
 

 1 

 

 ای در استان البرزداران و تولید محصوالت سالم گلخانهبررسی ارتباط بین تحصیالت گلخانه
 

 3هوشنگ ایروانی  ،2فاطمه لشگری  ،1عبدپور علیرضا

 دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران استادیار گروه آب و مدیریت کشاورزی -1

 ، اردبیل، ایراناردبیلی دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی دانشگاه محقق - 2

 مدیریت کشاورزی دانشگاه تهران، تهران، ایراناقتصاد و استاد گروه  - 3
)Fateme.lashgary@gmail.comآدرس ) یانه نویسندهرا   

 

 

 چکیده

باشهد  ای مهیداران بر تولید محصوالت سالم گلخانههخانهمقاله بررسی ارتباط و میزان تاثیر تحصیالت گلهدف اصلی این 

 فرنگیو توت جاتیسبز جات،یفیمحصوالت صداران دارای نفر از گلخانه 1۵۱وهش از نوع کاربردی بوده و جامعه آماری آن پژ

 قیقحت یابزار اصل  ستبندی گردیده اجمع 6۵-69که در سال باشند استان البرز می سه منطقه نظرآباد، هشتگرد و چهارباغدر 

دانشهگاه  یکشهاورز تیریمهد آب و گهروه یعلمه تییهپرسشنامه با توجه به نظر اعضها  ه ییپرسشنامه بوده است اعتبار محتوا

با اسهتفاده از  زیپرسشنامه ن ییایقرار گرفته است  پا دییآن مورد تا ییروا و  شده است دهیو دانشگاه تهران سنج یلیمحقق اردب

داران اسهتان البهرز دارای تحصهیالت درصهد از گلخانهه 9.73هها مطهابق یافتهه گردیده اسهت د ییتا ( 0/7)باالی خکرونبا یآلفا

بهین  دارمثبهت و معنهی وجهود رابطهه همبستگی چنین نتایج آزمونهستند  هم سال 1۱داری باالی گلخانه و سابقه دانشگاهی

تحلیهل  و در نشهان داددرصهد  66در سهط  را ای در استان البرز گلخانهداران و تولید محصوالت سالم میزان تحصیالت گلخانه

ده است که نشهان سنجیده شای در استان البرز  سالم گلخانهداران بر تولید محصوالت گلخانه تحصیالت تاثیرگذاریرگرسیونی 

ای د تولید محصوالت سالم گلخانههدرص 2372داران استان البرز به میزان دهد یک درصد افزایش در میزان تحصیالت گلخانهمی

 را در استان البرز افزایش خواهد داد 
 

 محصوالت سالم، گلخانه، تحصیالت، استان البرز : کلمات کلیدی

 
 

  مقدمه -1

کشاورزی بعد از انقالب سبز و گسترش تفکر افهزایش عملکهرد در وا هد سهط  از  ریهق تهرویج اسهتفاده از سهمو  و 

مصهرف مهواد شهیمیایی در اما رشد چشمگیر   [11]جهی بر افزایش تولید غذا داشتند اثیرقابل توشیمیایی در مزارع ت کودهای

بهروز انهواع نقهایا مهادرزادی، و بخش کشاورزی منجر به ایجاد آلودگی و تخریب محیط زیست، از دست رفت سالمتی انسانها 

ولیسم، اختالل در سیستم غدد داخلی، ضعف عضالنی، تولد نوزادان با وزن کم، سقط جنین، بلوغ زودرس، تغییر در سیستم متاب

خصوص سهر ان معهده کهه بهکاهش  افظه، آسیب به سیستم عصبی و مغز، کاهش کارایی سیستم ایمنی و بروز انواع سر ان 

 موضهوع امهروز جههان اساسهی ههاییکی از چالش که ایگونهبه    [14]و   [2]گردیدباشد، سومین سر ان شایع در کشور می

ای گلخانهه با توجه بهه میهزان تولیهدات   [1]شد باای مینهتولیدات گلخادر به خصوص  کشاورزی محصوالت کیفیت و سالمت

ههای اصهال ی در دز ههای شهیمیایی و روشتولیهد آنهها از نههاده ههایدر پروسههکهه  ایکشور، تولید محصول سهالم گلخانهه

، کننده ایهن موادغهذایی را تهدیهد نکنهدگونه خطری مصرفه  وری که هیچ، بباشدای استفاده شده غیرخطرناک و کنترل شده

محصوالت سالم عالوه بر سالمت غذایی، فواید فراوانی دارند کهه از آن جملهه مهی تهوان بهه   ل پیشروست یکی از مسائل و راه

بهبود تنوع زیستی،  فاظهت خهاک، های باالتر غذایی،  فاظت از منابع آبی، ، ارزشمحصوالت متعارف عم بهتر آنها نسبت به 
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 .166درجههان تولیهد محصهوالت سهالم از سهال    [4]بهبود وضعیت اقتصادی جوامع روستایی و افزایش صادرات اشاره نمهود

در   [8]آغاز گردیهده اسهت (IPM)2و کاربرد نظا  مدیریت تلفیقی آفات  (GAP)1برمبنای استاندارد عملیات خوب کشاورزی 

های مدیریت تلفیقی آفات با هدف کاهش مصرف سمو  شهیمیایی در قالب برنامه 13.2صوالت سالم از سال کشور ما تولید مح

رتبه بهداشت سالمت ایران از بهین  3(WHO)بر پایه گزارش سازمان بهداشت جهانی  ال آنکه،     [5]و  [7]زراعی آغاز گردید

 %5۵رغم اینکه بهیش از باشد  بهه و علت اصلی آن سو  تغذیه میاست، که متاسفانه این رتبه بسیار پایین بود 123کشور  162

به نحوی دچار گرسنگی سلولی هستند که این موضوع زنگ خطهری بهرای تولیهد  %6۱باشند لیکن،  دود مرد  کشور سیر می

حصوالت سهالم تصمیم تولیدکنندگان برای تولید م  [6]محصوالت کشاورزی سالم وتهدیدی برای امنیت غذایی کشور می باشد

بها  [10]2ناریهک و همکهاراتوان به آنها اشهاره نمهود: های صورت گرفته میباشد، در بررسیمیتواند متاثر از عوامل مختلف می

ای اوکالهما گزارش نموده اند کهه افهزایش برگزاری کارگاهی برای تدریس اصول مدیریت تلفیقی آفات به تولیدکنندگان گلخانه

 ۵ییریهدو و همکهاران  را نشان داده اسهت  IPM و تمایل به اتخاذ   IPMهای ای از شیوهشخا شدهپذیرش م،  IPMدانش 

اند که کانالهای سنتی ارتباط و مالقات محیطی به این نتیجه رسیدهدر بررسی عوامل اثرگذار در پذیرش کشاورزی زیست [15]

اند  همچنین ، عواملی چون اندازه أثیر بیشتری در پذیرش داشته ضوری در مقابل کانالهای الکترونیکی مثل رادیو و تلویزیون ت

در  انهد دار بهودهمزرعه، درآمد کشاورزان و میزان ا العات و دانش آنهها از ایهن نهوع کشهاورزی در پهذیرش دارای تهأثیر معنهی

ف بررسهی میهزان پهذیرش های توسعه یافته برنج با ههدتحت عنوان پذیرش فناوری [9]9تحقیقاتی که چاردهاری و همکارانش

بهرداری و دانهش کشهاورزان بها اند نشان داد که سط  سواد، اندازه زمین، درآمد ساالنه، الگوی بههرها  دادهجهای برنج انفناوری

میزان پذیرش فناوری رابطه مثبت و معنادار دارند ولی سن، اندازه خانواده، سابقه کشاورزی، انگیزش اقتصادی، ریسک پذیری و 

بررسهی نقهش   ”ای تحهت عنهواندر مطالعهه  [3]ر مانی و همکاران ا العاتی با پذیرش فناوری رابطه معناداری ندارند  منابع

نشان داد که سهن، رشهته تحصهیلی و سهابقه  “ های صیفی استان خوزستانای بر روی پایداری گلخانهمتغیرهای فردی و رفه

ط  مدیریت بهینه ایجاد نماید  هم چنین بین دانهش مههارتی گلخانهه داران و داران می تواند تفاوت معنی داری را در سگلخانه

رزاقی بورخهانی  به دست آمده است  %66دار آماری در سط  نگرش آنها نسبت به کشاورزی پایدار با مدیریت بهینه رابطه معنی

نشهان دادنهد کهه  “ استان مازنهدراندر میان شالیکاران  IPMبه کارگیری عملیات  عنوان ”در تحقیقی تحت  [12]و همکاران

-ههاس ترویجهیتعهداد سهاعات شهرکت در کهالس، IPMدرآمد شالیکاری، ادراک نسبت بهه  ،IPMمتغیرهای دانش نسبت به 

های ارتبا ی و میزان تولید محصهول مههم تهرین متغیرههای اثرگهذار بهر بهه آموزشی، میزان استفاده از منابع ا العاتی و کانال

متغیهر تحصهیالت   در این تحقیق براساس مطالعات پیشین صهورت گرفتهه باشددر میان شالیکاران می IPM کارگیری فناوری

 ای مورد سنجش قرار گرفته است داران به عنوان متغیر مستقل تاثیرگذار بر تولید محصوالت سالم گلخانهگلخانه
 
 

 

 هامواد و روش -2

بهوده و ا العهات آن بهه صهورت  یفیتوصه قهاتیاز نهوع تحق ،یکاربرد قاتی اضر از نظر هدف، در زمره تحق قیتحق

داران -نفهر از گلخانهه 1۵۱آن را تعداد  یشده است  جامعه آمار یگردآور 69-6۵در سال در استان البرز  یشیمایو پ یدانیم

د کهه سهه   در سه منطقه نظرآبهاد، چهاربهاغ و هشهتگرباشندیاستان البرز م فرنگیو توت جاتیسبز جات،یفیمحصوالت ص

پرسشهنامه پژوهشهگر سهاخته  ق،یتخق ی  ابزار اصلشوندیشامل م دهند،یم لیرا تشک ایمحصوالت گلخانه دیتول یقطب اصل

                                                 
1-  Good Agricultural Practices 
2-  Integrated Pest Management 
3 - World Health Organization 
4 - Eric and et al. 

t al.  Yiridoe and e -5  
6- Chaudhary and et al. 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=World_Health_Organization&oldid=470341056


 

 3 

دانشهگاه محقهق  یکشهاورز تیریگهروه مهد یعلم تییاز اعضا  ه یپرسشنامه با توجه به نظرخواه ییبوده است اعتبار محتوا

 یبها اسهتفاده از آلفها زیپرسشنامه ن ییایقرار گرفته است  پا دییآن مورد تا ییت رواشده اس دهیو دانشگاه تهران سنج یلیاردب

آزمهون  ،یفیآمار توص هایآزمون SPSS فزارابا استفاده از نر  آوریجمع از پس هاقرار گرفت و داده دییمورد تا ۱7.1کرونباخ 

 .است تهقرار گرف لیو تحل هیچندگانه مورد تجز ونیو رگرس یهمبستگ

 
 نتایج و بحث   -3

دههد جامعهه آمهاری بهوده کهه نشهان مهی 23753دهد، میانگین سنی گلخانه داران نشان می 1گونه که جدول همان

 دهد داران را نشان میدهد تجربه باالی گلخانهباشد که نشان میسال می 1۱725داری باشند  سابقه گلخانهمیانسال می

 داران ه.  میانگین متغیرهای فردی گلخان1جدول

 ماخذ: یافته های تحقیق

 

ننهده بهاال بهودن سهط  که این بیان کداران دارای مدرک لیسانس بوده درصد گلخانه 92دهد که   نشان می2جدول 

 باشد تحصیالت مورد سنجش می

 
 داران. توزیع فراوانی سطوح تحصیالت گلخانه2جدول 

 متغیر سطوح متغیر فراوانی درصد فراوانی مد

 لیسانس

 ابتدایی 4 2.7

 سط  تحصیالت

 سیکل 1 0.7

 دیپلم 29 19.3

 لیسانس 93 62

 فوق لیسانس 20 3.3

 دکترا 3 2

 ماخذ: یافته های تحقیق

 

اسپیرمن  با استفاده از ضریب همبستگیای محصوالت سالم گلخانه تولید با دارانتحصیالت گلخانهبررسی رابطه بین 

تولیهد درصد بها متغیهر وابسهته ) 66در سط   642.0متغیر تحصیالت  با ضریب همبستگی   کهدهدنشان می  3 در جدول

 محصول سالم گلخانه(  رابطه مثبت و معنی داری دارند  

 

 بین متغیرهای مستقل با متغیر وابسته)محصوالت سالم گلخانه( . همبستگی3جدول 

 سط  معنی داری ضریب همبستگی نوع آزمون نوع مقیاس متغیر مستقل 

 ۱7۱۱2 **۱7229 اسپیرمن ترتیبی تحصیالت 

 ۱7۱1 سط  در داری معنی**       

 

 متغیر )سال( میانگین انحراف معیار کمینه بیشینه

 سن 23753 67225 25 ۱.

داریسابقه گلخانه 1۱725 4.741 2 3۱  
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اده گردیده است  رگرسیون رابطه رگرسیون استفتاثیرگذاری این متغیر بر محصوالت سالم از به منظور تعیین 

کند در هم بررسی می تنگاتنگی با ضریب همبستگی دارد  بدین صورت که همبستگی میزان وابستگی دو متغیر را با

صورتی که رگرسیون برای تعیین رابطه بین دو یا چند متغیر و پیش بینی تغییرات یک متغیر از روی متغیرهای دیگر 

می باشد که نشان  ۱7۱۵۵ با برابر (2Rشود مقدار ضریب تعیین)می  مشاهده 2ونه که در جدول گگردد  هماناستفاده می

سط  تحصیالت تبیین شده است و درصد باقیمانده به  ،توسط متغیر مستقل متغیر وابستهتغییرات  درصد ۵7۵ تنها دهدمی

  دیگر عوامل بستگی دارد که مورد شناسایی قرار نگرفته است 

 

 تحقیق وابسته متغیر بر مستقل متغیر اثر بررسی گرسیون. ر.جدول 

 

داری بر تولید تاثیر مثبت و معنیداران تحصیالت گلخانهدهد که   نشان می۵تفسیر ضرایب رگرسیونی در جدول 

بر تولید محصوالت  درصد 2372میزان داران گلخانه تحصیالتای که با افزایش یک درصد در گونهبه ،محصوالت سالم دارند

این میزان تاثیرگذاری متغیر مستقل بر متغیر وابسته پژوهش با استفاده از ضریب استاندارد  شود ای افزوده میسالم گلخانه

 آید ی( به دست مBetaشده )

 

 تحقیق )محصوالت سالم گلخانه( وابسته بر متغیر)میزان تحصیالت( مستقل متغیر تأثیر . مقدار5جدول 

ضریب استاندارد نشده  متغیرهای مستقل
B 

ضریب استاندارد شده 
Beta 

t داریسط  معنی 

 ۱7۱۱2 27623 ۱7232 ۱7۱31 سط  تحصیالت

 ۱7۱۱۱ 137.91  ۱7۵52 ضریب ثابت

 ۱7۱1 سط  در داری نیمع**       

 

 

 گیرینتیجه -.

ای رابطهه مثبهت و درصد بها تولیهد محصهوالت سهالم گلخانهه 66از لحاظ همبستگی متغیرهای تحصیالت در سط  

بر تولیهد محصهول سهالم نشهان دارد تهاثیر مثبهت و  تحصیالت، میزان تاثیرگذاری متغیردر تحلیل رگرسیونمعنادار دارند  

 و [9]، چاردهاری و همکهاران[15]های این تحقیق با نتایج ییرید و همکارانیافته  ت سالم دارنداری بر تولید محصوالمعناد

داران باعث انتقال سریعتر مسهائل و تحصیالت گلخانهتوان پیشنهاد نمود که مطابقت دارد  بنابراین می [12]رزاقی بورخانی

داران را در راستای پذیرش و مشارکت در مسائل جمعی و نهتوانند گلخاهای درست میشود با تدبیر سیاستهای مینوآوری

توانند مفید باشد چهون بهه روش گلولهه برفهی های ترویجی مفید  تی برای معدودی از آنها مینوین  مایت کرده و کالس

-ص گلخانهخصوتواند گامی موثر در  رکت به سمت تولید محصوالت سالم بهنمایند، که این خود میا العات نشر پیدا می

 ای باشد 

 

 

 2Rضریب تعیین  Rضریب همبستگی  مدل
ضریب همبستگی تعدیل 

 شده
 sig خطای استاندارد براورد

1 ۱7232 ۱7۱۵۵ ۱7۱25 ۱71۱933 ۱7۱۱۱ 
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 قدردانی  -5

نهایت از استاد گرانقدر  جناب آقای دکتر عبدپور، استاد مشاور  جناب آفهای دکتهر ایروانهی و نظها  مهندسهی در 

اند کمال تشکر و سهپاس که نهایت همکاری را داشته البرز داران استانکشاورزی و منابع  بیعی استان البرز و کلیه گلخانه

 دار  

 

  منابع -0
استان  یدر گلخانه ها ای¬گلخانه یگوجه فرنگ دیتول یبرا یمصرف انرژ زانیم نییو تع ی، بررس135۵پ؛  ،یی ؛ پاشا ،یف؛ ر مت ،ییپاشا  .1

 65-6.مشهد، صا  یدانشگاه فردوس ونیزاسیو مکان یکشاورز یها نیماش یمهندس یکنگره مل نیکرمانشاه، مجموعه مقاالت پنجم
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ABSTRACT 
The main goal of this article is survey on correlation and level of influence between 

education and producing healthy greenhouse products. This research is a particular search with 150 

greenhouse manager in Alborz Province on three sections, Nazarabad, Hashgerd and Chaharbagh 

with questioner. According to the result, there is positive correlation between greenhouses 

manager’s education and producing healthy greenhouse products in Alborz Province, also 

regression’s result showed that the education can increase producing healthy greenhouse products 

with 23.4 present changes.  
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