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  ايران در هاگلخانهاي از گزيدهبررسي وضعيت 
   1واكاوي استنباطي -2

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

  چكيده

از نوع اين بررسي   .ندشد ارزيابي درايران ايگلخانه هايفراورده و هاگلخانه هايمشكل و تنگناها ،پژوهشيدر يك طرح   
در مورد استفاده از كود شيميايي و  دارانگلخانه يريگميتصم. گيري شدبهرهها  از پرسشنامه گردآوري داده يو برا هبود كاربردي

ر داي را كه بيشترين سطح زير كشت گلخانهفارس  استان و ، البرزيكرمان، مركز ،اصفهان ،تهرانهاي استان ها درمبارزه با آفت
ستقل به صورت متغير م هاشاخص سنجش اسيمق د.بوچند متغيره  واكاويبه صورت استنباطي واكاوي . ، بررسي شدندداشتندكشور 

 سطح ،ونيرگرس واكاوي در همچنين .شد استفاده واكاويبراي  يامرتبه پنج 4ليكرت فيطاز  و بوده يبيترت يا متغير وابسته،
 منزلهبه  د،داشتن اثرداران گلخانه يريگميتصم سطح بر كه ييرهايمتغ از كي هر و شد انتخاب وابسته ريمتغ در نقش يريگميتصم
 تيريو مد هاآفتداران در مديريت مبارزه با گلخانه گيري، نتايج در دو قسمت تصميممقالهدر اين . ندمستقل انتخاب شد ريمتغ

 كود زا استفاده گيري برايدرتصميم مختلف هايشهرستان داراننتايج نشان داد كه گلخانه .آمده است ييايمياستفاده از كود ش
 بازار ات فاصله آموزشي، هايدوره تعداد بين. دارند هاآفت با درمبارزه متفاوتي گيريتصميم ولي كنندنمي عمل متفاوت شيميايي

 داريعنيم رابطه شيميايي ازكود استفاده در دارانگلخانه گيريتصميم با گلخانه پوشش نوعو  محصول نوع گلخانه، مساحت ،فروش
 گيرييمتصم سطح با گلخانه پوشش نوع و بازارفروش تا فاصله داران،گلخانه  كار سابقه بين سطح تحصيل، همچنين. داشت وجود

براي بهبود  هاييپيشنهادو   هشددر پايان، نتايج حاصل بحث . مشاهده شد داريمعني رابطه هاآفت با مبارزه در دارانگلخانه
  .است ارايه شده دارانگلخانه گيريتصميم
  ها.واكاوي رگرسيون در گلخانه ، كود شيميايي،دارانگيري گلخانهتصميم، آفت كليدي:هاي واژه

  مقدمه
كمتر  1600 هايسال تا يفناوراز اين  اما ،است ياول ميلاد سدهكنترل شده مربوط به  طيگرچه اولين استفاده از مح

هاي آزمايشي ها با سيستماولين گلخانه و گذاشت  وجودهفدهم در هلند پا به عرصه  سدهدر  گلخانه است. صنعت شده استفاده
 گرددبرمي 19 سدهاي به گلخانه يهايگسترش توليد سبز اما ،گرفته شدند كار بههفدهم  سدهفرانسه و انگلستان در  در آبكشت
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از  ايگلخانه هايسبزي زيركشت سطح1394تا  1390دهد كه از سال مينشان آمار وزارت جهاد كشاورزي در ايران،  ).14، 12(
 بررسي ).3، 2هكتار افزايش يافته است ( 2264به  2037از  ايگلخانه زينتي وگياهان گل زيركشت سطحهكتار و  7759به   5691

 2222 حدود كشور، هايگلخانه هكتار 9606 مجموع از  كه دهدمينشان  ،1393 سال درايران  ايگلخانه هايفراورده توليد وضعيت
 ،)نتيزي درختان و هادرختچه گلداني، هايگل ،)آپارتماني( ايدرون خانه گياهان ،نيبريدشاخه هايگل( زينتي گياهان و گل به هكتار
 هايفراورده ساير به بقيهو ) ديگر سبزي ها و بادمجان اي،دلمه فلفل فرنگي،گوجه خيار،( صيفي و سبزي به هكتار 6851 حدود
 )10، 3، 2(. است %3/0معادل  جهان هايگلخانه از ايران هايگلخانه سهم .دارد اختصاص ايگلخانه

نترل كشت در محيط ك يبرا يبهتر ييبه توانا  بشر، اندر مورد فيزيولوژي و كنترل رشد و نمو گياه دانشبا افزايش  امروزه
 ها،محصول بيشتر و بهتر توليد جهت در ترريزي مناسباي، برنامهتوسعههاي در چارچوب سياست. )15، 13(است افتهي دستشده 

 552 در )1( اميني و يوسفيهاي بررسينتايج . در اين راستا، شوداي بررسي گلخانهمختلف كشت گياهان  هايويژگيلازم است 
 عمجموكه در  نشان داد 1395 تا 1386از سال ها آن تيموثر بر بهبود فعال هايعامل در مورداستان اصفهان هاي از گلخانه گلخانه

 يبر نقش نظارتو  دارند رضايت متوسط دح از بيش يلما و ليغش نظر از خود داريگلخانه هاييتلفعا از دارانگلخانه از 3/65%
اكيد تسلامت  يبر اساس استانداردها ياگلخانه هايديتول يميكنترل دا وها گلخانه ياسازه شكلو  يابيجا براي ناظر يهادستگاه
 احداث هايدر  گلخانه نياز مورد هايسازه فني هايشاخص واكاوي و ارائه ضمن )9( و ديبايي قرباني بيرگانياز سوي ديگر،  كردند.
 اصول و معيارها با و نبوده استاندارد هانداز و حد در ي منطقه مورد بررسيهاگلخانه بيشتر كه كردندبيان  خوزستان استان در شده

)  و كشت فلفل دلمه در 5) و در منطقه جيرفت (7هم در استان گيلان (هاي اقتصادي محدودتري بررسي .اندنشدهساخته  مهندسي
  ) انجام شده است. 9استان خوزستان (

ه ب گياهي بيماريزاهاي اي،گلخانه هايكشت در مناسب شرايط و كشت تراكم به توجه با مشخص شده كه ،از سوي ديگر
داران گلخانهگيري تصميمچگونگي هدف اين مقاله بررسي . )7آورند (مي بار به چشمگيري خسارت مديريت، نامناسب شرايط در ويژه

ن پرورش گياها گذار درتأثيرهاي عاملساير به با توجه  يها و كاربرد كودهاي شيميايآفتمختلف در رابطه با مبارزه با  يهااستان
  بود. ايگلخانه

  هاروشمواد و 

با  پژوهش نيا يآمار جامعه .شد استفاده يدانيم يهايبررساز  ،ازيو اطلاعات مورد ن هاداده يگردآور براي پژوهش نيادر   
در برگيرنده  اين بررسي .)3، 2( گرديد نييتع يجهادكشاورز وزارت يآمارها اساس بر ها،استان يهانهكشت گلخا ريتوجه به سطح ز

 كرمان )،يرانفلاورجان، دهاقان و ت يها)، اصفهان (شهرستانينو ورام ري ،پاكدشت يهاداران شش استان تهران (شهرستانگلخانه
  فارس  استان وكرج و هشتگرد)  يها(شهرستان )، البرزت(شهرستان محلا ي)، مركزيرجانو س يرفت، كهنوجج يها(شهرستان

 بهتوجه  با يآمار هجامع در آن بودكه ياطبقه به روش  پژوهش نيدر ا يريگنمونهبود. و كازرون)  مرودشت شيراز، هايشهرستان(
ها در . تعداد نمونهشدند انتخاب يبه صورت تصادف هانمونه هادر سطح استان تيشد و در نها ميطبقه تقس 6 به هاسطح كشت استان

   نمونه گرفته شد. 10 در آن مركزي كهبه جز استان بود، نمونه  20 ،هر استان
. بود دارانگلخانه يريگميتصم رامونيپ ييهاهيگو شامل آن پنجم بخش كه بودپنج بخش  يداراپژوهش  نيا پرسشنامه  

 دمور آلاتاستفاده، ماشين مورد نور، تأسيسات شدت گلخانه، كاهش دماي داران كنترلگلخانه گيريبر  تصميم مؤثر هايعامل
 هدايت بافت، ميزان آب)، خاك (نوع الكتريكي هدايت آب، ميزان ذخيره آبياري، استخر آب، سيستم تأمين استفاده، آب (منبع
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، سيستم خاك (نوع بدون كشت شيميايي)، سيستم ماده محصول، نوع (تغذيه شيميايي آلي)، كود ماده گندزدايي، نوع الكتريكي، نحوه
 ، نوعآفت نوع(ها آفتكشت)،  زير محصول، سطح كشت (نوع ، نوع)رسانيمحلول هايهدفع، آبكشتي ، سيستمايخاكدانه سيستم

 ثابت، هاياقتصادي (هزينه و محصول، برندسازي) بنديمحصول، بسته بندياستفاده)، بازاريابي (درجه مورد سم بيماري، نوع
  خالص) بودند. فروش، سودجاري،  هايهزينه

، از پژوهش از هاي حاصلداده واكاويبراي در اين مقاله، ).  4اي جداگانه آمده است (بخش توصيفي اين پژوهش در مقاله  
 انتخاب تهوابس ريمتغ منزله به يريگميتصم سطح ،ونيرگرس واكاوي در همچنين گيري شد.واكاوي چند متغيره بهره استنباط آماري

 ،واكاوي ني. در اندمستقل انتخاب شد ريمتغ در نقش داشتند، اثر افراد يريگميتصم سطح بر كه ييرهايمتغ از كي هر و شد
 رگذاريتأث يرهايگام متغ به گام ونيشدند. سپس با استفاده از رگرس ميتقس اديزكم و  يريگميتصم دامنه با دسته دوبه  دارانگلخانه

رت به صو  ،براي قرار دادن در معادله رگرسيون نيز هاي كيفيگيرياندازه .شدند يبررس گروههر دو  يجامعه آمار يريگميتصم بر
  ند. كمي درآمد
 مؤثر در انتخاب يهاعامل :شدند يبررس ريز يهاشاخص ،دارانگلخانه يريگميسطح تصم يابيارز منظوربهپژوهش  نيا در

 يبيترت هاشاخص نيا سنجش اسيمق. هاآفتمبارزه با  يهاروش و كشمؤثر در انتخاب آفت يهاعامل ،ييايميو استفاده از كود ش
 و يشناسخاكهاي گروه در نظرانصاحب از هاشاخص يدهوزن ي. برااندشده مشخص يامرتبه پنج كرتيل فيط صورت به كه بوده

 دست به ليكرت فيط اساس بر يريگميشاخص تصم هاآناز كل  يوزن نيانگيبا استفاده از م تيدر نها واستفاده شد  يپزشكاهيگ
  .آمد

  نتايج
كه  ،يكود نهيگز  و سهم نيشتريب) %5/35( اهيگ  نوعانتخاب كود،  يبرا يريگميكه در تصم است نيا انگريب 1جدول 

   .ندشتدا را سهم نيكمتر ،)%7/2( كند جبران انظر ر موردگياه  تنها كمبود
  

در اين  هاي بررسي شدهگلخانهدر  ييايميموثر در انتخاب كود ش يهاعاملاز  كيهر  سهمو درصد  يفراوان عيتوز -1 جدول
  .پژوهش

كه تنها كمبود  يكود  كدامچيه
را جبران كند نظر مورد  

كه تمام  يكود
كند نيتأمرا  ازين  

اهيگ نوع   خاك آزمون    تياهم

 درصد يفراوان  درصد  يفراوان  درصد  يفراوان  درصد  يفراوان  درصد  يفراوان 	

 چيه  15  6/13  1  9/0  4  6/3  3  7/2  1  9/0
 كم  13  8/11  9  2/8  11  10  11  10  1  9/0

 يااندازه تا  15  6/13  20  2/18  24  8/21  23  9/20  11  10
 اديز  31  2/28  39  5/35  38  5/34  20  2/18  19  3/17

 اديز اريبس  26  6/23  32  1/29  21  1/19  16  5/14  25  7/22

  ندارد اطلاع  10  1/9  6  2/8  12  9/10  37  6/33  53  2/48
  كل  110  100  110  100  110  100  110  100  110  100
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در استفاده  هاآن يريگميتصم در ياديز تياهم )%7/22( و كارشناسان نيمشاورو  )%5/34( دارانگلخانه يشخص هايهتجرب  
  .)2 جدول( نشان دادرا  )%6/3( تياهم نيكمتر كود فروشنده كه ند درحاليشتدا ييايمياز كود ش

  
  .در گلخانه هاي بررسي شده در اين پژوهش كود از استفاده يريگميسهم هر منبع در تصمو درصد  يفراوان عيتوز -2جدول 

 كود فروشنده  كارشناسان و نيمشاور  گريد كشاورزان  يشخص هايتجربه  تياهم
 درصد يفراوان  درصد يفراوان  درصد يفراوان  درصد يفراوان 	

 چيه  6  5/5  7  4/6  18  4/16  43  1/39
 كم  7  4/6  11  10  13  8/11  21  1/19

 يااندازه تا  21  1/19  34  9/30  23  9/20  22  20
 اديز  34  9/30  35  8/31  21  1/19  9  2/8

 اديز اريبس  38  5/34  15  6/13  25  7/22  4  6/3

  ندارد اطلاع  4  6/3  8  3/7  10  1/9  11  10
  كل  110  100  110  100  110  100  110  100

  
 اه،يگ نوع بيترت به آن از پس و داشت را سهم )%5/54( نيشتريب كشآفت انتخاب در آفت نوع كه دندهيم نشان 3هاي جدول يافته

  .ندبود تياهم ي، دارااز بين ببردرا  هاآفتكه همه  يكشآفت و برداشت زمان اه،يگ رشد مراحل
  

  

  .هاي بررسي شده در اين پژوهشگلخانهدر  كشدر انتخاب آفت موثري هاعاملاز  كيسهم هر و درصد  يفراوان عيتوز -3 جدول
را  ها آفتكه همه  يكشآفت

  بكشد
برداشت زمان   اهيگ رشد مراحل   اهيگ نوع   آفت نوع    اهميت

 درصد  يفراوان  درصد يفراوان    درصد يفراوان    درصد يفراوان    درصد يفراوان   	

چيه  1  9/0  3  7/2  6  5/5  16  5/14  12  9/10  

 كم  1  9/0  3  7/2  9  2/8  22  20  10  1/9
يااندازه تا  4  6/3  17  5/15  34  9/30  16  5/14  13  8/11  

اديز  43  1/39  45  9/40  22  20  22  20  16  5/14  

اديز اريبس  60  5/54  35  8/31  31  2/28  22  20  9  2/8  

  ندارد اطلاع  1  9/0  7  4/6  8  3/7  12  9/10  50  5/45
 كل  110  100  110  100  110  100  110  100  110  100
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 از  مبارزه  %2/8تنها  كه يصورت در  ،كننديمگيري بهره اديز اريبس ييايمياز مبارزه ش ) %6/33( داراناز گلخانه يتعداد
بردن  نياز ب  ،هاآفتدر كنترل  ،ي. به طور كلكنندنمي زيستيمبارزه  چيه هاآناز  %5/45و  كننديم استفاده اديز اريبس  زيستي

  . )4(جدول  بود نيتله كمتر اهانيو استفاده از گ نيشتريب زبانانيم

  
  .هاي بررسي شده در اين پژوهشگلخانهدر  هاآفتكنترل  يهاروشو درصد  يفراوان عيتوز -4 جدول

اهيگ حذف  زبانانيم بردن نيب از    اهياز گ استفاده
 تله 

زيستي مبارزه   ييايميش مبارزه    اهميت

 درصد يفراوان  درصد يفراوان     درصد يفراوان     درصد يفراوان     درصد يفراوان   	

چيه  20  2/18  50  5/45  43  1/39  7  4/6  5  5/4  

 كم  13  8/11  24  8/21  26  6/23  6  5/5  2  8/1
يااندازه تا  11  10  16  5/14  17  5/15  21  6/23  15  6/13  

اديز  29  4/26  6  5/5  14  7/12  31  2/28  36  7/32  

اديز اريبس  37  6/33  9  2/8  5  5/4  36  7/32  48  6/43  

  ندارد اطلاع  0  0  5  5/4  5  5/4  4  6/3  4  6/3
 كل  110  100  110  100  110  100  110  100  110  100

  

   4ادامه جدول 
 هرس و نيوج  زدن شخم  خاك يعفون ضد

  كردن
شيآ    يزراع تناوب از  استفاده

تله زرد  يهابرگه  

تياهم  

 درصد يفراوان  درصد يفراوان  درصد يفراوان     درصد يفراوان     درصد يفراوان     درصد يفراوان   	

چيه  16  5/14  43  1/39  38  5/34  12  9/10  35  8/31  12  9/10  

 كم  14  7/12  21  1/19  18  4/16  4  6/3  7  4/6  4  6/3
يااندازه تا  21  1/19  17  5/15  6  5/5  16  5/14  16  5/14  16  5/14  

اديز  35  8/31  12  9/10  22  20  35  8/31  22  20  41  3/37  

اديز اريبس  17  5/15  7  4/6  16  5/14  35  8/31  22  20  35  8/31  

  ندارد اطلاع  7  4/6  10  1/9  10  1/9  8  3/7  8  3/7  2  8/1
 كل  110  100  110  100  110  100  110  100  110  100  110  100

  

 كارشناسان، و نامشاور گر،يد كشاورزان ،كشاورزان يشخص تجربه منابع نيب كه شوديمشاهده م 5با توجه به جدول 
   .بودند تياهم يدارا كشآفت از استفاده در %0/10و  7/12، 4/16، 2/18، 1/39 بيترت به سم فروشنده و يبندبسته يرو يبندزمان
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  .هاي بررسي شده در اين پژوهشگلخانهدر  كشآفتاستفاده از  يريگميسهم منابع در تصمو درصد  يفراوان عيتوز -5 جدول
 يرو يبندزمان

  يبندبسته
سم فروشنده    و مشاوران

 كارشناسان
يشخص تجربه  گريد كشاورزان   تياهم  

 درصد يفراوان  درصد يفراوان     درصد يفراوان     درصد يفراوان     درصد يفراوان   	

چيه  2  8/1  5  5/4  12  9/10  13  8/11  20  2/18  

	كم  5  5/4  6  5/5  16  5/14  21  1/19  13  8/11
يااندازه تا  21  1/19  31  2/28  22  20  29  4/26  14  7/12 	

اديز  39  5/35  41  3/37  33  30  25  7/22  38  5/34 	
اديز اريبس  43  1/39  20  2/18  18  4/16  11  10  14  7/12 	

  ندارد اطلاع  0  0  7  4/6  9  2/8  11  10  11  10
 كل  110  100  110  100  110  100  110  100  110  100

  

     هاي مختلف در داران شهرستانها نشان داد كه گلخانهداده آماري استنباط از نظر مديريت و استفاده از كود شيميايي،  
ي مارش دار وبرخي اثر معنياز نظر آماري   ،هاي مختلفبين عامل و كنندگيري استفاده از كود شيميايي متفاوت عمل  نميتصميم
همبستگي زيادي ) 582/0سازه ( ) و687/0( ، پوشش گلخانه)687/0( در اين مورد، نوع كشت ).6جدول ( ندشتدار دامعنياثر غير

  نشان دادند.
  

  .هاي بررسي شده در اين پژوهشگلخانهدر  ييايميش كود از استفاده يريگميتصم درهاي مديريتي عاملرابطه بين  -6جدول 
  رابطه معني دار  بودن معني دارسطح   يهمبستگ بيضر  وابستهمتغير   متغير مستقل

  وجود ندارد  8/0  015/0  يريگميتصم سطح  سن
  وجود ندارد  35/0  -1/0  يريگميتصم سطح  ليتحص
  داردوجود   026/0  313/0  يريگميتصم سطح  دارانگلخانه تجربه
  وجود دارد  04/0  424/0  يريگميتصم سطح  يآموزش يهادوره

  داردنوجود   6/0  047/0  يريگميتصم سطح  فروشفاصله تا بازار 
  وجود دارد  01/0  -352/0  يريگميتصم سطح  مساحت گلخانه

  ندارد وجود  9/0  012/0  يريگميتصم سطح  سطح كشت
  وجود دارد  021/0  687/0  يريگميتصم سطح  نوع كشت

  داردنوجود   29/0  208/0  يريگميتصم سطح  نوع محصول
  ندارد وجود  67/0  582/0  يريگميتصم سطح  نوع سازه

  وجود دارد  021/0  687/0  يريگميتصم سطح  نوع پوشش گلخانه
  ندارد وجود  9/0  529/0  يريگميتصم سطح  تركيب گلخانه
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 زا مستقل هاگروه كهنيابا توجه به  هاآفتدر مورد مبارزه با  مختلف يهاشهرستان در دارانگلخانه يريگميتصم يبررس جهت
  .آورده شده است 7جدول در هاي حاصل داده .شد استفاده طرفه كي انسيوار واكاوي آزمون از ،است نرمال هاداده عيتوز و گريكدي

  .هاي بررسي شده در اين پژوهشگلخانهدر  هاآفتمبارزه با  يريگميتصم درهاي مديريتي عاملرابطه بين  -7جدول 
  رابطه معني دار  بودن دارمعنيسطح   يهمبستگ بيضر  وابستهمتغير   متغير مستقل

  ندارد وجود  95/0  06/0  يريگميتصم سطح  سن
  داردنوجود   223/0  01/0  يريگميتصم سطح  ليتحص
  داردنوجود   210/0  036/0  يريگميتصم سطح  دارانگلخانه تجربه
  وجود ندارد  37/0  2/0  يريگميتصم سطح  يآموزش يهادوره

  داردن ريتأث  32/0  1/0 يريگميتصم سطح  فروش فاصله تا بازار
  دارد. ريتأث  01/0  -358/0 يريگميتصم سطح  مساحت گلخانه

  ندارد ريتأث  71/0  03/0 يريگميتصم سطح  سطح كشت
  دارد ريتأث  031/0  76/0 يريگميتصم سطح  نوع كشت

  ندارد. ريتأث  9/0  63/0 يريگميتصم سطح  نوع محصول
  ندارد ريتأث  8/0  55/0 يريگميتصم سطح  نوع سازه

  دارد ريتأث  021/0  74/0 يريگميتصم سطح  نوع پوشش گلخانه
  ندارد ريتأث  2/0  71/0 يريگميتصم سطح  تركيب گلخانه

  
  هاآفت با مبارزه تيريمد در افراد يريگميتصم سطح بر مؤثر يهاعامل ونيرگرس واكاوي

 استفاده از با -اديز دامنه با هاآفت با مبارزه تيريمد در افراد يريگميتصم سطح بر مؤثر يهاعامل ونيرگرس واكاوي
   كه است اين انگريب 8جدول  جينتا .شد يبررس هاگروه از گلخانه نيا يريگميتصم سطحبر  رگذاريتاث يرهايمتغ ،ونيرگرس واكاوي

	.اول گروه در هاآفت  با مبارزه تيريمد در افراد يريگميتصم سطح بر رگذاريتأث يرهايمتغ به مربوط بيضرا -8 جدول
استاندارد  بيضر  ريمتغ

  Bنشده 
  آزمون

Student's t  
  بودن دارمعنيسطح 

  00/0  01/18  335/4  ثابت بيضر
  00/0  8/3  112/0  ليتحص
  00/0  3  15/0  كار سابقه

  03/0  -23/2  -071/0  گلخانه  مساحت
  03/0  -10/2  -189/0  يبرند ساز

Sig= 00/0 	F 	=	 01/8 	R2=0/439	
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 مساحت ار،كسابقه  ل،يهمچون تحص ييرهايبا دامنه بالا، متأثر از متغ هاآفتمبارزه با  تيريافراد در مد يريگميتصم وابسته ريمتغ
  .گيرددربرمي را وابسته ريمتغ هايرييتغ از %9/43 حدود رهايمتغ نيا مجموع. است محصول يبرندساز و گلخانه

 :است ريز به صورتدر گروه اول  هاآفت تيريدر مد افرادگيري معادله خط رگرسيون سطح تصميم 8با توجه به جدول 

Y= 4/335 + 0/112 (X1) +0/15 (X2) + -0/071(X3) + - 0/189 (X4)                                                                       [1] 

 گلخانه مساحت -3X، كار سابقه -2X، ليتحصسطح  -1X، ها آفتمبارزه با  تيريافراد در مد يريگميتصم سطح -Y  آن در كه
  .استمحصول  يبرندساز -4X    و

 9 جدول جينتا  -كم دامنه با هاآفت با مبارزه تيريمد در افراد يريگميتصم سطح بر مؤثر يهاعامل ونيرگرس واكاوي
 مساحت و ليتحص همچون ييرهايمتغ از متأثر كم دامنه با هاآفت با مبارزه تيريمد در يريگميتصم وابسته ريمتغ كه است اين انگريب

  .است گلخانه

  
فراد يريگميتصم سطح بر رگذاريتأث يرهايمتغ به مربوط هايضريب -9 جدول  اهآفت با مبارزه تيريمد در ا

	.دوم گروه در

استاندارد  بيضر  ريمتغ
  Betaنشده 

  آزمون
Student's t  

  بودن دارمعنيسطح 

  00/0  973/23  79/2  ثابت بيضر
  04/0  06/3  086/0  ليتحص

  01/0  -47/2  -043/0  گلخانه  مساحت
Sig= 00/0 	F 	=	 758/6 	R2=0/253	

  
  

 :است ريز به صورتدر گروه اول  هاآفت تيريافراد در مد يريگميسطح تصم ونيمعادله خط رگرس 9با توجه به جدول 

Y= 2/79 + 0/086 (X1) + -0/043 (X2)                                                                                                   [2] 

  .است گلخانه مساحت -2Xو  ليتحصسطح  -1X، هاآفتمبارزه با  تيريافراد در مد يريگميتصم سطح -Y آن در كه
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  ييايميش كود از استفاده تيريمد در افراد يريگميتصم سطح بر مؤثر يهاعامل ونيرگرس واكاوي
استفاده  با -اديز دامنه با ييايميش كود از استفاده تيريمد در افراد يريگميتصم سطح بر مؤثر يهاعامل ونيرگرس واكاوي

است  اين انگريب 10جدول  جينتا .شد يبررس هاگروه از گلخانه نيا يريگميتصم سطح بر رگذاريتاث يرهايمتغ ،ونيرگرسواكاوي از 
 نوع ار،ك سابقه ل،يتحص همچون يرهايمتغ از متأثر بالا، دامنه با كود از استفاده تيريمد در افراد يريگميوابسته تصم ريكه متغ

 ريمتغ هايرييتغ از %9/63 حدود رهايمتغ نيا مجموع. است خاك بستر نوع و سوخت نيتأم محل تا فاصله كارشناس، دتعدا محصول،
  گيرد.ميدر بر  را وابسته

 ورتبه صدر گروه اول  ييايميش كود از استفاده تيريافراد در مد يريگميسطح تصم ونيمعادله خط رگرس، 10با توجه به جدول 
 است: ريز

Y= 3/438 + 0/268 (X1) +0/049 (X2) + 0/082 (X3) + - 0/125 (X4) + -0/34(X5)                                         [3] 

 -4X، كارشناس تعداد -3X، محصول نوع -2X، كار سابقه -1X، كود از استفاده تيريافراد در مد يريگميتصم سطح -Y آن در كه
  است. خاك بدون بستر نوع -5Xو  سوخت نيتأم محل تا فاصله

  
  

	.اول گروه در كود از استفاده تيريمد در افراد يريگميتصم سطح بر رگذاريتأث يرهايمتغ به مربوط هاييبضر -10 جدول
 داستاندار بيضر  ريمتغ

  Bنشده 
  آزمون

Student's t   بودن دارمعنيسطح  

  00/0  795/21  438/3  ثابت بيضر
  00/0  230/5  268/0  كار سابقه
  01/0  636/2  049/0  محصول نوع

  00/0  881/2  082/0  كارشناس تعداد
     محل تا فاصله

  سوخت نيتأم
125/0-  795/2-  00/0  

  32/0  -222/2  -34/0  خاك بستر نوع
Sig= 00/0  F = 09/13  R2=0/639 
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 جيتان -كم دامنه با ييايميش كود از استفاده تيريمد در افراد يريگميتصم سطح بر مؤثر يها عامل ونيرگرس واكاوي
 همچون ييارهيمتغ از متأثر ،با دامنه كم كود از استفاده تيريمد در افراد يريگميوابسته تصم رياست كه متغ اين انگريب 11جدول 

 ريمتغ هايرييتغ از %6/31 حدود رهايمتغ نيا مجموع. است سوخت نيتأم محل تا فاصله و گلخانه مساحت گلخانه، پوشش نوع
  .گيردميدر بر  را وابسته

	.دوم گروه در كود از استفاده تيريمد در افراد يريگميتصم سطح بر رگذاريتأث يرهايمتغ به مربوط هاييبضر -11 جدول
 بيضر  ريمتغ

  Bاستاندارد نشده 
  آزمون

Student's t  
 دارمعنيسطح 

  بودن
  00/0  745/15  04/3  ثابت بيضر
  00/0  340/3  154/0  گلخانه پوشش نوع

  01/0  -647/2  -064/0  گلخانه مساحت
  02/0  -39/2  -093/0  سوخت نيتأم محل تا فاصله

Sig= 00/0 	F	=	 466/8 	R2=0/316	  
  

 ورتبه صدر گروه دوم  ييايمياستفاده از كود ش گيري افراد در مديريتمعادله خط رگرسيون سطح تصميم 11با توجه به جدول 
 است: ريز

Y=3/04 + 0/154 (X1) +-0/064 (X2) + -0/093 (X3)                                                                                [4] 

 تا فاصله -3X، گلخانه مساحت -2X، گلخانه پوششنوع  -1X، كود از استفاده تيريمد در افراد يريگميتصم سطح -Y آن در كه
  .است سوخت نيتأم محل

   بحث
        شتريبهاي اين پژوهش و بر اساس يافته شوديم هايماريو ب هاآفتگسترش رشد و موجبگرم و مرطوب گلخانه،  طيشرا

كنند كه گاهي نه تنها موجب مقاوم شدن مياستفاده  رويههاي بييسمپاشاز  هايماريو ب هاآفتكنترل  يبرا گاهي  دارانگلخانه
 هايبيماري مديريت براي )7(سرپله و همكاران  شوند. ميها و بيماري هاها منبع انتشار آفتگلخانهاز  بلكه برخي شده ها آفت

 ،قهمنط رايج هايبيماري به متحمل يا مقاوم و سالمبذر، قلمه و نشاي  كشت  مناسب، تهويه گلخانه، بهداشت، ايگلخانه گياهان
 تفادهاس با هابيماري و ها آفت موقع به كنترل كافي، نور جودو ،مناسب آبياري روش متعادل، تغذيه ،زاهاي بيماريعاملبدون  بستر

را  محصول حصحي ترابري و بنديبسته سرانجام و موقع به برداشت شده، توصيه يا ثبت شيميايي و معدني هاي زيستي ياتركيب  از
  . پيشنهاد كردند
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 هاگلخانه در هاآفت مديريت هايچالش مهمترين از يكي هاآفت شدن مقاوم آن پي در و كشآفت هايسم رويهبي مصرف  
 سالمهاي فراورده توليد هايچالش ديگر از هاآفت مديريت نوين هايشيوه با كنندگانتوليد . افزون بر اين، آشنا نبودن بسندهاست
 صرفم گياهي، هايكشآفت و زيستي كنترل از استفاده به دولت تاكيد وجود با ) بيان داشت كه11پور (محرمي .است كشور سطح در
  . يابد افزايش رابطه اين در دولت حمايتي هايسياست است لازم و است پايين بسيار كشور در هافراورده اين

كه دوره كارنس سم تمام شده باشد، محصول توليد شده اينداران بدون بعضي از گلخانهمشاهده شده است كه گاهي هم   
و  هاي كشور زيرنظرها در گلخانهكه كاربرد سم شوديم شنهاديپكنند. عمومي را دچار مخاطره ميفرستند كه سلامت را به بازار مي

همچنين   گردد. نيتضماي ي گلخانهدهايتولتا سلامت  ابدي شيافزا هاآفتمبارزه با  يبرا هاآن يآگاه نظارت كامل  قرار گيرد و
و  رديقرارگ دارانگلخانهي براي كشاورز وزارت كار برنامه در هايماريو ب هاآفتي قيسلامت محصول كنترل تلف يبرا شوديم هيتوص

انتقال  تلاش در در اين راستا .ها استفاده كنندروشآشنا شده و تا حد ممكن از اين  زيستيكنترل  هايروش داران بهنيز گلخانه
 هايولمحصافزايش  نيز در و هاآفتافشان) در كنترل گردهشكارگر و  هايحشرهگيري از رههبمانند ( زيستيهاي نوين كنترل فناوري
 ها  وآفتها، افزون بر كنترل گلخانههاي شكارگر در حشرهافشان و گردهاستفاده از زنبورهاي  بسيار موثر خواهد بود. ايگلخانه
، فرنگيتوت، فرنگيگوجهاي مانند گلخانههاي گياهان گلافشاني موثر گردههاي شيميايي، با  افزايش سمها و كاهش مصرف بيماري

 ).10گردد (فلفل رنگي و برخي از درختان ميوه، موجب افزايش محصول و نيز افزايش سطح كيفيت و ظاهر ميوه براي بازار مي

ند دقت زيادي شود تا راي كه مصرف خوراكي داگلخانههاي فراوردهدر توليد هاي شيميايي نيز بايد كوددر مورد كاربرد   
از  بخشي كنندگان به خطر نيفتد. در اين باره،مصرفسلامت و  نباشدها فراوردهو فلزهاي سنگين در اين  هانيتراتموادي مانند 

، موجود تيوضع يسامانده و يشناسبيآسبه منظور  يفرابخش يگروه ملكار ليلزوم تشك :) به اين شرح بود6زاده (هاي رئيسپيشنهاد
 ،ادمو نياز قاچاق ا يريجلوگ و ييو عناصر غذا هاسم عيبر توز ژهيكنترل و نظارت و، ديبخش تول ازيمورد ن ياستانداردها نيتدو

 نهگو نيا ژهيو يبندبستهو  بنديدسته يواحدها تيظرف شيافزا، هاآنو نظارت بر  يگذارمتيو ق هافراورده بازار عرضه يسامانده
نجام ر و سرامختلف كشو طدر نقا نيسنگهاي زفلو  هاسم ماندهيباق يريگاندازه يهادستگاهمجهز به  يهاشگاهيآزما ايجاد ها،فراورده

   اي.گلخانه سالم يهافراورده دياز تول تيحما براي هاارانهياز  تخصيص بخشي
گيري براي استفاده از كود شيميايي هاي مختلف درتصميمداران شهرستاندر جمع، نتايج اين پژوهش نشان داد كه گلخانه  

له هاي آموزشي، فاصبين تعداد دوره. گيري متفاوتي دارندها، تصميمكنند و اين در حالي است كه درمبارزه با آفتمتفاوت عمل نمي
ه ازكود شيميايي رابطداران در استفاده گيري گلخانه، مساحت گلخانه، نوع محصول، نوع پوشش گلخانه با تصميمتا بازار فروش

داران، فاصله تا بازارفروش، نوع پوشش گلخانه با سطح همچنين بين سطح تحصيل، سابقه كار گلخانه. داري مشاهده شدمعني
  . داري وجود داشتها رابطه معنيداران درمبارزه با آفتگلخانه گيريتصميم

  يسپاسگزار
 يراشو ي محترماعضا ران،يا ياسلام يجمهور علوم فرهنگستان محترم يهامقام از لهيوس نيبد يعلوم باغبان شاخهاعضاي   

. دنكنيم 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
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Investigation on Status of Selected Greenhouses in Iran 

 (2. Inferential Analysis)  
  

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

 The problems of greenhouses and their production in Iran were evaluated using data based 
on questionnaire. This part of investigation was related to decision making of greenhouse owners 
in provinces of Tehran, Isfahan, Kerman, Markazi, Alborz and Fars. Multivariate analysis was 
used for inferential analysis. Indices were evaluated by sequentially independent variables and      
5-step Likert spectrum was used. Also, in regression analyses decision making level was selected 
as independent variables and each variable which affected the decision making of greenhouse 
owners was used as independent variable. The results of decision making of greenhouse owners 
on management of pest control and use of chemical fertilizers were investigated. Results showed 
that the decisions of greenhouse owners of different cities were not different for using chemical 
fertilizers, but they made different decisions for pest control. Between number of training courses, 
distance to market, greenhouse area, type of crop and type of greenhouse cover with decision made 
by greenhouse owners for using chemical fertilizers were significantly different. Also, significant 
difference was found between level of education, experience of greenhouse owners, distance to 
market and type of greenhouse cover, with decision of greenhouse owners for pest control. Finally, 
the results were discussed and sugestions were made for the decision making of greenhouse 
owners. 
 
Keywords: Chemical fertilizers, Decision making in greenhouses, Regression analysis, Pests. 
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