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چکيده
بهبود نگرش گلخانهداران ،بهعنوان متوليان توليد ،نسبت به كشاورزی پايدار میتواند زمينهساز افزايش پايداری اين نوع نظام
كشت گردد؛ بنابراين هدف اين پژوهش ،بررسی عوامل مؤثر بر نگرش گلخانهداران بوه كشواورزی پايودار در اسوتان البورز بوود.
تحقيق حاضر از لحاظ هدف ،كاربردی و از نظر گردآوری دادهها ميدانی است .جامعه آماری تحقيق حاضر را  011گلخانهدار فعال
استان البرز ( )N=011تشکيل میدادند .با استفاده از فرمول كوكران حجم نمونه  099مورد تعيين شود كوه بوا اسوتفاده از روش
نمونهگيری طبقهای با انتساب متناسب برحسب شهرستانهای محل فعاليت انتخاب شدند .ابوزار جمو آوری دادههوا در تحقيوق
حاضر پرسشنامه بود كه روايی آن ،توسط پانل متخصصان دانشگاه تهران و پايايی آن نيز با ضريب آلفوای كرونبواخ  1/19موورد
تأييد قرار گرفت .نتايج نشان داد كه  10درصد از گلخانهداران نگرش مثبتی بوه كشواورزی پايودار داشوتند .يافتوههوای مقايسوه
ميانگين حاكی از وجود اختالف معنیدار بين نگرش گلخانهدارای دارای تحصيالت مرتبط با كشاورزی و غيرمرتبط بوود .تحليول
همبستگی نشان داد كه بين رفتار اطالعيابی و استفاده از كانالهای ارتباطی با نگرش رابطه مثبت معنیدار وجود داشت .عوالوه
بر اين نتايج تحليل رگرسيون چندگانه نشان داد كه چهار متغير وارد شده به مدل حدود  11درصد از واريانس نگرش گلخانهداران
نسبت به كشاورزی پايدار را تبيين میكرد .در نهايت نتايج اين تحقيق پيشنهاد میكند كه با توجه به تأثير نگرش بر نووع رفتوار،
میتوان با تغيير نگرش گلخانهداران از طريق اطالعرسانی و انواع مختلف آموزش ،پايداری توليد را افوزايش و سوالمت عموومی
جامعه را بهبود بخشيد.
واژههای كليدی :كشاورزی پايدار ،گلخانهدار ،نگرش.

 -0دانشجوی دكتری توسعه كشاورزی دانشگاه تهران و كارشناس سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزی ،موسسه علمی كاربردی جهاد ،مركز آمووزش
عالی امام خمينی (ره).
 -0استاديار سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزی ،موسسه علمی كاربردی جهاد ،مركز آموزش عالی امام خمينی (ره).
(* -نويسنده مس ول)jamshidi.omid65@ut.ac.ir :
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مقدمه
امروزه مشخص شده است كه هدف كشاورزی پس از انقالب سبز يا به عبارتی كشاورزی مرسوم ،حداكثر سوازی
توليد و سود بوده است و اهداف ماكور هيچگونه توجهی به آثار تخريبی بلندمدت بر نظامهای اكرواكولوژيکی و زيست
محيطی نداشته است (ترانو 0و همکاران .)0109 ،در ايون شوکل از كشواورزی مودرن ،اسوتفاده بویرويوه از كودهوای
شيميايی ،آفتكشها ،علفكشها و حشرهكشها رواج داشت (ژن و ژوبيش )0111 ،0كه اين امر نگرانی در مورد آثوار
منفی كشاورزی مدرن بر سالمت انسان ،محيطزيست و مناب طبيعی را منجر شده است .در دهههای اخير و در پاسوخ
به اين نگرانیها ،توسعه و بکارگيری شکل نوينی از كشاورزی به نام كشاورزی پايدار مد نظر قرارگرفته است (فن تان
و ياپاتانفون .)0109 ،0كشاورزی پايدار رهيافتی است كه نه تنها استفاده بهتر از منواب طبيعوی را ممکون مویسوازد و
نيازهای انسان را بدون آسيب به محيطزيست برآورده مینمايد ،بلکه استفاده از نهادههای خوارجی را نيوز بوه حوداقل
میرساند (منوزی و همکاران .)0109 ،1كشاورزی پايدار نظامی مبتنی بر حفظ طوالنی مدت سيستمهای طبيعی ،توليد
بهينه با كمترين نهاده ،درآمد كافی برای واحدهای كشاورزی ،تأمين نيازهای غاايی اساسی و مواد موورد نيواز خوانوار
روستايی و جامعه است (فرشاد و همکاران .)0551 ،9كشاورزی پايدار بايد در جهت سودمندی بيشتر برای انسان ،بهوره
وری بيشتر از مناب و توازن با عامل محيطی پيش رود (خراسانی و مقدادی .)0051 ،يک سيستم كشاورزی پايدار بايد
نيازهای نسل حاضر را بدون به مخاطره انداختن نيازهای نسل آينده تأمين نمايد .اين نوع كشاورزی متکی بوه روش-
های طبيعی كنترل آفات و بيماریها بوده و هرگونه استفاده و كاربرد آفت كشها و علف كشهای مصنوعی ،كودهای
شيميايی ،هورمونها و آنتی بيوتيکها در آن من شده است (يعقوبی و جوادی .)0050 ،كشاورزی پايدار بهعنوان يوک
اولويت تحقيقاتی و عملی در واكنش به نياز گسترده به ايجاد تعادل بين توليد غاا و محيطزيست و همچنين سوالمت
جامعه مطرح شده است (پرتی )0119 ،؛ و میتوان آن را نظامی دانسوت كوه زموين ،آب و منواب ژنتيکوی جوانوری و
گياهی را حفظ كرده ،به همان اندازه كه از لحاظ اجتماعی قابل پايرش است ،از لحاظ اقتصوادی سوودآور و بهورهوری
بااليی هم دارد .اين نظام نيازهای غاايی جامعه بشری را پاسخ گفته و درعينحال كارايی نهادهها را به حداكثر رسانده
و با محيطزيست نيز سازگار است .بنابراين می توان كشاورزی پايدار را دارای ابعاد اجتماعی ،اقتصادی و زيستمحيطی
دانست (راوو و راجرز 0111 ،؛ زينک و همکاران0111 ،1؛ ليو و همکاران 0117 ،؛ ژو 0101 ،؛ ولوتن و همکواران،00
 .)0109پرتی ( )0559نيز در اين زمينه معتقد است كه علیرغم تنوع در تعاريف كشواورزی پايودار ،بور روی سوه بعود
اساسی پايداری ،يعنی ،قابل قبول بودن از نظر اجتماعی ،دوام پايری اقتصادی و مناسب بودن از نظر اكولوژيکی اتفاق
1 -Terano
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نظر وجود دارد.
با ظهور كشاورزی پايدار و انتخاب روشهای مناسب جديد در اين راستا به ميزان زياد و اميدواركننودهای از اداموه
خسارات پيشين كشاورزی متعارف جلوگيری شده است (ولتن و همکاران .)0109 ،در حقيقت كشاورزی پايودار بينشوی
است كه متکی بر اهداف انسان و شناخت او از اثرات فعاليتهای كشاورزی بر محيطزيست است؛ به كوارگيری چنوين
بينشی میتواند ارائه طريقی باشد برای تلفيق تجربيات پيشينيان و تازهترين پيشرفتهای علمی ،بهمنظور ايجاد نوعی
از نظامهای زراعی كه ضمن حفاظت از مناب  ،از نظر اكولوژيکی نيز دارای سازگاری باشند .چنين نظامهايی عالوه بور
آنکه موجب كاهش اثرات سوء زيست محيطی می شوند ،میتوانند بارآوری در كشواورزی را در حودی مطلووب حفوظ
نموده و ضمن ايجاد پويايی اقتصادی در بلندمدت و كوتاه مدت ،زمينهای مناسب برای ثبات جوام روستايی نيز فراهم
آورد .اين درحالی است كه با وجود مزايای فراوان نظام كشاورزی پايدار ،شواهد حاكی از اين است كه طی سوالهوای
 0591تا  0551مصرف جهانی كودهای شيميايی در جهان بيش از دو برابور افوزايش يافتوه اسوت (اكبوری و اسودی،
 .)0019در ايران نيز طبق آخرين آمار حدود  1/0ميليوون تون از انوواع كودهوای شويمايی و سوموم مختلوف در بوين
كشاورزان توزي شده است و درحال حاضر در كشور سرانه مصرف سم در بخش كشاورزی ،به ازای هر نفر 111 ،گرم
و همچنين ميزان مصرف كود شيميايی از  0/9به  0/9ميليون تن در  01سال گاشته افزايش داشته است (ميرسليمی و
همکاران.)0050 ،
در نظام كشت گلخانهای نيز شرايط به همين صورت است و نتايج تحقيقات و آمارهای موجود حواكی از مصورف
بسيار باالی نهادههای شيميايی در اين نوع نظام كشت دارد .الزم به ذكر است كه در سالهای اخير كشت گلخانوهای
برای توليد خارج از فصل ،استفاده بهينه از مناب آب و خاک ،بهويژه بهرهگيری از قطعات كوچک و امکانات موجوود در
روستاها و حاشيه شهرهای پرجمعيت كه فاقد زمين و آب كافی میباشند ،به شدت در حال گسترش بوده و به عنووان
يک عامل ايجاد اشتغال مطرح شده است (شفيعی و پورجوباری)0017 ،؛ چرا كه اين نوع كشت دارای مزايای زيادی از
جمله؛ امکان فروش محصول با قيمت باال بهخاطر پتانسيل توليد در شرايط نوبرانه ،بواالتر بوودن عملکورد نسوبت بوه
كشت روباز ،صرفهجويی در مصرف آب به علت استفاده از سيستمهای تحت فشار آبياری ،كيفيوت بواالتر محصووالت
توليدی بهدليل كنترل بيشتر عوامل مؤثر در توليد ،وجود امکان صادرات محصول ،امکان كنترل عوامل نامساعد جوی،
بيماریها و آفات و همچنين اشتغالزايی میباشد (حيدریواال .)0011 ،با اين حال يکی از نظامهای نووين كشواورزی
كه مس له پايداری میبايست بيشتر در آن مدنظر قرار گيرد نظام توليد گلخانهای میباشد.
از طرف ديگر مسائل زيست محيطی از استفاده انسان از مناب طبيعی نشات میگيورد و رفتوار انسوان بهورهبوردار
مؤلفه مهم تأثيرگاار بر پايداری اسوت (پرتوی  .)0559 ،پايوداری حاصول تجوارب ،اهوداف ،دانوش ،تصوميمگيوری و
سازماندهی مشترک انسانهاست .تصميم كشاورزان به پايرش عمليات كشاورزی پايدار متأثر از عوامل مختلفی اسوت
كه يکی از اين عوامل نگرش 0آنان است .نگرش يکی از مهمترين مفاهيم روانشناسی اجتماعی نوين است كه عبارت
1 -Pretty
2 -attitude
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از حالتی عاطفی ،مثبت يا منفی در مورد يک موضوع است (گنجی .)0110 ،0آلپورت نگورش را نووعی حالوت آموادگی
ذهنی و روانی میداند كه براساس تجربه سازماندهی شده است و تأثير پويا و جهتدار آن بور واكونش فورد در مقابول
تمام اشيا و موقعيتهای پيش رو برجا میماند .پارسا ( )0011نگرش را نظوام پايودار ارزشويابیهوای مثبوت و منفوی،
احساسات عاطفی و گرايشهای موافق و مخالف نسبت به مقاصد اجتماعی تعريف كورده اسوت (بواقری و شواهپسوند،
 .)0015برای نگرش تعاريف متعددی ارائه شده كه در دامنهی تعاريف نظری (آمادگی برای عمل) تا عمليواتی (كوه بوا
آزمونهای نگرش سنجی اندازهگيری میشوند) قرار دارد (آنستروم و همکاران .)0115 ،0با اينحال میتوان نگورش را
يکی از مهمترين عوامل مؤثر بر استفاده از روشهای توليد پايدار عنوان نمود .در اين راستا فنتان و ياپاتانفون ()0109
بيان میكنند كه نگرش پيشزمينه پايرش كشاورزی پايدار است .راجرز ( )0110نيز معتقد است نگرش مثبت به يک
فناوری منجر به پايرش و كاربرد آن میشود.
در نهايت بايد اذعان نمود كه در به كارگيری روشهای توليد پايدار توسط گلخانهداران ،نگرش به عنوان يکوی از
مؤلفههای كليدی عمل میكند (هال و همکاران ،)0115 ،1چرا كه فعاليت و تصميمگيری نهايی افوراد نسوبت بوه هور
پديدهای تحت تأثير نگرش آنها میباشد (فن تان و ياپاتانفون .)0109 ،نگرش افراد در برگيرنده مجموعه پيچيودهای
از عقايد ،انگيزهها و تجربيات افراد است و در نهايت الزم است متخصصان و برنامهريزان كشاورزی در طراحی برنامه-
های جديد كشاورزی – زيست محيطی در كنار ساير عوامل تأثيرگاار ،به پيچيدگی آن نيوز توجوه نماينود (آنسوتروم و
همکاران.)0115 ،
تاكنون مطالعات مختلفی به عوامل مؤثر بر نگرش نسبت به كشاورزی پايدار در بين كشاورزان اشواره دارنود ،اموا
تحقيقات در زمينه نگرش گلخانهداران به كشاورزی پايدار محدود بوده است .در ادامه به چند نمونه از تحقيقات داخول
و خارج از كشور كه در برگيرنده بحث نگرش و كشاورزی پايدار يا كشاورزی ارگانيک میباشد ،اشواره شوده اسوت؛ در
تحقيق يعقوبی و جوادی ( )0050موان توليد محصوالت ارگانيک از ديدگاه كارشناسان جهاد كشاورزی موورد بررسوی
قرار گرفت .نتايج نشان داد كه از ديدگاه كارشناسان پنج دسته موان ترويجی ،فقدان حمايت كافی دولتی ،موان دانشی
و پژوهشی در جهاد كشاورزی ،پيچيدگی و موان ترغيبی و راندمان پايين محصوالت ارگانيک مهمتورين موانو توليود
محصوالت ارگانيک میباشد .موسوی و همکاران ( )0050عوامل مؤثر بر نگرش سبزيکاران را مورد بررسی قرار دادند
و به اين نتيجه دست يافتند كه عوامل حمايتی-آموزشی ،مديريتی ،فرهنگی و ويژگیهای محصوول از جملوه عوامول
مؤثر بر نگرش مثبت نسبت به كشاورزی ارگانيک است .خوشمرام و همکاران ( )0050در تحقيق خود نشان دادند كه
 97درصد از نگرش كارشناسان نسبت به كشاورزی ارگانيک در حد خنثی بوده است .در تحقيوق دريوايی و همکواران
( )0050عوامل مؤثر بر نگرش شاليکاران نسبت به كشت پايدار برنج در استان مازندران مورد بررسی قرار گرفت .نتايج
نشان داد كه متغيرهای دسترسی به عوامل آموزشی – ترويجی و عوامل ارتباطی ،تجربه كشت برنج ،تعداد نيروی كار

1 -Ganji
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خانوادگی ،سطح تحصيالت و ارزش گااشتن به نظرات گروه مرج  ،حدود  11درصد از تغييرات متغير وابسوته نگورش
نسبت به كشاورزی پايدار را تبيين مینمايند .ميرسليمی و همکاران ( )0050نيز در تحقيق خود عاملهای مؤثر بر نظر
كشاورزان استان البرز در پايرش كشاورزی ارگانيک را مورد بررسی قرار دادند .نتايج حاكی از اين بوود كوه بوين سوه
متغير نگرش به كشاورزی ارگانيک ،ميزان استفاده از كانالهای دريافت اطالعات فنی و ميزان به كوارگيری عمليوات
كشاورزی ارگانيک با پايرش آن همبستگی مثبت و معنیدار وجود دارد .روستا و حاجی آبادی ( )0050در تحقيق خوود
نشان دادند كه نگرش بهره برداران درباره مديريت پايدار مناب طبيعی در حد "بوه نسوبت مثبوت" قورار دارد .بررسوی
قديمی و همکاران ( )0050حاكی از اين بود كه متغيرهای آشنايی با كشاورزی ارگانيک و پيامدهای منفوی كشواورزی
متداول ،شركت در كالسهای آموزشی–ترويجی مرتبط ،تحصيالت و به كارگيری روشها و فناوریهوای كشواورزی
ارگانيک عوامل مؤثر بر نگرش كشاورزان نسبت به كشاورزی ارگانيک بووده اسوت .در تحقيوق رحموانی و همکواران
( )0051بين نگرش گلخانهداران در خصوص كشاورزی پايدار و عملکرد اين واحدهای توليدی رابطهی معنیدار مثبوت
آماری وجود داشت .باقری و شاهپسند ( )0015در تحقيق خود به اين نتيجه رسيدند كه پاسخگويان نسوبت بوه اصوول
كلی پايداری نگرش مثبتی دارند؛ ولی نسبت به ضرورت كاهش مصرف كودها نگرش منفی داشتند .قاسومی و كرموی
( ،)0011در تحقيق خود ذكر كردند كه نگرش گلخانهداران نسبت به مصرف آفوتكوشهوا بورای سوالمتی انسوان و
محيطزيست منفی است .سليمانی و همکاران ( )0011در تحقيق خود نشان دادند كه اكثريت مهندسوين نواظر (10/9
درصد) نگرش مثبتی (موافقی) به كشاورزی پايدار دارند.
اسکاره و همکاران )0109( 0در تحقيقی در كشور برزيل نگرش كشاورزان آينده را در مورد كشاورزی پايدار موورد
بررسی قرار دادند .نتايج نشان داد كه اكثر كشاورزان آتی مورد بررسی نگرشی مثبوت بوه كشواورزی پايودار داشوتند و
درصدد هستند كه چارچوبهای كشاورزی پايدار را در فعاليت آتوی خوود رعايوت كننود .ترانوو و همکواران ( )0109در
تحقيق خود نگرش و پايرش كشاورزی پايدار در بين شاليکاران مالزی را مورد بررسی قرار دادند و نتيجه گرفتنود كوه
متغير نگرش مهمترين متغير تأثيرگاار بر پايرش كشاورزی پايدار است.
حسينی و همکاران )0100( 0در تحقيق خود نگرش گلخانهداران نسبت به عوامل مؤثر بر توسعه كشاورزی پايدار
در ايران را مورد بررسی قرار دادند .نتايج نشان داد كه بين ادراک گلخانهداران در زمينوه توسوعه كشواورزی پايودار بوا
سياستهای اجتماعی ،اقتصادی و كشاورزی و همچنين ترويج و آموزش كشاورزی رابطه معنیدار وجود دارد .دنويس
( )0101در تحقيق خود كه در ارتباط با پايرش اصول كشاورزی پايدار توسط گلخانهداران بود به اين نتيجه رسيد كوه
1
 %09از گلخانه داران تمايل دارند كه برای توليدات خود گواهينامه محصول پايودار دريافوت كننود .چويچووم و يامواو
( )0101در پژوهش خود به مقايسه عقايد و نگرشهای شواليکاران ارگانيوک و غيرارگانيوک در شومال شورقی تايلنود
پرداخته و دريافتند كشاورزانی كه نگرش مساعدتری نسبت به كشاورزی ارگانيوک داشوتند ،دارای سوطح تحصويالت

1 -Scare et al
2 Hosseini et al
3 -Dennis
4 -Chouichom & Yamao
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باالتر و اراضی بزرگتر بوده و تماس با مروجان بيشتری داشتند .نتايج مطالعه ساداتی و همکاران )0101( 0نيوز نشوان
داد كه بين سن و تجربه كار كشاورزی با نگرش كشاورزی ارگانيک رابطه منفی و معنیداری وجود دارد .همچنين بين
نگرش كشاورزی ارگانيک با متغيرهايی از قبيل درآمد ،سطح سواد ،مشاركت در كالسهای ترويجی و بازديد از مزارع
نمايشی خاص كشاورزی ارگانيک و استفاده از تماسهای ترويجی بهمنظور دسترسی به اطالعات مورد نيواز پيراموون
كشاورزی ارگانيک ،رابطهی مثبت و معنیداری وجود داشت.
با توجه به مطالب ذكر شده و اهميت ب حث نگرش و عوامل موؤثر آن در بوروز يوک رفتوار كوه در ايون پوژوهش
بکارگيری عمليات كشاورزی پايدار مطرح است ،اهداف تحقيق حاضر به شرح زير بيان میشود:
هدف كلی تحقيق حاضر شناسايی عوامل مؤثر بر نگرش گلخانهداران نسبت به كشاورزی پايودار در اسوتان البورز
میباشد .اهداف اختصاصی اين پژوهش نيز شامل؛
 -0بررسی ويژگیهای فردی و حرفهای گلخانهداران استان البرز
 -0تعيين سطح نگرش گلخانهداران به كشاورزی و توليد پايدار گلخانهای
 -0تبيبن و تحليل عوامل مؤثر بر نگرش به كشاورزی پايدار گلخانهداران استان البرز
مواد و روشها
تحقيق حاضر از لحاظ پاردايم ،كمی؛ از لحاظ هدف ،كاربردی؛ از نظر گردآوری دادهها ،ميدانی اسوت و از آنجوايی
كه به بررسی و تحليل روابط ميان متغيرها براساس هدف تحقيق میپردازد ،از نووع تحقيقوات توصويفی-همبسوتگی
است .جامعه آماری تحقيق حاضر تمام گلخانهداران فعال استان البرز بود ( .)N=011حجم نمونه با اسوتفاده از فرموول
كوكران تعداد  091نفر تعيين شد كه برای افزايش دقت به  099نفر افزايش يافت .0در اين تحقيق با اسوتفاده از روش
نمونهگيری تصادفی طبقهای با انتساب متناسب (بر حسب تعداد واحد فعال در هر شهرستان) انتخاب و دادههوا از آنهوا
جم آوری گرديد (جدول .)0
ابراز جم آوری دادهها در تحقيق حاضر پرسشنامهای با دو بخش اطالعات فردی و حرفهای و نگرش به كشاورزی
پايدار گلخانهداران بود .بهمنظور استخراج گويههای نگرش ،در ابتدا تحقيقات پيشين مورد بررسی قرار گرفت و گويوه-
های مختلف استخراج گرديد .از طرفی با توجه به كمبود پيشينه پژوهشی در زمينه پايوداری واحودهای گلخانوهای ،از
كارشناسان باغبانی مجرب وزرات جهاد كشاورزی ،همچنين گلخانهداران پيشرو استان ،در تنظيم گويههای مورتبط بوا
دانش و نگرش كشاورزی پايدار كمک گرفته شد .در نهايت و با در نظرگورفتن ابعواد مختلوف اقتصوادی ،اجتمواعی و
1 -Sadati et al
= 150
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زيست محيطی پايداری ،تعداد  00گويه انتخاب و براساس طيف ليکرت (از بسيار كم تا بسيار زياد) تودوين گرديود .در
ادامه جهت تعيين اعتبار محتوايی ،پرسشنامه مقدماتی در اختيار متخصصان ذكر شده قرار داده و از آنهوا نظرخوواهی و
اصالحات الزم انجام گرديد .بهمنظور محاسبه قابليت اعتمواد از روش آلفوای كرونبواخ اسوتفاده گرديود .مقودار آلفوای
كرونباخ پيش آزمون مقياس نگرش به كشاورزی پايدار 1/10 ،محاسبه گرديد كه حاكی از پايايی مناسب ابزار پژوهش
بود .در اين تحقيق جهت تجزيه و تحليل دادهها از نرمافزار  spssاستفاده گرديد .تجزيوه و تحليول دادههوا نيوز در دو
بخش آمار توصيفی (فراوانی ،درصد ،ميانگين ،انحراف معيار ،كمينه و بيشينه) و استنباطی (همبستگی ،مقايسه ميانگين
و تحليل رگرسيون) انجام پايرفت.
جدول  .نام شهرستانها و تعداد گلخانه انتخاب شده از هر شهرستان به نسبت جامعه
نام شهرستان
كرج
ساوجبالغ
نظرآباد
طالقان
كل

تعداد گلخانه (واحد)
001
007
09
1
011

درصد جامعه
00
91
00
1
011

فراوانی نمونه (واحد)
19
50
07
1
099

درصد نمونه
05
11
00
1
011

نتايج و بحث
نتايج توصيفی حاصل از تحقيق (جدول  )0نشان داد كوه  15/9درصود از گلخانوهداران مورد و موابقی زن بودنود.
ميانگين سن پاسخگويان  10/5سال و ميانگين تجربه كاری آنها  01/11سال بوود .همچنوين مشوخص شود كوه 15
درصد از گلخانهداران دارای تحصيالت كارشناسی و باالتر بودند .نتايج نشان داد كه بيش از  51درصد از گلخانوهداران
مورد بررسی دارای مالکيت شخصی بودند 00/9 .درصد از گلخانهداران مورد بررسی در رشتههای تحصيلی مورتبط بوا
كشاورزی و  11/9درصد نيز در رشتههای غيرمرتبط تحصيل كرده بودند .براساس نتايج بيشتر گلخانهها ( 10/1درصد)
دارای سيستم كشت خاكی و مابقی هيدروپونيک بودند .از لحاظ اندازه نيز مشخص شد كه  10/5درصود از گلخانوههوا
مساحتی بين  0111تا  9111متر مرب و تنها  0/0درصد دارای مساحت بيش از  01111متر مرب بودند.
نتايج حاصل از اولويتبندی گويههای نگرش به كشاورزی پايودار (جودول  )0نشوان داد كوه گويوههوای «سوطح
زيركشت در اختيار بايد باندازه توان مديريتی باشد» « ،اگر از كودهوا در توليود اسوتفاده نکونم ميوزان توليودم كواهش
می يابد ».و «موفقيت كشاورزری در آينده در گرو به كارگيری روشهای سازگار با طبيعت میباشود» ،بوه ترتيوب سوه
اولويت اول و گويههای «كاربرد كود سبز با وجود كودهای شيميايی ضرورتی ندارد»« ،تنوع و تناوب درآمد حاصول از
گلخانه را كاهش میدهد» و «بهترين روش كنترل آفات استفاده از آفتكشها و سموم است» سه اولويت آخر شدند.
در ادامه برای توصيف كيفی ميزان نگرش پاسخگويان ،دادههای به دست آمده طبق فرمول زير بوه چهوار سوطح
تبديل شدند:
بسيار منفی= انحراف معيار -ميانگين > ≤xكمينه
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منفی= ميانگين > ≤xانحراف معيار -ميانگين
مثبت= انحراف معيار  +ميانگين > ≤xميانگين
بسيار مثبت = بيشينه > ≤xانحراف معيار +ميانگين
نتايج حاصل از سنجش نگرش گلخانهداران نسبت به كشاورزی پايدار كوه در جودول  1نشوان داده شوده اسوت،
مشخص میكند كه  00/1درصد از پاسخگويان نگرش «بسيارمنفی» و  17/0درصد نيز نگورش «منفوی» نسوبت بوه
كشاورزی پايدار داشتند .همچنين  07/7درصد از گلخانهداران دارای نگرش «مثبت» و  00/9درصد نيز نگرش «بسيار
مثبت» نسبت به كشاورزی پايدار بودند.
جدول  .آمار توصيفی تحقيق
متغير
جنسيت

مرد=  15/91درصد
زن=  01/11درصد

سن (سال)

كمتر از  01سال=  9/1درصد
بين  01تا  91سال=  19/1درصد
بيشتر از  91سال=  01/1درصد
ميانگين=  10/50سال

تحصيالت

زير ديپلم=  01/1درصد
ديپلم=  01/1درصد
كاردانی=  5/1درصد
كارشناسی و باالتر=  15درصد

رشته تحصيلی
تجربه كاری
نوع مالکيت

 00/9درصد ( 90نفر) كشاورزی
 11/9درصد ( 010نفر) غيركشاورزی
ميانگين= 01/11
شخصی=  51/0درصد
اجارهای=  5/7درصد

كشت خاكی=  10/1درصد
نوع كشت
كشت هيدروپونيک=  07/1درصد
كمتر از  0111مترمرب =  01/7درصد
اندازه گلخانه
 011تا  9111مترمرب =  10/5درصد
 9111تا  01111مترمرب =  07/1درصد
بيشتر از  01111متر مرب =  0/0درصد
مأخا :يافتههای تحقيق
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جدول  .اولويتبندی گويههای نگرش به كشاورزی پايدار
نگـــــــــــرش

ميانگين

SD

سطح زيركشت در اختيار بايد بهاندازه توان مديريتی باشد
اگر از كودها در توليد استفاده نکنم ميزان توليدم كاهش میيابد.
موفقيت كشاورزری در آينده در گرو بهكارگيری روشهای سازگار با طبيعت میباشد
هدف اساسی گلخانهداران بايد به حداكثر رساندن توليد در گلخانههايشان باشد
كنترل بيولوژيک گلخانه بهترين روش كاهش خسارات آفات و علفهای هرز است.
بازارپسندی و كيفيت ظاهری محصول مهمترين عاملی مديريت گلخانه میباشد
استفاده بیرويه از مواد شيميايی كشاورزی برای انسان ضرر دارد
در كشت گلخانهای ،ارقامی مناسب كشت هستند كه محصول زيادی توليد میكنند
گلخانهدار موفق كسی است كه محصولی سالم و بدون هيچگونه سمی توليد كند
كشت متوالی يک محصول سبب افزايش هجوم آفات میشود.
بهترين روش كنترل آفات استفاده از آفتكشها و سموم است.
تنوع و تناوب درآمد حاصل از گلخانه را كاهش میدهد.
كاربرد كود سبز با وجود كودهای شيميايی ضرورتی ندارد.

1/05
1/00
1/11
1/11
1/10
0/55
0/57
0/79
0/71
0/15
0/01
0/10
0/91

0/95
0/29
0/22
0/24
0/22
0/27
0/26
0/26
0/33
0/27
0/37
0/34
0/49

اولو
يت
9
2
3
4
5
6
7
5
1
90
99
92
93

مأخا :يافتههای تحقيق
جدول  .4توزي فراوانی نمونه مورد مطالعه براساس نگرش به كشاورزی پايدار
فراوانی درصد
گروه
00/1
01
بسيارمنفی ()00 -01/51
17/0
70
منفی ()01/51 - 10/15
07/7
10
مثبت ()10/15 - 19/01
00/9
00
بسيار مثبت ()19/01 - 91
011
099
كل
حداكثر91 :
حداقل00:
ميانگين10/15:
مأخا :يافتههای تحقيق

درصد تجمعی
00/1
91/7
11/9
011
انحراف معيار1/09 :

بررسی رابطه همبستگی بين نگرش به کشاورزی پايدار و ساير متغيرهای تحقيق

نتايج اين مطالعه نشان میدهد كه بين سطح تحصيالت و نگرش گلخانهداران رابطوه مثبوت معنویدار در سوطح
خطای پنج درصد وجود دارد .اين امر حاكی از اين است كه گلخانوهداران بوا سوطح سوواد بواالتر ،بوهواسوطه داشوتن
اطالعات بيشتر در زمينه مضرات محصوالت توليد شده به وسيله كشاورزی متعارف و آشنايی بيشتر با روشهای توليد
محصوالت پايدار و سالم ،نگرش مثبتتری نسبت به كشاورزی پايدار داشتند .اين يافته ،بوا نتيجوه تحقيقوات (پرتوی،
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0559؛ تاتليديل و همکاران0115 ،0؛ ترانو و همکاران0109 ،؛ باقری و شاهپسوند0015 ،؛ قوديمی و همکواران0050 ،؛
روستا و حاجی آبادی0050 ،؛ و دريايی و همکاران )0050 ،همسو بود ،اما در تحقيوق ميرسوليمی و همکواران ()0050
بين دو متغير ماكور رابطه معنیداری گزارش نشد .همچنين همسو با تحقيقات دريايی و همکاران ()0050؛ قوديمی و
همکاران ( )0050و باقری و شاهپسند ( )0015و مغاير با تحقيق ميرسليمی و همکاران ( )0050در تحقيوق حاضور نيوز
بين نگرش و سن رابطه منفی معنیدار در سطح پنج درصد وجود داشت .بدين مفهوم كه گلخانهداران جوانتر نگورش
مثبتتری نسبت به كشاورزی پايدار از خود نشان دادند .فاكويا و همکواران )0117( 0در ايون راسوتا معتقود اسوت كوه
جوانی ،انگيزه الزم را برای كاربست عمليات كشاورزی پايدار ايجاد میكند .بست )0111( 0نيوز دريافوت كوه در ميوان
كشاورزانی كه رهيافت كشاورزی پايدار را به كار میگيرند ،كشاورزان تازهكار يا به عبارتی جوانتر تمايل بيشتری بورای
بکارگيری عمليات كشاورزی پايدار دارند .در تحقيق حاضر بين نگرش با درصد درآمود حاصول از گلخانوهداری رابطوه
مثبت معنیدار در سطح پنج درصد مشاهده شد .در تحقيق كاويليا هريس )0110( 1نيز درآمد مزرعوه توأثير مثبتوی بور
پايرش روشهای كشاورزی پايدار داشت؛ درحالیكه انگومبه و همکاران )0101( 9نتيجه گرفتنود كوه درآمود خوارج از
مزرعه اثر منفی بر پايرش و ادراک از كشاورزی پايدار دارد.
براساس يافتههای پژوهش حاضر بين نگرش با اطالعيابی و استفاده از كانالهای ارتباطی رابطه مثبوت معنویدار
در سطح خطای يک درصد وجود داشت .ارتباط با مروجين كشاورزی ،مطالعه نشريات تخصصی و غيوره مویتوانود بوا
1
ارائه آموزشهای الزم به گلخانهداران در زمينه توليد پايدار و در نهايت تغيير نگرش آنان موؤثر واقو گوردد .پتوروس
( )0101معتقد است كه استفاده از مناب اطالعاتی نقش بسيار مهمی در فرايند تصميمگيری در كاهش خطرات و عدم
قطعيت پيش روی كشاورزان دارد و آنها را قادر میسازد كه تصميم درستی در فرايند پايرش كشاورزی پايودار اتخواذ
نمايند .آدبايو و اوالده )0100( 7نيز معتقدند كه دانش كشاورزان و تماس با عوامل ترويجی توأثير بزرگوی بور پوايرش
كشاورزی ارگانيک دارد .در تحقيق دينپناه و اخوان ( )0050نيز بين استفاده از منواب اطالعواتی و دانوش كشواورزی
پايدار رابطه مثبت معنیدار وجود داشت .همچنين تحقيقات (آنتسروم و همکاران0115 ،؛ سليمانی و همکاران ()0011؛
قديمی و همکاران ()0050؛ باقری و شاهپسند ()0050؛ دريايی و همکاران ( )0050و كرانی و همکاران ( )0050همسو
با يافتههای اين تحقيق بود .براساس نتايج جدول  9بين نگرش و دانش كشاورزی پايدار نيز رابطه مثبوت معنویدار در
سطح خطای يک درصد وجود داشت .اين يافتهها حاكی از مهم بودن اثر دانش كشواورزی بور نگورش پاسوخگويان و
ضرورت توجه به ابزارهايی برای افزايش اين دانش است .يافته ماكور بوا نتيجوه تحقيوق كرانوی و همکواران ()0050
همسو بود .ترانو و همکاران ( )0109نيز نتيجه گرفتند كه دانش متغير مؤثری بر تمايل بوه پوايرش كشواورزی پايودار
است؛ در حالی كه در تحقيق دريايی و همکاران ( )0050بين نگرش و دانش كشاورزی پايدار رابطوه معنویدار آمواری

1-Tatlidil et al
2- Fakoya et al
3-Best
4-Caviglia Harris
5- Ngombe et al
6 -Petros
7 -Adebayo and Oladele
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گزارش نشد .در تحقيق حاضر رابطه بين نگرش با ميزان استفاده از سم منفی معنیدار ،با ميزان اسوتفاده از كودهوای
سبز و روشهای بيولوژيک نيز مثبت معنیدار بود .اين يافته با نتايج آنستروم و همکاران ( )0115همسو بود .قديمی و
همکاران ( )0050نيز در تحقيق خود دريافتند كه بين مصرف نهادههای شيميايی و نگرش بوه پايوداری رابطوه منفوی
معنیدار وجود دارد.
جدول  .5ميزان همبستگی متغيرهای تحقيق با متغير نگرش به كشاورزی پايدار
رديف

متغير

نوع آزمون

ضريب همبستگی
*

1/010
اسپيرمن
سطح تحصيالت
0
*-1/010
پيرسون
سن
0
ns
-1/150
اسپيرمن
درصد عضويت در نهادهای حمايتی
0
-1/000 ns
پيرسون
سابقه فعاليت گلخانهداری
1
ns
-1/100
پيرسون
تجربه كار كشاورزی قبل از احداث واحد
9
*1/001
پيرسون
درصد درآمد گلخانهداری
1
ns
-1/157
پيرسون
زيربنای گلخانه
7
**1/010
پيرسون
اطالعيابی و استفاده از كانالهای ارتباطی
1
**
1/000
پيرسون
دانش كشاورزی پايدار
5
1/001 ns
پيرسون
ميزان رضايت از شغل
01
*-1/050
پيرسون
ميزان استفاده از سم
00
**1/000
پيرسون
استفاده از كودهای سبز
00
**1/011
پيرسون
استفاده از روشهای بيولوژيک
00
ns
1/015
پيرسون
درآمد ناخالص
01
*
**
ns
عدم معنیداری آماری
معنیداری در سطح يک درصد معنیداری در سطح پنج درصد

سطح معنیداری

1/100
1/101
1/110
1/000
1/100
1/101
1/170
1/110
1/110
1/011
1/101
1/111
1/111
1/000
مأخا :يافتههای تحقيق

در اين تحقيق ،به منظور مقايسه نگرش كشاورزان مورد مطالعوه دربواره كشواورزی پايودار بور اسواس متغيرهوای
طبقهبندی شده از آزمون مقايسه ميانگين  tمستقل استفاده شد .نتايج حاصل از اين بخوش در جودول  1آموده اسوت.
براساس يافتهها مشخص شد كه بين نگرش گلخانهداران مورد مطالعه براساس متغير جنسيت و نوع مالکيوت گلخانوه
اختالف معنیدار آماری وجود ندارد.
در تحقيق انگومبه و همکاران ( )0101و آدوال )0101( 0نيز همسو با تحقيق حاضر ،مالکيت توأثيری بور پوايرش
كشاورزی پايدار نداشت .در تحقيق خوش مرام و همکاران ( )0050نيز بين نگرش كارشناسوان زن و مورد نسوبت بوه
كشاورزی ارگانيک تفاوت معنیدار آماری مشاهده نشد .بين نگورش پايوداری گلخانوهدارای كوه دارای تحصويالت در
رشتههای مرتبط با كشاورزی بودند و آنهايی كه نبودند اختالف معنیدار آماری در سطح يک درصد وجوود دارد .بودين
مفهوم كه گلخانهداران دارای تحصيالت كشاورزی از سطح نگرش مثبتتری نسبت به كشاورزی پايدار برخوردار بودند
و احتماالً بواسطه نگرش مثبتتر ،از پتانسيل باالتری برای انجام سازوكارهای توليد پايدار در واحدهای گلخانهای خود
1 -Adeola
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برخوردار هستند .اين يافته همسو با نتايج تحقيق خوشمرام و همکاران ( )0050بود .همچنين نتايج حاكی از اخوتالف
معنیدار در سطح خطای پنج درصد بين گلخانهداران عضو صنف كشاورزی و غيرعضو از لحواظ نگورش بوه پايوداری
بودند .ميانگين نمره نگرش گلخانهداران نشان میدهد كه گلخانهداران عضو از سطح نگورش مثبوتتوری نسوبت بوه
كشاورزی پايدار برخوردار میباشند .شايد بتوان اين امر را ناشی از سطح سواد باالتر اين دسته از گلخانهداران دانسوت.
بعالوه ارائه اطالعات تخصصی در زمينه توليد پايدار و همچنين برگزاری كالسهای آموزشی توسط صونف گلخانوه-
داران نيز میتواند از داليل مثبتتر بودن نگرش افراد عضو باشد.
جدول  .6مقايسه نگرش گلخانهداران مورد مطالعه بر اساس متغيرهای طبقهبندیشده
متغير مستقل

طبقه

ميانگين

انحراف معيار

t

p-value

جنسيت

مرد
زن

10/01
05/10

0/77
0/19

0/00

1/009

كشاورزی
غيركشاورزی
بله
خير
شخصی
غيرشخصی

11/10
01/10
10/05
01/07
10/11
05/15

1/15
1/11
9/15
1/71
1/11
9/00

**1/15

1/110

*0/01

1/100

0/05

1/015

رشته تحصيلی
عضويت در صنف گلخانهداران
نوع مالکيت گلخانه
مأخا :يافتههای تحقيق

نتايج تحليل رگرسيون چندگانه

در اين بخش ،برای بررسی تأثير متغيرهای مستقل مورد مطالعه بر متغير وابسته تحقيق از رگرسويون چنودمتغيره
استفاده گرديد كه هدف آن اندازهگيری نقش هريک از متغيرهای مستقل بر متغير وابسته نگرش به كشاورزی پايدار و
پيش بينی تغييرات متغير وابسته و همچنين تعيين سهم هركدام از متغيرهای مستقل تحقيق در تبيين واريوانس متغيور
0
وابسته بود .در مدل حاضر برای تست رابطه همخطی بين متغيرهای مستقل وارد شده در رگرسيون از آماره توولرانس
و عامل تورم واريانس 0استفاده شد .همانگونه كه از جدول  7مشخص است ،ميزان تولرانس متغيرهوای وارد شوده در
مدل به يک نزديک و همچنين ميزان عامل تورم واريانس متغيرهای ماكور نزديک به يوک و از دو فاصوله دارد .ايون
امر بيانگر ميزان پايين همخطی بين متغيرهای مستقل مدل رگرسيونی میباشد.
در تحقيق حاضر نوع تحليل رگرسيونی مورد استفاده گام به گام 0بود .در روش گام به گام قویترين متغيرهوا بوه
ترتيب وارد معادلهی رگرسيون میشوند و اين كار تا زمانی ادامه میيابد كه خطای آزمون معنویداری بوه پونج درصود
برسد .در تحقيق حاضر پس از واردكردن متغيرهای مستقل تحقيق (سن ،تحصيالت ،سابقه كشاورزی قبول از احوداث
گلخانه ،سابقه كار گلخانهداری ،عضويت در نهادهوا ،ميوزان مصورف كوود شويميايی ،سوموم و روشهوای بيولوژيوک
1- Tolerance
2- VIF
3- Stepwise
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(مجموعاً در متغير اجرای عملی سازوكارهای پايداری) ،رفتوار اطوالعيوابی ،ميوزان درآمود حاصول از گلخانوه ،دانوش
كشاورزی پايدار ،ميزان رضايت از شغل ،زيربنا گلخانه و  ،)...نهايتاً معادله تا گام چهارم پويش رفوت .نتوايج حاصول در
جدول  7و  1نشان داده شده است .براساس يافتهها ،در اولين گام؛ متغير دانش كشواورزی پايودار وارد معادلوه گرديود.
ضريب همبستگی ( ،)Rاين متغير  1/111و ضريب تعيين ( )R0آن  1/009است .به عبارتی اين متغيور توانوايی تبيوين
حدود  00درصد از تغييرات متغير وابسته را دارا بود .در گام دوم تحليل ،متغير استفاده عملوی از سوازوكارهای پايوداری
وارد معادله گرديده است .اين متغير ضريب همبستگی چندگانه را به  1/909و ضريب تعيين را به  1/011افوزايش داده
است .بنابراين دو متغير ماكور توانايی تبيين  01درصد از تغييرات متغير وابسته را دارا میباشوند .در گوام سووم متغيور
اطالعيابی وارد معادله گرديد كه با ورود اين متغير ،ضريب همبستگی چندگانه به  1/950و ضوريب تعيوين بوه 1/015
افزايش پيدا كرد؛ بنابراين مجموع سه متغير وارد شده ،توانايی تبيين  09درصد تغييرات متغير وابسته را دارا میباشوند.
در نهايت متغير تحصيالت آخرين متغيری بود كه وارد معادله شد .با ورود اين متغير ميزان ضريب همبستگی چندگانوه
به  1/107و ضريب تعيين را به  1/119افزايش پيدا كرد.
براساس يافتهها اين  1متغير توانايی تبيين تغييرات متغير وابسته تا  11درصد را دارا میباشند و  11درصود بواقی-
مانده مربوط به عوامل ديگری بود كه توسط پژوهشگر شناسايی نشدند.
جدول  .7رگرسيون چندگانه برای بررسی اثر متغيرهای مستقل بر متغير وابسته تحقيق
متغير

گام

ضريب همبستگی

ضريب تعيين

ضريب تعديل شده

R

R

R

pvalue

1/111

009/1

1/001

1/111

1/909

1/011

1/011

1/111

1/950
1/107

1/015
1/119

1/011
1/111

1/110
1/051

دانش كشاورزی پايدار
0
استفاده از سازوكارهای عملی
0
پايدار
اطالعيابی
0
تحصيالت
1
مأخا :يافتههای تحقيق

جدول  .8ميزان ضرايب متغيرهای وارد شده در مدل رگرسيونی
متغير وارد شده در

ضريب غيراستاندارد

مدل

B

مقدار ثابت
دانش كشاورزی پايدار
استفاده از سازوكارهای
عملی
اطالعيابی
تحصيالت
* معنیداری در سطح  9درصد

ضريب استاندارد
شده β

مقدار t

01/19
7/10

**

1/599

0/117

1/111

1/515

0/100

1/110

1/511
1/107

0/195
0/000

1/117
1/105

1/917

-00/01
1/900

1/000

1/077

**

1/007
1/110

1/055
1/100

**

**

11/1

15/1
01/0

Tolerance

VIF

pvalue

*

** معنیداری در سطح  0درصد

با توجه به توضيحات ارائه شده و جداول باال معادله خطی رگرسيون به شکل زير میباشد

مأخا :يافتههای تحقيق
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()0

Y= -12/14 + 0.547X1+ 0.333X2+0.227X3+0.041X4

كه در آن:
=Yنگرش به كشاورزی پايدار
 :دانش كشاورزی پايدار
 :استفاده از سازوكارهای عملی
اطالعيابيابی
 :تحصيالت
با توجه به معنیدار بودن آزمونهای  Fو  ،tمعادله رگرسيون ارائه شده نيز معنیدار بود .براساس نتوايج حاصول از
ضرايب  βمشاهده میشود كه متغير دانش كشواورزی پايودار ( )β=-1/900بويش از سواير متغيرهوا روی نگورش بوه
كشاورزی پايدار گلخانهداران تأثير میگاارد؛ بدين مفهوم كه با يک واحد تغيير در انحراف معيار متغير دانش كشاورزی
پايدار  1/900واحد تغيير در انحراف معيار متغير وابسته نگرش به كشاورزی پايدار ايجاد مویشوود .سواير متغيرهوا بوه
ترتيب اهميت تأثيرگااری بر متغير وابسته نگرش به كشاورزی پايدار شامل اسوتفاده از سوازوكارهای عملوی بوا بتوای
 ،1/000اطالعيابی با بتای  1/007و سطح تحصيالت با بتای  1/100هستند.
نتيجهگيری و پيشنهادها
امروزه با مطرح شدن مقوله پايداری در تمامی موضوعات مربوط به انسانها ،پايداری در بخش كشاورزی نيز مورد
توجه بسياری از انديشمندان و سياستگزاران كشاورزان قرارگرفته است .تا به امروز راهکارهای مختلفی برای حصوول
به اهداف كشاورزی پايدار و مواجهه با چالشهای پيشروی آن بيان شده است (عباسی و همکواران ،)0050 ،جهوت-
دهی كشاورزان به سمت توليد محصوالت پايدار با استفاده از تغيير نگرش آنان میتواند بهعنووان يوک ابوزار مهوم در
حركت به اين سمت تلقی شود .از اينرو و با توجه به اهميت نظام كشت گلخانه ،بهعنوان نظامی پيشرو و علمی كه در
سال های اخير رشد قابل توجهی نيز داشته است ،هدف تحقيق حاضر شناسايی عوامل مؤثر بر نگورش بوه كشواورزی
پايدار گلخانهداران استان البرز بود .نتايج نشان داد كه  11درصد از گلخانهداران نگرش مثبتی نسبت بوه توليود پايودار
داشتند .اين درحالی بود كه  11درصد از گلخانهداران نگرش منفی نسبت به اين امر داشتند .اين يافتوه حواكی از ايون
است كه بهطور كلی گلخانهداران نگرش چندان مطلوبی به كشاورزی پايدار ندارنود .ايون امور نشواندهنوده ضورورت
افزايش آگاهی گلخانهداران نسبت به زيانها و پيامدهای منفی توليد متعارف است .ارائه اطالعات تخصصوی در موورد
روشهای توليد پايدار ،برگزاری كالسهای آموزشی و ترويجوی ،افوزايش تمواس مروجوان بوا گلخانوهداران ،معرفوی
واحدهای توليدی موفق پيشرو در توليد محصوالت سالم میتواند زمينهساز تغيير نگرش گلخانهداران بوه توليود پايودار
گردد .بخش ترويج و آموزش كشاورزی با توجه به ماهيت و رسالت خود در اشواعه نووآوریهوا و فنواوریهوای نووين
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كشاورزی میتوانند نقش بسزايی در تسهيل فرايند پايرش و توسعه نظام كشاورزی پايدار به عنووان يوک نووآوری در
بين گلخانهداران داشته باشند و میتوانند با به كارگيری روشها و عوامل آموزشی – ترويجی مناسب در ايجاد نگرش
مثبت در بين گلخانهداران نسبت به نظام توليدی پايدار مؤثر باشند.
از طرف ديگر میتوان با ارائه تسهيالتی برای توليدكنندگان محصول سالم ،كواهش واردات محصووالت توليودی
مشابه با افزايش عوارض گمركی ،اعطای نشان اطمينان به محصوالت پايدار ،تخصيص جايگاهی در مراكز توزي ميوه
و ترهبار در سطح شهر به منظور عرضه محصوالت پايدار ،ترويج فرهنگ مصرف استفاده از محصوالت پايدار و افزايش
آگاهی عمومی از مزايای اين محصوالت با استفاده از رسانههای جمعی مانند راديو و تلويزيون ،كاهش تعرفه صوادرات
محصوالت سالم و پايدار گلخانهای ،تشکيل و حمايت از انجمنها و تشوکلهوای توليدكننودگان محصووالت سوالم و
پايدار ،افزايش خدمات خريد تضمينی و بيمه محصوالت سالم كشاورزی و با ايجاد حمايت و پشتيبانی از گلخانهدارانوی
كه محصول سالم توليد میكنند ،نگرش توليدكنندگان را به اين بخش جلب و توليد اين محصوالت را تشويق نمود.
بايد توجه نمود كه نگرش ،پيشگو كنندهی رفتار است و به نوعی مهمترين گام برای پايرش يک نوآوری و تغيير
رويه معمول میباشد .همانگونه كه بوند و همکاران )0115( 0در تحقيق خود نتيجه گرفتنود ،نگورش مهمتورين عامول
مؤثر بر نيت رفتاری است .ترانو و همکاران ( )0109نيز نگرش را مهمترين عامل مؤثر بور پوايرش كشواورزی پايودار
میداند؛ بنابراين تغيير نگرش گلخانهداران میتواند اولين گام در جهت افوزايش پايوداری توليود در ايون واحودها و در
نهايت سالمت عمومی جامعه گردد.
منابع
اكبری ،م .و اسدی ،ع .0019 .برخی چالشهای كشاورزی نوين بر خاک و محيطزيسوت .هموايش خواک ،محويطزيسوت و
توسعه پايدار ،كرج ،پرديس كشاورزی و مناب طبيعی دانشگاه تهران 07 ،و  01آبان .تهران.
باقری ،ا .و شاهپسند ،م .0015 .بررسی نگرش كشاورزان سيب زمينی كار دشت اردبيل نسبت به عمليات كشواورزی پايودار،
نشريه تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزی ايران000.-010 :)0(10-0 ،
حيدریواال ،ح .0011 .از مزرعه ارگانيک تا سفرههای ارگانيک .مجله دام ،كشت و صنعت77-10 :000 ،
خراسانی ،م .و مقدادی ،ش .0051 .نگاهی به تفاوتهای كشاوری پايداربا كشاورزی ارگانيک .ماهنامه كشواورزی و توسوعه
پايدار11 -01 :07 ،
خوش مرام ،م .شيری ،ن .و شرفی ،ل .0050 .عوامل مؤثر بر نگرش كارشناسوان تورويج كشواورزی نسوبت بوه كشواورزی
ارگانيک .فصلنامه راهبردهای توسعه روستايی.79-51 :)1 (0 ،
دريائی ،ن .رضايی مقدم ،ک .و سلمان زاده ،س .0050 .عوامل مؤثر بر نگرش شاليکاران نسبت بوه كشوت پايودار بورنج در
1- Bond et al
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استان مازندران .مجله پژوهشهای ترويج و آموزش كشاورزی10-00 :)0(7 ،
دينپناه ،غ .و اخوان ،ا .0050 .عوامل مؤثر بر دانش كشاورزی ارگانيوک در بوين گلخانوه داران شهرسوتان وراموين .مجلوه
پژوهش های ترويج و آموزش كشاورزی 000-010 :)0(7 ،
رحمانی ،ح .نوركی ،ف .و برادران ،م .0051 .بررسی نقش نگرش گلخانهداران در خصوص كشاورزی پايدار بر روی عملکورد
گلخانههای صيفی استان خوزستان .اولين همايش ملی مباحث نوين در كشاورزی 00 ،آبان ،ساوه.
روستا ،ک .و حاجی آبادی ،م .0050 .بررسی روشها و تکنيکهای تأثيرگاار بر دانش ،نگرش و مهارت بهره برداران ،درباره
مديريت پايدار مناب طبيعی (مطالعه مورد استان خراسان جنوبی) .مجله تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزی ايران-119 :)1(11 ،
.177
سليمانی ،س .ميردامادی ،س.م .و حسينی ،ف .0011 .بررسی عوامل تأثيرگاار بر نگرش كشاورزی پايودار مهندسوين نواظر
طرح محوری گندم استان فارس .مجله اقتصاد كشاورزی و توسعه.91-07 :)11(07 ،
شفيعی ،ل .و پورجوباری ،ز .0017 .بررسی بازاريابی محصوالت گلخانه های در استان كرمان .مجلوه كشواورزی-01 :)0(1 ،
.00
عباسی ،ف .چياری ،م و اسدی ،ع .0050 .تحليل موان پايرش فنواوریهوای راهبورد موديريت جوام توليود و حفاظوت از
محصوالت باغی از ديدگاه گلخانهداران استان اصفهان .مجله تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزی ايران.100-101 :)0(10 ،
كوچکی ،ع .و خلقانی ،ج .0077 .كشاورزی پايدار در مناطق معتدل ،فرانسيس . ،ا .فلورا .ک ،ب .و كينگ ،ل .د .انتشوارات
دانشگاه فردوسی ،مشهد.
قاسمی ،ص .و كرمی ،ع .0011 .نگرشها و رفتارهای گلخانه داران استان فوارس نسوبت بوه كواربرد سوموم شويميايی در
گلخانهها .مجله اقتصاد و توسعه كشاورزی (علوم و صناي كشاورزی).11-01 :)0(00 ،
قديمی ،س .شعبانعلی فمی ،ح .و اسدی ،ع .0050 .بررسی عوامل مؤثر بر نگرش كشاورزان نسبت بوه كشواورزی ارگانيوک
(مطالعه موردی :شهرستان فريد) ،مجله پژوهشهای ترويج و آموزش كشاورزی.11-15 :)1(9 ،
كرانی ،ز .شيری ،ن .صالحی ،ل .0050 .نگرش كشاورزان استان كرمانشاه به عمليات حفاظوت خواک .فصولنامه تحقيقوات
اقتصاد و توسعه كشاورزی ايران.091-010 :)0(19 ،
موسوی ،م .خسروی پور ،ب و سرخی ،ع .0050 .شناسايی عوامول موؤثر بور نگورش سوبزيکاران شهرسوتان بواوی اسوتان
خوزستان نسبت به كشاورزی ارگانيک .فصلنامه راهبردهای توسعه روستايی019.-001 :)1(0 ،
ميرسليمی ،س.ح .فرهاديان ،ه .خيری ،ش .خسروانی ،ف .0050 .بررسی عاملهای مؤثر بر نظر كشاورزان اسوتان البورز در
پايرش كشاورزی ارگانيک .فصلنامه راهبردهای توسعه روستايی005-010 :)0(0 ،
يعقوبی ،ج .جوادی ،ع .0050 .موان توليد محصوالت ارگانيک از ديدگاه كارشناسان جهاد كشاورزی ،نشريه دانش كشاورزی
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Abstract
The attitude of greenhouse owner as the basis of agricultural production towards sustainable
agriculture could be grounds for increasing the sustainability of this type of cultivation system.
Therefore, the main purpose of this study is to investigate the factors affecting the attitude of
greenhouse owners towards sustainability in the Alborz province. The target population for this
study consisted of all active greenhouse owners in the Alborz province (N=366). The sample size
was determined by using Cochran’s formula (n=155) and using the proportional stratified random
sampling method. The validity was confirmed by a panel of experts and its reliability was
established by Cronbach's Alpha coefficient (0.85). The results showed that the attitude of 41
percent of the respondents towards sustainability was positive. Also, there were significant
differences between the attitudes of the respondents in the group with related education and
unrelated education group. Correlation analysis showed that the there is a positive relation between
attitude towards searching behavior and the use of communication channels. In addition, the
results of multiple regression analysis indicated that about 40 percent of the attitudes of
greenhouse owner towards sustainable agriculture are explained by 4 variables. The result of this
study indicate that by using different means of providing information and training, we can change
the attitudes of greenhouse owners and lead them to produce more sustainable and healthy product.
Keywords: Sustainable Agriculture, Greenhouse Owner, Attitude.
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