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  مقدمه                                               
 

 بخش شدن رقابتي و تجاري منظور به مناسب هاي گزینه از یکي

 واحدهاي توسعه جهاني، بازارهاي در آن فعال حضور و كشاورزي

 به تنها نه اي گلخانه هاي كشت توسعهبا  .باشد مي اي گلخانه كشت

 از بهینهبهره برداري  به بلکه كند، مي كمك سطح واحد در تولید افزایش

 كمك روستاها در كوچك قطعات از گیري بهره ویژه به خاک و آب

 دربیشتر  اشتغال ایجاد ضمن تا كند مي فراهم را امکان این و كرده

 اختیار دررا  فصل از خارجمتنوع  محصوالت وستایي،ر هاي محیط

در استان كهگیلویه و بویراحمد تقاضا براي . دهد قرار كنندگان مصرف

اي روند صعودي داشته و تمایل  گلخانهكشت هاي  نصب سیستم

. اي افزایش چشمگیري یافته است كشاورزان به تولید محصوالت گلخانه

ي متعددي دامنگیر كارآفرینان این از سوي دیگر مشکالت فني و اقتصاد

كه بر گرفته از  ،این نشریه ترویجي .بخش تولیدي در استان شده است

آب و گیري از  با انجام نمونهیك پژوهش كاربردي است، تالش دارد 

كیفیت خاک و آب و تاثیر به بررسي  استان، اي خاک واحدهاي گلخانه

داران  تا گلخانهپردازد باي  گلخانههاي  آن بر سودآوري و درآمد كشت

در لیدي هاي مهم و ك توصیه، آنو بهره برداري از مطالعه با  توانندبعزیز 

را اي خیار و گوجه فرنگي  واحدهاي گلخانهخصوص عناصر غذایي 

 . گیرندکار بیش از گذشته ب
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 ای گلخانه کشتتاريخچه 
 

هاا   مااني ط آلتوس 1335در ایران براي اولین بار در سال  اي گلخانهكشت 

باه  اي با اسکلت فلزي باود كاه    ي شیشه وارد كشور شد كه از نوع گلخانه

ساپ  باا ورود    .گرفات  مورد اساتفاده قارار ماي   منظور كارهاي پژوهشي 

هااا بااا اسااکلت چااوبي و پوشااش  هاااي پالسااتیکي اغلااب گلخانااه پوشااش

ي عوامل محیطاي   با توجه به عدم امکان كنترل همه. پالستیکي ساخته شد

ي مادرن و مکاانیزه باه    ها نوع  گلخانه تمایل براي احداث گلخانه در این

هااي سانتي باه دلیال ارزان      است هر چناد گلخاناه   یششدت در حال افزا

اي در  هااي گلخاناه   هنوز هم استفاده مي شود افزایش سطح  كشت بودن 

ي حمایات دولات از ایان تولیاد و      ایران با توجه به مزایاي آن و به واسطه

اگرچاه   .فارغ التحصیالن كشاورزي از آن محساو  باوده اسات    الاستقب

در مقایسه باا كشاورهایي مانناد چاین و تركیاه       داین افزایش سطح و تولی

باشد اما چشم اناداز ایان بخاش از تولیادات كشااورزي       قابل مقایسه نمي

 1315هاي ایران تا پایان سال  مجموع مساحت گلخانه .امیدواركننده است

شاامل  سبزي و صایفي   هاي  به كشتتار بوده كه عمدتا هک 8814بیش از 

زینتاي  هاي  گلها و تولید  ، انواع فلفل خیار، گوجه فرنگي، بادمجان، كدو

 جهااد  وزارت) داشات فرنگي و ماوز اختصااص    توتنظیر  يو  محصوالت

  .(1313 ،كشاورزي
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 ای گلخانه کشت معايب و مزايا
 

 و مزایااي، داراي  هاي مزارعه اي نسبت به كشت هاي گلخانه اصوال كشت

 : به شرح ذیل بر شمرد خالصه بطورتوان آنها را  هستند كه مي يمعایب

 

  ای گلخانه کشت مزايای

  اي  مزرعه تولید با مقایسه در سطح واحد در( برابر 10 تا) تولید افزایش -1

 . سال در محصول یك از بیش تولید -5

 (.سموممصرف  كاهش طعم، و عطر فرم، رنگ،) محصول كیفیت افزایش -3

  (.فشار تحت هاي سیستم از استفاده) آب مصرف در جویي صرفه -4

  (.هیدروپونیككشت بدون خاک یا ) كشت قابل غیر اراضي از استفاده -2

 .گلخانهاز  خارج محیطي شرایط به تولید وابستگي عدم -4

  . ارمحصول بر اسا  كشش تقاضاي باز برداشت زمان تنظیم امکان-4

  .سال هاي فصل تمام در محصول تولید و كار تداوم -8

  . محصوالت كشت براي اضافي زمین آزادسازي و زمین در جویي صرفه -1

 . شهري و روستایي قیمت  گران هاي زمین كاربري تغییر از جلوگیري -10

 . بیشتر در روستاها و حاشیه شهرها شغلي هاي فرصت ایجاد -11
  

 
 نماي داخلي از گلخانه تولید خیار و گوجه فرنگي :  1شکل 
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 ای گلخانه کشت معايب

 

  . گلخانه احداثدر  اولیه گذاري سرمایه بودن باال -1

 تا سه مدت در تولید صحیح مدیریت صورت در گذاري سرمایه این معموال

 .شود مي مستهلك سال پنج

 كه گلخانه مخصوص هاي نهاده از هاستفاد بخاطر) جاري هزینه بودن باال -5

 (.هستند گران عمدتا

 جبران خسارت باعث است ممکن غفلت اندک زیرا. پیوسته مراقبت به نیاز -3

 سرد شب یك در گلخانه دماي ناگهاني كاهش مثال براي) شودي ناپذیر

 (.برد مي بین از را محصول همه زمستان

 

 
 ر و گوجه فرنگي نماي بیروني از گلخانه تولید خیا:  5شکل 
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 ای در دنیا و ايران سطح کشت گلخانه
 

 ای در دنیا   وضعیت کشت گلخانه

، 5010در ساال  ( فااوو )بر اسا  آماار ساازمان خوارباار جهااني     

میلیون هکتاار اسات كاه     1/3هاي دنیا حدود  مجموع سطح كشت گلخانه

 چاین، اي به ترتیاب در پانج كشاور     هاي گلخانه درصد كشت 10بیش از 

از مجموع (. میلیون هکتار 8/5)گیرد  انجام ميژاپن، ایتالیا، اسپانیا و تركیه 

مرباو  باه كشات    هازار هکتاار    5140، تقریباا  دنیاهاي  سطح كل گلخانه

هزار  152، (خیار، گوجه فرنگي، انواع فلفل و سبزیجات) سبزي و صیفي

گیاهاان  هزار هکتار مربو  باه   50و  گل و گیاهان زینتيمربو  به  هکتار

  .(1315بي نام، ) باشد اي و نشایي مي خزانه
 

   ايران و استان ای در  وضعیت کشت گلخانه

 اي گلخانه محصوالت زیركشت سطح 1315 سال آمار اسا  بر

 مربو  هکتار 4344 میزان این از كه باشد مي هکتار 8814 حدود كشور

 و گلتولید  به مربو  هکتار 5184 و بوده صیفي و سبزي هاي گلخانه به

. دارد اختصاص محصوالت سایر به مربو  نیز هکتار 583و  زینتي گیاهان

سهم استان  ،بویراحمد و كهگیلویهبر اسا  آمار سازمان جهاد كشاورزي 

 12 كه است گلخانه هکتار 30 حدوداي كشور  هاي گلخانه از كل كشت

تولید مربو  به  هکتار 10 ،صیفي و سبزيهاي  گلخانه به مربو  هکتار

 . باشد مي فلفل و فرنگي توت گلخانه هکتار 2 و زینتي گیاهان و گل
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 ای  موثر بر تولید محصوالت گلخانه عوامل
 

 هاي گلخانه فعلي شرایط در سطح واحد در تولیددهد كه  شواهد نشان مي

 میانگین طور به اي گلخانه  هاي سبزي میزان كه نحوي به .است پایین ایران

 پایین كشورها سایر با مقایسه در كه است مربع متر در وگرمیلك 52-18  به

 ازاي به گلخانه سوددهي یا و وري بهره كاهش باعث امر این و مي باشد

عوامل موثر بر تولید محصوالت منظور بررسي به . است شده سطح واحد

هاي  ، ویژگياي تولید گلخانهواحدهاي بازده اقتصادي اي و  گلخانه

آب، میزان فسفر  ECخاک،  ECبافت خاک، شوري یا مانند  خاكشناسي

مورد بررسي خاک،  pH و آب pHو پتاسیم قابل جذب و اسیدیته یا 

 از داران گلخانه شخصیتي هاي ویژگي از برخيهمچنین . گرفتندقرار 

 ده زیان داران گلخانه از گروه دو در تحصیالت سطح و تجربه سن، جمله

ضمن اینکه مساحت گلخانه و . تندقرار گرف مقایسه مورد سودآور و

 ده زیان داران گلخانه از گروه دو در، نیز  ارتفاع از كف تا سقف گلخانه

نتایج این بررسي بر اسا  یك . قرار گرفتند مقایسه مورد سودآور و

تحقیق پژوهشي كه در استان كهگیلویه و بویراحمد انجام گرفته است 

  . ه استاراوه شد
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 ای احدهای گلخانههزينه و درآمد و
 

 از ناشي درآمد حداكثر و حداقل میانگین، مطالعه، مورد نمونه به توجه با

 جاري هاي هزینه مجموع و مصرفي هاي نهاده هزینه محصوالت، فروش

هزینه كارگر . گردید برآورد استان فرنگي گوجه و خیار هاي گلخانه در

داران داشته  انههاي جاري گلخ درصد بیشترین سهم را در هزینه 24با 

، انواع %(15)، بذر و نشاء كاري %(54)پ  از آن سوخت و انرژي . است

هاي  ها را در گلخانه ، اقالم قالب هزینه%(1)و سموم %( 4)ها  كود و مکمل

  .(1313پور،  حسن) اند داده  تشکیلاستان 

 
 

 13444میانگین درآمد فروش و بازده اقتصادي در هر متر مربع به ترتیب 

حداقل و حداكثر بازده اقتصادي در هر متر . تومان بوده است 5304و 

تومان  35421تومان زیان و  11304هاي استان به ترتیب  مربع از گلخانه

 .  بوده استسود 
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  و آب خاک های شاخصبررسي  
 

در این بخش از پژوهش برخي از فاكتورهاي تجزیه خاک و آب و 

و ( ورشکسته)داران زیان ده   لخانهعوامل فني در بین دو گروه از گ

این عوامل كه شامل میزان شوري . سودآور مورد بررسي قرار گرفته است

هاي خاک و آب، درصد كربن و نیتروژن  در نمونه گیري pHو  ECیا 

خاک، میزان فسفر و پتاسیم قابل جذب و باالخره میزان عناصر میکرو 

(Fe  ،Zn  ،Cu  ،Mn ) همچنین . مي باشدموجود در نمونه خاک

مساحت گلخانه، ارتفاع از كف گلخانه بین دو گروه زیان ده و سودآور 

 .تجزیه و تحلیل آماري شدند Tه شرح ذیل با استفاده از آزمون ب

 

 خاک و آب pHمیزان هدايت الکتريکي و  -الف

 

شاوري یاا   نشان مي دهناد بیاان كنناده      ECهدایت الکتریکي آب كه با 

بر اسا  تجزیه آزمایشگاهي نمونه . باشد در آب مي غلظت امالح محلول

بر حسب میکارو   ECخاک و آب هر كدام از واحدهاي گلخانه، مقدار  

به ترتیب باراي  (  EC×103)متر و میلي مو  بر سانتي( EC×104)مو  

مقادار   1بار اساا  جادول    . گیري گردیاد  نمونه هاي خاک و آب اندازه

بررسي اگر چه بر اسا  مطالعاات   خاک و آب نمونه مورد ECمیانگین 

اي از مقادار حاد اساتاندارد     هااي گلخاناه   انجام شده در خصوص كشات 
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ها زیادتر بودناد و بیاانگر شاور باودن محایط كشات محصاوالت         گلخانه

كناد كاه در    باشاد، اماا نتاایج بخاوبي روشان ماي       اي در استان مي گلخانه

اک به مراتاب  هم براي آب و هم براي خ ECواحدهاي زیان ده، مقدار 

باراي  اخاتالف از نظار آمااري    . بیشتر از واحادهاي ساودآور باوده اسات    

 .دار بوده است  ها كامال معني هاي آب گلخانه نمونه

     

هاي خاک و آب مشخص گردید كاه   نمونه  pHبا اندازه گیري میانگین 

خااک و    pHهاي زیاان ده و ساودآور میازان     در هر دو گروه از گلخانه

بااوده كااه نشااان دهنااده قلیااایي بااودن محاایط كشاات     2/4آب باایش از 

هااي كشات    اساتاندارد در محایط    pHمیازان  . هااي اساتان اسات    گلخانه

یعني كمي اسیدي باشد تا عناصر ماكرو و   2/4تا  4اي بایستي بین  گلخانه

 .  میکرو مورد نیاز گیاه قابل جذب شوند

 

     کربن، نیتروژن، فسفر و پتاسیم قابل جذب در خاک -ب
 

هاا،  مقادار درصاد     هاي مهام كیفیات خااک در گلخاناه     یکي از شاخص

وجود كربن آلي در خاک به نگهداري آب و . باشد كربن آلي خاک مي

هااي   در نموناه خااک گلخاناه   . جذب موثر مواد غذایي كمك ماي كناد  

مورد بررسي چه باراي واحادهاي زیاان ده و چاه باراي باراي واحادهاي        
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 3-2درصد  بود كه از حد استاندارد  5ک حدود آور مقدار كربن خا سود

 (. 1جدول )درصد پایین تر مي باشد 

 

از  شتریباشد و ب يم اهیگ ازیمورد ن ياز عناصر اصل يکیا ازت ی نیتروژن

نقش ازت بیشتر در ساختار . شود يمصرف م ياهیگ هیعناصر در تغذ ریسا

ي آن مصارف بااال  و  هاي رویشاي مثال بار  و شاخساارها اسات      ارگان

در نموناه خااک   . مي شاود بیشتر باعث تحریك رشد رویشي و سبزینگي 

 5/0هاي ماورد بررساي، میاانگین درصاد نیتاروژن كماي بایش از         گلخانه

درصد بود و تفاوت معني داري بین واحدهاي زیان ده و سودآور در این 

اي   هاي گلخانه حد استاندارد نیتروژن در خاک. خصوص مشاهده نگردید

باشد لاذا كمباودي از نظار مقادار نیتاروژن در نموناه        درصد مي 2/0-5/0

 .    هاي استان وجود ندارد خاک گلخانه

 

رشاد  بیشاتر در  آن نقاش  بوده و  اهیگ ازیمورد ن ياصلنیز از عناصر  فسفر

بارخالف ازت،  . ها و تولید میوه در طول فصل رشد ماي باشاد   اولیه ریشه

. باشد تحرک ميكم  بسیارفسفر خیلي خوب در خاک ذخیره مي شود و 

هااي ماورد بررساي، میاانگین فسافر قابال جاذب         در نمونه خاک گلخانه

كه تفاوت معني داري باین   بود 1قسمت در میلیون یا پي پي ام 134حدود 

                                                           
 
 Part Per Million (ppm) 
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حاد  . واحدهاي زیاان ده و ساودآور در ایان خصاوص مشااهده نگردیاد      

پاي پاي ام    52-40اي  استاندارد فسافر قابال جاذب در خاكهااي گلخاناه     

بنابراین نه تنها كمبودي از نظر مقدار فسفر قابل جذب در نموناه  . باشد مي

تجمع بیش از حد هاي استان مشاهده نگردید بلکه فزوني یا  خاک گلخانه

تجماع فسافر   . باشاد  اي استان كامال مشهود مي هاي گلخانه فسفر در خاک

هاااي اسااتان  براباار مااورد نیاااز در خاااک گلخانااه 2قاباال جااذب، باایش از 

هاا و همچناین ماانع     تواند اثرات ناامطلوبي در كیفیات خااک گلخاناه     مي

 (. 1جدول )گردد  جذب عناصر میکرو توسط گیاه مي

 

ز عناصر مهم مورد نیااز گیااه ماي باشاد كاه باا فعاال كاردن         نیز ا پتاسیم

تواند در رشد كمي و كیفي میوه نقاش ماوثري ایفاا     هاي گیاهي مي آنزیم

هااي ماورد بررساي، میاانگین پتاسایم قابال        در نمونه خاک گلخاناه . كند 

داري بین واحدهاي زیان  پي پي ام بود كه تفاوت معني 400جذب حدود 

حد استاندارد پتاسیم قابل . خصوص مشاهده نگردید ده و سودآور در این

بناابراین ناه   . پي پي ام مي باشد 320-200اي  هاي گلخانه جذب در خاک

هاي  تنها كمبودي از نظر مقدار پتاسیم قابل جذب در نمونه خاک گلخانه

اي استان بیش  هاي گلخانه استان مشاهده نگردید بلکه مقدار آن در خاک

تواند اثرات نامطلوبي در كیفیت خاک و نیاز   وده كه مياز حد استاندارد ب

 (.   1 جدول)جذب عناصر میکرو توسط گیاه شود 

 



13 

 

 *هاي زیان ده و سودآور در استان گلخانهواحدهاي  هاي خاک و آب دو گروه از در نمونه گیري pHو  ECمقایسه میانگین : 1جدول 

نوع 

واحدهای 

 گلخانه

توزيع 

 فراواني
 های آب نمونه های خاک نمونه

درصد 

 کربن

درصد 

 نیتروژن

فسفر قابل 

جذب 

(ppm) 

پتاسیم قابل 

جذب 

(ppm) 

 عناصر میکرو

 درصد فراواني
EC 

 pH (میلي موس)
EC 

 pH (میکرو موس)
Fe 

(ppm) 

Zn 
(ppm) 

Cu 
(ppm) 

Mn 
(ppm) 

  واحدهاي

 زیان ده
14 5/41 400/2 243/4 43/414 184/4 055/5 511/0 38/134 84/213 548/10 811/4 145/1 111/18 

واحدهاي 

 سود آور
50 8/28 315/4 240/4 80/255 180/4 004/5 513/0 88/134 30/412 044/14 514/4 188/1 185/13 

 412/12 204/1 314/2 208/15 23/423 44/134 513/0 015/5 185/4 14/405 223/4 130/4 100 34 كل واحدها

حد استاندارد 

 *در گلخانه
 - -> 2/5 2/4-4 >520 2/4-4 2-3 2/0-5/0 40-52 200-320 10 1 1 10-1 

 T1آزمون 

   Tمقدار 

(T-value) 
41/1 502/0 -444/5 104/0 048/0 080/0-  014/0 -404/0 -248/1 -104/1 115/1 884/1 

 سطح معني داري 

(Sig. Level) 
514/0 831/0 015/0  114/0  138/0 134/0  181/0  484/0  135/0 040/0  012/0  124/0  

 (5منبع شماره )یافته هاي تحقیق بر اسا   *
 . هستندداده هاي متغیرهاي پارامتریك در این پژوهش از توزیع نرمال برخوردار  ،اسمیرنوف-كولموگروف بر اسا  آزمون 1
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 موجود در خاک( Fe ،Zn  ،Cu  ،Mn) کرویعناصر م -ج

 

همتارین آنهاا آهان    كاه م  5هاا  عناصر غذایي كم مصرف یا میکرو المنات 

(Fe) روي ،(Zn)  م ،(Cu ) و منگنز(Mn )   است، نقش بسایار حیااتي

نیاااز گیاهااان . در رشااد و نمااو گیاااه و كیفیاات محصااوالت تولیاادي دارد

اي به این عناصر بسیار ناچیز است اما همین مقدار اگر به موقاع در   گلخانه

داران و  اختیار گلخانه قارار نگیارد صادمات جباران ناپاذیري باه گلخاناه       

قابلیاات جااذب عناصاار میکاارو در شاارایط    . آورد كشاااورزان وارد مااي 

، كمباود كاربن آلاي،    (هااي قلیاایي   خاک)باال  pHنامطلوب خاک نظیر 

بار  . مصرف بیش از حد كودهاي فسفره و پتاسه شدیدا كااهش ماي یاباد   

هاي مورد بررساي، در هار    در نمونه خاک گلخانه 1شماره جدول اسا  

دهاي زیان ده و سودآور، میاانگین كلیاه عناصار میکارو     دو گروه از واح

(Fe  ،Zn  ،Cu  ،Mn ) موجااود در نمونااه خاااک، باار اسااا  مطالعااات

اي، بیش از حد استاندارد مورد نیاز در  انجام شده بر تغذیه گیاهان گلخانه

با این حال تفاوت معني . (1385عبدالکریم زاده و شعباني، )ها بود  گلخانه

هاي زیااان ده و سااودآور در مااورد عناصاار غااذایي كاام داري بااین واحااد

 . مصرف مشاهده نگردید

 

                                                           
 
 Micronutrients or Micro Elements 
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هااي اساتان    به نظر مي رسد كه روش استفاده از عناصر میکرو در گلخاناه 

زیرا بسیاري از كودهاي شیمیایي در خااک تثبیات   . زیاد مفید نبوده است

ج شوند و بعلت تركیب شدن با سایر عناصر، عمال از دستر  گیاه خار مي

اي استان با وجود اینکاه تماامي عناصار     بنابر این گیاهان گلخانه. شوند مي

میکرو مورد نیاز در خاک را دارند اما بدلیل میزان باالي فسفر قابل جذب 

لذا . باال، به شدت دچار كمبود عناصر غذایي میکرو هستند  pH و ECو 

شده توسط هاي دیگر توصیه  بکارگیري عناصر میکرو با استفاده از روش

باراي   4و استفاده از فرم كالت 3كارشناسان خاكشناسي نظیر محلول پاشي

 .شود اي استان موثرتر واقع مي گیاهان گلخانه
 

 
 نماي داخلي از گلخانه تولید خیار :  3شکل               

                                                           
توسط كودهاي مایع با  گیاهتغذیه ، یکي از روشهاي موثر (Foliar Application) ول پاشيمحل 3

را در میکرو مورد نیاز گیاه بویژه عناصر مي توان عناصر غذایي با این روش . اي است وساول افشانه

 .قرار داد هانمیوه گیا در اختیار شاخه، بر  و اسرع وقت و مستقیما
توسط  Fe ،Zn ،Cu  ،Mnك فرم حفاظت شده از یونهاي فلزيی( Chelate)فرم كالت  4

فرم از راحتتر و سریعتر كالته فرم در توسط گیاه جذب عناصر میکرو . استمولکولهاي بزرگتر 

 . توانند مزاحمتي در جذب این عناصر ایجاد كنند عناصر دیگر نظیر فسفات و پتا  نميو  استمعمولي 
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  مساحت و ارتفاع گلخانه  تاثیر 
 

 گلخانه مساحت تاثیر  -الف

 

متاار مربااع  4844در اسااتان اي  ي گلخانااهاواحاادهكاال میااانگین مساااحت 

زیاان ده  واحادهاي  ها در گاروه   مساحت گلخانهمیانگین . برآورد گردید

ایان  . متار مرباع باود    1000سودآور در حالیکه در گروه واحدهاي  3800

بناابراین ماي تاوان نتیجاه     . اختالف از نظر آماري نیز كامال معني دار باود 

گذاري بااال در احاداث    هاي سرمایه نهبه دلیل هزیگرفت در شرایط فعلي 

متار مرباع در اساتان صارفه اقتصاادي       1000گلخانه، واحادهاي كمتار از   

 . (5جدول ) ندارند و موفقیت كمتري خواهد داشت

 
 گلخانه  تاثیر ارتفاع -ب

 

اي  در خصوص ارتفاع گلخانه، میانگین ارتفاع سازه در واحدهاي گلخانه

متر برآورد گردید كه میانگین ارتفاع  24/4مورد بررسي در استان حدود 

و  12/4سازه از كف گلخانه در واحدهاي زیان ده و سودآور باه ترتیاب   

. دار باوده اسات    كامال معناي نیز این اختالف از نظر آماري . متر بود 85/4

ها در شارایط آب و   توان نتیجه گرفت كه ارتفاع زیادتر در گلخانه لذا مي

كااهش تحات تارثیر    تواناد باعاث    بویراحمد مي هوایي استان كهگیلویه و
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قرار گرفتن هواي داخل گلخانه نسبت به تغییرات هواي بیرون گاردد كاه   

این امر موجب نوسانات كمتر در هواي درون گلخانه و بالنتیجاه كااهش   

اي شاده و باا تولیاد محصاول بیشاتر، ساودآوري        تنش در گیاهان گلخانه

 . ایدنم اي را بیشتر مي هاي گلخانه كشت

 

   داران گلخانه تحصیالت و تجربه 
 

آوري واحاادها، برخااي از  بااه منظااور بررسااي عواماال شخصاایتي باار سااود

داران از جملااه ساان، تجربااه و سااطح    هاااي شخصاایتي گلخانااه  ویژگااي

داران زیان ده و سودآور ماورد مقایساه    تحصیالت در دو گروه از گلخانه

باین  در داري از نظر آمااري   تفاوت معني، 5 بر اسا  جدول. قرار گرفتند

 . دار مشاهده نگردید واحدهاي زیان ده و سودآور در مورد سن گلخانه

. داران نتایج بهتاري گرفتاه شاد    در مورد تجربه و سطح تحصیالت گلخانه

داران استان در نمونه مورد بررساي   میانگین تجربه كاري گلخانهبطوریکه 

هاي زیان ده و ساودآور باه   سال بود كه میانگین تجربه در واحد 4حدود 

هااي ماورد    باراي گلخاناه  ایان اخاتالف   . ساال اسات   4و  2ترتیب حدود 

توان نتیجه گرفت تجربه  لذا مي. دار بوده است  بررسي از نظر آماري معني

ها  تواند نقش موثري در سودآوري گلخانه كاري مدیریت در گلخانه، مي

بار  داران اساتان   ناه همچناین میاانگین ساطح تحصایالت گلخا    . داشته باشد
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ر واحدهاي زیان ده و سودآور د 2اسا  شاخص كدهاي مقاطع تحصیلي

بااراي ایاان اخااتالف از نظاار آماااري  . بااود 4/4و  8/3بااه ترتیااب حاادود  

لذا با توجه به تخصصاي و  . دار است  هاي مورد بررسي كامال معني گلخانه

فاراد از  ها و  اهمیت دانش و آگاهي ا علمي بودن كشت و كار در گلخانه

توان نتیجه گرفت كه افزایش سطح  اي مي هاي گلخانه علوم و فنون كشت

داران نقش بسزایي در بهباود مادیریت فناي گلخاناه و      تحصیالت گلخانه

 . بالنتیجه سودآوري واحدها در استان كهگیلویه و بویراحمد داشته است

 

 
 اي  گلخانهخیار محصول :  4شکل     

                                                           
2
و فوق  بیسواد، ابتدایي، سیکل، دیپلمگروههاي ن براي دارا كد مقاطع تحصیلي گلخانه  

     .در نظر گرفته شده است 2، 4 ،3، 5، 1، لیسان  و فوق لیسان  به ترتیب دیپلم
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 و میانگین سن، تجربه و سطح تحصیالت  ارتفاع از كف گلخانهمقایسه میانگین مساحت گلخانه، : 5جدول 

 ان هاي  زیان ده و سودآور در است از گلخانه و گروهداران د گلخانه

نوع واحدهای 

 گلخانه

میانگین مساحت  های خاک نمونه توزيع فراواني

  گلخانه

 (متر مربع)

میانگین ارتفاع 

 از کف گلخانه 

 (متر)

 سن 

 (سال)

 تجربه 

 (سال)

سطح   

 EC درصد فراواني تحصیالت
 pH (میلي موس)

 84/3 40/4 41/44 124/4 3844 243/4 400/2 5/41 14 واحدهاي  زیان ده

 42/4 84/4 10/41 850/4 1000 240/4 315/4 8/28 50 واحدهاي سود آور

 51/4 21/2 85/43 244/4 4844 223/4 130/4 100 34 كل واحدها

 T1آزمون 

  Tمقدار 

 (T-value) 
41/1 502/0 -853/2 -340/5 -483/1 533/5 114/5 

 سطح معني داري 

(Sig. Level) 
514/0 831/0 000/0 052/0  084/0 033/0  045/0  

 (5 منبع شماره) هاي تحقیق یافته: ماخذ                             
 . هستنداسمیرنوف، داده هاي متغیرهاي پارامتریك در این پژوهش از توزیع نرمال برخوردار -بر اسا  آزمون كولموگروف  1                                          
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 توصیه های فني و ترويجي                                 
 

 وضعیت بهبود جهت زیر پیشنهادهاي پژوهش، این نتایج به توجه با

 فرنگي گوجه و خیار هاي گلخانه در اقتصادي محصول و بازده عملکرد

 توصیه بویراحمد و كهگیلویه استان اقلیمي و اقتصادي شرایط در

 :گردد مي

 بدلیل متاسفانه ها، گلخانه خاک در میکرو عناصر تمامي وجود با -1

 نسبت برابر، 2 از بیش فسفر تجمع نیز و خاک بودن قلیایي و شوري

 كمبود دچار شدت به ها خاک این ها، گلخانه خاک در استاندارد حالت

 و تخصصي هاي آموزش گردد مي توصیه لذا. هستند مصرف كم عناصر

 خصوص در استان داران گلخانه براي ذیربط هاي سازمان توسط مستمري

 محلول روش از استفاده نظیر میکرو، و ماكرو عناصر صحیح كاربرد

 . گردد برگزار گیاه، تغذیه در شده كالت عناصر از استفاده و پاشي

 گیري اندازه  2/4 از بیش آب و خاک  pH میانگین اینکه به توجه با -5

 در. یدرس اثبات به استان در ها گلخانه كشت محیط بودن قلیایي شد،

 توصیه لذا. است 2/4 تا 4 بین بایستي آن استاندارد میزان كه حالي

 عملکرد و میکرو عناصر جذب در موضوع این اهمیت خاطر به شود مي

 .  شوند مجهز آب فیلتر سیستم به استان داران گلخانه تمام محصول،

 بهبود در داران، گلخانه تحصیالت سطح اهمیت پر نقش به توجه با -3

 راه مجوز كه گردد مي توصیه واحدها، سودآوري و گلخانه فني یتمدیر
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 به تنها استان، اجتماعي و اقتصادي شرایط در گلخانه هاي سیستم اندازه

 . شود اعطاء لیسان  از باالتر و كشاورزي به مرتبط مدارک داراي افراد

 تجهیزات بکارگیري عدم و صحیح فني مدیریت عدم كه آنجایي از -4

 در ها گذاري سرمایه این اقتصادي بازده كاهش موجب اي لخانهگ مناسب

 خصوص در مداوم هاي آموزش شود مي توصیه لذا. است شده استان

 افزایش بر داري معني و مثبت تاثیر پژوهش، این اسا  بر كه فني عوامل

 هاي ارگان توسط است داشته داران  گلخانه اقتصادي بازده و كارایي

 .گردد برگزار( كشاورزي دجها سازمان) ذیربط

 استان اینخنك  و سرد اقلیمي شرایط به توجه با گردد مي توصیه -2

 زمان در است، ها گلخانه تمركز محل كه آن شمالي مناطق در مخصوصا

 سطح همچنین و شود رعایت متر 2 حداقل گلخانه سازه ارتفاع احداث،

 مربع متر 1000 حدود استان اقلیمي و اقتصادي شرایط در گلخانه مطلوب

 .باشد
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 منابع مورد استفاده                                             
 

اي در  بررسي امکان تولید و توسعه محصوالت گلخانه(. 1315. )بي نام -1

كمیسیون كشاورزي، آب و منابع طبیعي، دفتر كشاورزي و . استان قم
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