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داران استان زنجان عوامل مؤثر بر رفتار مصرف سموم شیمیایی توسط گلخانه

1*، علی شمسزهرا هوشمندان مقدم فرد

)22/10/94؛ پذیرش:27/7/94(دریافت:

چکیده
داران (میـزان، نحـوه   بر رفتـار مصـرف سـموم شـیمیایی گلخانـه     مؤثرتحقیق توصیفی همبستگی حاضر با هدف سنجش عوامل 

توسط متخصصان موضوعی و پایـایی آن از طریـق محاسـبه آلفـاي     پرسشنامهاقدامات احتیاطی) صورت گرفت. روایی مصرف و 
نفـر)، از طریـق روش   80داران اسـتان زنجـان (  گلخانـه شـد. از بـین کلیـه    تأییـد هاي مختلفبراي بخش7/0کرونباخ باالتر از 

داران در درصـد گلخانـه  7/88عه شدند. نتایج نشان داد که سطح دانـش  دار انتخاب و مطالگلخانه66گیري تصادفی ساده نمونه
درصـد  5/82بیشتر از مقدار معمول بود و ،داران از سمومدرصد گلخانه5/89خصوص سموم، متوسط به باال بود. میزان استفاده 

نشان داد میزان مصرف سموم با سـن،  بستند. نتایج همبستگی کار میامات احتیاطی در زمان مصرف را بهنیز سطح باالیی از اقد
هـاي جمعـی و تعـداد دوره آموزشـی رابطـه منفـی و       اسـتفاده از رسـانه  ،سابقه کار و درآمد گلخانه رابطه مثبت، ولی با دانـش 

داران بـا سـطح اقـدامات    داري داشت. همچنین رابطه بین دانش، ساعت کـار، مسـاحت گلخانـه و رضـایت شـغلی گلخانـه      معنی
داري بود. تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد، متغیرهـاي رضـایت شـغلی، مسـاحت گلخانـه و دانـش،       ت و معنیمثب،احتیاطی

درصـد  9/57هاي ارتباطی و درآمد گلخانه، درصد واریانس سطح اقدامات احتیاطی و نیز متغیرهاي سن، استفاده از رسانه5/33
. کنندرا تبیین میواریانس میزان مصرف سموم شیمیاییاز 

داران، استان زنجان.رفتار مصرف، سموم شیمیایی، اقدامات احتیاطی، گلخانههاي کلیدي:واژه

تـرویج، ارتباطـات و توسـعه روسـتایی،     گـروه زنجـان و اسـتادیار  دانشگاهه کشاورزي،ترویج و آموزش کشاورزي، دانشکددانشجوي دکتريبه ترتیب، -1
زنجاندانشکده کشاورزي، دانشگاه

Shams@Znu.ac.ir:مسئول مکاتبات، پست الکترونیک-*
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مقدمه 
جهان شیمیایی در سراسرسموماز تریلهامیلیونساالنه

ترکیب شیمیایی 300امروزه بیش از وشوداستفاده می
خطرناك از جمله کودهاي شیمیایی متنوع با هدف 

منظوربهسموم مختلف از یز انواعینحاصلخیزي خاك و 
هاي هرز در بخش کشاورزي و علفهابیماريکنترل آفات، 

هرچند). 1393شوند (مجردي و همکاران، مصرف می
در کشاورزي ها و کودهاي شیمیایی کشآفتاستفاده از 

افزایش محصوالت کشاورزي داري باعث معنیطوربهمدرن 
این امر از سوي دیگر منجر به افزایش شده است، اما 

داري در تجمع این مواد شیمیایی در غذا و محیط معنی
شده است که با اثرات منفی بسیاري روي سالمتی زندگی

Gun(بشر همراه است & Kan, 2009; Andersson et al.,

انواع توان میشیمیاییسموممنفیاثرات. از)2014
تنفسی، هايبیماريبی، دیابت، عصهايبیماريها، سرطان
نام راجنینی و مشکالت ژنتیکیهايبیماريها و نارسایی

Abang. آبانگ و همکاران (برد et al., اشاره با ز ین) 2014
که عالوه بر اثرات کنندعنوان میبه مطالعات متعدد 

مقاوم ، زیستیطمحيه سموم رویرویبآور مصرف انیز
از دین رفتن حشرات مفیو از بهاآنان یشدن آفات، طغ

ه یرویبواستفاده نامناسب. باشدبار میدیگر اثرات زیان
گاهید و یباعث خسارات شدییایمیسموم ش

شده هاانسانیسالمتز یو نزیستیطمحبه جبرانغیرقابل
,Groverگروور (.)1382(عنایتی، است ان ی) ب2013

يشورهادر کها کشمیزان استفاده از آفتکند که یم
ت یفعاليحجم باالو باال یتوان مالدلیلبهافته یتوسعه
ر با یاخيهادر سالیول،اد بودیزيو کشاورزیصنعت

و یکیولوژیط، مبارزه بیدوستدار محهايروشابداع 
، کمییبا اثر ابقايهاکشآفت، استفاده از یکیژنت

و (IPM)با آفاتیقیمبارزه تلف،یکیولوژیبيهاکشحشره
ق و یدقینظارتينهادهاو کنندهکنترلن یوانقوجود 
تر یها منطقکشآفتر و روش استفاده از یمقاد،کارآمد

رویه از سموم شیمیایی در استفاده بی. شده است
آب،کشاورزي، عالوه بر تهدید سالمتی بشر، آلودگی

و خاكشدیدفرسایشها،جنگلنابودي،ازونالیهتخریب
گازهايافزایشاثردرزمینحرارتجهدرافزایش

(ملک سعیدي و را به دنبال داشته است ايهگلخان
ا توجه به روند رو به رشد جمعیت، نیاز ب. )1388همکاران، 

روزروزبهبـه تولیـدات کشاورزي و مواد غذایی در جهان 
بیشتر شده و به دلیل محدودیت منابع کشاورزي و نیـاز 

هـاي صوالت کشاورزي، سیستمبه تولید محروزافزون
هاي کشاورزي کشـاورزي سنتی جاي خود را به سیستم

(باکند و همکاران، اي داده اسـتصـنعتی و گلخانـه
هاي اخیر با توجه اي طی سالهاي گلخانهکشت.)1391

هاي هاي دولت و نیز وجود پتانسیلها و سیاستبه برنامه
اند. رو به رشدي داشتهقرار گرفته و روندموردتوجهفراوان، 

اي دارا هاي گلخانهاهمیت و جایگاهی که کشترغمعلی
متعددي مسائلها و ها با نگرانیهستند، توسعه گلخانه

احتمال آلودگی ویژهبهمحیطیزیستهمچون مشکالت 
، یهاي زیرزمینی، تخریب و از بین بردن منابع آبآب

ازحدبیشاده حریم آبی شهرها، استفواحداث در محدوده 
استمواجه بودهل مختلف یشیمیایی به دالسموم

در ایـن ن یهمچن).1390شریفی و همکاران، (
ویژهبههـا، در بیشـتر کشورهاي جهان و سیسـتم

مبارزه شیمیایی و استفاده از کشورهاي در حـال توسـعه، 
ها نقش اصـلی را در حفاظت از محصوالت ایفا کشآفت
محیط گلخانه به دلیل ).1391و همکاران، (باکند کندمی

بسته بودن و وجود رطوبت باال محل مناسبی براي رشد 
به همین دلیل انواع ،ها و آفات گیاهی استانواع قارچ

شود و مختلفی از سموم با غلظت باال در گلخانه مصرف می
پاشیسمبرداشت این محصول به فاصله کوتاهی بعد از 

ـلب مقادیـر زیادي از انواع باقیمانده گیرد و اغــصورت می
مطالعات ماند. اي باقی میکش در محصوالت گلخانهآفت

هاي مکرر در پاشیسممتعدد نشان داده است که 
و پاشیسممحصوالت بعد از زودهنگامها، برداشت گلخانه

خام و صورتبهبه بازار و مصرف این محصوالت هاآنارائه
. کندتهدید میطورجديبهدگان را کننتازه، سالمت مصرف

؛ 1392؛ مروتی و همکاران، 1393، ینعمت الهمروتی و (
و همکاران، یکیخانيهاد؛ 1391باکند و همکاران،

، یو کرمیقاسم؛ 1391محمدي و ایمانی، ؛ 1390
هاي گلخانه بر اساس شرایط جوي کـه در محیط).1388

تشدید شده تماس کارگران با این سموم،آیدبه وجود می
تحمیل نمایددارانگلخانهتواند عوارض مختلفی را بر و می

تماسی سموم روي یراتتأث). 1391(باکند و همکاران، 
داراي دامنه هاآنکشاورزان بسته به میزان و نوع تماس با 

باشد. براي مثال، اثرات این مواد بر روي متفاوتی می



1395/ 1/ شماره 12علوم ترویج و آموزش کشاورزي ایران / جلد 

121

ند، در مقایسه کشاورزانی که در تماس مستقیم با آن هست
شان و افراد دیگري که در آن منطقه زندگی با افراد خانواده

گونه مواد کنند و کمتر در تماس مستقیم با اینمی
شیمیایی هستند، متفاوت است. همچنین، اثرات باقیمانده

سموم شیمیایی در محصوالت کشاورزي نیز، بر روي 
Anderssonکنندگان متفاوت است (مصرف et al., 2014( .

، بسترسازي در راستاي با توجه به مطالب گفته شده
اي امري هاي گلخانهتوسعه پایدار کشاورزي در کشت

هدفمند در يزیربرنامهتالش وهرگونهضروري است.
ت یوضعیازمند بررسیمصرف سموم نيسازنهیبهيراستا

داران و گلخانهباشد. یمداران گلخانهيموجود رفتارها
سمومهاي مختلفی با کشاورزان به شکلطورکلیبه
در مرحله آماده کردن ) 1(،در ارتباط هستندییایمیش

ا خود یپودر حین مخلوط کردن مثالًجهت مصرف سموم
) 3و مصرف و (پاشیسمدر حین ) 2(،محلول سم با آب

و پاشیسماز بعدیزمان کوتاه،ورود به گلخانهموقع 
موجوددر فضاي گلخانهبخارات سموم هنوزکهدرحالی

) 1381حدود یک دهه قبل شائقی و شائقی (.است
فسفره مسمومیت با سموم ارگانوگزارش کردند که 

علـت مســمومیت و علــت اصــلی سومین عنوانبه
بنابراین.باشدمیها ناشــی از مسمومیتومیرمرگ

، ییایمیسموم شدر حین کاربرد یستیبادارانگلخانه
ن یهمچنمحافظت خود بیندیشند.منظوربهی را تمهیدات

و هاانسان، زیستیطمحبلندمدت یحفظ سالمتيبرا
و ین سموم منطقیوانات ضرورت دارد که مصرف ایح

ت یدر خصوص وضعيمطالعات متعددمتناسب گردد.
در داخل و خارج کشور صورت ییایمیشيهامصرف نهاده

شود.یه ماشارهاآناز یگرفته است که به برخ
ــی و  ــا عنــوان ) در مطالعــه1393(ینعمــت الهــمروت اي ب

خیـار درکـش حشـره نـوع چهـار باقیمانـده میزانبررسی
درمجمـوع اصـفهان گـزارش کردنـد کـه     اسـتان ايگلخانه
حـاوي شهرسـتان هـر هـاي نمونـه درصد45تا35حدود

بـوده بررسیتحتهايکشآفتمجازازحدبیشباقیمانده
Al Zadjaliلی و همکـاران ( الزجـا .اسـت  et al., ) در 2013

از بـین بـردن بقایـاي    هايروشاي با هدف بررسی مطالعه
ها از محصوالت کشاورزي در شمال عمان گزارش کشآفت

درصـد از کشـاورزان، از خطـرات سـموم     3/96کردند کـه  
) بـا  1392نتـایج مطالعـه بـاقري (   شیمیایی آگاهی دارنـد. 

هــا و عملیــات کاربســت فنــاوريعنــوان عوامــل مــؤثر بــر 

نشـان  زمینی در دشت اردبیل، کشاورزي پایدار مزارع سیب
هاي شیمیایی، نظیر که برخی اصول استفاده از فناوريداد

مصــرف کــود بــه مقــدار توصــیه شــده، مصــرف کــود اوره  
کودهـاي فسـفاته و انتخـاب   سرك، مصرف بهینه صورتبه

. بی قـرار دارد مطلـو نسـبتاً در حـد  پاشیسمسب زمان منا
Karunamoorthiکارونامورتی و همکاران ( et al.,2012 در (

اي در کشــور اتیــوپی بـا عنــوان دانــش و اقــدامات  مطالعـه 
هـا گـزارش کردنـد    کشکشاورزان در رابطه با مدیریت آفت

زیـادي راجـع بـه    درصد کشاورزان آگـاهی 99که بیش از 
درصـد از  2/77ها بر سالمتی انسـان دارنـد.   کشآفتتأثیر

هـا را بـراي کارهـاي    کـش زارعان، ظروف خالی شده آفـت 
ایمـانی محمـدي و  . کردنـد مختلف در خانـه اسـتفاده مـی   

سـموم باقیماندهگیرياندازه) در تحقیقی با عنوان 1391(
ايگلخانـه هـاي فرنگـی گوجهدردلتامترینوکلرپیریفوس

و24جامد گزارش کردند که فازبااستخراجروشبهکرج
اسـاس بـر ترتیـب هاي مورد بررسی، بـه نمونهدرصد80

ملـی وغـذایی هـاي سـالمت   مجموعه قوانین و استاندارد
)codex(اسـاس برهانمونهدرصد56وکلرپیریفوسبراي

بـراي ) codex(هـاي سـالمت   مجموعه قوانین و اسـتاندارد 
مطالعـه ژو  . بودندمجازازحدبیشآلودگیدارايدلتامترین

Zhouهمکاران (و  et al., نشان داد که بـین سـن و   )2010
سطح تحصیالت افراد با میزان استفاده از سموم شـیمیایی  

Günگـون و کـن (  داري وجود ندارد.معنیرابطه & Kan,

هاي بهداشـتی و  با هدف بررسی آگاهییقیدر تحق) 2008
هـا در  کـش اسـتفاده از آفـت  محیط زیستی کشـاورزان در  

هـا آندرصـد  57تنها کهگزارش کردندترکیه هايگلخانه
ماننـد  یها از وسـایل حفـاظت  کشفاده از آفتحین استدر

وکننـد اسـتفاده مـی  ماسک، دستکش و لباس مخصـوص  
گونه ها هیچکشبعد از استفاده از آفتهاآندرصد از 1/98

تعویض لباس و استحمام لیاز قباقدامات بهداشتی خاصی 
سـطح  داري بین همبستگی مثبت و معنیدهند.انجام نمی

با سن، سطح تحصیالت، نه ین زمیدر اافراد یدانش و آگاه
مشـاهده شـد.  اندازه خانوار، اندازه گلخانه و نـوع محصـول  

Petrzelkaپتزلکا و همکاران ( et al., گزارش کردند)1996
مثبتـی  طـور بهکه نوع نگرش به کشاورزي و جامعه پایدار، 

مطالعـه در شیمیایی ارتباط دارد. سمومتر از با استفاده کم
,Atryaآتریـا ( دیگـري کـه توسـط    انجـام  در نپـال  )2007

درصـد کشـاورزان، از   93از تربیشـ گزارش شد که،گرفت
شـیمیایی بـر روي بـدن حیـوان و انسـان      سـموم آثار سوء 



داران استان زنجان هتوسط گلخانعوامل مؤثر بر رفتار مصرف سموم شیمیایی

122

راجع به تمهیـدات  گونه دانشی هیچولی اغلب،مطلع بودند
دستکش، از قبیل استفاده ازها کشتمحافظتی در برابر آف

پاشیسمو استحمام بعد از لباس مخصوص، ماسک، عینک 
درصد مـردان  47همچنین اغلب کشاورزان زن و د.شتنندا
ســموم را اســتفاده از يراهنمــابرچســب و توانســتندینمــ

داري بـین  همبستگی مثبت و معنـی کنند.خوانده و درك
دوش گـرفتن و  ،سـموم ز استفاده ايراهنماسن و خواندن 

بـین تعـویض   وجود داشـت.  پاشیسمتعویض لباس بعد از 
ســطح تحصــیالت رابطــه و نیــز پاشــیســملبــاس بعــد از 

ــی ــا همــه معن ــا داري ب ــین .داشــتوجــود متغیره همچن
داري بین دارا بودن دانش قبلی و همبستگی مثبت و معنی

سموم وجود داشت.  استفاده ازيراهنماخواندن 
دکننـدگان بخـش   یهمه تولمطالب گفته شده، ه به با توج
در ضـرورت دارد کـه  ياو از جمله بخش گلخانهيکشاورز

و فـراهم کـردن   ییایمینـه از سـموم شـ   یر استفاده بهیمس
هرگونـه قـدم بردارنـد.   کیـ سـالم و ارگان د محصوالت یتول

يابعـاد رفتـار  یازمنـد بررسـ  ینـه ن ین زمیدر ايزیربرنامه
از ابعـاد  ییایمیخصوص مصرف سـموم شـ  داران در گلخانه

آمـده  يدر چـارچوب نظـر  کـه طـوري هماناست. گانهسه
زانیـ مداران از سه جنبه سموم گلخانهمصرف است،  رفتار 

ن مصـرف یحیاطیاقدامات احتزیو ننحوه مصرفمصرف،
يعوامل متعدتأثیرن رفتارها تحت یاست. همه اطرحقابل

يرهـا یاز متغیقـط برخـ  ق حاضـر ف یباشند که در تحقیم
قــرار یمــورد بررســيو اقتصــادی، آموزشــيعوامــل فــرد

اند.  گرفته
ارائـه شـده، هـدف    )،1(نگـاره  با توجه به چارچوب نظـري 

تحقیق حاضر بررسـی عوامـل اثرگـذار فـردي، آموزشـی و      
داران اقتصادي بر رفتـار مصـرف سـموم شـیمیایی گلخانـه     

میـزان مصـرف و   هاي که با شاخص،باشداستان زنجان می
اقدامات احتیاطی حین مصرف سنجیده شد.  

پژوهشروش 
هــا از نــوع تحقیــق حاضــر از لحــاظ نحــوه گــردآوري داده

پردازي از نـوع همبسـتگی، از   پیمایشی، از لحاظ نحوه داده
لحــاظ هــدف از نــوع کــاربردي و از لحــاظ میــزان کنتــرل 

شـود. در  متغیرها از نوع تحقیقـات میـدانی محسـوب مـی    

و منـد ادبیـات نظـري   س از بررسی نظامتداي مطالعه و پاب
نظـران ابـزار تحقیـق پرسشـنامه     مصاحبه با برخی صـاحب 

ها از طریق مراجعـه دادهدست آوردن بهطراحی شد و براي
و حضوري اقدام گردیـد. متغیرهـاي متعـددي در    مستقیم 

زیرمجموعه عوامـل فـردي، آموزشـی و اقتصـادي بررسـی      
عنوان متغیر وابسته سموم شیمیایی بهشدند. رفتار مصرف

تحقیق از طریق سه بعـد میـزان مصـرف، نحـوه مصـرف و      
شد. میزان مصرف یدهاقدامات احتیاطی حین مصرف سنج

سموم شیمیایی با یک شاخص ترکیبـی دربردارنـده چهـار    
گویه و اقدامات احتیاطی حین مصرف سموم شیمیایی نیز 

یدهه گویـه سـنج  توسط یک شاخص ترکیبی دربردارنده نـ 
هـاي شـیمیایی و   داران در خصوص نهادهشد. دانش گلخانه

مصرفی با هفـت گویـه مـورد سـنجش قـرار      یمیاییشیرغ
گرفت. روایی ابزار تحقیق با استفاده از نظـرات متخصصـان   

پزشکی و اساتید ترویج و آموزش کشاورزي، گیاه(موضوعی
مقـدماتی و  ید شد و پایایی آن نیز طی مطالعه أیباغبانی) ت

هاي ترکیبی سـنجش  محاسبه آلفاي کرونباخ براي شاخص
دانش، میزان مصرف و اقدامات احتیاطی حین مصـرف بـه   

دسـت آمـد. جامعـه    بـه 73/0و 79/0، 88/0ترتیب برابر با 
داران اسـتان زنجـان تشـکیل    آماري تحقیق را کلیه گلخانه

ي ی از سازمان جهاد کشـاورز دادند که طبق آمار دریافتمی
دار در سـطح اسـتان فعالیـت    گلخانـه 80در حدود استان،

گیـري کرجسـی و   کننـد. بـا اسـتفاده از جـدول نمونـه     می
دار مشخص گلخانه66) حجم نمونه برابر با 1970مورگان (

که طبقه یـا خوشـه خاصـی در خصـوص     گردید و ازآنجایی
ــه  داران در متغیــر وابســته وجــود نداشــت و لیســت گلخان

گیـري تصـادفی سـاده جهـت     روش نمونـه دسترس بود، از
ــه ــه دلداران اســتفاده گردیــد و انتخــاب گلخان عــدم یــلب

داران به کلیـه سـؤاالت و   پاسخگویی کامل نه نفر از گلخانه
پرسشنامه مـورد بررسـی   57،ها از فرایند تحلیلحذف آن

آوري شـده پـس از پـردازش در    هاي جمعقرار گرفت. داده
تحلیـل شـدند و   Spss21افـزار  نرماز طریقExcelافزار نرم

هاي توصـیفی و اسـتنباطی  اسـتفاده    جهت تحلیل از آماره
شد.
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رفتار مصرف سموم و عوامل اثرگذار بر آندهندهتشکیلابعاد يچارچوب نظر-1نگاره

و بحثهایافته
داران مورد سنی گلخانهمیانگیننتایج مطالعه نشان داد که 

سال بود که نشـان از میانسـال بـودن    45در حدود عهمطال
ســال). 3/12معیــار=حــرافان(افــراد مــورد مطالعــه دارد

بودنـد. ه زنیـ بقو درصد) مرد 2/63(دارانگلخانهاکثریت 
مجـرد بودنـد.  نیریسـا و متأهلهاآندرصد 90در حدود 

37داران مــورد مطالعــه (ســطح تحصــیالت اغلــب گلخانــه
14و یکارشناسـ درصد باالتر از 1/21، یکارشناسدرصد) 
ــد  ــاآندرص ــراد دارا ه ــد. از اف ــپلم بودن ــيدی الت یتحص
اي مرتبط با کشاورزي رشتهدرصد)73نفر (36یدانشگاه
تحصـیل  غیر کشاورزيشته ر) درصد27(مابقیوداشتند 

درصد) بیان کردند کـه غیـر از   4/47(نفر27. کرده بودند
متوسط درآمـد  باشند. میز یندیگري داري داراي شغلگلخانه
میلیـون  60در حدود طبق اظهار خودشاندارانگلخانهماهانه 

ون یـ لیم8/11در حـدود و از محـل مشـاغل غیرگلخانـه    الیر
درصــد)، در تأســیس 2/70(دارانگلخانــهبیشــتربــود. الیــر

8/22تـوأم،  صـورت بـه گلخانه از سرمایه شخصی و وام بـانکی  
تنهـا  یدرصـد از وام بـانک  7و تنهـا  یشخصـ هیدرصد از سرما
مـورد مطالعـه   يهـا . مالکیت اغلب گلخانهبودنداستفاده کرده 

مالکیـت شـراکتی   هـا آندرصد 7درصد)، شخصی و تنها 93(
سـال  5/4در حـدود  دارانگلخانـه سابقه کارمیانگین داشتند. 

کــار درصــد) اخیــراً 4/47(دارانگلخانــهت یــو اکثربــود 
متوسـط  طـور بهدارانگلخانهي را شروع کرده بودند. رداگلخانه

و کردنـد یمـ روز در گلخانه کار ساعت در شبانه7/9در حدود 

روز سـاعت در شـبانه  4درصد) بیشـتر از  2/91(هاآناکثریت 
بـاً  یتقريداراز گلخانـه ت یرضـا . بودندکار در گلخانه مشغول به

درمجمـوع ودر حـد متوسـط بـود   درصد) 9/50(هاآننصف 
. متوسـط و بـه بـاال بودنـد    یت شـغل یرضـا يدارادرصد 6/82

2882مـورد مطالعـه برابـر بـا     يهـا گلخانـه متوسط مساحت 
چهـار هـزار  مساحتی بـین دو تـا   هاآنمترمربع بود و اکثریت 

منـابع  از کـدام دارانگلخانـه در خصوص اینکـه  مربع داشتند.
یت گلخانــه اي در خصــوص مــدیرتــا چــه انــدازهو اطالعــاتی 
طـرف کارشناسان/کنند، نتایج نشان داد کارشناساستفاده می

دارانگلخانـه سـایر وهمسـایه دارانگلخانه، گلخانـه بامشاوره
بـه ترتیـب   دانشـگاه استادانوکشاورزي، محققانتولیدکننده

از دو منبـع  دارانگلخانـه هاي اول تا سوم قرار داشتند. در رتبه
فنـی ، ايمشـاوره خـدمات هـاي رکتشـ اطالعاتی کارشناسان

فـروش مراکـز التحصـیالن و نیـز کارشناسـان   فـارغ کشاورزي
ــین( ــموم، آالتماش ــاورزيس ــکوکش ــاکلینی ــ)ه رین کمت

هفـت  يبا توجه به جمع جبـر کرده بودند. افتیدراطالعات را 
صـفر)  (کمینهو لحاظ کردن مقدار سؤالمورد یمنبع اطالعات

سهدر ابع اطالعاتیان استفاده از منزی)، م21نه (یشیو مقدار ب
گونه کـه  همانمجدد شد و يکدبندکم، متوسط و زیاد سطح 

داران مـورد مطالعـه   آمـده اسـت، بیشـتر گلخانـه    1در جدول 
داشـتند و  یدرصد)، استفاده کمی از این منابع اطالعات9/78(
ه درصد) در سطح متوسط از این منابع اسـتفاد 1/21ز (یه نیبق

یاد از منـابع اطالعـات  یـ از اسـتفاده ز يچ مـورد ید. هـ انـ کرده
د.یمشاهده نگرد

حين

گلخانهييايمي

ع
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داران برحسب میزان استفاده از منابع اطالعاتیتوزیع فراوانی گلخانه-1جدول 
درصد تجمعیفراوانیدرصدفراوانیمیزان استفاده از منابع اطالعاتی

459/789/78کم
121/21100متوسط
57100جمع

)3(زیاد- )2(يتاحد- )1(کم- )0(هیچ:  مورداستفادهسنجش طیف
در دارانگلخانـه مورداستفادههاي جمعی رسانهبا در رابطه

مجازي و دیـدن فضايواینترنت، خصوص مدیریت گلخانه
قرار اول و دومهايرتبهاي به ترتیب در ماهوارههايبرنامه

برنامـه و شنیدنهمجل،روزنامهو در مقابل مطالعهداشتند
بنـدي  همچنـین بـا جمـع   . بودندهاي آخر در رتبهرادیویی 

ماننـد بـه هاي جمعیداران در استفاده از رسانهنمره گلخانه
و تعیین سـه سـطح کـم، متوسـط و زیـاد      یمنابع اطالعات

تیـ اکثرکـه  آمـد  دستبه،  این نتیجه 2مندرج در جدول 
)، استفاده متوسطی درصد4/54داران مورد مطالعه (گلخانه

دارند.ي جمعیهااز رسانه
یـر غو ییایمیشـ يهانهادهدر خصوصدارانگلخانهدانش 

شـد. دهیسـنج ه یـ با هفت گودر گلخانهیمصرفیمیاییش
داران بیشــترین دانــش را در نتــایج نشــان داد کــه گلخانــه

اي دارا محصـوالت گلخانـه  هـاي بیماريص یتشخخصوص 
در خصــوص تشــخیصهــاآنش دانــ،هسـتند و در مقابــل 

کـم هـا بیمـاري وآفـات یمیاییشـ یـر غکنترلهايروش
هـاي دانـش   باشد. ضمن جمع کردن امتیاز همـه گویـه  می

در کـه  داران در قالب سه سطح کم، متوسط و زیـاد  گلخانه
اکثریـت  د کـه  یـ مشـخص گرد ، شـده اسـت  ارائه3جدول 
ارند. ددانش متوسط به باالییدرصد)7/88(دارانگلخانه
شـود، بیشـتر افـراد    مشاهده می4طور که در جدول همان

اند، بیشـتر از مقـدار   درصد) بیان کرده5/89مورد مطالعه (
هـا و نیـز   کـش ها و حشرهکشتوصیه شده و معمول از آفت

کنند. ها استفاده میسموم شیمیایی براي مبارزه با بیماري
فرمونی و سـایر  هاي ها اصالً از تلهولی در حدود دوسوم آن

کردند. اي نمیاستفادهیمیاییشیرغهاي روش

هاي جمعیداران برحسب میزان استفاده از رسانهتوزیع فراوانی گلخانه- 2جدول

درصد تجمعیدرصدفراوانیسطح استفاده
234/404/40کم

314/547/94متوسط
33/5100زیاد
57100جمع

)3(زیاد- )2تاحدي (- )1(کم- )0(ه:  هیچطیف سنجش مورداستفاد

یمصرفیمیاییشیرغو ییایمیشسمومبرحسب دانش در مورد دارانگلخانهتوزیع فراوانی - 3جدول 
هاسایر آمارهفراوانیدرصد فراوانیسطح دانش

16/2میانگین: 73/12کم
62/0انحراف معیار:  346/59متوسط

161/28زیاد
57100معج

)3(زیاد-)2متوسط (-)1(کم-)0(هیچ:  مورداستفادهف سنجش یط
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هاآنجایگزین هايروشن استفاده از سموم شیمیایی و میزابرحسب دارانگلخانهتوزیع فراوانی - 4جدول
بیشتر از معمولمعمول و متعارفکمتر از معمولعدم استفادهنهاده

درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی
کش)کش و حشرهسموم (آفت

مبارزه با بیماري)(سموم
هاي فرمونیتله

هاي غیر شیمیاییسایر روش

000065/10515/89
000065/10515/89
387/6673/12121/21.0
379/6473/12138/2200

را بعد از اسـتفاده  ییایمیداران ظروف سموم شت گلخانهیاکثر
هـا آنز یـ نیتعداد کمو درصد) 9/71(در سطل زباله انداخته

طبـق  درصـد).  7(فروختنـد یا مـ یـ درصد) 5/10را سوزانده (
موردنیـاز درصد) نوع سـم  49(دارانگلخانهت یاکثر، 5جدول 
زیـ نوکردنـد یمـ ق مشورت با کارشناسـان انتخـاب   یرا از طر

يراهنمـا ق یـ زان سـم را از طر یدرصد) م9/56(هاآنت یاکثر
.  کردندیمانتخاب استفاده از سموم

داران در خصوص مصرف سموم با نـه  اقدامات احتیاطی گلخانه
مشـاهده  6کـه در جـدول   طـوري گویه سنجیده شد و همـان 

تر از متوسط طیف مـورد  شود، میانگین تمامی موارد بزرگمی
دیگـر افـراد مـورد مطالعـه همـه      عبـارتی باشد. بـه سنجش می

کننـد.  اقدامات مدنظر را بیشـتر از حـد متوسـط رعایـت مـی     
داران بیشـترین توجـه را بـه مطالعـه راهنمـاي ظـروف       گلخانه

تـرین رتبـه ایـن بخـش اسـتفاده از      سموم  داشتند و در پایین
باشد.پاشی میدستکش موقع آماده کردن سموم و سم

) 0نمرات نه گویه و لحاظ کردن مقدار کمینـه ( با جمع جبري 
داران در سـه سـطح   ) اقدامات احتیاطی گلخانـه 27و بیشینه (

طـور کـه در   زیاد، متوسط و کم کدبندي مجدد شـد و همـان  
5/82شود، بیشتر افـراد مـورد مطالعـه (   مشاهده می7جدول 

درصد) سطح زیادي از اقـدامات احتیـاطی در مصـرف سـموم     
بندند.ه کار میشیمیایی را ب

، بـین سـن،   8بر اساس نتایج همبستگی بیان شده در جـدول  
اي و درآمد از محل گلخانه، با میزان اسـتفاده  سابقه کار گلخانه

داري ها همبستگی مثبت و معنیاز سموم شیمیایی توسط آن
تـر، باسـابقه کـار بیشـتر و درآمـد      مشاهده گردید و افراد مسن

اي میزان استفاده بیشـتري از سـموم   بیشتر از محل گلخانه دار
هاي جمعـی  هم بودند. ولی بین دانش، میزان استفاده از رسانه

هاي آموزشی شرکت کرده با میـزان اسـتفاده از   و تعداد کالس
داري مشاهده شد.سموم شیمیایی همبستگی منفی و معنی

داران زن و هـاي گلخانـه  نی در بین گـروه نتایج آزمون من ویت
دارانــی کــه شــغل ، گلخانــه)=P=000/258U ,091/0مــرد (

شــان هــایی کــه شــغل اصــلیهــا گلخانــه بــود و آناصــلی آن
دارانـی کـه   ، گلخانـه )=P=5/266U ,483/0داري نبود (گلخانه

ــه آن ــا آن   گلخان ــود ب ــه ب ــا بیم ــود   ه ــه نب ــه بیم ــایی ک ه
)153/0, P=00/292U=،(داران داران متأهل و گلخانهگلخانه
ــاوت ،)=P=5/124U ,468/0جـــرد (م نشـــان داد کـــه تفـ

میـزان مصـرف سـموم شـیمیایی بـا      يداري در زمینـه معنی
همدیگر ندارند.  

در خصوص اقدامات احتیاطی نیز نتایج همبستگی  نشان داد 
) بین سـطح دانـش، سـاعات کـار در گلخانـه طـی       9(جدول 

روز، مساحت گلخانه و سطح رضایت شـغلی بـا اقـدامات   شبانه
احتیـاطی در مصــرف ســموم شـیمیایی همبســتگی مثبــت و   

دارانی که داراي دانـش بـاالتر،   داري وجود دارد و گلخانهمعنی
مساحت زیاد گلخانه و رضایت شغلی باال بودنـد و نیـز سـاعات    

کردند، اقدامات احتیـاطی بیشـتري   بیشتري در گلخانه کار می
کردند.نیز رعایت می

نی در خصـوص بررسـی وجـود    ویتهمچنین نتایج آزمون من
اختالف در اقـدامات احتیـاطی در مصـرف سـموم شـیمیایی      

هـا بیمـه بـود بـا     دارانـی کـه گلخانـه آن   نشان داد که گلخانـه 
، تفــاوت )=P=50/184U ,001/0هـایی کــه بیمــه نبــود ( آن

ــی ــه   معن ــرادي ک ــتند و اف ــاطی داش ــدامات احتی داري در اق
بیشـتر از  )21/38ي= اشان بیمـه بـود (میـانگین رتبـه    گلخانه

)63/23اي =(میـانگین رتبـه  بیمه نبود شان افرادي که گلخانه
چندگانـه  رگرسـیون کردنـد. از  اقدامات احتیاطی را رعایت می

مـورد  مسـتقل  براي بررسی تأثیر متغیرهايگام بهبه روش گام
میــزان مصــرف ســموم شــیمیایی مطالعــه بــر متغیــر وابســته 

) نشــان داد کــه 10ل (جــدول اســتفاده گردیــد. نتــایج تحلیــ
هاي ارتبـاط جمعـی و   متغیرهاي سن، میزان استفاده از رسانه

درصـد از تغییــرات  9/57درآمـد از محــل گلخانـه درمجمــوع   
کنند متغیر وابسته میزان مصرف سموم شیمیایی را تبیین می
هـاي  و با توجه به ضریب بتا متغیـر میـزان اسـتفاده از رسـانه    
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نسبت به سـایر متغیرهـا سـهم و    )=380/0Bارتباط جمعی (
نقش بیشتري در تبیین متغیر وابسته دارد.  

بـراي  گـام  بـه به روش گـام رگرسیون چندگانه همچنین، از 
مـورد مطالعـه بـر متغیـر     مسـتقل  بررسی تأثیر متغیرهاي

سطح اقدامات احتیاطی در مصرف سموم شیمیایی وابسته 
نشان داد 11استفاده گردید. نتایج تحلیل بر اساس جدول 

مسـاحت گلخانـه و   که متغیرهـاي سـطح رضـایت شـغلی،     

درصـد از تغییـرات متغیــر   5/33سـطح دانـش درمجمــوع  
وابسته اقدامات احتیـاطی در مصـرف سـموم شـیمیایی را     

مسـاحت  نند و با توجه بـه ضـریب بتـا متغیـر    کتبیین می
نسـبت بـه سـایر متغیرهـا سـهم و      )B=-434/0گلخانه، (

صـورت  تبیـین متغیـر وابسـته، البتـه بـه     نقش بیشتري در 
.   )12(جدول معکوس دارد

موردنیازسم زانیو منحوه انتخاب نوعبرحسب دارانگلخانهتوزیع فراوانی - 5جدول
انتخاب میزان سمانتخاب نوع سممنبع مشاوره و انتخاب

معتبردرصد فراوانیمعتبردرصد فراوانی
106/1939/5تجربه شخصی

135/2568/11داران دیگرمشورت با گلخانه
2549135/25مشورت با کارشناسان

--39/5داران و مراکز فروش سموممشورت با گلخانه
299/56--توجه به راهنماي سموم

----مشورت با مراکز فروش سموم
65/1065/10افراد بدون پاسخ

5710057100جمع

داران در مصرف سموم شیمیاییاحتیاطی گلخانهاقداماتهاي مربوط به بندي گویهرتبه-6جدول
انحراف معیارمیانگینگویهرتبه
79/241/0مطالعه و خواندن برچسب روي ظرف سموم و عمل به موارد توصیه شده1
73/249/0روي برچسب سموماقدام و مصرف طبق مقدار توصیه شده در2
61/262/0مطابقت تاریخ مصرف سموم و کنترل عدم اتمام تاریخ مصرف3
57/263/0پاشیاستفاده از ماسک موقع آماده کردن سموم و حین سم4
55/254/0پاشیپاشی در حین سمپوشیدن لباس مخصوص سم5
55/263/0پاشیدوش گرفتن و استحمام بالفاصله بعد از سم6
54/266/0پاشیها بعد از سملباستعویض 7
48/266/0پاشیپاشی بعد از اتمام سمتمیز کردن وسایل سم8
43/266/0پاشیاستفاده از دستکش موقع آماده کردن سموم و سم9

)3(همیشه-)2(گاهی اوقات- )1(ندرتبه- )0(وقتچیه:مورداستفادهف سنجش یط

احتیاطی در مصرف سموم شیمیاییاقداماترعایتبرحسبدارانگلخانهوانی توزیع فرا-7جدول
هاسایر آمارهفراوانیدرصد فراوانییاطیات احتاقدامسطح 

82/2میانگین: 475/82زیاد
38/0انحراف معیار:  105/17متوسط

00کم
57100جمع
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رسون)یپیب همبستگی(ضرمیزان مصرف سموم شیمیاییه با مستقل مورد مطالعيرهاین متغیرابطه ب-8جدول
داريسطح معنیمیزان رابطهمتغیرهاي مورد بررسی

511/0000/0سن   
284/0032/0ياکار گلخانهسابقه 

000/0- 531/0هاي جمعیاستفاده از رسانه
337/0013/0درآمد گلخانه

011/0-336/0دانش 
011/0- 301/0شی شرکت کردهآموزيهادورهتعداد 

احتیاطی در مصرف سموم شیمیاییاقداماترابطه بین متغیرهاي مستقل مورد مطالعه با - 9جدول
یب همبستگیضرداريسطح معنیمیزان رابطهمتغیرهاي مورد بررسی

پیرسون500/0000/0دانش سطح 
پیرسون473/0000/0در گلخانه يروزشبانهساعات کار 

پیرسون436/0001/0حت گلخانه مسا
اسپیرمن530/0000/0سطح رضایت شغلی

میزان مصرف سموم شیمیاییاثرگذار بر يرهایمتغیونیب رگرسیضرا- 11جدول 
BBetatSigر مستقلیمتغگام
072/0523/059/5000/0سناول
95/3000/0- 380/0- 204/0هاي ارتباط جمعی  میزان استفاده از رسانهدوم
001/0304/017/3003/0درآمد از محل گلخانهسوم

761/0=R579/0=R2553/0 =R2
ad87/22=F000/0Sig=

رفتارهاي احتیاطی در مصرف سموم شیمیاییضرایب رگرسیونی متغیرهاي اثرگذار بر - 12جدول 
BBetatSigمتغیر مستقلگام
508/1428/026/3000/0سطح رضایت شغلیاول
23/3000/0- 434/0- 001/0مساحت گلخانه دوم
431/0348/055/2014/0دانش سوم

579/0=R335/0=R2295/0 =R2
ad39/8=F000/0Sig=

و پیشنهادهايریگجهینت
ییمایرفتـار مصـرف سـموم شـ    ین مطالعه با هـدف بررسـ  یا

ج نشـان داد کـه اکثریــت   یداران صـورت گرفـت و نتـا   گلخانـه 
ــه ــاالیی در  7/88داران (گلخان ــه ب ــش متوســط ب درصــد) دان

. ایـن یافتـه در تطـابق بـا     داشـتند خصوص سموم شـیمیایی  
Gunگـون و کـن (  هاي یافته & Kan, )، کارونـامورتی و  2008

ــاران ( Karunamoorthiهمکــ et al., ــا ، )2012 آتریــ
)Atrya, Al Zadjali)، الزجـالی و همکــاران ( 2007 et al.,

ز گزارش کـرده بودنـد   ی. محققان مورد اشاره نباشدمی)،2013
دانش زیادي راجع به انواع هاآنمورد مطالعهدارانکه گلخانه

ب و خطرات هـر یـک   ، تشخیص سموم مناسهابیماريسموم، 
,Omariبـا نتـایج اومـاري (   افتـه  ینیـ ایولـ داشتندهاآناز 

الزیـدي و  در تطابق بـا یافتـه  مشابه و ) مغایرت داشت.2014
Al-Zaidiهمکــاران ( et al., ــاکثر، )2011 ــهت ی دارانگلخان

بـیش از مقـدار   کـه دردنـ درصد) بیان ک5/89(ق حاضریتحق
هماننـد  و کننـد اسـتفاده مـی  سموم از ه شده یو توصمعمول

,Omariي (هاي اوماریافته بـودن  ن) در غنا مبنی بر آگاه 2014
جایگزین سموم شیمیایی در مبارزه بـا  هايروشکشاورزان از 

از ز یـ نداران مطالعـه حاضـر   ، اغلـب گلخانـه  هـا بیماريآفات و 
و هـا بیمـاري غیر شیمیایی در کنترل و مبـارزه بـا   هايروش
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همسـئل اهمیت توجه بـه  که این خود،کنندآفات استفاده نمی
نشـان  داريگلخانـه رویـه سـموم شـیمیایی را در    مصـرف بـی  

دهنده ایـن اسـت کـه    اننتیجه تحقیق نشکهدرحالی. دهدمی
نحوه و مضرات اسـتفاده از  ،داران راجع به میزاندانش گلخانه

غلب افراد مورد اباال است، ولی در عمل نسبتاًسموم شیمیایی 
از ســموم ه شــدهیمعمــول و توصــاز مقــدار ترمطالعــه بیشــ

قات متعدد صورت گرفتـه  یدر تحقکنند. شیمیایی استفاده می
ــی و در داخــل کشــور  ــی و 1393، ینعمــت الهــ(مروت ؛ مروت

؛ هـادي خـانیکی و   1391؛ باکند و همکـاران، 1392همکاران، 
؛ قاسمی و کرمـی،  1391؛ محمدي و ایمانی، 1390همکاران، 

يداربـر و نمونـه یشـگاه یآزماهـاي روشز کـه بـه   ین) 1388
شـتر از حـد متعـارف سـموم     یصورت گرفته بود، بر اسـتفاده ب 

ین ناهمخوانیاکشور اشاره شده بود.يهادر گلخانهییایمیش
یازمند انجام مطالعه مستقلینداران ن دانش و رفتار گلخانهیب

د یشـا . قرار دهدییاثرگذار را مورد شناسايرهایاست که متغ
از درآمـد و  یح مناسـب دن به سـط یضرورت رسیکی از دالیل

،داران باشدن گلخانهیتوسط ايدیسک تولیز از هرگونه ریپره
داران به منابع مالی غیر از منـابع شخصـی   اغلب گلخانهچراکه

از بیم بدهکار مانـدن، بـه   و اند در تأسیس گلخانه خود وابسته
ده یرسـ یبه سود خوبمدتکوتاههایی هستند که در دنبال راه

تـر و  راحتسموم شیمیایی در مبارزه با آفات نیز استفاده ازو 
ــازدهزود ــر از ب ــايروشت ــرغه ــه یمیاییشــی ــارزهاز جمل مب

یرغمطمئن هايروشنبود د، یگر شایل دیدلبیولوژیکی است.
دارانگلخانـه ا عدم اطالع یهابیماريکنترل آفات و یمیاییش

ان داد که ز نشینکه نتیجه تحقیق نیباشد، کما اهاروشن یاز ا
هـاي روشداران در خصـوص  لخانـه میزان آگاهی و اطالعات گ

پایین است. بنابراین، هابیماريمبارزه با آفات و یمیاییشیرغ
هــاي نیــاز اســت کــه مؤسســات تحقیقــاتی و نیــز دانشــکده 

کـاربردي غیـر   هـاي روشکشاورزي ضمن شناسایی و معرفی 
بـه بخـش   هـا آنو ارائـه  هـا بیمـاري شیمیایی کنترل آفات و 

گیـري  ترویج و آموزش سازمان جهاد کشاورزي زمینـه شـکل  
یک حرکـت اساسـی در راسـتاي تولیـد محصـوالت سـالم در       

بــا توجــه بـه ماهیــت تولیــد در  هــا را فــراهم نماینـد. گلخانـه 
ایی و یها و در راستاي بهینه کردن مصرف سموم شـیم گلخانه

پیشـنهاد  داران نیز افزایش سـطح اقـدامات احتیـاطی گلخانـه    
شود هرگونه برنامه آموزشی و ترویجـی از طریـق رهیافـت    می

، بـر اسـاس نتـایج   برگـزار شـود.  هاآنمزرعه در مدرسه براي 
داران در مصـرف سـموم شـیمیایی    احتیاطی گلخانـه اقدامات

5/82بیشـتر افـراد مـورد مطالعـه (    دهنده این است کـه  نشان
صـرف سـموم   درصد) سطح باالیی از رفتارهاي احتیاطی در م

هـاي  کنند. این نتیجه در تطابق با یافتهشیمیایی را رعایت می
Günگون و کن ( & Kan, باشد که در تحقیق خود می) 2009

57(دارانگلخانـه گزارش کرده بودند کـه بـیش از نیمـی از     
هـا از وسـایل   کـش درصد) در ترکیـه، حـین اسـتفاده از آفـت    

ن ایـن یافتـه در   . همچنـی کنندمحافظتی شخصی استفاده می
Gaberجابر و عبدالطیف (تطبیق با مطالعه  & Abdel-Latif,

) در مصر است که نشان داد اغلـب کشـاورزان در حـین    2012
کننـد و تـا مـدتی بعـد از     از دستکش اسـتفاده مـی  پاشیسم
آتریـا  نتـایج مطالعـه  ولـی ماننـد.  از مزرعه دور مـی پاشیسم

)Atrya, ,Omariو اومــاري (در نپــال)2007 ) در غنــا 2014
تواننـد برچسـب و   کشـاورزان نمـی  نشان داده بـود کـه اغلـب   

را خوانده و درك کنند و اغلـب،  مورداستفادهسموم يراهنما
گونــه دانشــی راجــع بــه تمهیــدات محــافظتی در برابــر هــیچ
ها از قبیـل اسـتفاده از دسـتکش، لبـاس مخصـوص،      کشآفت

میـزان  .نداشـتند پاشـی سمماسک، عینک، و استحمام بعد از 
هـا آنداران بـا سـن   استفاده از سموم شیمیایی توسط گلخانه

تـر،  داران مسنداشت و گلخانهيداریمعنهمبستگی مثبت و 
داشـتند. شـاید آگـاهی    ییایمیشـ استفاده بیشتري از سـموم  

و نیـز دانـش   یمیاییشیرغهايروشدر خصوص هاآنپایین 
ــم  ــاآنک ــرات  ه ــاره خط ــتدرب ــیزیس ــالمتی محیط و س

هـاي شـیمیایی   کنندگان در اثر استفاده بیشتر از نهادهمصرف
Zhouژو و همکاران (در این زمینه مؤثر بوده است. تحقیق  et

al., ق حاضـر را  یجه تحقیمخالف نتياجهینتدر چین )،2010
گزارش کرده بودند.  
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Abstract
The purpose of this descriptive- correlational study was to investigate factors affecting pesticide consumption
behavior of greenhouse owners (three dimensions of consumption extent, consumption method and
precautionary actions). The validity of questionnaire was verified by a panel of experts and to obtain its
reliability, alpha Cronbach's coefficient calculated and it was higher than 0.7 for different parts of questionnaire.
The statistical population consisted all greenhouse owners in Zanjan province (N=80) and based on Krejcsi and
Morgan sampling Table and using randomized sampling method 66 greenhouse owners were selected. The
result showed that 88.7 percent had medium and higher level of knowledge regarding pesticide. About 89.5
percent, used of pesticides more than normal. Using level of precautionary actions by 82.5 percent was high.
There were positive meaningful correlation among pesticide consumption with age, job experience and income
from greenhouse, but correlation with knowledge, mass media using and number of attended educational classes
was negative. Also, precautionary actions had a positive meaningful correlation with knowledge, work hours,
job satisfaction and greenhouse size. Multiple regression analysis revealed that job satisfaction, greenhouse size
and knowledge were explained 33.5 percent of precautionary action. Also, age, mass media using and income
from greenhouse were explained 57.9 percent of pesticide consumption.

Keywords: Consumption Behavior, Pesticide, Precautionary Action, Greenhouse Owners, Zanjan Province.
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