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 چکیده

استان ای در داران و ارتباط آن با تولید محصوالت سالم گلخانهریزی گلخانهمهارت برنامه هدف این تحقیق بررسی

که روایی آن توسط  انجام شده استابزار پرسشنامه  با استفاده ازبه صورت میدانی پژوهش از نوع کاربردی  بوده است.البرز 

. اعضای هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی و دانشگاه تهران و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ تایید گردیده است

یده دوری گرآجمع 59-55در سال  در سه منطقه نظرآباد، هشتگرد و چهارباغ داران استان البرزهنفر از گلخان 151ها از داده

-برنامهمهارت  ،برای خرید بهترین رقم بذر بازار ریزیبرنامهمهارت داری بین نتایج نشان داد که رابطه مثبت و معنیاست. 

فروش محصوالت در  ریزیبرنامهمهارت  ،مان مبارزه با آفاتز ریزیبرنامهمهارت  ،کشت ارقام مقاوم به آفات گلخانه ریزی

درصد با تولید  55در سطح  ایگلخانه داتیتولبرای  یزرینسبت به جامعه در برنامه یرپذیتیمسئول، زمان نیبهتر

ریزی برای ریزی برای استفاده از بذور اصالح شده و مهارت برنامهو مهارت برنامه وجود داردای محصوالت سالم گلخانه

همچنین نتایج رگرسیونی نشان داد  داری با تولید محصوالت سالم گلخانه ندارند.خرید تجهیزات نوین گلخانه رابطه معنی

پذیری درصد، مسئولیت 3119ریزی برای فروش محصوالت در بهترین زمان به میزان یک درصد افزایش مهارت در برنامهکه 

ریزی برای خرید بهترین رقم بذر بازار درصد و برنامه 2312یزی برای تولیدات به میزان رنسبت به سالمت جامعه در برنامه

 درصد بر تولید محصوالت سالم تاثیر گذار خواهند بود.  1111به میزان 

 ، استان البرزریزی، تولید محصوالت سالم، گلخانهمهارت برنامه: کلمات کلیدی

 
 

 

  مقدمه  -1

ب ه  ییایمیش  یو کوده ا ه ارآفتکشی خطرناک نظ ییایمیش بینوع ترک 311از  شیاستفاده ب رانیا یدر کشاورز

مواد پ   از ورود ب ه ب دن ب ه وج ود  نیا یابقای با کنندگانمصرف یبرا ایدهیمنظور کنترل آفات و حشرات مشکالت عد

 9.5119 زانیم نیه از اک باشدیهکتار م  591515 ایکشت محصوالت گلخانه ریبر طبق آمارکشور، سطح ز .[6]آورده است

 ی یو دارو ینتیز اهانیبه گل وگ یو مابق فرنگیکشت توت ریهکتار ز 252 جات،یفیو ص یمحصوالت سبز رکشتیهکتار ز

 زانی با توجه ب ه م نبنابرای. شودیم دیدر کشور تول ایتن محصوالت گلخانه 5/193.2.5 زانیم انهیاختصاص دارد که سال

 ه ایو روش ییایمیش  ه ایآنها از نه اده دیتول هایکه در پروسه ایمحصول سالم گلخانه دیتول کشور، ایگلخانه داتیتول

 نای  کنن دهمص رف یخط ر گون هچیک ه ه  یاستفاده شده باش د، ب ه ط ور ایو کنترل شده رخطرناکیدر دز غ یاصالح

کنترل  نیگزیجا هایاستفاده از روش لیمحصوالت به دل نیا دی. در تولشروستیاز مسائل پ یکینکند،  دیتهدرا  ییموادغذا

 یداری کمپوس ت، پا یورم  لی از قب عتیو سازگار با طب یآل یو استفاده از کودها یکیولوژیو ب یکنترل زراع لیآفات از قب
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از  . [3]دش و یبرداش ته م  داری پا یحرکت به کشاورز جهتمهم در  یو در واقع گام نیتضم یتا حد فراوان ستیز طیمح

 ایژهی و تی از اهم دی تول شیدر جهت بهبود عملکرد و افزا تیریتوجه به عنصر مد ،یر توسعه بخش کشاورزکه د ییآنجا

درس ت  تیریک م دی از  یو برخوردار نینو هایوهیش رشیدر پذ ییبا آشنا دیتول رمدی نقش در داربرخوردار است. گلخانه

 رس دیاست. به نظر م یکشاورز دکنندگانیو تول برداریبهره یواحدها رانیسطح دانش و مهارت مد یدائم شیافزا ازمندین

 از مطل وب اس تفاده ب ه نس بت دارانگلخان ه یتیریمد هاینداشتن مهارت لینامناسب که اغلب به دل تیریمد لیکه به دل

 یاداقتص  تی ب ه فعال توان دینم  یمنطق  . [4]کندیروز به روز ناکاراتر عمل م یورزاست، بخش کشا یکشاورز هاینهاده

  .[2]دبپرداز

مراک ز  النیمزرعه ف ارغ التحص  تیریمد یمهارت ها یبه بررس [7]صورت گرفته، حکمت  نیشیپ هایپژوهش در

آزم ون  جی( پرداخ ت. نت اهیبی: شهرس تان شوش تر و ش عی) مطالعه م وردیمشغول به کار در بخش کشاورز یآموزش عال

 ،یسن، تجربه کار کشاورز یرهایو متغ یکشاورز النیارغ التحصمزرعه ف تیریمد یمهارت ها نینشان داد که ب یهمبستگ

 یو نوع به ره ب ردار ونیزاسیسطح مکان ،یمشارکت اجتماع ،یارتباط یاستفاده از کانال ها ،یجیترو یشرکت در کالس ها

در  [8]ن  و همک ارا ومایوجود دارد. اون یدار یمثبت و معن یرابطه  % 55در سطح  یکیدانش تکن ریو متغ %55در سطح 

 جیپرداختند. نتا یتیریمد یبه نقش مهارت ها ایدر کشور کن یمحصوالت کشاورز دیدر تول تیریمد ریبا عنوان تاث یپژوهش

اس ت.  یآن ها ک امال  ر رور یتیریمد ینشان داد که فرا خواندن کشاورزان خرده پا به منظور بهبود مهارت ها قیتحق نیا

 یدوره ه ا ی، برگ زارم وثر مزرع ه تیریباال بردن مد یبرا زهیانگ جادیها عبارتست از ا مهارت نیا شیافزا یازجمله راه ها

. یتع اون یش رکت ه ا لیس طوح کاش ت و تش ک شیقدرت دادن به کشاورزان خرده پا در جهت اف زا ،آموزشی – یجیترو

 کنن دگانمص رف دگاهی د محص ول س الم از دی در تول یتیریعوامل مد یاثرگذار زانیم یبه بررس  [1]نو همکارا یاستاد

چندگانه ب ه روش گ ام ب ه گ ام  ونیرگرس وهیمحصول سالم را به ش دیمستقل بر تول یرهایاز متغ کهری نقش و پرداختند

 دگاهی محص ول س الم از د دیدر تول یتیریعوامل مد یذاراثرگ زانیم بندیتینشان داد اولو هاافتهیمورد آزمون قرار دادند. 

از  گ ذاراناستیو س رانیمد یمال تیحما ک،یولوژیکنترل ب نیو مروج نیبا محقق رانیارتباط مد بترتی به کنندگانمصرف

و  یرپست رهب  جادیمحصول سالم، ا دیتول هایدر برنامه رانیو مد نیمسئول یمحصول سالم در کشور، مشارکت عمل دیتول

نسبت به محصول سالم و هماهن    رانیرش مداستان، نقش نگ ایدر کشور  کیمحصول سالم و ارگان دیتول یبرا یهماهنگ

 .باشدیمحصول سالم م دیدر تول گریکدیبا  رانیمد هایاستیبودن س

ن وع  یب را یزی مه ارت برنام ه ر ر،یم د یمه ارت ه ا نیداشته باشد. از مهم ت ر یادیز هایمهارت دیبا ریمد کی

مش خ   تها،یاهداف، انتخاب راهکارها و فعال نییتع ندیفرا یزریبرنامه .باشدیخود م ایدر واحد گلخانه یدیمحصوالت تول

 یزری برنام ه گری. به عبارت دباشدیبرنامه م یاجرا یبرا ازیموردن یو منابع مال یانسان یروین نینمودن زمان، مکان، همچن

و ادام ه  الزم ه بق ا یزری . برنام هگ رددیتحقق آن مشخ  م یو راهها یو اختصاص یآن اهداف کل یاست که ط یندیفرا

محص والت  دی که موروع س المت محص والت و تول ییاز آنجا (.1552)والدرون و همکاران ،  باشدیفرد و سازمان م اتیح

 قی تحق نیدر ا نی. بنابراباشدیم دیو روش تول هادهنها نیدر تام یزریبرنامه ازمندین 2GAPو  1IPMاستاندارد  هیسالم بر پا

 مورد سنجش قرار گرفته است.انه گلخ رانیمد یزریمهارت برنامه
 

 

 هامواد و روش -2

 یدانیبوده و اطالعات آن به صورت م یفیتوص قاتیاز نوع تحق ،یکاربرد قاتیحارر از نظر هدف، در زمره تحق قیتحق

داران -نف ر از گلخان ه 151آن را تع داد  یش ده اس ت. جامع ه آم ار یگ ردآور 59-55در س ال در استان الب رز  یشیمایو پ

س ه رت اس تان ته ران ق رار داد و وباشند، استان البرز در مجایاستان البرز م فرنگیو توت جاتیسبز جات،یفیالت صمحصو

                                                 
1 - Integrated Pest Management 
2 - Good Agricultural Practices 
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ش امل  دهن د،یم  لیرا تشک در این استان  ایمحصوالت گلخانه دیتول یمنطقه نظرآباد، چهارباغ و هشتگرد که سه قطب اصل

پرسش نامه ب ا توج ه ب ه  ییمه پژوهشگر س اخته ب وده اس ت اعتب ار محت واپرسشنا ق،یتخق ی. ابزار اصلشوندیماین تحقیق 

 ی یشده اس ت روا دهیو دانشگاه تهران سنج یلیدانشگاه محقق اردب یکشاورز تیریگروه مد یعلم تییاز اعضاء ه ینظرخواه

 از پ  هاقرار گرفت و داده دییامورد ت 1111کرونباخ  یبا استفاده از آلفا زیپرسشنامه ن ییایقرار گرفته است. پا دییآن مورد تا

 لیو تحل هیچندگانه مورد تجز ونیو رگرس یآزمون همبستگ ،یفیآمار توص هایآزمون SPSS فزارابا استفاده از نرم آوریجمع

 .است تهقرار گرف

 

 نتایج و بحث -3

جامع ه آم اری ده د ب وده ک ه نش ان م ی 231.3دهد، میانگین سنی گلخانه داران نشان می 1گونه که جدول همان

 دهد.داران را نشان میدهد تجربه باالی گلخانهباشد که نشان میسال می .1112داری باشند. سابقه گلخانهمیانسال می

 داران .  میانگین متغیرهای فردی گلخانه1جدول

 ماخذ: یافته های تحقیق

 

 ب ا اس تفاده از ر ریب همبس تگیای محصوالت سالم گلخانه تولید با ریزیمعیارهای مهارت برنامهبررسی رابطه بین 

ریزی برای کشت ارقام مق اوم ب ه برای خرید بهترین رقم بذر بازار، برنامه ریزیبرنامهدهدکه مینشان  .2 اسپیرمن در جدول

 یرپ ذیتیمس ئول، زم ان نیفروش محصوالت در بهتر یبرا یزریبرنامه، زمان مبارزه با آفات یبرا یزریبرنامهآفات گلخانه، 

درصد با تولید محصوالت س الم  55داری در سطح گلخانه رابطه مثبت و معنی داتیتولبرای  یزرینسبت به جامعه در برنامه

 باشند.ای دارا میگلخانه

 . همبستگی بین متغیرهای مستقل با متغیر وابسته)محصوالت سالم گلخانه(2جدول 

 سطح معنی داری رریب همبستگی نوع آزمون متغیر مستقل

ریزی برای خرید بهترین رقم بذر بازاربرنامه  11111 **11322 اسپیرمن 

ریزی برای استفاده از بذور اصالح شدهبرنامه  11192 11115 اسپیرمن 

ریزی برای کشت ارقام مقاوم به آفات گلخانهبرنامه  11111 **11291 اسپیرمن 

ریزی برای زمان مبارزه با آفاتبرنامه  11111 **11313 اسپیرمن 

ریزی برای فروش محصوالت در بهترین زمانبرنامه  11111 **11313 اسپیرمن 

 11111 **11352 اسپیرمن تولیداتریزی پذیری نسبت به جامعه در برنامهمسئولیت

 11111 11125 اسپیرمن برنامه ریزی برای خرید تجهیزات نوین گلخانه

 0.0. سطح در داري معني**       

 

از رگرسیون  ایگلخانه محصوالت سالمتولید بر ریزی متغیرهای مستقل مهارت برنامهبه منظور تعیین تاثیرگذاری 

رگرسیون رابطه تنگاتنگی با رریب همبستگی دارد. بدین صورت که همبستگی میزان استفاده گردیده است. چندگانه 

کند در صورتی که رگرسیون برای تعیین رابطه بین دو یا چند متغیر و پیش بینی هم بررسی می وابستگی دو متغیر را با

شود مقدار رریب می. مشاهده 3گونه که در جدول گردد. همانتغییرات یک متغیر از روی متغیرهای دیگر استفاده می

 متغیر )سال( میانگین انحراف معیار کمینه بیشینه

 سن 231.3 .5122 .2 11

داریه گلخانهسابق .1112 4.741 2 31  
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درصد از تغییرات متغیر وابسته )تولید محصوالت سالم(  3212دهد تنها میباشد که نشان می   0.322با برابر (2Rتعیین)

 گردد.گردد و مابقی توسط سایر متغیرها تعیین میگویه تعیین می 1توسط این 

 

 

 

 تحقیق وابسته غیرمت بر مستقلهای  متغیر اثر بررسی . رگرسیون3جدول 

 

با استفاده از را میزان تاثیرگذاری متغیر مستقل بر متغیر وابسته پژوهش  .2تفسیر ررایب رگرسیونی در جدول 

ریزی برای یک درصد برنامهتوان نتیجه گرفت که دهد. بر اساس این ررایب می( نشان میBetaاندارد شده )رریب است

ریزی برای پذیری نسبت به سالمت جامعه در برنامهدرصد، مسئولیت 3119فروش محصوالت در بهترین زمان به میزان 

درصد بر تولید محصوالت  1111رقم بذر بازار به میزان ریزی برای خرید بهترین درصد و برنامه 2312تولیدات به میزان 

 داری بر تولید محصوالت سالم ندارند.باشند و سایر معیارهای تاثیر معنیداری دارا میسالم تاثیر مثبت و معنی

 

 تحقیق )محصوالت سالم گلخانه( وابسته بر متغیر مستقلهای متغیر تأثیر . مقدار4جدول 

 متغیرهای مستقل
تاندارد رریب اس

 Bنشده 

رریب استاندارد 

 Betaشده 
t داریسطح معنی 

ریزی برای خرید بهترین رقم بذر بازاربرنامه  11121 11111 21193 11132 

ریزی برای استفاده از بذور اصالح شدهبرنامه  11111 1111 11125 11511 

ریزی برای کشت ارقام مقاوم به آفات گلخانهبرنامه  11111 11192 11121 11259 

ریزی برای زمان مبارزه با آفاتبرنامه  11115 11125 11515 11151 

ریزی برای فروش محصوالت در بهترین زمانبرنامه  11131 11319 21215 11111 

 11112 ..311 11232 11129 ریزی تولیداتپذیری نسبت به جامعه در برنامهمسئولیت

هبرنامه ریزی برای خرید تجهیزات نوین گلخان  11112 11115 11221 11.15 

 11111 21511 - 11215 رریب ثابت

 1115داری درسطح معنی *   1111 سطح در داری معنی **      

 

 گیرینتیجه -4
 

 یب را یزری برنام هریزی برای کشت ارقام مقاوم به آفات گلخان ه، برای خرید بهترین رقم بذر بازار، برنامه ریزیبرنامه

 یزری نسبت به جامعه در برنام ه یرپذیتیمسئول، زمان نیفروش محصوالت در بهتر یبرا یزریبرنامه، زمان مبارزه با آفات

 باشند.ای دارا میدرصد با تولید محصوالت سالم گلخانه 55داری در سطح گلخانه رابطه مثبت و معنی داتیتولبرای 

ریزی برای فروش محصوالت در بهترین زمان رنامهدرصد، ب 55ریزی برای خرید بهترین رقم بذر بازار در سطح برنامه

داری بر درصد تاثیر مثبت و معنی 55ریزی برای تولیدات در سطح و مسئولیت پذیری نسبت به سالمت جامعه در برنامه

ریزی برای فروش ای در استان البرز دارا می باشند که یک درصد افزایش مهارت در برنامهتولید محصوالت سالم گلخانه

رریب همبستگی  مدل
R 

رریب تعیین 
2R 

رریب همبستگی 

 تعدیل شده
 df F sig خطای استاندارد براورد

1 11591 11322 112.. 115152 7 9.628 11111 
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ریزی برای تولیدات به پذیری نسبت به سالمت جامعه در برنامهدرصد، مسئولیت 3119محصوالت در بهترین زمان به میزان 

درصد بر تولید محصوالت سالم تاثیر گذار  1111ریزی برای خرید بهترین رقم بذر بازار به میزان درصد و برنامه 2312میزان 

گذاری محصوالت و ورود محصوالت دولت با ارائه راهکارهای مناسب در بحث قیمت توان پیشنهاد نمود کهخواهند بود. می

ریزی بیشتر مدیران در این راستا برای فروش محصوالت خود شود، همچنین تولیدکنندگان با سالم به بازار منجر به برنامه

ود ح  کرده و با عه را بیشتر در خآگاه شدن از مضررات و پیامدهای استفاده از سموم کشاورزی، مسئولیت در قبال جام

داران و تولیدکنندگان نیاز به . این افزایش آگاهی گلخانهدارنددر راستای تولید محصوالت سالم گام بر ندگاه میتوانوجدانی آ

  کند.ای و کالسهای آموزشی و ترویجی را بیشتر از پیش هویدا میمباحث رسانه
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ABSTRACT 
This research related to a survey on greenhouse manager planning skills with producing 

healthy products in Alborz Province. The search was with 150 greenhouse manager with questioner 

in three section of Alborz Province. Results showed that there is positive correlation between 

planning skills on buying best kind of seeds, selling products on best time, cultivating resistant type 

and responsibility toward society and producing healthy products, also we find that the influence of 

selling products in best time is 31.6 percent and responsibility toward society is 23.4 percent on 

producing heathy products. 
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