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 ايران در هاگلخانهاي از وضعيت گزيدهبررسي 

  1واكاوي توصيفي -1
 

  3الله تفضليعنايت و وازگين گريگوريان ، مصطفي مبلي، مجيد عزيزي، كورش وحدتي،2مرتضي خوشخوي
    

  چكيده
ز اين مطالعه ا .شدند ارزيابي ايرانشش استان  در ايگلخانه توليدهاي و هاگلخانههاي مشكل و تنگناها پژوهش حاضر، در 
 محلي گلخانه، مشخصات موقعيت پرسشنامه نيا درگيري شد. از پرسشنامه بهره هادادهاطلاعات و گردآوري  بود و براينوع كاربردي 

 مشخصها و هزينه رساني، بازارهاو بيماري ها، آفتكشت خاك، نوع بدون كشت سيستم، شيميايي ، كودگلخانه، آب، خاك فني
ره گستگيري شد. هاي حاصل از پژوهش توصيفي، از واكاوي يك متغيره يعني جدول توزيع فراواني بهرهداده واكاويبراي  شدند.

ت هاي وزاركه بر اساس آمارنامهفارس بود  و ، البرزي، مركزكرمان ،، اصفهانتهرانداران شش استان شامل گلخانهجغرافيايي پژوهش 
مديران  ي سن مالكان وفراوان نيشتريبنتايج اين پژوهش نشان داد كه اي را داشتند. گلخانه جهاد كشاورزي، بيشترين سطح كشت

 ايگلخانهتوليدهاي با  مرتبط ريغ يليتحص مدرك %7/62 مديران و %5/64 بود. مالكان سال 40تا  31 يمتعلق به رده سن گلخانه
 يفراوان نيشتريب .دنداشترا هر دو نوع كشت ها آن %1/9و  آبكشت %3/37 ،يخاك هااز كشت گلخانه %6/53 از نظر نوع كشت .داشتند
منبع  .انجام شد كيبه صورت اتومات هااز گلخانه %2/38 . كنترل دما تنها دربود %7/42 يبا فراوان لنياتيپل از نوع گلخانه پوشش

 گل بريدني، %6/25 خيار، %3/37. از نظر نوع محصولبودي اقطره هاگلخانه %1/79 ياريآب ستميس و چاه هاگلخانه %5/74 آب نيتأم
ي نيز بررس ي ديگريهاويژگي .نددشكشت مي گياهان زينتيها و ساير سبزي ،بقيهدر ي و فرنگگوجه %1/9 ي،فرنگ توت  2/18%

  ارايه شده است. ،هاشدند و در پايان پيشنهادهايي براي بهبود وضعيت موجود گلخانه
  ها.ها، منبع تامين آب گلخانههاي كشت، مديريت گلخانهاي، سيستمها، توليدهاي گلخانهانواع گلخانه  هاي كليدي:واژه

  

  مقدمه

. بوده استدر شرايط محيطي كنترل شده به پرورش گياهان  مندعلاقهاول ميلادي)  سدهبشر از زمان روميان قديم (حدود 
 برايخانه، در طول سال گل شفافنوعي پارچه زير  سال پيش از ميلاد مسيح است كه خيار خارج از فصل، 42اولين نمونه مربوط به 

 هايعاملمحيط كنترل شده شامل تغيير در يك يا تمام  در كشت .كردنديمطور روم توليد امپرا  4بيماري تيبريوس كلاديوس نرو
در يك گلخانه ساده تا كنترل تمام شرايط محيطي  دما نهيكم. اين موضوع شامل كنترل استگياه  نهيبهرشد  منظوربه محيطي،

  
  28/4/97: پذيرش تاريخ                     2/10/96: دريافت تاريخ 1‐
   mkhoshkhui@yahoo.com: الكترونيك پست مسئول، نويسنده -2
 گاهدانش اصفهان، صنعتي دانشگاه استاداناعضاي مدعو و و عضو پيوسته فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران و استاد دانشگاه شيراز  ترتيب به -3

  . دانشگاه شيرازعضو وابسته و استاد  و تبريز دانشگاه تهران، دانشگاه مشهد، فردوسي
4. Tiberius Cladius Nero 
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 عرض به توجه با ايران ).14، 13، 12، 10( استمحيط و كنترل مواد غذايي  دي اكسيد كربنافزايش   نسبي، رطوبت ،نور،  دما مانند
 هامحصول ناي توليد آيد.به شمار مي ايگلخانه هايمحصول توليد براي فرد به منحصر هايمنطقه از يكي، اقليمي شرايط و جغرافيايي

 كشاورزي بخش تجاري تراز كردن مثبت و آوري ارز غيرنفتي، هايمحصول صادرات در مهمي  نقش داخلي، هاينياز تامين بر افزون
   ).9دارد (

 در و هكتار 1500 حدود 1380 سال در ايگلخانه هايسطح زير كشت سبزي) 4، 3زي (آمار وزارت جهاد كشاور اساس بر  
كه افزايش بيش از سه برابري   رسيده هكتار 5258 به 1388 سال پايان تا مساحت اين. است بوده هكتار 2000 حدود 1382 سال

 بيتقر بهتن محصول در سال توليد شود كل توليد  200ها حدود . اگر در هر هكتار از اين گلخانهنشان مي دهدسال  8مدت  را در 
شود كه ميليارد تومان مي 405رقمي حدود  شودتومان فرض  400 در ميانگينكيلوگرم آن و اگر قيمت هر  استهزار تن  6/1011

هاي محصول چنين روندي در توليد گل نيز وجود دارد. به هر حال كشتدر اقتصاد كشور داشته باشد.  چشمگيريتواند اهميت مي
 ،كمبود آب و رياخ يهايو با توجه به خشكسالانجام مي شود كوچكتر  يهاسطحهواي آزاد در  يهامحصولاي در مقايسه با گلخانه

ها در ايران، لازم است وضعيت كشت و پرورش با توجه به گسترش گلخانه .است سودآور اقتصادياز نظر  پذير وامكان كمتر آببا 
  هاي ايران از نظر توصيفي بود.اي بررسي شود. هدف از اين پژوهش، مطالعه وضعيت گروهي از گلخانهگياهان گلخانه

  

  هامواد و روش
 .شد استفاده 1396تا  1394هاي در سال يدانيم يهايبررساز  ،ازيو اطلاعات مورد ن هاداده يگردآور براي پژوهش نيادر   

 نييتع )4، 3( يجهادكشاورز وزارت يآمارها اساس برو  هااستان يهانهكشت گلخا ريبا توجه به سطح ز پژوهش نيا يآمار جامعه
ن، فلاورجا يها)، اصفهان (شهرستانينو ورام ري ،پاكدشت يهاداران شش استان تهران (شهرستانشامل گلخانه . اين بررسيگرديد

كرج و  يها(شهرستان )، البرزت(شهرستان محلا ي)، مركزيرجانو س يرفت، كهنوجج يها(شهرستان كرمان )،يراندهاقان و ت
 هامعج و بوده ياطبقه يريگنمونه پژوهش نيدر ا يريگنمونه روشبود. و كازرون)  مرودشت شيراز، هايشهرستان(فارس  وهشتگرد) 

 انتخاب يبه صورت تصادف هانمونه ،هادر سطح استان تيو در نها گرديد  ميطبقه تقس 6 به هاسطح كشت استان بهتوجه  با يآمار
   گرفته شد.نمونه  10نمونه بود به جز استان مركزي كه  20ها در هر استان . تعداد نمونهشدند

بخش دوم شامل  ،يو مشخصات فرد يبخش اول شامل اطلاعات عموم كه بودپنج بخش  يداراپژوهش  نيا پرسشنامه  
 و يابيبازار شامل چهارم بخش ،هايماريب و هاآفتگلخانه، بخش سوم آب، خاك، كود، نوع كشت،  يو فن يمحل تيمشخصات موقع

 اتمحلي گلخانه (اطلاع در اين پژوهش، موقعيت. بود افراد يريگميتصم رامونيپ ييهاهيگو شامل پنجم بخش ي واقتصاد يهاجنبه
لخانه، گ تهويه گلخانه، نوع پوشش گلخانه، نوع گلخانه، تركيب سازه (نوع گلخانه فني احداث)، مشخصات محل هواشناسي ارتفاع

گلخانه،  يدما كننده، كنترلخنك سيستم گلخانه، نوع برق گلخانه، نوع سوخت گرمايشي، نوع سيستم گلخانه، نوع استقرار جهت
 ب، ميزانآ ذخيره آبياري، استخر آب، سيستم تأمين استفاده)، آب (منبع مورد آلاتاستفاده، ماشين مورد نور، تأسيسات شدت كاهش
 (تغذيه شيميايي آلي)، كود ماده خاك، نوع گندزدايي الكتريكي، نحوه هدايت خاك، ميزان بافت آب)، خاك (نوع الكتريكي هدايت

رساني، محلول هاينوبتمايع،  دار، سيستمدانهخاك سيستم، سيستم خاك (نوع بدون كشت شيميايي)، سيستم ماده محصول، نوع
 بندي(درجهاستفاده)، بازاريابي  مورد سم بيماري، نوع آفت، نوع نوع(ها بوته)، آفت كشت، تعداد زير محصول، سطح كشت (نوع نوع

 .بررسي شد خالص) جاري، فروش، سود هايثابت، هزينه هاياقتصادي (هزينه و شرايط محصول، برندسازي) بنديمحصول، بسته
  گيري شد. هاي حاصل از پژوهش توصيفي، از واكاوي يك متغيره يعني جدول توزيع فراواني بهرهداده واكاويبراي 
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  نتايج
و هم در پراكنش  مالكان سن پراكنشدر هم اند. آورده شده 1ها در جدول مديران و مالكان گلخانههاي مربوط به ويژگي

سال  40تا  31 يمتعلق به رده سن يفراوان نيشتريسال و ب 60از  شيب يمربوط به رده سن يفراوان نيكمتر ،هاگلخانه سن مديران
 1/49ي ا فراوانب (به ترتيب كارشناسي يليسطح تحص مربوط بهي فراوان نيشتريب هاگلخانه و مديران مالكان ليتحصسطح  از نظر .بود
از  .بود يياابتد يليسطح تحص و مديران  كارشناسي ارشدمالكان  يليمربوط به سطح تحص يفراوان نيكمتر و دادنشان مي )%5/45و 

الكان م يسابقه كار نيانگيم .شتندداتخصص گلخانه  بامرتبط ريغ  يليمدرك تحص %7/62 و مديران گلخانه %5/64 ،هاگلخانه مالكان
  .بودسال  45آن  زانيم نيشتريو ب 88/12 رانيمد يسابقه كار نيانگيمو سال  37آن  زانيم نيشتريو ب 67/13

  ده.هاي بررسي شو سابقه كار مالكان و مديران گلخانه يتوزيع فراواني و درصد سن، سطح تحصيل، ارتباط مدرك تحصيل -1جدول 
  درصد  يفراوان  )سال( مديرانسن   درصد  يفراوان  )سال( مالكانسن 

  30تا  20
  40تا  31
  50 تا 41
  60 تا 51

  60 از شيب

11  
39  
33  
20  
7  

10  
5/35  

30  
2/18  

4/6  

  30تا  20 
  40تا  31 
  50 تا 41 
  60 تا 51 
  60 از شيب 

17  
45  
25  
17  
6  

5/15  
9/40  
7/22  
5/15  
5/5  

  100  110  جمع   100  110  جمع
  درصد  يفراوان  مديران مدرك تحصيلي  درصد  يفراوان  مالكان مدرك تحصيلي

  ابتدايي
  نهم متوسطه

  ديپلم
  كارشناسي

  كارشناسي ارشد

9  
10  
32  
54  
5  

2/8  
1/9  
1/29  
1/49  
5/4  

  ابتدايي 
  نهم متوسطه 
  ديپلم 
  كارشناسي 
  كارشناسي ارشد 

4  
6  

38  
50  
12  

6/3  
5/5  
5/34  
5/45  
9/10  

  100  110  جمع   100  110  جمع
  درصد  يفراوان  ي  مديرانليتحص مدركارتباط   درصد  يفراوان  ي مالكانليتحص مدركارتباط 
  مرتبط

  مرتبط ريغ
39  
71  

5/35  
5/64  

  مرتبط 
  مرتبط ريغ 

41  
69  

3/37  
7/62  

  100  110  جمع   100  110  جمع
  درصد  فراواني  )سال( مديران كار سابقه  درصد  يفراوان  )سال( مالكانكار  سابقه

0-10  
11-20  
21-30  

  30 از شيب

47  
41  
17  
5  

7/42  
3/37  
5/15  
5/4  

 0-10  
 11-20  
 21-30  
  30 از شيب 

59  
37  
12  
2  

6/53  
6/33  
9/10  
8/1  

  100  110  جمع   100  110  جمع
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 .اند)ها آورده نشدهشتند (دادهاز دو كارشناس دا شيب هاآن %6/3وجود نداشت و تنها هيچ كارشناسي ها از گلخانه %3/47 در
 يدوره تخصص چيه دارانگلخانه از %73حدود  .بود نفر 12 كارگر تعداد نيانگيم وكارگر  5تا  1 هاگلخانه شتريباز نظر تعداد كارگر 

  ).2بودند (جدول نگذرانده با گلخانهمرتبط 
  هاي بررسي شده.گلخانهگذرانده در هاي تخصصي توزيع فراواني و درصد تعداد كارگران و تعداد دوره -2جدول 

يفراوان  كارگر تعداد يفراوان درصد  يفراوان  دوره تعداد  يفراوان درصد   

 7/72 80  صفر  2/48 53  5تا  1

كي   3/17 19 10تا  5   8 7/3  
15تا 10 دو  10 11   10 1/9 

سه  6/3 4 20تا 15   5 5/4 

20 از شيب چهار  5/14 16    3 7/2  
چهار از شيب   4/6  7  ندارد  4 6/3  
جمع  100 110 جمع   110 100 

  

 1390بعد از سال ها آن %5/15اند و تنها تاسيس شده 1390تا  1381بين سال  )%5/35ي مورد بررسي (هاگلخانه شتريب
 ها آورده گيريهاي اين اندازهاز سال تاسيس گلخانه خود، اطلاعي نداشتند (داده هاگلخانهمالكان از  %6/33 احداث گرديدند و

ها آن %6/3و  استمترمربع  10000كمتر از  هاگلخانه نيزمكل  مساحت %5/65 بيانگر اين است كه 3 هاي جدوليافته ).اندنشده
  داراي مساحتي 

  

  .هاي مورد بررسيگلخانه در هاساختمان، مساحت گلخانه و مساحت يع فراواني و درصد مساحت كل زمينتوز -3جدول  
زمين كل  مساحت

محل گلخانه 
 )مترمربع(

يفراوان  درصد 
يفراوان  

 مساحت
گلخانه 

 )مترمربع(

يفراوان  درصد 
يفراوان  

 ساختمان مساحت
 هاي گلخانه

 )مترمربع(

يفراوان  درصد 
يفراوان  

  7/42 47  100تا  0 2/58 64 5000تا 0 5/65 72  10000تا  2000

 تا 10001
20000 

13 8/11  5001 
  10000تا

 9/20 23 200 تا 101 9/20  23

 تا 20001
40000  

 تا 10001 6/13 15
20000 

12 9/10  8/11  13  400تا 201 

80000تا 40001 از  شيب  6/3  4 
20000  

  8/1  2  600تا 401  10  11

  4/6  7  600از  شيب   100  110 كل  5/5  6  80000از  شيب 

4/16 18  ندارد اطلاع       100 110 كل  

  100  110 كل         
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 نيشتريب .استمترمربع  8500ها گلخانه نيمساحت زم نيانگيمكه  دهندها نشان ميداده .متر مربع هستند  80000تا  20000 بين
 مترمربع 20000 از شيب سطح به مربوط يفراوان نيكمتر و مترمربع 5000 تا صفر مساحت به مربوط هامساحت گلخانه يفراوان
  .داشتمترمربع  600 تا 400 فراواني را نيكمتر ومترمربع  100تا  را صفر يفراوان نيشتريب هاگلخانه ي هاساختمانمساحت  .است

 اند. بيشترينترين شهر و  بازار فروش آورده شده، نزديكسوختتهيه  محل، آسفالته جاده تا گلخانه فاصله ،1 شكلدر 
ها گلخانه %5/45دهند كه ها نشان ميداده. دارندسوخت فاصله تهيه و تا محل از جاده آسفالته  لومتريك 5تا  صفر نيبها گلخانه
	.فروش دارند بازار تا لومتريك 10 از كمتر فاصلهها آن %5/25ترين شهر و كيلومتر تا نزديك 5كمتر از  فاصله

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  توزيع فراواني و درصد فاصله گلخانه تاجاده، محل سوخت، شهر و بازار. -1 شكل
  
  

  
  هاي بررسي شده.ترين شهر و  بازار فروش در گلخانه، نزديكسوختتهيه  محل، آسفالته جاده تا گلخانه فاصلهدرصد  -1 شكل

  

نوع  ). 4فراواني داشتند (جدول  %7/2و سنتي  نوينهاي چوبي ها فلزي جوشي و گلخانهگلخانه سازه شصت درصد نوع
  ).4 را داشتند (جدولاز هر دو نوع كشت  %1/9و  1آبكشت %3/37 ي وخاك %6/53 ،هاگلخانه   كشت 

  هاي بررسي شده.گلخانهدر گلخانه و نوع كشت   سازه توزيع فراواني و درصد نوع -4جدول  
گلخانه سازه نوع يفراوان  يفراوان درصد  كشت نوع  يفراوان  يفراوان درصد   
يسنت يچوب  2 8/1 يخاك   59  6/53  

نوين يچوب  1 9/0   3/37 41 آبكشت 
يجوش يفلز   1/9  10  آبكشت –يخاك 60 66 
متحرك يفلز  41 3/37  100 110 كل 
    100 110 كل

  
1. Hydroponic 
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و داراي بيشترين  غرب به شرق هامنطقه %6/43در دهد. را نشان ميها، بنا به اظهار مديران گلخانه گلباد جهت 5جدول 
از  هاآن %1/39جهت گلباد و ها، مديران گلخانهاز  %3/17 كهدرحاليبود  متريليم 250از  شيبكه  داشتدر مورد بارندگي  يفراوان

  خود اطلاع نداشتند.  يبارندگ زانيم

  
  هاي بررسي شده.گلخانهدر محل  توزيع فراواني و درصد جهت گلباد و ميانگين بارندگي -5جدول  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

درجه) مربوط به محل  45تا  41دما ( نهيشي) ب%2/28( يفراوان نيشتربي است، شده داده نشان 2 شكل در كههمچنان
ماه  بهشتاردي در گرما شروع هامنطقه نياز ا %40در  .بود وسيدرجه سلس 25تا  20) مربوط به %6/3( يفراوان نكمتري و  هاگلخانه
شروع سرما در  خيبود و تار وسيدرجه سلس -10صفر تا   نيمحل گلخانه ب هايمنطقه  در) %9/50( ماد نهيكم يفراوان نيشتريبود. ب

  .بود ماه آبان موارد از %5/44 در هامنطقه نيا

 يفراوان نيشتريبو  بودند وستهيبه هم پها آن %5/25و  يواحد چند %8/61 تك واحدي،  %7/12 ي بررسي شده،هاگلخانهاز 
از نوع  %3/47 هااز نظر تهويه گلخانه بود. %5/5 ي با فراوان شهيمربوط به ش نيو كمتر %7/42 يبا فراوان لنيات يمربوط به پوشش پل

هم  هاگلخانه هشتاد درصد .ندداشت يهواكش و كولر آب چه،يدر هيتهو نوع سه هر هااز گلخانه %4/6 و بودند بدنه وسقف  در چهيدر
درصد مربوط به  نيو كمتر )%9/68ي (مربوط به بخارها بيشترين درصد نوع سيستم گرمايش گلخانه .داشتند يجنوب -يشمال جهت
 دو هر هاي دارايگلخانه ل ويگازوئ 6/33،  گاز 61 /8شامل  ،ي نوع سوخت مصرفيفراواندرصد  .بود )%9/0( بستر ريز آب گرم لوله
نوع  از نظر .به دست آمد %5/4 برق نوع دو هرهاي داراي گلخانه و %1/9تك فاز  ،%4/86برق سه فاز  يفراوان بودند. %5/4 سوخت نوع

 )%8/61ها ( . در بيشتر گلخانهكننديم استفاده كولر از %9/0و تنها  1از گلخانه از پوشال و پنكه %6/43سيستم خنك كننده كه 
                                 اند).نشده ها آوردهگيريهاي اين اندازهشود (دادهانجام مي كيبه صورت اتومات %2/38 درتنها  و يدست صورت به دما كنترل

  

  

1. Fan and pad 

گلباد جهت يفراوان  يفراوان درصد  يفراوان )متريليم( يبارندگ نيانگيم  يفراوان درصد   

شرق به غرب  48  6/43   6/3 4  50تا 0 
غرب به شرق  8/1 2 100 تا 51  6/13 15 

 8/11  13  150تا 101  8/11  13 جنوب به شمال

200تا 151  6/13  15 شمال به جنوب  18 4/16 

ندارد اطلاع   5/4  5  250تا 201 3/17 19 
  7/22  25  250 از شيب 100 110 كل
  1/39  43  اطلاع ندارد     
  100  110 كل    
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 سرما (ماه) و شروع )سلسيوس درجه(دما  (ماه)، كمينهگرما  ، شروع)سلسيوس درجه(دما  بيشينه فراواني درصد -2 شكل

  هاي بررسي شده.گلخانه
  

 %6/93 .دردنكيآب استفاده م نيتأممنابع  رياز سا هااز گلخانه %5/24و حدود  بود چاه هاگلخانه %5/74 آب نيتأممنبع 
از نوع پليمري بوده  %6/3ني و وها از نوع بتگلخانه آب رهيذخ ياستخرها از  % 4/86كه  هستند آب رهيذخ استخر يدارا هااز گلخانه

 اي زيرزميني)(قطره تراوا %8/1 ،يسطح %6/5 ي،اقطره هاگلخانه %1/79 ياريآب ستميساز نظر  ند.شتاستخر ذخيره آب ندا %4/6و 
  .)3 شكل( داشتندرا  ياريآب يهاستميس ريسا %5/14  و

  

  
  
  
  
  
  

  
  

  

  

  شده. يبررس هايگلخانهدر  آب استخري و اريآب ستميس، آب منبع، استخر نوع فراواني درصد -3 شكل
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 نوع دو هر موارد از %5/14و  ياز موارد استفاده از تور %7/32 در ،يپاشِگل و كردن رنگ با نور كاهش هاگلخانه %7/52 در
از  %6/3 و تنها افشاناز  مه %5/34 در، ندارد وجود تجهيزاتي چيه هاگلخانه از %7/52 دراز نظرتجهيزات  .است شده استفاده روش

 %4/26و  ندارند يآلاتنيماشنوع  چيه %8/51و  دارند سردخانه هاگلخانه %1/19تنها . شودگيري ميبهره  دي اكسيد كربنافزايش 
  اند).ها آورده نشدهگيريهاي اين اندازه(داده وانت دارند %8/1 و تراكتور %3/7 پاش،سمداراي 

 %3/7 ،يشن %6/13 ،يرس يلوم %3/17 ،يرس يشن هااز بافت خاك گلخانه %9/20دهند كه نشان مي 6هاي جدول داده
ها از از گلخانه %9/20ها بدون سيستم خاكدانه و گلخانهاز  %4/56، 1خاكدانهاستفاده از بودند و از نظر  يلوم يشن %7/2و  يلوم

. بيشترين فراواني منابع تأمين مواد شيميايي مربوط كود شيميايي داراي عناصر كم برندبه كار ميخاكدانه با هاي پلاستيكي گلدان
  مصرف بود.

  .هاي بررسي شدهگلخانهدر شيميايي  مواد تأمين و منابع ايخاكدانه توزيع فراواني و درصد بافت خاك،  سيستم -6جدول  

يفراوان  خاك بافت  درصد 

يفراوان  

يفراوان  ياخاكدانه ستميس  درصد 

يفراوان  

مواد  نيتأم منابع

  ييايميش

يفراوان  درصد 

يفراوان  

يگلدان  6/13  15  يشن خالص انواع 4/6  7   10  1/9 

يرس يشن يتيونولي يهاگلدان  9/20  23  يصنعت  8/1 2   8 3/7  

يلوم  بدون ييايميش كود 9/20 23  يكيپلاست يهاگلدان  3/7 8 

مصرف كم عناصر  

4 6/3 

يرس يلوم  يدارا ييايميكود ش   1/9  10  بستر يحاو ترانشه 3/17 19 

  عناصر كم مصرف

23  9/20  

 يهاگلدان  4/6  7 رس

 -يكيپلاست

  كاشت يهاسهيك

 بدون ييايميش كود  9/0  1

– مصرف كم عناصر

 يدارا ييايميشكود 

  مصرف كم عناصر

22  20  

 -يتيونولي -يگلدان  7/2  3  يلوم يشن

  يكيپلاست

 كود -يصنعت  6/3  4

 يدارا ييايميش

  مصرف كم عناصر

2  8/1  

 يهاگلدان -يگلدان  8/31  35  ندارد اطلاع

  يكيپلاست

  3/37  41  كدام چيه  9/0  1

 100 110 كل  4/56  62  ندارد 100 110 كل

    100 110 كل   

         
       1. Aggregate 
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موارد به گياهان در حال رشد محلول غذايي داده  %80گيرد و در ها گندزدايي خاك صورت نمياز گلخانه %4/46 در
 ايخاكدانهسيستم  داراي %8/1 وباز   خاكدانه %6/3 ،باز ستميس با بدون خاك  %6/23هاي بررسي شده، در گلخانه همچنين شود.مي

هاي اين (داده داشتند را مترEC	و  متر pHها هر سه نوع وسيله ترازو، گيري بيشتر گلخانهاندازه از نظر وسايل  .باشندميبسته 
	اند).ها آورده نشدهگيرياندازه

چند هر .استداشته  را كمترين فراواني خيار يونديپ ينشاخيار بيشترين فراواني و  شود،ديده مي 7كه در جدول چنانآن
 س،پيكنه، تر نوز،يم" مجموع نهيگزهاي مورد بررسي در گلخانه .ندردكيم كشت محصول نوع كي از شيب هااز گلخانه يبرخ كه

   .بوده است "شتهو  پسيتر"مربوط به  يفراوان نيو كمتررا داشته  ايگلخانه يهاآفت يفراوان نيشتريب  "شته ،شپشك

  .شده هاي بررسيگلخانهدر ها توزيع فراواني و درصد نوع كشت و آفت  -7جدول
يفراوان  كشت نوع يفراوان درصد  يفراوان  هاآفت  يفراوان درصد   

اريخ نوزيم انواع 3/37  41   5  5/4 

يفرنگ گوجه   4/6 7 كنه  1/9 10 
 9/0 1  پسيتر 1/9 10  يادلمه فلفل

  3/7  8  ديمگس سف   5/5  6  بادمجان 
  6/3  4  شپشك  2/18  20  فرنگيتوت 

  9/0  1  شته  5/4  5  هايسبز ريسا
 ،كنه،نوزيم انواع  6/25  23  نيديبر شاخهگل 

  هشت، شپشك، پسيتر
20  2/18  

  10  11  شته ،پسيتر ،كنه  6/3  4  بو شب
  3/7  8  پسيتر ،كنه  2/8  9  پامچال
 مگس ،پسيتر ،كنه  6/13  15  يآپارتمان

  ديسف
14  10  

 ،كنه، نوزيم انواع  1/19  21  نشا ديتول
  شته، شپشك

4  6/3  

  5/15  17  موارد همه  6/13  15  قلمه
 100 110 كل  7/2  3  خيار يوندينشا پ

و درمورد  يپودر دكي)  مربوط به سف%3/57( يفراوان نيشتريو نماتودها ب هايمارياز نظر بهاي مورد بررسي، در گلخانه  
 با كارتن %5/35شفاف،  لونينا يبندبا بسته %2/38كه  شونديم يبندها  درجهاز محصول %5/75بوده است. مقدار  %2/8نماتودها 

ها محصولاز موارد،   %6/83. در گردنديم يبندبسته يكيدر سبد پلاست %5/4و  لوگرميك 10 يبا كارتن بالا %8/21 لوگرم،يك 10 ريز
 هايريگاندازه نيا يها(داده  رديگيصورت نم يسازبرند گونهچيها، همحصول %7/72و در  شونديموقت نم يريدر سردخانه بارگ

مترمربع  5000ها، كمتر از محصول شتريب يها برااز گلخانه %8/61كه سطح كشت  شوديمشاهده م 8اند). در جدول آورده نشده
  است.
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  .شده هاي بررسيگلخانهدر توزيع فراواني و درصد سطح كشت  – 8جدول  
يراوانف   (متر مربع) كشت سطح  راوردهف يفراوان درصد   

اريخ   5000 از كمتر 
  10000تا 5001

  20000تا 10001
  30000تا 20001

  30000 از شيب

22  
10  
4  
2  
3  

20  
1/9  
6/3  
8/1  
7/2  

يفرنگ گوجه  

 

	

  5000 از كمتر
  10000تا 5001

  20000تا 10001
  30000تا 20001
  30000بيش از 

     5    
2  
0  
3  
0  

    5/4  
8/1  

0  
7/2  
             0       

  5000 از كمتر  فلفل
  10000تا 5001

  20000تا 10001
  30000تا 20001

30000 از شيب  

4  
4  
1  
0  
1  

6/3  
6/3  
9/0  

0  
9/0 

  5000 از كمتر بادمجان
  10000تا 5001

  20000تا 10001

1  
2  
1  

9/0  
8/1  
9/0  

  5000 از كمتر  يفرنگ توت
  10000تا 5001

  2000تا 10001

15  
1  
4  

6/13  
9/0  
6/3  

  5000 از كمتر  هايسبز ريسا
  10000تا 5001

  20000تا 10001
  30000تا 20001

    4  
    0  
    0  
    1  

6/3  
0  
0  

     9/0  
  يدنيبر شاخه گل
  

  

  5000 از كمتر
  10000تا 5001

  20000تا 10001
  30000تا 20001
  30000بيش از 

32  
6  
2  
2  
2  

1/29  
5/5  
8/1  
8/1  
8/1  
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  بحث
 از يريجلوگ ،ييدما يرهاييتغ مانند يطيمح يهاعامل كنترل امكان ليدلبه يباغبان هايها براي توليد محصولساخت گلخانه	

 صلف خارج در ديتول امكان سم، و كود مناسب كاربرد امكان خاك، و آب منابع از نهيبه استفاده ،يگرمازدگ و يسرمازدگ يهادهيپد
 ديتول روش كي منزلهبه  ياگلخانه كشت و دهيبخش ديتول از نوع نيا به ياژهيو گاهيجا ،محصول تيفيك بهبود و تيكم شيافزا زين و

هاي متراكم در نقاط مختلف جهان، توليد اقتصادي از راه كشت براي ).16، 15، 6، 5( است گسترش به رو بالا، يوربهره با متفاوت
 يشرفتهپ كشورهاي بيشتر در ايگلخانه واحد يك سطح ميانگين كه حالي در. بيان گرديده است هاگلخانه هاي متفاوتي برايمساحت
 هاگلخانه %5/65 دهد كهپژوهش نشان مي هاي اين، يافته)5(است  بيشتر از يك هكتار ،توليدها يا براي برخي از هكتار يك حدود

دهاي هاي بزرگتر و برابر استاندارها با سطحگسترش گلخانهاز  شودمي بنابراين پيشنهاد دارند. هكتار يك از كمتر در ايران مساحتي
هاي كوچكتر از استانداردهاي جهاني هم سوداور باشند كه در اين مورد هرچند كه ممكن است در ايران گلخانه. شود  حمايت جهاني،

 يدارا ي مورد بررسيهاگلخانه از %60 گر اين است كهنشان حاضر پژوهش جينتاهمچنين نياز به پژوهش براي هر فراورده خاص است. 
 يهانهيزه كاهش منظور به شوديم هيتوص ،رديگيم صورت بهتر يفلز يهاگلخانهدر تيريمد كهنيا به توجه با. هستند يفلز سازه
 ياهتونليا  و ديجد يهاسازه به هستند يچوب اي فرسوده كه كشور يهاگلخانه يهاسازه از يبخش ي،انرژ در ييجوصرفه و يجانب

 به توجه كرد كه در هر منطقه با پيشنهاد) 11هدايتي ( .تبديل شوندبه صورت چندتايي كه صرفه اقتصادي بيشتري دارند،   مستقل
 ، توليد رب كيفيت كنترل هاياهرم از استفاده با سپس وشود  انتخاب مناسب پوشش ،كشتنوع  و گلخانه شرايط ،ياقليم شرايط
 و دارد ايگلخانه هايمحصول توليد در را هزينه بيشترين شده،مصرف ) بيان داشت كه انرژي2. همچنين اعتمادي (شود نظارت

در  سسپ و شود مشخص مختلف هايمنطقه در محصول هر توليد براي مصرفي انرژي منطقه، هر اقليم به توجه با پيشنهاد كرد كه
  گلخانه احداث گردد. صورت داشتن صرفه اقتصادي

 كهصورتي وزش بادهاي شديد) منطقه دارد. در(جهت گلخانه بستگي به موقعيت جغرافيايي و نيز وضعيت اقليمي جهت    
يه اما با توجه به نياز نوري، توص. بسازند رهيچ باد جهت در را گلخانه يستيبا كمتر، مقاومت آمدن وجود به يبرا باشد، زيبادخ منطقه

 -يشمال جهتدر  گلخانه ساخت ،)رانيا هايمنطقه يتمام همانند( يشمال درجه 40 از كمتر ييايجغراف يهاعرض درشده است كه 
 نور بيشينه افتيدر يبرا يشمال درجه 40 از شيب ييايجغراف يهاعرض در يغرب -يشرق جهت در هاگلخانه ساختاما . باشد يجنوب
 در آمده دست به جينتا به توجه با). 5( شودمي هيتوص زمستان، در هاناودانمانند  ياگلخانه يهاسازه كمتر ياندازهيسا و ديخورش

توليدهاي كه  مورد دوم براي پرورش بسياري از است ي  غرب -يشرق %20و يجنوب -يشمال گلخانه جهت موارد از %80،پژوهش نيا
 شنهاديپ ،اندنگذرانده يتخصص دوره چيه داراناز گلخانه %7/72كه  پژوهش اينهاي يافتهبا توجه به   .مناسب نيستند ايگلخانه

 در توليد هااين آموزش. پرواضح است كه شود هداد شيافزا هاآندانش  ،مرتبط يتخصص يهادوره و هاكلاس يبرگزار با كه شوديم
داران رسد كه لازم است قوانيني تدوين شوند كه گلخانهها از نظر كمي و كيفي تاثير به سزايي دارد. در اين راستا به نظر  ميمحصول آن

 ازحاصل  جينتاگردند. پزشكي گياهها مانند ن ساير رشتهان اين رشته در علوم باغباني و متخصصصاي از متخصگيرموظف به بهره
اين  براي پيشبرد بهتر است نيبنابرا ندارند يدارگلخانه با مرتبط يليتحص مدرك هاگلخانه رانياز مد %5/64نشان داد كه پژوهش 
 %3/47 كه داد نشانبه دست آمده  هايدادههمچنين   .شوند انتخاب گلخانه ريمد جايگاه در ندكه دانش لازم را دار يافراد صنعت،

 هيوصت ها،جلوگيري از اتلاف سرمايه چه گفته شد وآنبا توجه به  ،درمجموع. ستندين مربوط تخصص با كارشناس يدارا هااز گلخانه
از  كمدست اه يداشت ي لازم رادانش فن كه داده شود يافراد به گلخانه، تنهاي از بردارو پروانه بهره گلخانه احداث مجوز شوديم

  .بهره گيرندپزشكي گياه و) ياگلخانه يدهايتول( يعلوم باغبان يهادو نفر كارشناس در رشتههمكاري 
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 وجود با كشور،هاي گلخانه %60حدود در  آب مصرف كارايي وزني ميانگين كه نشانگر اين است هاگزارش از برخي   
 آبياري خودكار، از استفاده گفته شده با كه حالي در. است ايمزرعه شرايط برابر 5 حدود مديريتي، و اجرايي فني، گوناگون هايمشكل

). بررسي حاضر 8، 1يابد ( ارتقا ايمزرعه شرايط برابر 10تواند تا آب مي مصرف كارايي ،شده اصلاح رهايبذ از استفاده و آبياري كود
 ييجورفهص يبرابا توجه به نياز زياد  .كنندياستفاده م ياز روش سطح ياريآب يبرا هاگلخانه از ييبالا درصد تاكنوننشان داد كه 

  .ندشو قيتشو ياقطره ياريآب از به استفاده هاگلخانه نيا صاحبان ،لاتيتسه ياعطا با است بهتر ،آبدر مصرف  شتريب

 طراحي و همراه با ايهاي گلخانهمختلف براي كشت هايطقهمن بنديپيشنهاد شده است كه در كشور به پهنه ،در جمع
وع ايجاد تن ،هي بازار مصرفساماندشناسايي و  است. نياز بردارانارتقاي دانش فني بهرههاي مختلف و اقليمهاي مناسب براي سازه

 موارد ديگري است ،هاهاي باكيفيت در تمام فصلمحصول و آب و توليد وري انرژييش بهرهافزا ،و كود بهينه سممصرف  ،در كشت
 افزايش درآمدهاي موجبو  دنباش پذيرهعرض يدر بازارهاي بين الملل داشته و صادراتيكه ارزش  ردهايي توليد كفراوردهكه بتوان 

  .)7( دنگردارزي بخش كشاورزي 

  

  يسپاسگزار

 يراشو ي محترماعضا ران،يا ياسلام يجمهور علوم فرهنگستان محترم يهامقام از لهيوس نيبد يعلوم باغبان شاخهاعضاي   
. دكننيم يپژوهش سپاسگزار نياعتبار ا نيو تام بيتصو خاطربه  ي،گروه علوم كشاورز ي محترمفرهنگستان و اعضا يپژوهش
 فريهاشم منصوره مهندس سركارخانمو  )اصفهان يمحترم دانشگاه صنعت اريدانش( ينيمظفر ام ريدكتر ام ياز جناب آقا نيهمچن

 يكشاورز جهاد يهاسازمان كارشناسان هي. از كلدنكنيم تشكر اند،هداشت يامانهيصم يهمكار طرح نيا يآمار يكارها انجام در كه
  .دكننيم يسپاسگزار مانهيصمنيز  اندداده ياري پرسشنامه ليتكم در را ما كه مطالعه مورد يهااستان در دارانگلخانه و

  

  منابع

 توليد هاي گلخانه در انرژي مصرف كارايي . بررسي1394اميدي و پ. جانسوز.  ا. زاده، شعبان كناري، ر. م. اسفنجاري -1
  .46)2:(125-134 ايران  بيوسيستم مهندسي  .تهران استان خيار

 گلخانه. مقالات پوشش نوع و سازه طراحي بر محيطي عوامل . اثر1395شيخعليان.  ا. و نژادمحمدي ر. اعتمادي، ن. -2
  .1395ماه  خرداد1اي. فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي. گلخانه هايمحصول  توليد هايچالش همايش

آمارنامه كشاورزي. وزارت جهاد كشاورزي، معاونت برنامه ريزي و اقتصادي، مركز فناوري اطلاعات و ارتباطات،  .1394بي نام. -3
  . 100تا  79هاي جلد دوم، گل و گياهان زينتي، صفحه

تباطات، آمارنامه كشاورزي. وزارت جهاد كشاورزي، معاونت برنامه ريزي و اقتصادي، مركز فناوري اطلاعات و ار .1394بي نام. -4
 .38تا  35هاي جلد سوم، محصولات باغباني، صفحه

 صفحه.  320). انتشارات مرز دانش. تهران. يامحصولات گلخانه ديتول يگلخانه (تكنولوژ تيري. مد1384م.  حسندخت، -5

  .صفحه 638. شيراز دانشگاه نشر مركز -دوم چاپ -باغباني نوين اصول 1392. م خوشخوي -6



 )در ايران (واكاوي توصيفي هااي از گلخانهبررسي وضعيت گزيده

221 

 

 يعيو منابع طب يدر علوم كشاورز يراهبرد يهاپژوهش مجله  ان.يرا در ايگلخانه يها زهسا چالش .1396 .ق ،يزارع -7
149-162):2(2 . 

     توليد هايچالش همايش اي. مقالاتگلخانه هايمحصول در آب وريبهره و آبي نياز .  تعيين1395كوپايي، ج.  عابدي -8
  .1395ماه  خرداد1اسلامي.  اي. فرهنگستان علوم جمهوريگلخانه هايمحصول

ي. فرهنگستان علوم جمهوري اگلخانه داتيدر گسترش تول يكلان وزارت جهاد كشاورز ياستهايس.  1395، م.  يائيك -9
  .1395ماه  خرداد1اسلامي. 

 .صفحه 177). خاك بدون و يخاك كشت در(  ياگلخانه يهايپرورش سبز ي. تكنولوژِ 1390. و پ. عقدك. م ،يمبل -10

 توليد هايچالش همايش ها. مقالاتگلخانه پوششدهي براي جديد پلاستيكي هايفيلم هاي.  ويژگي1395هدايتي، ع.  -11
  .1395ماه  خرداد1اي. فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي. گلخانه هايمحصول

12. Nelson. P.V. 2011. Greenhouse Operation and Management.Seventh Edition. Pearson, Londen. UK. 692 p. 
13. Patricia D.F., L. Pickerel, S.M. Rhyne. 2002. Greenhouse Operation and Management. Instructional 

Materials Laboratory University of Missouri-Columbia 2316 Industrial Drive Columbia, MO 65202, USA. 
425 p. 

14. Walls, I.G., A.G. Channon, R.A. Martin and J.W. Newbold. 1988. The Complete Book of the Greenhouse. 
Ward Lock Limited. London. 304 p. 

15. Willmott, P.K. 1982. Scientific Greenhouse Gardening. Ep Publishing Limited. England. 202 p. 
16.  Wooren, J. Van de, G.W.H. Welles and G. Hayman. 1986. Glasshouse Crop Production. In: Atherton, J.G. 

and J. Rudich (eds.). The Tomato Crop. Chapman and Hall. London, pp 581-623.  

	
 

	
 

 

 
 

	
 

	
 



 خوشخوي و همكاران

222 

 

Strategic Research Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources 3(2):209-222 (2018) 

  

Investigation on Status of Selected Greenhouses in Iran 

 (1. Descriptive Analysis) 
 

2M. Azizi, K. Vahdati, V. Grigorian and E. Tafazoli ,, M. Mobli1Khui-M. Khosh  

  

 In this research, the status of greenhouses and their productions in Iran were investigated. 
This was an applied research and questionnaire was used for to obtain the data. Data were collected 
for locations, technological conditions, water, soil, soilless culture, type of planting, pests and 
diseases, marketing, production costs and others. Monovariate statistic was used for descriptive 
analysis. Data were obtained from selected greenhouses of six provinces of Tehran, Isfahan, 
Kerman, Markazi, Alborz and Fars, which had the largest areas under greenhouse cultivation. 
Results showed that the highest frequencies of the ages of greenhouse owners and managers were 
between 31 to 40 years. Educational fields of 64.5% of greenhouse owners and 62.7% of managers 
were unrelated to greenhouse operation. Type of culture media in greenhouses were 53.6% soil, 
37.3% hydroponics and 9.1% had both types of culture media. Greenhouse coverings of 42.7% of 
studied greenhouses were polyethylene. Only 38.2% of greenhouses automatically controlled the 
temperature. Water sources of 74.5% of greenhouses were supplied from the wells and drip 
irrigation was used in 79.1% of greenhouses. The main cultivated crops were cucumbers (37.3%), 
cut flowers (25.6%), strawberries (18.2%), and tomatoes (9.1%). Other vegetables and ornamental 
plants comprised about  10%. Other characteristics were evaluated and suggestions were proposed 
for improvement of greenhouse operations.  

  
Keywords: Greenhouse productions, Greenhouse managment, Greenhouse types, Greenhouse water 

supply, Planting systems.  
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