدکنندهتولداران یه و سایر گلخانهداران همساگلخانه 2

 22/6 43/0 هاي کشاورزيمحققان کشاورزي و استادان دانشکده 3

 64/6 01/0 کارشناسان کشاورزي سازمان جهاد کشاورزي 9

 04/6 01/0 ايدوستان و آشنایان داراي اطالعات گلخانه 9

 19/0 20/0 التحصیالني فارغکشاورز اي، فنيمشاوره هاي خدماتکارشناسان شرکت 1

 90/0 67/0 ها(آالت، سموم کشاورزي و کلینیكکارشناسان مراکز فروش )ماشین 7

 = زیاد3= متوسط، 2= کم، 6= هیچ، 0: سنجشمقیاس 

 

 

جمع جبري امتیازات کلیه منابع اطالعاتي مورد با         

( و کمترین 26)طیفاستفاده و لحاظ کردن بیشترین مقدار 

کم، ان در سه سطح دارگلخانهمیزان استفاده  ،(0دار )مق

 شد و نتایج نشان داد که بیشتر بنديگروه متوسط و زیاد

در حد کمي از درصد(،  4/70داران مورد مطالعه )گلخانه

 کردندمنابع اطالعاتي  براي کسب دانش و آگاهي استفاده مي

 در سطح متوسط از این منابعنیز درصد(  6/26ه )یو بق

در خصوص  .(26/6اي = )میانگین رتبهکردند مياستفاده 

 و اینترنتداد که  نشان( 3جمعي نیز نتایج )جدول  هايرسانه

اي به ترتیب در ماهواره هايبرنامه مجازي و دیدن فضاي

 و در مقابل مطالعه قرار داشتند اول و دوم هايرتبه

 آخر يهارتبهرادیویي در  برنامه و شنیدن مجله -روزنامه

 بودند. 

هاي جمعي همانند منابع اطالعاتي در خصوص رسانه      

مورد استفاده هم اقدام و نتایج نشان داد که بیشتر 

درصد(، در حد متوسطي از  9/99داران مورد مطالعه )گلخانه

کردند منابع اطالعاتي  براي کسب دانش و آگاهي استفاده مي

سه درصد نیز  درصد در حد کم و 9/90و سطح استفاده 

 (.  19/6اي = زیاد بود )میانگین رتبه
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 در خصوص مدیریت گلخانه دارانگلخانهجمعي مورد استفاده  هایرسانهبندی رتبه -3جدول 

 انحراف معیار میانگین هاي جمعيرسانه رتبه

 64/6 43/6 اینترنت و فضاي مجازي 6

 64/6 46/6 ايهاي ماهوارهدیدن برنامه 2

 03/6 21/6 ها و پوستراهده فیلممش 3

 66/6 43/0 مطالعه نشریه/بروشور چاپي/کتابچه/ کتاب 9

 49/0 06/0 هاي تلویزیونيدیدن برنامه 9

 06/6 17/0 شنیدن برنامه رادیویي 1

 01/0 19/0 مجله -مطالعه روزنامه 7

 = زیاد3وسط، = مت2= کم، 6= هیچ، 0: سنجشمقیاس                                   

  

مثل  یيهااستفاده از نهاده در خصوص دارانگلخانهدانش 

ه یدار با هفت گویپا يکود و سموم مرتبط با کشاورز

در همه هفت نتایج نشان داد که و  (9)جدول سنجیده شد 

. البته بود يمتوسطدر سطح  تقریباً هاآنمورد دانش 

انواع  صیتشخبیشترین دانش را در خصوص  دارانگلخانه

و در  بودهدارا  ايگلخانهمحصوالت  و امراض هابیماري

 کنترل هايروش در خصوص تشخیص هاآندانش  ،مقابل

 کم در مقایسه با سایر موارد هابیماري و آفات غیر شیمیایي

 بود.

 

  دار یپا یرزکشاو مرتبط با غير شيميایيو  یيايميش یهادر خصوص نهاده دارانگلخانهدانش  بندیرتبه -4جدول 

 انحراف معیار میانگین دانش دهندهتشکیلهاي گویه رتبه

 17/0 02/2 ايگلخانه محصوالت امراض و هابیماري تشخیص انواع 6

 79/0 02/2 ايگلخانه محصوالت کودي نیاز مناسب میزان تشخیص 2

 10/0 00/2 آفات با مبارزه و کنترل جهت مناسب سموم نوع تشخیص 3

 06/0 40/6 ايگلخانه آورغیر زیان و آورزیان حشرات و آفات انواع تشخیص 9

 70/0 40/6 هابیماري با مبارزه و کنترل جهت مناسب سموم نوع تشخیص 9

 14/0 01/6 هابیماري و آفات با شیمیایي مبارزه مناسب زمان تشخیص 1

 10/0 02/6 هابیماري و آفات غیر شیمیایي کنترل هايروش تشخیص 7

 = زیاد3= متوسط، 2= کم، 6= هیچ، 0: سنجشمقیاس                         

  

با جمع جبري کلیه امتیازات مربوط به شاخص ترکیبي و با  

 7لحاظ کمترین امتیاز شاخص )صفر( و بیشترین امتیاز )

فاصله بین این دو عدد به سه سطح  (26برابر  3ضربدر 

ان در سه سطح دارخانهگلمساوي کدبندي مجدد شد و دانش 

اکثریت که  و نتایج نشان داد مشخص شدکم، متوسط و زیاد 

دانش متوسطي در خصوص  درصد( 1/94) دارانگلخانه

در  هاآندرصد  6/20دانش  و سموم شیمیایي دارند. هانهاده

درصد نیز دانش کمي داشتند.  3/62سطح زیاد و بقیه 

 (.  61/2اي = )میانگین رتبه

 20ق با استفاده از یر وابسته تحقینگرش به عنوان متغ        

 طوري همانشد و  سنجیده يبیه و در قالب شاخص ترکیگو

گویه مرتبط با نگرش  67 ،شوديمشاهده م 9در جدول  که

از  دارانگلخانه دیگرعبارتيبهدارند،  9/2میانگیني باالتر از 

 يول دند،برخوردار بو هاآنراجع به و مساعد  نگرشي مثبت

 بهترین شیمیایي به عنوان سموم از استفاده در خصوص

،  ضرورت هرز هايعلف و هابیماري، آفات با مبارزه شیوه

 به و جهت افزایش تولید شیمیایي سموم و کودها از استفاده

دار به عنوان هدف هر گلخانه سود و تولید رساندن حداکثر

بود و به عبارتي موافق کمتر از متوسط   هاآننگرش 

هایي بودند که با اصول کشاورزي پایدار تناسب گویه

  نداشتند. 
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 در خصوص کشاورزی پایدار دارانگلخانههای مربوط به نگرش بندی گویهرتبه -5 جدول

 میانگین گویه رتبه
انحراف 

 معیار

 90/0 02/9 ي و زیان باري دارند.زیست اثرات منفسموم و کودهاي شیمیایي بر حیوانات، گیاهان و محیط 6

 93/0 74/9 بایستي به شکل بهینه محافظت شوند.ها بوده و وخاک متعلق به تمامي نسلمنابع آب 2

 99/0 77/9 گردند.هاي سطحي و زیرزمیني ميسموم و کودهاي شیمیایي باعث آلودگي آب 3

9 
براي سالمتي انسان ي بیشتري استفاده شده، و کود شیمیای از سموم هاآنهایي که در محصوالت و میوه

 مضرند.
17/9 79/0 

9 
توان به هر مقدار از بستگي نداشته و مي هاآناثرات مضر سموم و کودهاي شیمیایي به میزان مصرف 

 *استفاده کرد. هاآن
97/9 13/0 

1 
ها طان در انسانهایي از قبیل سرو کودهاي شیمیایي باعث افزایش بیماري استفاده زیاد از سموم

 شود.مي
91/9 03/0 

 09/6 90/9 .ها و آفات رمز موفقیت کشاورزان در آینده خواهد بودیادگیري از طبیعت در مقابله با بیماري 7

 90/0 33/9 باشد.هاي هرز وجین کردن ميبهترین شیوه کاهش و کنترل آفات و خطرات علف 0

 91/6 30/9 *ه نباشد، سمپاشي باید طبق روال قبلي صورت گیرد.گونه آفتي در گلخانکه هیچيدرصورتحتي  4

 00/0 20/9 * شوند مضر بوده و باید به سرعت نابود شوند.يمهمه حشراتي که در گلخانه دیده  60

 12/0 43/3 *توان استفاده کرد.کودهاي شیمیایي را بدون انجام آزمایش خاک و طبق سلیقه شخصي مي 66

 33/6 74/3 * باشد.نمي ي شیمیایي، نیازي به استفاده از کودهاي سبز و داميبا وجود کودها 62

 39/6 79/3 * رود.اثرات مضر سموم و کودهاي شیمیایي از طریق شستشو برطرف شده و از بین مي 63

69 
که  هاي شیمیایي باز هم ترجیح خواهم دادکم شدن تولید به دلیل استفاده کمتر از سموم و نهاده با فرض

 کمتر استفاده کنم. هاآناز 
29/3 47/0 

 09/6 00/3 .اندکنترلها و آفات گیاهي بدون استفاده از سموم شیمیایي قابل برخي از بیماري 69

61 
سموم و کودهاي شیمیایي اگر طبق دستورالعمل مربوطه استفاده شوند، هیچ اثرات مضر و زیان باري 

 *ندارند.
01/2 39/6 

 24/6 72/2 دون استفاده از کود و سموم شیمیایي، محصول سالم اما با مقدار کمتري تولید کنم.من حاضرم ب 67

 61/6 43/6 * باشد.مي هاي هرز استفاده از سموم شیمیایيها و علفبهترین شیوه مبارزه با آفات، بیماري 60

 49/0 02/6 *ت.اي جز استفاده از کودها و سموم شیمیایي نیسبراي افزایش تولید، چاره 64

 94/0 61/6 *باشد. اشگلخانهباید به حداکثر رساندن تولید و سود  دارهدف اساسي یك گلخانه 20

گذاري شدند.معکوس کد صورتبههاي منفي که گویه* -( 9( تا کامالً موافقم )6کامالً مخالفم ) دامنه طیف:

 

 

ان، ابتدا امتیازات دارگلخانهجهت مشخص شدن نگرش  

مرحله دوم با لحاظ  در و ها با همدیگر جمع جبري شدندگویه

 امتیاز( و بیشترین 20خص ترکیبي )کردن کمترین امتیاز شا

مساوي به  طوربه( 00(، فاصله بین این دو شاخص )600)

ان در دارگلخانهح مساوي کدبندي مجدد شد و نگرش وسط

 7/73 ،1 آمد. طبق نتایج جدول دستبهسه سطح نگرشي 

درصد افراد نیز نگرشي  3/21مثبت و رصد افراد نگرش د

کشاورزي پایدار داشتند. هیچ موردي از خنثي در خصوص 

 .نشدمشاهده  دارانگلخانهنگرش منفي در بین 
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 نگرش به کشاورزی پایداربرحسب  دارانگلخانهتوزیع فراواني  -6 جدول

 هارهآما یرسا فراوانيدرصد   فراواني سطح نگرش

 79/2: ايرتبه میانگین 7/73 92 (20 -33/91) مثبت

 3/21 69 (33/91 -77/73خنثي ) 99/0انحراف معیار:  

 0 0 (77/73 -600) منفي

 600 97 جمع

 
 

بین میزان ، 7در جدول  همبستگي ضرایب با توجه به 

استفاده از منابع اطالعاتي، درآمد از محل گلخانه، تعداد 

آموزشي شرکت کرده و رضایت شغلي با نگرش،  هايکالس

ولي بین تعداد افراد  وجود داشت،داري مثبت و معني رابطه

داري خانواده مشارکت کننده با نگرش رابطه منفي و معني

سایر متغیرهاي مورد  . الزم به توضیح است که بینبود

سن، میزان سابقه کار، تعداد افراد خانوار،  مطالعه از قبیل

، درآمد از يجمع يها، میزان استفاده از رسانهانشسطح د

، مساحت گلخانه، میزان ساعات کار در گلخانه غیرمحل 

داران به روز و سطح تحصیالت با نگرش گلخانهشبانه

 مشاهده نشد.  داري معني رابطهگونه کشاورزي پایدار هیچ
 

 

 پایدار یداران در خصوص کشاورزخانهمستقل مورد مطالعه با نگرش گل یرهاين متغيرابطه ب -7 جدول

 نوع ضریب r Sig متغیرهاي مورد بررسي

 پیرسون 000/0 941/0٭٭ میزان استفاده از منابع اطالعاتي

 پیرسون 031/0 270/0٭ هاي آموزشي شرکت کردهتعداد کالس

 پیرسون 031/0 201/0٭ درآمد از محل گلخانه

 پیرسون 004/0 -396/0٭٭ تعداد افراد خانواده مشارکت کننده

 اسپیرمن 000/0 909/0٭٭ رضایت شغلي

 /09داري در سطح معني ٭ و 06/0داري در سطح معني ٭٭                          

 

نگرش  در خصوص ينتیج آزمون من وینتا       

، (=P=000/247 U ,670/0)داران زن و مرد گلخانه

 یيهاآنود و گلخانه ب هاآن يکه شغل اصل يدارانگلخانه

که  يدارانگلخانه، (=P=9/202 U ,730/0نبود )که 

 ,693/0نبود )مه یکه ب یيهاآنمه بود با یب هاآنگلخانه 

P=00/242 U=) ن هاي مورد آزموگروه  نشان داد که

در مقابل با  يندارند. ول دیگرهم با داريمعنيتفاوت 

در خصوص  يتنیبودن آزمون من و دارمعنيتوجه 

 P=90/94 ,007/0)و مجرد  متأهلداران گلخانهنگرش 

U=) ،( از 90/6379ها= )میانگین رتبه متأهلداران گلخانه

داران مجرد گلخانهتري در مقایسه با نگرش مثبت

ج ینتا ( برخوردار بودند.90/277ها= )میانگین رتبه

ز ی( نP=709/9 =2X,090/0س )یآزمون کروسکال وال

 احداث يکه برا يدارانلخانهگنگرش سه گروه  دادنشان 

شخصي، وام بانکي، منابع شخصي  از سه منبعگلخانه 

گر یاستفاده کرده بودند، با همد توأمانو وام بانکي 

 .نداشت داريمعنيتفاوت 

براي  گامبهگامبه روش رگرسیون چندگانه از        

مورد مطالعه بر متغیر مستقل  متغیرهاي تأثیربررسي 

(، 0)جدول نتایج تحلیل تفاده گردید. نگرش اسوابسته 

نشان داد که متغیرهاي میزان استفاده از منابع 

تعداد افراد خانواده مشارکت کننده، درآمد از  ، اطالعاتي

محل گلخانه، سطح دانش و شناخت راجع به مصرف 

و سموم شیمیایي و میزان ساعات کار در  هانهاده
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نگرش وابسته  ریرات متغییدرصد از تغ 9/99 روزشبانه

   .کنندمين ییتبرا  به کشاورزي پایدار

دار بودن مدل نهایي رگرسیوني، معادله با توجه به معني

داران در خصوص توان براي نگرش گلخانهزیر را مي

 ( ارایه داد.Yکشاورزي پایدار )

و با توجه به ضریب بتا متغیر تعداد افراد خانواده        

نسبت به سایر  (= Beta -944/0مشارکت کننده )

متغیرها سهم و نقش بیشتري در تبیین متغیر وابسته 

معکوس داشت و کمترین تاثیر مربوط به  صورتبهالبته 

 .باشدمتغیر درآمد از محل گلخانه مي

     
 

54321 44.0137.1001.055.4521.073.92 XXXXXY  

 

 داریپا یورزدر خصوص کشا دارانگلخانهاثرگذار بر نگرش  یرهايمتغ يونيب رگرسیضرا -8جدول 

 B Beta t Sig ر مستقلیمتغ اختصاري یمعال

a 000/0 40/23  73/42 مقدار ثابت 

1X  000/0 022/2 229/0 926/0 میزان استفاده از منابع اطالعاتي 

2X 094/0 090/9 -944/0 -99/9 تعداد افراد خانواده مشارکت کننده 

3X 024/0 296/2 306/0 006/0 درآمد از محل گلخانه 

4X 000/0 312/9 997/0 637/6 دانش 

4X 061/0 900/2 337/0 990/0 روزمیزان ساعات کار در شبانه 

             799/0=R  999/0=2R   907/0  =dA
2R     406/66= F    000/0 Sig= 

 

       
 گيرینتيجه و بحث

بررسي عوامل مؤثر بر نگرش  هدف با تحقیق این       

تان زنجان نسبت به کشاورزي پایدار داران اسگلخانه

داران که اکثریت گلخانه داد نشان نتایج. گرفت صورت

 نگرش مثبتي در خصوص کشاورزي پایدار داشتند و

داران مشاهده هیچ موردي از نگرش منفي در بین گلخانه

همکاران نگردید. این یافته با نتایج تحقیقات شمس و 

شمس و همکاران (، 2066(، رضایي و همکاران )2069)

(، چویچوم و یامائو 2060(، ساداتي و همکاران )2066)

(، ابوسما و همکاران 2004همکاران )راجانا و  (2060)

سلیماني و ، (2066باغباني و همکاران )(، 2062)

( مطابقت 2060)پسند باقري و شاه( و 2004همکاران )

داشت و همه در این نتیجه که کشاورزان و روستاییان 

مثبتي به کشاورزي پایداري دارند، توافق دارند.  نگرش

( و 2007)فاکویا و همکاران گرچه مطالعاتي مانند 

اند که کشاورزان مورد (، گزارش کرده2060سلیماني )

ها نگرش مثبتي در خصوص پایداري مطالعه آن

 سموم از داران در خصوص استفادهنداشتند. گلخانه

، آفات با بارزهم شیوه بهترین شیمیایي به عنوان

 کودها از هرز،  ضرورت استفاده هايعلف و هابیماري

 حداکثر به جهت افزایش تولید و شیمیایي سموم و

دار به عنوان هدف هر گلخانه سود و تولید رساندن

هایي نگرش نسبتاً نامساعد داشتند،  به عبارتي با گویه

که با اصول کشاورزي پایدار تناسب نداشتند، موافقت 

رسد که در این استان نیز تري داشتند.  به نظر ميکم

داران جهت رسیدن به حداکثر سود موردنیاز، گلخانه

دانند و هاي شیمیایي را ضروري مياستفاده از نهاده

رغم شناخت در شاید به این خاطر باشد که علي

هاي خصوص مضرات استفاده زیاد از سموم و نهاده

ساندن سود خود از این شیمیایي به دلیل به حداکثر ر

 کنند.ها استفاده مينهاده

نتیجه تحلیل رگرسیون )براساس ضریب بتا(         

ترین متغیر تأثیرگذار بر نگرش نشان داد که مهم

داران تعداد افراد خانوار مشارکت کننده است و گلخانه
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هایي که افراد بیشتري از خانوار مشارکت در گلخانه

وس بر نگرش تأثیر گذاشته است. صورت معکداشتند، به

داراني از نیروي کار رسد که گلخانهبه نظر مي

کنند که از لحاظ اقتصادي امکان خانوادگي استفاده مي

اند و این خانوارها براي استخدام نیروي کارگري نداشته

مدت تمایل به رسیدن به اهداف اقتصادي در کوتاه

رند و لذا امکان هاي شیمیایي دااستفاده زیاد از نهاده

دارد آنها نگرش خودشان را جهت هماهنگي با رفتارها 

و اقدامات خودشان تعدیل کرده باشند. دومین متغیر 

باشد. این یافته داران مياثرگذار بر نگرش، دانش گلخانه

همسو با نتایج مطالعاتي مانند ساداتي و همکاران 

ران همکا(، شریفي و 2069) (، محمدیان و بخشنده2060)

(، آزوسنا و 2007) (، کالنتري و همکاران2066)

اجانا و ( و ر2069(، سلنا و همکاران )2063همکاران )

یر مثبت دانش تأثباشد که آنها نیز يم(، 2004همکاران )

و آگاهي بر نگرش افراد در خصوص موضوعات مورد 

 که گونهدر این راستا همان اند.مطالعه را گزارش کرده

میزان استفاده از منابع  داد، نشان یزپژوهش ن نتایج

داران کارشناسان مراکز فروش، گلخانه) اطالعاتي

داران، محققان کشاورزي و همسایه و سایر گلخانه

هاي کشاورزي و...( به عنوان چهارمین استادان دانشکده

داران به صورت مثبتي متغیر مهم بر نگرش گلخانه

هاي ابق با یافتهتأثیرگذار بود. این یافته نیز در تط

( 2060) پسند(، باقري و شاه2060ساداتي و همکاران )

( بود و اینکه افرادي که 2007و کرمي و منصورآبادي )

تماس بیشتري با کارشناسان کشاورزي و منابع 

اطالعاتي متعدد داشتند از نگرش مساعدتري نسبت به 

کشاورزي پایدار برخوردار بودند. همچنین بین نگرش 

هاي آموزشي که مورد مطالعه با تعداد کالسافراد 

داري وجود بودند، رابطه مثبت و معني شرکت کرده

( و 2004هاي راجانا و همکاران )داشت که با یافته

(، همسو بود و افراد با شرکت 2060ساداتي و همکاران )

هاي آموزشي ضمن کسب دانش و اطالعات در کالس

کشاورزي  بیشتر از نگرش مثبتي نیز در خصوص

هاي تغییر شوند. در واقع یکي از راهمي برخوردارپایدار 

اي، افزایش دانش و در نگرش افراد در خصوص پدیده

مثبت و منفي( آن پدیده ) آگاهي آنها نسبت به اثرات

(.   با توجه به نتایج 2069باشد )ایزدي و همکاران مي

منابع  تحقیق و تأثیر مثبت دانش، میزان استفاده از

ها که همگي ماهیت اطالعاتي و نیز شرکت در کالس

شود که آگاهي و آموزشي و دانشي دارند،  پیشنهاد مي

داران از آثار و پیامدهاي مخرب استفاده از اطالع گلخانه

سموم و کودهاي شیمیایي و نیز فواید  اصول 

هاي انفرادي، گروهي و کشاورزي پایدار از طریق رسانه

افزایش داده شود، زیرا ارتقاي جمعي به صورت مرتب 

داران از اثرات و پیامدهاي رفتارهایشان آگاهي گلخانه

ها در قبال سالمتي موجب افزایش احساس مسئولیت آن

زیست و باالتر از آن سالمتي شهروندان خواهد  محیط

شد. در واقع کشاورزي پایدار، به عنوان نظامي براي 

زیادي به دانش  تولید محصوالت کشاورزي متعدد، نیاز

زیستي و پایداري دارد. همچنین و شناخت مسائل محیط

هاي جهاد کشاورزي و شود که سازمانپیشنهاد مي

نظام مهندسي کشاورزي نسبت به طراحي و برگزاري 

داران هاي آموزشي ترویجي و تشویق گلخانهدوره

 ها اقدام نمایند. جهت شرکت در این دوره

 از محل گلخانه بر نگرشمیزان درآمد           

داران به کشاورزي پایدار به صورت مثبتي گلخانه

(، حیاتي و 2060تأثیرگذار بود. ساداتي و همکاران )

( نیز به 2069همکاران )( و افشاري و 2060همکاران )

نتایج مشابهي در خصوص ارتباط مثبت درآمد و نگرش 

ه اند. گرچکشاورزان به کشاورزي پایدار اشاره کرده

تاثیر این متغیر طبق ضریب بتا بسیار ناچیز بود ولیکن 

داراني که درآمد باالتري دهد که گلخانهنشان مي

داشتند، نسبت به کشاورزي پایدار نگرش مساعدتري 

 داران داشتند. در مقایسه با بقیه گلخانه

ها از داران با میزان رضایت آنبین نگرش گلخانه        

داري وجود داشت بطه مثبت و معنيداري راشغل گلخانه

( 2060هاي ساداتي و همکاران )که در تطابق با یافته
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بود. با توجه به اهمیتي که رضایت شغلي در ایجاد 

نگرش مساعد نسبت به کشاورزي پایدار دارد، هرچقدر 

تري به اعتبارات و داران دسترسي بیشتر و آسانگلخانه

شند، باعث هاي موردنیازشان داشته بازیرساخت

داري و بهبود نگرش افزایش رضایتشان از شغل گلخانه

 شود. ها نسبت به کشاورزي پایدار ميآن

 با توجه به ضرورت حفظ سالمتي مصرف          

اي و نظر به کنندگان درارتباط با محصوالت گلخانه

داران در خصوص کشاورزي پایدار نگرش مثبت گلخانه

شود که ق حاضر پیشنهاد ميو با توجه به نتایج تحقی

سازي مصرف محصوالت سالم  همزمان با فرهنگ

هاي جمعي، جهت افزایش درآمد توسط رسانه

داران از محل فروش محصوالت سالم و ارگانیك گلخانه

نیز اقدامات بازاریابي متناسب صورت بگیرد و نهادهاي 

نظارتي در حوزه سالمت غذایي نیز باید نسبت به 

 ها تالش نمایند. این سیاستاجراي صحیح 
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