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مقدمه

يكی از گزينههای مناسب به منظور تجاری و رقابتی شدن بخش
کشاورزی و حضور فعال آن در بازارهای جهانی ،توسعه واحدهای
کشت گلخانهای میباشد .با توسعه کشتهای گلخانهای نه تنها به
افزايش تولید در واحد سطح کمك میکند ،بلكه به بهره برداری بهینه از
آب و خاک به ويژه بهرهگیری از قطعات کوچك در روستاها کمك
کرده و اين امكان را فراهم میکند تا ضمن ايجاد اشتغال بیشتر در
محیطهای روستايی ،محصوالت متنوع خارج از فصل را در اختیار
مصرف کنندگان قرار دهد .در استان کهگیلويه و بويراحمد تقاضا برای
نصب سیستمهای کشت گلخانهای روند صعودی داشته و تمايل
کشاورزان به تولید محصوالت گلخانهای افزايش چشمگیری يافته است.
از سوی ديگر مشكالت فنی و اقتصادی متعددی دامنگیر کارآفرينان اين
بخش تولیدی در استان شده است .اين نشريه ترويجی ،که بر گرفته از
يك پژوهش کاربردی است ،تالش دارد با انجام نمونهگیری از آب و
خاک واحدهای گلخانهای استان ،به بررسی کیفیت خاک و آب و تاثیر
آن بر سودآوری و درآمد کشتهای گلخانهای بپردازد تا گلخانهداران
عزيز بتوانند با مطالعه و بهره برداری از آن ،توصیههای مهم و کلیدی در
خصوص عناصر غذايی واحدهای گلخانهای خیار و گوجه فرنگی را
بیش از گذشته بكار گیرند.
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تاريخچه کشت گلخانهای

کشت گلخانهای در ايران برای اولین بار در سال  5995توسط آلماانیهاا
وارد کشور شد که از نوع گلخانهی شیشهای با اسكلت فلزی باود کاه باه
منظور کارهای پژوهشی مورد اساتفاده قارار مایگرفات .ساپ

باا ورود

پوشااشهااای پالسااتیكی اغلااب گلخانااههااا بااا اسااكلت چااوبی و پوشااش
پالستیكی ساخته شد .با توجه به عدم امكان کنترل همهی عوامل محیطای
در اين نوع گلخانه تمايل برای احداث گلخانههای مادرن و مكاانیزه باه
شدت در حال افزايش است هر چناد گلخاناههاای سانتی باه دلیال ارزان
بودن هنوز هم استفاده می شود افزايش سطح کشتهاای گلخاناهای در
ايران با توجه به مزايای آن و به واسطهی حمايات دولات از ايان تولیاد و
استقبال فارغ التحصیالن کشاورزی از آن محساو

باوده اسات .اگرچاه

اين افزايش سطح و تولید در مقايسه باا کشاورهايی مانناد چاین و ترکیاه
قابل مقايسه نمیباشد اما چشم اناداز ايان بخاش از تولیادات کشااورزی
امیدوارکننده است .مجموع مساحت گلخانههای ايران تا پايان سال 5935
بیش از  8854هكتار بوده که عمدتا به کشتهای سبزی و صایفی شاامل
خیار ،گوجه فرنگی ،بادمجان ،کدو ،انواع فلفلها و تولید گلهای زينتای
و محصوالتی نظیر توتفرنگی و ماوز اختصااص داشات (وزارت جهااد
کشاورزی.)5939 ،
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مزايا معايب کشت گلخانهای

اصوال کشتهای گلخانهای نسبت به کشتهای مزارعهای ،دارای مزايا و
معايبی هستند که میتوان آنها را بطور خالصه به شرح ذيل بر شمرد:
مزايای کشت گلخانهای

 -5افزايش تولید (تا  51برابر) در واحد سطح در مقايسه با تولید مزرعهای
 -5تولید بیش از يك محصول در سال.
 -9افزايش کیفیت محصول (رنگ ،فرم ،عطر و طعم ،کاهش مصرف سموم).
 -9صرفه جويی در مصرف آب (استفاده از سیستمهای تحت فشار).
 -1استفاده از اراضی غیر قابل کشت (کشت بدون خاک يا هیدروپونیك).
 -4عدم وابستگی تولید به شرايط محیطی خارج از گلخانه.
-4امكان تنظیم زمان برداشت محصول بر اسا

کشش تقاضای بازار.

 -8تداوم کار و تولید محصول در تمام فصلهای سال.
 -3صرفه جويی در زمین و آزادسازی زمین اضافی برای کشت محصوالت.
 -51جلوگیری از تغییر کاربری زمینهای گران قیمت شهری و روستايی.
 -55ايجاد فرصتهای شغلی بیشتر در روستاها و حاشیه شهرها.

شكل  : 5نمای داخلی از گلخانه تولید خیار و گوجه فرنگی
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معايب کشت گلخانهای

 -5باال بودن سرمايه گذاری اولیه در احداث گلخانه.
معموال اين سرمايه گذاری در صورت مديريت صحیح تولید در مدت سه تا
پنج سال مستهلك میشود.
 -5باال بودن هزينه جاری (بخاطر استفاده از نهاده های مخصوص گلخانه که
عمدتا گران هستند).
 -9نیاز به مراقبت پیوسته .زيرا اندک غفلت ممكن است باعث خسارت جبران
ناپذيری شود (برای مثال کاهش ناگهانی دمای گلخانه در يك شب سرد
زمستان همه محصول را از بین میبرد).

شكل  : 5نمای بیرونی از گلخانه تولید خیار و گوجه فرنگی
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سطح کشت گلخانهای در دنما ايحان
ضعمت کشت گلخانهای در دنما

بر اسا

آماار ساازمان خوارباار جهاانی (فااوو) در ساال ،5151

مجموع سطح کشت گلخانههای دنیا حدود  9/5میلیون هكتاار اسات کاه
بیش از  31درصد کشتهای گلخانه ای به ترتیاب در پانج کشاور چاین،
ژاپن ،ايتالیا ،اسپانیا و ترکیه انجام میگیرد ( 5/8میلیون هكتار) .از مجموع
سطح کل گلخانههای دنیا ،تقريباا  5341هازار هكتاار مرباو باه کشات
سبزی و صیفی (خیار ،گوجه فرنگی ،انواع فلفل و سبزيجات) 551 ،هزار
هكتار مربو به گل و گیاهان زينتی و  51هزار هكتار مربو باه گیاهاان
خزانهای و نشايی میباشد (بی نام.)5935 ،
ضعمت کشت گلخانهای در ايحان استان

بر اسا

آمار سال  5935سطح زيرکشت محصوالت گلخانهای

کشور حدود  8854هكتار میباشد که از اين میزان  4994هكتار مربو
به گلخانههای سبزی و صیفی بوده و  5584هكتار مربو به تولید گل و
گیاهان زينتی و  589هكتار نیز مربو به ساير محصوالت اختصاص دارد.
بر اسا

آمار سازمان جهاد کشاورزی کهگیلويه و بويراحمد ،سهم استان

از کل کشتهای گلخانهای کشور حدود  91هكتار گلخانه است که 51
هكتار مربو به گلخانههای سبزی و صیفی 51 ،هكتار مربو به تولید
گل و گیاهان زينتی و  1هكتار گلخانه توت فرنگی و فلفل میباشد.
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عوامل موثح بح تورمد محصوالت گلخانهای

شواهد نشان میدهد که تولید در واحد سطح در شرايط فعلی گلخانههای
ايران پايین است .به نحوی که میزان سبزیهای گلخانهای به طور میانگین
به  51-58کیلوگرم در متر مربع است که در مقايسه با ساير کشورها پايین
می باشد و اين امر باعث کاهش بهره وری و يا سوددهی گلخانه به ازای
واحد سطح شده است .به منظور بررسی عوامل موثر بر تولید محصوالت
گلخانهای و بازده اقتصادی واحدهای تولید گلخانهای ،ويژگیهای
خاکشناسی مانند بافت خاک ،شوری يا  ECخاک EC ،آب ،میزان فسفر
و پتاسیم قابل جذب و اسیديته يا  pHآب و  pHخاک ،مورد بررسی
قرار گرفتند .همچنین برخی از ويژگیهای شخصیتی گلخانهداران از
جمله سن ،تجربه و سطح تحصیالت در دو گروه از گلخانهداران زيان ده
و سودآور مورد مقايسه قرار گرفتند .ضمن اينكه مساحت گلخانه و
ارتفاع از کف تا سقف گلخانه نیز  ،در دو گروه از گلخانهداران زيان ده
و سودآور مورد مقايسه قرار گرفتند .نتايج اين بررسی بر اسا

يك

تحقیق پژوهشی که در استان کهگیلويه و بويراحمد انجام گرفته است
اراوه شده است.
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هزينه درآمد امدهای گلخانهای

با توجه به نمونه مورد مطالعه ،میانگین ،حداقل و حداکثر درآمد ناشی از
فروش محصوالت ،هزينه نهادههای مصرفی و مجموع هزينههای جاری
در گلخانههای خیار و گوجه فرنگی استان برآورد گرديد .هزينه کارگر
با  19درصد بیشترين سهم را در هزينههای جاری گلخانهداران داشته
است .پ

از آن سوخت و انرژی ( ،)%54بذر و نشاء کاری ( ،)%55انواع

کود و مكملها ( )%4و سموم ( ،)%5اقالم قالب هزينهها را در گلخانههای
استان تشكیل دادهاند (حسنپور.)5939 ،

میانگین درآمد فروش و بازده اقتصادی در هر متر مربع به ترتیب 59444
و  5914تومان بوده است .حداقل و حداکثر بازده اقتصادی در هر متر
مربع از گلخانههای استان به ترتیب  55914تومان زيان و  95415تومان
سود بوده است.
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بحرسي شاخصهای خاک آب

در اين بخش از پژوهش برخی از فاکتورهای تجزيه خاک و آب و
عوامل فنی در بین دو گروه از گلخانهداران زيان ده (ورشكسته) و
سودآور مورد بررسی قرار گرفته است .اين عوامل که شامل میزان شوری
يا  ECو  pHدر نمونه گیریهای خاک و آب ،درصد کربن و نیتروژن
خاک ،میزان فسفر و پتاسیم قابل جذب و باالخره میزان عناصر میكرو
( )Mn ، Cu ، Zn ، Feموجود در نمونه خاک می باشد .همچنین
مساحت گلخانه ،ارتفاع از کف گلخانه بین دو گروه زيان ده و سودآور
به شرح ذيل با استفاده از آزمون  Tتجزيه و تحلیل آماری شدند.
ارف -ممزان هدايت ارکتحيکي  pHخاک آب

هدايت الكتريكی آب که با  ECنشان می دهناد بیاان کنناده شاوری ياا
غلظت امالح محلول در آب میباشد .بر اسا

تجزيه آزمايشگاهی نمونه

خاک و آب هر کدام از واحدهای گلخانه ،مقدار  ECبر حسب میكارو
مو

( )EC×514و میلی مو

بر سانتیمتر ( ) EC×519به ترتیب بارای

نمونه های خاک و آب اندازهگیری گردياد .بار اساا

جادول  5مقادار

میانگین  ECخاک و آب نمونه مورد بررسی اگر چه بر اسا

مطالعاات

انجام شده در خصوص کشاتهاای گلخاناه ای از مقادار حاد اساتاندارد
گلخانه ها زيادتر بودناد و بیاانگر شاور باودن محایط کشات محصاوالت
00

گلخانهای در استان میباشاد ،اماا نتاايج بخاوبی روشان مایکناد کاه در
واحدهای زيان ده ،مقدار  ECهم برای آب و هم برای خاک به مراتاب
بیشتر از واحادهای ساودآور باوده اسات .اخاتالف از نظار آمااری بارای
نمونههای آب گلخانهها کامال معنیدار بوده است.
با اندازه گیری میانگین  pHنمونههای خاک و آب مشخص گرديد کاه
در هر دو گروه از گلخانههای زياان ده و ساودآور میازان  pHخااک و
آب باایش از  4/1بااوده کااه نشااان دهنااده قلیااايی بااودن محاایط کشاات
گلخانههاای اساتان اسات .میازان  pHاساتاندارد در محایطهاای کشات
گلخانهای بايستی بین  4تا  4/1يعنی کمی اسیدی باشد تا عناصر ماکرو و
میكرو مورد نیاز گیاه قابل جذب شوند.
ب -کحب  ،نمتح ژن ،فسفح پتاسمم قابل جذب در خاک

يكی از شاخصهای مهام کیفیات خااک در گلخاناههاا ،مقادار درصاد
کربن آلی خاک میباشد .وجود کربن آلی در خاک به نگهداری آب و
جذب موثر مواد غذايی کمك مای کناد .در نموناه خااک گلخاناههاای
مورد بررسی چه بارای واحادهای زياان ده و چاه بارای بارای واحادهای
سودآور مقدار کربن خاک حدود  5درصد بود که از حد استاندارد 9-1
درصد پايین تر می باشد (جدول .)5
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نمتح ژن يا ازت يكی از عناصر اصلی مورد نیاز گیاه می باشد و بیشتر از
ساير عناصر در تغذيه گیاهی مصرف میشود .نقش ازت بیشتر در ساختار
ارگانهای رويشای مثال بار

و شاخساارها اسات و مصارف بااالی آن

بیشتر باعث تحريك رشد رويشی و سبزينگی می شاود .در نموناه خااک
گلخانه های ماورد بررسای ،میاانگین درصاد نیتاروژن کمای بایش از 1/5
درصد بود و تفاوت معنی داری بین واحدهای زيان ده و سودآور در اين
خصوص مشاهده نگرديد .حد استاندارد نیتروژن در خاکهای گلخانهای
 1/5-1/1درصد میباشد لاذا کمباودی از نظار مقادار نیتاروژن در نموناه
خاک گلخانههای استان وجود ندارد.
فسفح نیز از عناصر اصلی مورد نیاز گیاه بوده و نقاش آن بیشاتر در رشاد
اولیه ريشه ها و تولید میوه در طول فصل رشد مای باشاد .بارخالف ازت،
فسفر خیلی خوب در خاک ذخیره می شود و بسیار کم تحرک میباشد.
در نمونه خاک گلخانه هاای ماورد بررسای ،میاانگین فسافر قابال جاذب
حدود  594قسمت در میلیون يا پی پی ام 5بود که تفاوت معنی داری باین
واحدهای زياان ده و ساودآور در ايان خصاوص مشااهده نگردياد .حاد
استاندارد فسافر قابال جاذب در خاکهاای گلخاناهای  51-91پای پای ام
میباشد .بنابراين نه تنها کمبودی از نظر مقدار فسفر قابل جذب در نموناه
خاک گلخانههای استان مشاهده نگرديد بلكه فزونی يا تجمع بیش از حد
)Part Per Million (ppm
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فسفر در خاکهای گلخانهای استان کامال مشهود میباشاد .تجماع فسافر
قاباال جااذب ،باایش از  1براباار مااورد نیاااز در خاااک گلخانااههااای اسااتان
می تواند اثرات ناامطلوبی در کیفیات خااک گلخاناههاا و همچناین ماانع
جذب عناصر میكرو توسط گیاه میگردد (جدول .)5
پتاسمم نیز از عناصر مهم مورد نیااز گیااه مای باشاد کاه باا فعاال کاردن
آنزيمهای گیاهی میتواند در رشد کمی و کیفی میوه نقاش ماوثری ايفاا
کند .در نمونه خاک گلخاناه هاای ماورد بررسای ،میاانگین پتاسایم قابال
جذب حدود  411پی پی ام بود که تفاوت معنیداری بین واحدهای زيان
ده و سودآور در اين خصوص مشاهده نگرديد .حد استاندارد پتاسیم قابل
جذب در خاکهای گلخانهای  911-111پی پی ام می باشد .بناابراين ناه
تنها کمبودی از نظر مقدار پتاسیم قابل جذب در نمونه خاک گلخانههای
استان مشاهده نگرديد بلكه مقدار آن در خاکهای گلخانهای استان بیش
از حد استاندارد بوده که میتواند اثرات نامطلوبی در کیفیت خاک و نیاز
جذب عناصر میكرو توسط گیاه شود (جدول .)5
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*

جدول  :5مقايسه میانگین  ECو  pHدر نمونه گیریهای خاک و آب دو گروه از واحدهای گلخانههای زيان ده و سودآور در استان
توزيع

نوع
امدهای
گلخانه
واحدهای
زيان ده
واحدهای
سود آور
کل واحدها
حد استاندارد
*

در گلخانه

ننونههای خاک

فحا اني

آزمون T

5

بر اسا

4/199

454/99

4/584

5/155

1/555

594/98

139/84

51/548

4/835

5/345

58/535

155/81

4/581

5/119

1/559

594/88

431/91

59/144

9/554

5/588

59/385

4/585

5/155

1/559

594/44

419/19

55/118

1/954

5/114

51/451

4-4/1

9-1

1/5-1/1

51-91

911-111

51

5

5

3-51

EC

59

95/5

1/411

51

18/8

9/935

4/141

99

511

9/391

4/119

415/39

-

-

> 5/ 1

4-4/1

>511

()T-value
سطح معنی داری
()Sig. Level

* بر اسا

()ppm

()ppm

Fe
)(ppm

Zn
)(ppm

Cu
)(ppm

فحا اني

(مملي موس)

5/45
1/534

کحب

نمتح ژن

جذب

جذب

Mn
)(ppm

درصد

مقدار T
1

EC

ننونههای آب

درصد

درصد

فسفح قابل

پتاسمم قابل

عناصح ممکح

pH

-1/511
1/893

(ممکح موس)

5/444
1/155

pH

1/514
1/354

1/148
1/398

-1/181
1/394

-1/159
1/383

-1/419
1/984

يافته های تحقیق (منبع شماره )5
آزمون کولموگروف-اسمیرنوف ،داده های متغیرهای پارامتريك در اين پژوهش از توزيع نرمال برخوردار هستند.

-5/198
1/595

5/319
1/141

5/335
1/131

5/884
1/514

ج -عناصح ممکح ( )Mn ،Cu ،Zn ،Feموجود در خاک

عناصر غذايی کم مصرف يا میكرو المناتهاا 5کاه مهمتارين آنهاا آهان
( ،)Feروی ( ،)Znم

( )Cuو منگنز ( )Mnاست ،نقش بسایار حیااتی

در رشااد و نمااو گیاااه و کیفیاات محصااوالت تولیاادی دارد .نیاااز گیاهااان
گلخانه ای به اين عناصر بسیار ناچیز است اما همین مقدار اگر به موقاع در
اختیار گلخانه قارار نگیارد صادمات جباران ناپاذيری باه گلخاناهداران و
کشاااورزان وارد ماایآورد .قابلیاات جااذب عناصاار میكاارو در شاارايط
نامطلوب خاک نظیر  pHباال (خاکهاای قلیاايی) ،کمباود کاربن آلای،
مصرف بیش از حد کودهای فسفره و پتاسه شديدا کااهش مای ياباد .بار
اسا

جدول شماره  5در نمونه خاک گلخانههای مورد بررسای ،در هار

دو گروه از واحدهای زيان ده و سودآور ،میاانگین کلیاه عناصار میكارو
( )Mn ، Cu ، Zn ، Feموجااود در نمونااه خاااک ،باار اسااا

مطالعااات

انجام شده بر تغذيه گیاهان گلخانهای ،بیش از حد استاندارد مورد نیاز در
گلخانهها بود (عبدالكريم زاده و شعبانی .)5985 ،با اين حال تفاوت معنی
داری بااین واحاادهای زيااان ده و سااودآور در مااورد عناصاار غااذايی کاام
مصرف مشاهده نگرديد.

Micronutrients or Micro Elements

به نظر می رسد که روش استفاده از عناصر میكرو در گلخاناههاای اساتان
زياد مفید نبوده است .زيرا بسیاری از کودهای شیمیايی در خااک تثبیات
میشوند و بعلت ترکیب شدن با ساير عناصر ،عمال از دستر

گیاه خارج

میشوند .بنابر اين گیاهان گلخانهای استان با وجود اينكاه تماامی عناصار
میكرو مورد نیاز در خاک را دارند اما بدلیل میزان باالی فسفر قابل جذب
و  ECو  pHباال ،به شدت دچار کمبود عناصر غذايی میكرو هستند .لذا
بكارگیری عناصر میكرو با استفاده از روشهای ديگر توصیه شده توسط
کارشناسان خاکشناسی نظیر محلول پاشی 9و استفاده از فرم کالت 9بارای
گیاهان گلخانهای استان موثرتر واقع میشود.

شكل  : 9نمای داخلی از گلخانه تولید خیار
 9محلول پاشی ( ،)Foliar Applicationيكی از روشهای موثر تغذيه گیاه توسط کودهای مايع با
وساول افشانهای است .با اين روش می توان عناصر غذايی مورد نیاز گیاه بويژه عناصر میكرو را در
اسرع وقت و مستقیما در اختیار شاخه ،بر
9

و میوه گیاهان قرار داد.

فرم کالت ( )Chelateيك فرم حفاظت شده از يونهای فلزی  Mn ،Cu ،Zn ،Feتوسط

مولكولهای بزرگتر است .جذب عناصر میكرو توسط گیاه در فرم کالته راحتتر و سريعتر از فرم
معمولی است و عناصر ديگر نظیر فسفات و پتا

نمیتوانند مزاحمتی در جذب اين عناصر ايجاد کنند.
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تاثمح مسامت ارتفاع گلخانه
ارف -تاثمح مسامت گلخانه

میااانگین مساااحت کاال واحاادهای گلخانااهای در اسااتان  4844متاار مربااع
برآورد گرديد .میانگین مساحت گلخانهها در گاروه واحادهای زياان ده
 9811در حالیكه در گروه واحدهای سودآور  3111متار مرباع باود .ايان
اختالف از نظر آماری نیز کامال معنی دار باود .بناابراين مای تاوان نتیجاه
گرفت در شرايط فعلی به دلیل هزينههای سرمايهگذاری بااال در احاداث
گلخانه ،واحادهای کمتار از  3111متار مرباع در اساتان صارفه اقتصاادی
ندارند و موفقیت کمتری خواهد داشت (جدول .)5
ب -تاثمح ارتفاع گلخانه

در خصوص ارتفاع گلخانه ،میانگین ارتفاع سازه در واحدهای گلخانهای
مورد بررسی در استان حدود  9/19متر برآورد گرديد که میانگین ارتفاع
سازه از کف گلخانه در واحدهای زيان ده و سودآور باه ترتیاب  9/51و
 9/85متر بود .اين اختالف از نظر آماری نیز کامال معنایدار باوده اسات.
لذا میتوان نتیجه گرفت که ارتفاع زيادتر در گلخانهها در شارايط آب و
هوايی استان کهگیلويه و بويراحمد میتواناد باعاث کااهش تحات تایثیر
قرار گرفتن هوای داخل گلخانه نسبت به تغییرات هوای بیرون گاردد کاه
06

اين امر موجب نوسانات کمتر در هوای درون گلخانه و بالنتیجاه کااهش
تنش در گیاهان گلخانه ای شاده و باا تولیاد محصاول بیشاتر ،ساودآوری
کشتهای گلخانهای را بیشتر مینمايد.
تجحبه تحصمالت گلخانهداران

بااه منظااور بررساای عواماال شخصاایتی باار سااودآوری واحاادها ،برخاای از
ويژگاایهااای شخصاایتی گلخانااهداران از جملااه ساان ،تجربااه و سااطح
تحصیالت در دو گروه از گلخانهداران زيان ده و سودآور ماورد مقايساه
قرار گرفتند .بر اسا

جدول  ،5تفاوت معنیداری از نظر آمااری در باین

واحدهای زيان ده و سودآور در مورد سن گلخانهدار مشاهده نگرديد.
در مورد تجربه و سطح تحصیالت گلخانهداران نتايج بهتاری گرفتاه شاد.
بطوريكه میانگین تجربه کاری گلخانهداران استان در نمونه مورد بررسای
حدود  4سال بود که میانگین تجربه در واحدهای زيان ده و ساودآور باه
ترتیب حدود  1و  4ساال اسات .ايان اخاتالف بارای گلخاناههاای ماورد
بررسی از نظر آماری معنیدار بوده است .لذا میتوان نتیجه گرفت تجربه
کاری مديريت در گلخانه ،میتواند نقش موثری در سودآوری گلخانهها
داشته باشد .همچناین میاانگین ساطح تحصایالت گلخاناهداران اساتان بار
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اسا

شاخص کدهای مقاطع تحصیلی 1در واحدهای زيان ده و سودآور

بااه ترتیااب حاادود  9/8و  9/9بااود .اياان اخااتالف از نظاار آماااری باارای
گلخانههای مورد بررسی کامال معنیدار است .لذا با توجه به تخصصای و
علمی بودن کشت و کار در گلخانهها و اهمیت دانش و آگاهی افاراد از
علوم و فنون کشتهای گلخانهای میتوان نتیجه گرفت که افزايش سطح
تحصیالت گلخانه داران نقش بسزايی در بهباود ماديريت فنای گلخاناه و
بالنتیجه سودآوری واحدها در استان کهگیلويه و بويراحمد داشته است.

شكل  : 9محصول خیار گلخانهای

 1کد مقاطع تحصیلی گلخانهداران برای گروههای بیسواد ،ابتدايی ،سیكل ،ديپلم و فوق
ديپلم ،لیسان

و فوق لیسان

به ترتیب  1 ،9 ،9 ،5 ،5در نظر گرفته شده است.
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جدول  :5مقايسه میانگین مساحت گلخانه ،ارتفاع از کف گلخانه و میانگین سن ،تجربه و سطح تحصیالت
گلخانهداران دو گروه از گلخانههای زيان ده و سودآور در استان
نوع امدهای
گلخانه

توزيع فحا اني

ننونههای خاک
EC

ممانگم مسامت

ممانگم ارتفاع

گلخانه

از کف گلخانه

(متح محبع)

(متح)

(سال)

(سال)

تحصمالت

4/199

9899

9/514

94/45

9/41

9/84

3111

9/851

95/51

4/84

9/91

9/194

99/85

1/13

9/55

-5/941

5/489

5/599

5/554

فحا اني

درصد

واحدهای زيان ده

59

95/5

1/411

واحدهای سود آور

51

18/8

9/935

4/141

کل واحدها

99

511

9/391

4/119

4844

5/45

-1/511

-1/859

مقدار T
1

آزمون T

()T-value
سطح معنی داری
()Sig. Level

(مملي موس)

1/534

س

تجحبه

pH

1/893

1/111

1/151

1/189

1/199

ماخذ :يافتههای تحقیق (منبع شماره )5
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بر اسا

سطح

آزمون کولموگروف -اسمیرنوف ،داده های متغیرهای پارامتريك در اين پژوهش از توزيع نرمال برخوردار هستند.
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توصمه های فني تح يجي

با توجه به نتايج اين پژوهش ،پیشنهادهای زير جهت بهبود وضعیت
عملكرد محصول و بازده اقتصادی در گلخانههای خیار و گوجه فرنگی
در شرايط اقتصادی و اقلیمی استان کهگیلويه و بويراحمد توصیه
میگردد:
 -5با وجود تمامی عناصر میكرو در خاک گلخانهها ،متاسفانه بدلیل
شوری و قلیايی بودن خاک و نیز تجمع فسفر بیش از  1برابر ،نسبت
حالت استاندارد در خاک گلخانهها ،اين خاکها به شدت دچار کمبود
عناصر کم مصرف هستند .لذا توصیه میگردد آموزشهای تخصصی و
مستمری توسط سازمانهای ذيربط برای گلخانهداران استان در خصوص
کاربرد صحیح عناصر ماکرو و میكرو ،نظیر استفاده از روش محلول
پاشی و استفاده از عناصر کالت شده در تغذيه گیاه ،برگزار گردد.
 -5با توجه به اينكه میانگین  pHخاک و آب بیش از  4/1اندازهگیری
شد ،قلیايی بودن محیط کشت گلخانهها در استان به اثبات رسید .در
حالی که میزان استاندارد آن بايستی بین  4تا  4/1است .لذا توصیه
میشود به خاطر اهمیت اين موضوع در جذب عناصر میكرو و عملكرد
محصول ،تمام گلخانهداران استان به سیستم فیلتر آب مجهز شوند.
 -9با توجه به نقش پر اهمیت سطح تحصیالت گلخانهداران ،در بهبود
مديريت فنی گلخانه و سودآوری واحدها ،توصیه میگردد که مجوز راه

اندازه سیستمهای گلخانه در شرايط اقتصادی و اجتماعی استان ،تنها به
افراد دارای مدارک مرتبط به کشاورزی و باالتر از لیسان

اعطاء شود.

 -9از آنجايی که عدم مديريت فنی صحیح و عدم بكارگیری تجهیزات
مناسب گلخانهای موجب کاهش بازده اقتصادی اين سرمايهگذاریها در
استان شده است .لذا توصیه میشود آموزشهای مداوم در خصوص
عوامل فنی که بر اسا

اين پژوهش ،تاثیر مثبت و معنیداری بر افزايش

کارايی و بازده اقتصادی گلخانهداران داشته است توسط ارگانهای
ذيربط (سازمان جهاد کشاورزی) برگزار گردد.
 -1توصیه میگردد با توجه به شرايط اقلیمی سرد و خنك اين استان
مخصوصا در مناطق شمالی آن که محل تمرکز گلخانهها است ،در زمان
احداث ،ارتفاع سازه گلخانه حداقل  1متر رعايت شود و همچنین سطح
مطلوب گلخانه در شرايط اقتصادی و اقلیمی استان حدود  3111متر مربع
باشد.

20

منابع مورد استفاده

 -5بی نام .)5935( .بررسی امكان تولید و توسعه محصوالت گلخانهای در
استان قم .کمیسیون کشاورزی ،آب و منابع طبیعی ،دفتر کشاورزی و
آب ،انتشارات اتاق بازرگانی ،صنايع ،معادن و کشاورزی ايران 94 .ص.
 -5حسندخت ،م .)5989( .مديريت گلخانه (تكنولوژی تولید محصوالت
گلخانهای) ،انتشارات مرز دانش ،تهران 951 ،ص.
 -9حسنپور ،ب .)5939( .بررسی بازده اقتصادی و کارآيی فنی کشتهای
گلخانهای در مقايسه با فضای باز در استان کهگیلويه و بويراحمد .سازمان
تحقیقات ،آموزش و ترويج کشاورزی( .شماره ثبت 99453 :مورخ
 45 ، )39/5/59ص.
 -9عبدالكريم زاده ،م .و شعبانی ،م.ر .)5985( .راهنمای تغذيه خیار
گلخانهای .انتشارات مرسل 95 .ص.
 -1غنچی ،م ،.خوشنودیفر ،ز .و ايروانی ،ها .)5983( ..تحلیل مؤلفههای
بازدارنده در توسعه واحدهای گلخانهای (مطالعه موردی :شهرستان
ورامین) .مجله پژوهشهای ترويج و آموزش کشاورزی.39-89 : )9( 9 ،
 -4وزارت جهاد کشاورزی .)5939( .آمارنامه کشاورزی -جلد دوم ،معاونت
برنامهريزی و اقتصادی .مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات 984 ،ص.

22

